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1) Česká historiografie a 70. a 80. léta 20. století 
 
V české historiografii se dosud období tzv. normalizace věnovala jen relativně malá 
pozornost (což souvisí i s obtížemi při excerpci archivního materiálu z mladšího 
období), přesto zejména v několika posledních let vyšla k tématu některá velmi 
závažná díla. K relativně lépe zpracovaným obdobím patří počátky tzv. normalizace, 
kterými se zabývají některé studie v časopisu Soudobé dějiny, ale i některé 
monografie (např. Zdeněk Doskočil: Duben 1969. Anatomie mocenského převratu). 
Větší pozornost českých badatelů se koncentrovala i na období konce tzv. 
normalizačního režimu v listopadu 1989. Za zmínku zde stojí hlavně proslulá kniha 
Jiřího Suka Labyrintem Revoluce, ale i jeden z významných výstupů orální historie, 
publikace M. Otáhala a M. Vaňka Sto studentských revolucí. Právě tým pracovníků 
Centra orální historie ÚSD AV ČR stojí i za dalšími projekty, který přibližují život 
jednotlivých sociálních skupin v 70. a 80. letech 20. století. Hlavní pozornost 
badatelů se však zatím koncentrovala na problematiku opozice (zejména její části 
spojené s Chartou 77), nezávislou kulturní scénu (underground) a represe (V. Prečan 
– edice dokumentů Charty 77 s B. Císařovskou, P. Blažek, M. Otáhal, J. Pažout, T. 
Vilímek, P. Žáček, práce M. Vaňka o nezávislé hudební kultuře aj.). Za mimořádně 
zajímavý pohled do nižších pater represivního aparátu nabízí publikace Prokopa 
Tomka Okres na východě. Důležitý příspěvek k poznání mocenských hierarchií 
v daném období představují práce některých sociologů (J. Kabele, I. Možný). Dosud 
málo propracovanou problematikou činnosti exilu se věnuje např. Dušan Havlíček 
(analýza exilového časopisu Listy), probíhá projekt k výzkumu českých vědců v 
exilu. Velmi dynamicky se rozvíjí bádání o vysokých školách v období tzv. 
normalizace a to jak na Filosofické fakultě UK v Praze, tak na V3 na Moravě (K. 
Volná, J. Jareš, P. Urbášek, J. Pulec). Stále větší zájem projevují badatelé o vývoj 
konzumní kultury tzv. normalizace (K. Hlaváčková, K. Činátl, sborník Husákovo 3+1 
aj.). Vývoj jednotlivých uměleckých žánrů v období tzv. normalizace alespoň 
částečně zmapovaly některé rozsáhlé projekty (Dějiny českého výtvarného umění, 
Český hraný film, díla V. Justa). 
 
Příloha: anotace titulů k historii 70. a 80. let 20. století z časopisu Kuděj (autoři 
Martin Franc a Stanislav Holubec, zařazeny i anotace z čísel 1 a 2/2010, které 
nevyšly) 
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2) Rok 1969 – cesta k tzv. normalizaci 
 
O „normalizaci“ hovořili ve svých projevech po návratu čeští účastníci tzv. 
Moskevských jednání v srpnu 1968. V průběhu roku 1969 se pak tento pojem počal 
stále výrazněji naplňovat jasným obsahem. Již na konci roku 1968 sovětská strana 
jasně vyjádřila své přání změnit předsedu parlamentu (J. Smrkovského). Lednové 
zasedání se neslo ve znamení bojů mezi konzervativci, tzv. realisty a reformisty, kteří 
však byli tlačeni do stále větší defenzivy. Nezanedbatelnou úlohu hrály i rozpory 
mezi českou a slovenskou částí společnosti i politické scény – obecně se politiku 
normalizace dařilo lépe prosazovat na Slovensku díky vlivu G. Husáka. Významnou 
událostí se stalo lednové sebeupálení studenta FF UK Jana Palacha, které vyvolalo 
ovšem jen krátkodobou vlnu odporu proti pokračující normalizaci. Situace se znovu 
vyhrotila v březnu, kdy došlo k tzv. hokejovým událostem – výtržnostem po 
hokejovým utkání mezi ČSSR a SSSR, jejichž kontext nebyl dosud zcela vyjasněn. 
Koncem března došlo k další intervenci sovětských politiků do poměrů 
v Československu. Předsednictvo ÚV KSČ podpořilo útoky proti zbývajícím 
reformním časopisům. K rozhodujícímu střetu došlo na zasedání ÚV KSČ v dubnu, 
kdy došlo k výměně A. Dubčeka za G. Husáka na postu prvního tajemníka ÚV KSČ. 
Situaci nezvrátily ani stávky, k nimž došlo na některých vysokých školách. V květnu 
byly zastaveny některé časopisy (Lity, MY 69, Reportér aj.), v dalších vyměněni 
šéfredaktoři. Rozpoutala se i různá stranická šetření proti významným reformistům a 
někteří z nich byli vyloučeni z ÚV KSČ, případně z KSČ vůbec (F. Kriegel). 
V červnu byla zakázána činnost Svazu vysokoškolského studentstva. Ve stejném 
období došlo k některým protestům proti vývoji, víceméně neúspěšným (sjezd Svazu 
českých spisovatelů, pokus o stávku v ČKD, vystoupení některých umělců na 
Bratislavské lyře). K rozsáhlým nepokojům došlo k 1. výročí okupace, proti 
demonstracím tvrdé zásahy. Odpovědí režimu se stalo tzv. Zákonné opatření 
předsednictva FS, které podepsaly hlavní postavy roku 1968 (Dubček, Černík, 
Svoboda). Došlo k dalším útokům na zbývající svobodný tisk a prvním zatčením (V. 
Škutina, L. Pachman, R. Battěk). Za epilog čs. reformy lze považovat září 1968, kde 
byly vedením KSČ formulovány a přijaty základní body tzv. Poučení z krizového 
vývoje. Následovaly mohutné výměny na důležitých postech v rámci KSČ i v dalších 
institucích (např. ČSAV). Z postu předsedy FS musel odejít v říjnu i A. Dubček. 
Podzim a zimu 1969 charakterizovaly i hospodářské obtíže a energetická krize. Ve 
snaze zabránit hrozbě inflace prosadilo čs. vedení zákaz zvyšování maloobchodních 
cen významných komodit a SSSR bylo požádáno o hospodářskou pomoc. Tvrdé 
tažení proti reformistům v komunistické straně dále pokračovalo a vyvrcholilo v roce 
1970.  
 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Listy/2.1969 (časopis Listy v roce 1969) 
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http://www.ustrcr.cz/cs/video-1969 (záběry StB z cvičení zásahu proti 
demonstrantům a monitorování demonstrací v roce 1969) 
http://lexdata.abcsys.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c1
2571cc00341df1c12566d40072421c?OpenDocument (text tzv. Zákonného opatření) 
http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/312833 (rozhlasový pořad k pohřbua 
Jana Palacha) 
http://www.youtube.com/watch?v=MsNtGfTNlKE&feature=related (záběry ze 
zahájení dvojvýstavy SNM o Janu Palachovi a Chartě 77) 
http://www.youtube.com/watch?v=Fctbreg2JWc&feature=related (film Ticho o 
pohřbu Jana Palacha) 
http://www.youtube.com/watch?v=FXh5e5QwMd0&feature=related (projev G. 
Husáka na oslavách 1. máje 1969) 
http://www.youtube.com/watch?v=SfTL1FF0xX0&feature=related (záběry z MS 
v hokeji 1969 – utkání ČSSR x SSSR a přivítání čs. týmu doma mj. s komentářem J. 
Golonky) 
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3) Normalizační čistky 
 
Již od počátku roku 1970 pokračovaly výměny na důležitých postech. O. Černíka 
nahradil koncem ledna v čele československé vlády L. Štrougal. Klíčovou událostí se 
však staly mohutné čistky v rámci KSČ. Již před jejich uskutečněním odešlo z této 
strany 150 tisíc lidí, v průběhu čistek bylo vyloučeno celkem 67 000, vyškrtnuto bylo 
asi 259 000 osob. Vyloučení a do značné míry vyškrtnutí byli zbavováni svých postů 
i zaměstnání. Tvrdost čistek byla obrovská, nejtíže byly postiženy kulturní a vědecké 
instituce, fungování řady z nich bylo v základě ohroženo. Řada reformistů, často 
dlouholetých funkcionářů a předních představitelů komunistické strany věřilo, že i 
přes vyloučení či vyškrtnutí budou moci pokračovat ve své práci a udržovat 
kontinuitu ve svém oboru. Tzv. normalizátoři však raději ohrozili hospodářské a další 
zájmy ve jménu ideologické čistoty. Přesto byla míra čistek silnější na ideologicky 
exponovaných pracovištích. Čistky znamenaly velkou ránu pro celou společnost (i 
když se týkaly především členů KSČ), větší odpor však nevyvolaly. Přesto se však 
režim neodvážil uspořádat další ročník spartakiády. V srpnu 1970 jednal G. Husák 
opět v Moskvě a patrně zde získal podporu pro svůj „realistický“ kurz. To mu 
umožnilo zásah proti oponentům z řad radikálních protireformistů – odvolán byl 
ministr vnitra Grösser i spojovací důstojník při sovětské střední skupině vojsk generál 
Rytíř. Propuštěni (byť jen na krátko) byli také někteří zatčení odpůrci režimu jako 
např. R. Battěk, J. Tesař, L. Pachman. Do kontextu nástupu tzv. realistů 
(představovaných hlavně mocenskou dvojicí Husák – Štrougal) lze řadit i vznik 
Socialistického svazu mládeže v listopadu 1970. Ten nahradil Federaci sdružení 
mládeže a jeho hlavní funkcionářský kádr tvořili představitelé dřívějšího aparátu 
ČSM. Naopak byli zatlačeni členové silně radikální Leninského svazu mladých. 
 
http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historie-cs-eu/101139-normalizacni-cistky/ 
(přepis televizního pořadu o normalizačních čistkách) 
 
http://www.ustrcr.cz/cs/pouceni-z-krizoveho-vyvoje (strana věnovaná dokumentu 
Poučení z krizového vývoje) 
 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo 
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4) Represe a babyboom (léta 1971-75) I - politika 
Mezinárodněpolitická situace v první polovině sedmdesátých let nasvědčovala fázi 
jistého oteplení studené války dvou mohutných mocenskopolitických bloků (návštěva 
R. Nixona v SSSR, konec války ve Vietnamu). Z československého hlediska byla 
nejvýznamnější normalizace diplomatických vztahů se SRN v roce 1973 a 
v následujícím roce majetkoprávní vypořádání s Rakouskem. Dlouhodobě sehrál 
klíčovou roli i závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 
podepsaný v roce 1975. Vnitropolitická situace v Československu byla na počátku 
sedmdesátých let poznamenána novou vlnou represí proti odpůrcům stávajícího 
vedení KSČ a státu. Vrátila se i tradice ideologických kampaní proti určitým jevům 
vnímaným jako ohrožení „socialistického způsobu života“ (kampaň proti vlasatcům, 
proti anglicismům). Probíhala i velmi ostrá ateistická kampaň, zejména na školách, 
kde učitelé museli slibovat výchovu v duchu marxismu-leninismu. Zároveň jako 
obdoba zaniklého Mírového hnutí katolického duchovenstva vznikla organizace 
Pacem in Terris, sdružující prorežimní kněze. Jestliže v roce 1970 symbolizovaly 
utužení politických poměrů mohutné oslavy výročí 100 let od narození V. I. Lenina, 
v roce 1971 sehrálo podobnou roli 50. výročí založení KSČ. V roce 1971 se konal 
XIV. sjezd KSČ, který jen znovu potvrdil vítězství kurzu tzv. normalizace a G. 
Husáka zvolil do funkce generálního tajemníka ÚV KSČ. Ve stejném roce proběhly 
také volby do zastupitelských orgánů, jejich průběh se nesl ve znamení tradičních 
manipulací. V souvislosti s volbami byla zatčena řada lidí kvůli distribuci letáku 
upozorňujícímu na v ústavě zakotveném právu nevolit. V následujícím roce proběhla 
řada dalších politických procesů, v jejichž rámci byli k nepodmíněným trestům 
odsouzeni např. J. Lederer, L. Pachman, J. Šabata, M. Hübl, J. Tesař, L. Hejdánek, J. 
Müller aj. Došlo k řadě opatření v sociální oblasti, které přispěly k rychlému růstu 
osobní spotřeby a k stažení značné části společnosti do rodinného kruhu. Hladinu 
veřejného mínění rozbouřily spektakulární agresivní činy (únos letadla ČSA se 
zastřelením pilota 1972, brutální vraždy O. Hepnarové 1973), jejich spojitost 
s dobovou atmosférou je však sporná. Rok 1975 byl poznamenán nejenom 
mohutnými oslavami 30 let od osvobození a obnovením tradice pořádání spartakiád, 
ale i výměnou na postu prezident – k abdikaci byl donucen L. Svoboda a jeho 
nástupcem se stal G. Husák. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=CvbMM0fyV5U (Husákův projev na XIV. sjezdu 
KSČ) 
 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/ 
 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo 
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5) Represe a babyboom (léta 1971-75) II – ekonomika a kultura 
 
Režim tzv. normalizace jednoznačně vsadil na pacifikaci společnosti zvyšováním 
osobní spotřeby a podporu rodin s dětmi. Využil k tomu i některé hospodářské 
procesy nastartované v šedesátých letech. Velmi rychle rostla v tomto období bytová 
výstavba, zejména budování sídlišť a rychle se zvyšoval i počet rodin disponujících 
osobními automobily, což ovlivnilo i formy trávení volného času. Již v roce 1970 
byly zavedeny mateřské přídavky a o 3 roky později výrazně stouply rodinné 
přídavky. Systém podpory rodin doplnily také nově zavedené novomanželské půjčky. 
Spolu s demografickou křivkou opatření přispěla k velkému baby boomu. Výrazně se 
zlepšila životní úroveň také na vesnicích, kde se podařilo dosáhnout rychlého růstu 
zemědělské produkce. V první polovině sedmdesátých proběhla řada rozsáhlých 
investičních akcí (tranzitní plynovod, 2. ocelárna VSŽ Košice, elektroocelárna 
v Dříni), jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice aj. Řada investic směřovala i do 
výstavby dopravní infrastruktury (zprovoznění prvního úseku dálnice Praha – 
Mirošovice, Nuselský most v Praze, zahájení činnosti metra v Praze). Zejména 
v Praze byla postavena i řada budov využívaných k obchodu a službám (obchodní 
domy Máj a Kotva, hotel Intercontinental). Odvrácenou stranou motorizace, velkých 
investičních akcí i zprůmyslnění zemědělství byla rostoucí míra znečistění přírody, na 
kterou dílčím způsobem reagovala celostátní akce Brontosaurus. Velkým problémem 
čs. hospodářství byla vysoká energetická a materiálová náročnost, zaostávání 
v aplikaci vědeckých poznatků a ve vývoji, nedostatek náhradních dílů, vysoká 
rozestavěnost a další jevy. V letech 1974-75 probíhala oficiální kampaň kritizující 
úplatkářství, tvrdé jednání s podřízenými či nakládání se státním majetkem jako se 
soukromým vlastnictvím, která však byla nedůsledná a nepřinesla žádoucí změny. 
Součástí úsilí o stabilizaci společnosti a stažení lidí do soukromí byl i rychlý rozvoj 
televizní zábavy. V roce 1970 začala Československá televize vysílat na II. 
programu, mezi nejoblíbenější pořady patřily estrády (Televarieté, Ein Kessel buntes) 
a televizní seriály. V roce 1974 Československá televize obnovila spolupráci s J. 
Dietlem, prvním výsledkem se stal seriál Nejmladší z rodu Hamrů. Až do dnešních 
dnů si velkou popularitu udržuje seriál Chalupáři z roku 1975, obsahující řadu vzorců 
chování považovaných za následováníhodné a dokumentující úspěchy politiky 
zvyšování životní úrovně. Rozvíjela se však i protestní undergroundová a alternativní 
kultura, včetně její hudební scény. 
 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/ (mj. 
šoty k zahájení provozu pražského metra, počátek akce Brontosaurus, zahájení 
provozu dálnice v úseku Praha – Mirošovice, schválení zákona o zvýšení pomoci 
rodinám s větším počtem dětí, I. ročník festivalu politické písně Sokolov aj.) 
http://www.youtube.com/watch?v=W6ZVK4MKPNc (seriál Nejmladší z rodu 
Hamrů) 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo 
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http://www.youtube.com/watch?v=RaNjmivU_-Y&feature=related (vystoupení 
skupiny DG 307 z roku 1974) 
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6) Ve znamení Charty 77. Politický vývoj v druhé polovině sedmdesátých let 
Prvního srpna 1975 byl podepsán Závěrečný akt Konference pro bezpečnost a 
spolupráci v Helsinkách, který se v rámci tzv. 3. koše dotkl i lidskoprávní 
problematiky. Ve druhé polovině sedmdesátých došlo také k zhoršení vztahů mezi 
Východem a Západem – svoji roli přitom hrál nástup Jimmyho Cartera, který 
zdůrazňoval význam lidských práv, a zvolení polského kardinála K. Wojtyły 
papežem (Jan Pavel II.), ale také vypuknutí nových konfliktů, především vstup 
sovětských vojsk do Afghánistánu. Na domácí scéně vzbudilo pozornost stíhání a 
souzení představitelů hudební skupiny The Plastic People of Universe v roce 1976, 
proti kterému protestovali přední představitelé české nezávislé kulturní scény (včetně 
literárního historika V. Černého nebo básníka J. Seiferta). Ve stejném roce se také 
rozpoutala propagandistická kampaň proti exilu vedená důstojníkem Státní 
bezpečnosti P. Minaříkem, který působil jako rozvědčík v mnichovské stanici Rádio 
Svobodná Evropa. Závěrečný akt KBSE a proces s Plastic People of the Universe se 
staly podnětem pro formování části opozice proti režimu kolem vznikajícího 
prohlášení Charta 77. V rámci Charty 77 se spojily různé proudy v opozici a tuto 
různost reflektoval i zavedený systém tří mluvčí (prvními se stali  J. Patočka, J. Hájek 
a V. Havel). Počet signatářů k 1. 1. 1977 dosáhl necelých 250, přesto však dokument 
vyvolal zuřivou propagandistickou kampaň režimu proti signatářům a různé zákroky 
vůči nic, včetně jejich propouštění ze zaměstnání či různé úřední šikany. Izolovanost 
signatářů mělo podtrhnout prohlášení tvůrčích svazů Za nové tvůrčí činy ve jménu 
socialismu a míru (tzv. Anticharta), kterou podepsalo obrovské množství 
představitelů kultury, včetně respektovaných osobností (např. J. Werich, K. Gott, R. 
Hrušínský, V. Neff). S odstupem se k Chartě 77 stavěla nejvyšší katolická hierarchie. 
V roce 1977 se František Tomášek dlouholetý apoštolský administrátor stal kardinál a 
také arcibiskupem pražským. Významnější roli v opozici však sehrál až 
v osmdesátých letech. V březnu 1977 v souvislosti s mnohahodinovým výslechem 
zemřel mluvčí Charty 77 J. Patočka, důstojnost jeho pohřbu Státní bezpečnost 
všemožně narušovala. Represe vůči signatářům Charty 77 tím však nekončily, velmi 
častá byla snaha vypudit je do zahraničí, která v některých případech byla úspěšná (Z. 
Mlynář, P. Landovský, P. Kohout). Proti dalším byly vedeny i soudní procesy, jako 
např. byl soud s O. Ornestem a dalšími na podzim 1977. V průběhu roku 1977 a první 
poloviny roku 1978 došlo k řadě dalších opozičních akcí spojených s Chartou 77 (III. 
festival českého undergroundu na Hrádečku, založení periodika Informace o Chartě – 
INFOCHu Petrem Uhlem, vznik Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných /VONS/ 
v dubnu 1978, filosofické semináře Milana Machovce). Od podzimu 1978 se však 
dařilo režimu činnost Charty utlumovat a izolovat její signatáře od zbytku veřejnosti, 
vedle odchodu některých předních signatářů do zahraničí se na tom podílela i domácí 
internace Václava Havla a také proces s VONS v říjnu 1979, kde řada aktivistů 
Charty 77 byla odsouzena k několikaletým trestům vězení (V. Havel, P. Uhl, J. 
Dienstbier aj.).  
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http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/ 
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/antologie/tema6.pdf 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/ (zde např. různé články ke 
kampani proti Chartě 77) 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/ch77.php (text Charty 77, seznam jejích signatářů 
aj.) 
http://www.vons.cz/ (stránky věnované dějinám Výboru na ochranu nespravedlivě 
stíhaných) 
http://www.youtube.com/watch?v=x5_1JtwmPXE&feature=related (reportáž 
z návštěvy L. I. Brežněva v Praze) 
http://www.youtube.com/watch?v=E9NcAzWoDGs (záběry ze shromáždění v ND, 
kde byla čtena tzv. Anticharta) 
http://www.youtube.com/watch?v=6GybNHrpL_4&feature=related (reakce občanů 
na Chartu 77 v oficiální reportáži ČST) 
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7) Svit obrazovek a chlad silvestrovské noci. Hospodářství a masová kultura 
druhé poloviny sedmdesátých let 
 
V rámci RVHP v druhé polovině sedmdesátých let došlo k výraznému zpomalení 
hospodářského růstu a hospodářské obtíže se čím dál častěji objevovaly i 
v Československu. Průmyslový růst byl podmíněn prudkým vzestupem spotřeby 
energie, a tak značná část průmyslových investic směřovala do oblasti energetiky 
(další blok JE v Jaslovských Bohunicích). Následky ropného šoku z první poloviny 
sedmdesátých let v Československu byly vzhledem k smlouvám SSSR poněkud 
časově rozložené a nepřinesly zásadnější snahu o šetření energetickými zdroji. Na 
přelomu let 1978-79 došlo kvůli prudké změně počasí k velké energetické krizi, která 
odhalila slabiny čs. hospodářství. Velkým problém ekonomiky zůstávala nízká 
produktivita aplikovaného výzkumu. Nadále se rychlým tempem zhoršoval stav 
životního prostředí. Občany velmi postihovalo zpomalení bytové výstavby, i když 
v této době dobíhaly některé významné stavební projekty jiného charakteru 
(kancelářské mrakodrapy v Praze, další trasa metra, dálnice Praha – Brno – 
Bratislava). Propagandisticky byl využit let prvního Čecha do kosmu v roce 1978. 
Každodenní život lidí komplikovala nadále i řada problémů v distribuci, službách 
apod., jak je líčil i dokument Charty 77 Teze o spotřebě. Velmi negativní ohlas mělo 
zdražování některých důležitých komodit, například dětského oblečení. Stejně jako 
v celé Evropě se zpomaloval růst zemědělství, který v čs. případě vedl k zvýšení 
dotací na ceny základních potravin. Část politických představitelů (hlavně L. 
Štrougal) si uvědomovala alespoň částečně nutnost změn v hospodářské oblasti, 
výsledný Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého hospodářství po roce 
1980 (přijatý v roce 1980) však byl zcela bezzubý a nemohl přinést žádnou změnu. 
V masové kultuře jednoznačně dominovala televize – její význam ilustruje 
skutečnost, že podle průzkumu z r. 1980 byla nejužívanějším domácím spotřebičem. 
Vedle proslulých televizních Silvestrů (zejména z let 1977 a 1978) a různých estrád 
(Sejdeme se na Vlachovce) si získaly obrovskou popularitu zejména televizní seriály, 
především ty z tvůrčí dílny Jaroslava Dietla. Obrovský rozvoj zažila také filmová a 
televizní tvorba pro početné dětské publikum, ať už se jednalo o seriály (Arabela) 
nebo o filmové příběhy, často pohádkového charakteru (Ať žijí duchové). Úspěchy 
slavily v letech 1976-77 hokejové a fotbalové reprezentační týmy. 
 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/ 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/ 
http://www.youtube.com/watch?v=DB_Kw05WCYI&playnext=1&list=PL7EB346B
4F2686F73 (ukázky z televizního Silvestra 1977) 
http://www.youtube.com/watch?v=UvzVAJdBHSo&feature=related (šot z ČST ke 
Spartakiádě 1980) 
http://www.youtube.com/watch?v=_4_7PKgxRs4&feature=related (gól A. Panenky 
z ME 1976 v Bělehradě – originální komentář ČST) 
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8) Konec brežněvismu a jeho následky 
 
Na přelomu 70. a 80. let došlo k zásadnímu přelomu v mezinárodněpolitické situaci. 
Reakcí na hospodářské problémy se stal nástup neoliberalismu v mnoha zemích. 
Nástup R. Reagana zahájil novou fázi konfliktu mezi Východem a Západem, která se 
nesla ve znamení tzv. projektu hvězdných válek. V roce 1982 umřel L. I. Brežněva a 
eroze impéria s jeho obrovskými krizovými jevy (nepotismus, korupce) pokračoval 
za obou jeho nástupců J. Andropova a K. Černěnka, kteří vládli jen krátkodobě, i 
když zejména J. Andropov měl zřejmě vůli k jistým reformním krokům. Velmi 
bouřlivě probíhal politický vývoj v Polsku, kde W. Jaruzelski vyhlásil stanné právo. 
Do Československa prudké změny zdánlivě příliš nedoléhaly – XVI. sjezd KSČ i 
volby do zastupitelských orgánů proběhly obvyklým způsobem. Propagandistickou 
akcí velkého stylu se stalo Světové shromáždění za mír a proti jaderné válce, které 
v Praze proběhlo roku 1983. Zároveň ovšem probíhalo i v Československu 
rozmísťování sovětských raket středního doletu a prudké zvýšení nákladů na 
zbrojení, které silně zatěžovalo čs. ekonomiku. Odpovědí na oficiální mírovou 
propagandu byly mimo jiné i neoficiální mírové iniciativy, často spojené s památkou 
zpěváka J. Lennona (zeď v Praze na Kampě). Především v prvních letech zůstávalo 
domácí opoziční hnutí v částečném útlumu. K jeho diskreditaci a k další represi 
posloužila tzv. akce Delta týkající se pašování zahraničních zásilek disidentům. 
Určitou vzpruhou bylo pro opozici aktivní působení papeže Jana Pavla II. – v roce 
1982 bylo mj. členům prorežimní organizace duchovních Pacem in Terris odebrán 
církevní schválení pro výkon kněžského povolání. Vzrůstající vliv a odvahu katolické 
církve ukázala i národní pouť na Velehradě v roce 1985 k 1100 výročí úmrtí sv. 
Metoděje, které se zúčastnilo celkem asi 100 000 věřících. Vypískáni byli oficiální 
představitelé moci. Další mohutnou veřejnou demonstrací se stal závěrečný 
ceremoniál mistrovství světa v hokeji v Praze, kde byli vypískáni sovětští 
reprezentanti. Skutečně zásadní posuny však nastaly v souvislosti se změnami v čele 
Sovětského svazu -  nástupem Michaila Gorbačova na nejvyšší post v stranické 
hierarchii v roce 1985. 
 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo 
http://www.youtube.com/watch?v=Zsor78TFhbY (zahájení Světového shromáždění 
za mír a proti jaderné válce) 
http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=202 (záběry z národní poutě na Velehradu) 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10132488909-pred-25-lety/video/ (výběr 
z dobových Televizních novin) 
 
Další příloha: Dokument Charty 77 Teze o spotřebě převzatý z publikace Blanka 
Císařovská – Vilém Prečan: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Sv. 1 1977-1983. 
Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2007, s. 250-259. 
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9) „Nulový růst“ a céčka 
 
Hospodářská situace Československa na počátku 80. let se nevyvíjela příznivě. 
V letech 1981-82 byl dosažen pouze tzv. „nulový růst“, až poté přišlo malé oživení. 
Vývoj v Polsku vedl ke snaze snížit zahraniční zadlužení, což se podařilo za cenu 
značných hospodářských obětí (např. pokles produkce a spotřeby masa). Neúspěch 
dílčích reforem vedl ke skepsi ekonomů v možnosti pozitivních změn v rámci 
stávajícího systému. Přesto se v letech 1984-85 objevují náznaky dalších 
hospodářských reforem směrem k většímu zapojení trhu (mj. reorganizace 
bankovnictví). Průmysl zatěžovaly podobné problémy jako v minulých letech 
(stárnutí základních prostředků, energetická náročnost, problémy v dodavatelsko-
odběratelských vztazích). Problémy v podnikovém systému tehdy analyzovali 
opoziční ekonomové jako Z. Šulc a L. Mlčoch. Palčivé otázky korupce na nejvyšších 
místech ilustrovala pověstná aféra V. Babinského. Stále hůře se dařilo umisťovat čs. 
výrobky na vyspělé trhy, významně se zhoršily směnné relace. Místo strojírenských 
produktů se stále častěji vyvážely suroviny, materiál a elektřina. I vzhledem 
k omezení dovozu se prohlubovalo zaostávání v progresivních oborech 
(mikroelektronika). Problémy s aplikací vědy měla pomoci Státní komise pro 
vědeckotechnický a investiční rozvoj vedená od roku 1983 vlivným Jaroslavem 
Obzinou, základní trend ovšem nezvrátila, naopak jednostranný důraz na praktické 
aplikace a dílčí technický vývoj přispívaly k dalšímu zaostávání čs. vědy. Občané se 
museli vyrovnávat s dalším zdražováním (benzín, maso, mléčné výrobky, rýže, 
některé služby apod.), které byly jen kompenzovány sociálními opatřeními ve 
prospěch rodin s dětmi, stále více byly dotovány ceny základních potravin. Stále se 
zhoršovalo i životní prostředí (voda, vzduch). Pokračoval rozvoj masové kultury, její 
podoby nadále ovlivňovala přítomnost silné generace baby-boomu – i proto se jejími 
symboly staly často hračky (Rubikova kostka, „céčka“). Úspěšná byla část filmové 
tvorby, zejména některé dodnes oblíbené komedie (S tebou mě baví svět, Jak svět 
přichází o básníky, Slunce, seno, maliny, Vesničko má, středisková). V populární 
tvorbě byl jasně patrný nástup slovenských interpretů (M. Žbirka, P. Nagy, M. 
Gombitová, Elán). Ve sportu velké úspěchy na počátku 80. let slavili zejména lehcí 
atleti, i když se čs. sportovci z politických důvodů nemohli zúčastnit olympijských 
her v Los Angeles. Výsledky čs. sportovců z té doby bývají zpochybňovány 
s ohledem na tehdejší masivní užívání anabolik. I politický dopad mělo vítězství 
hokejové reprezentace na mistrovství světa v roce 1985. Významnými událostmi 
mimo masovou kulturu se stalo znovuotevření pražského Národního divadla (a 
otevření Nové scény) a zejména udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu 
Seifertovi, který byl v té době vyřazen z oficiální kultury. Pomalu ožívala i 
neoficiální kultura, silně zasažená represemi z přelomu sedmdesátých a osmdesátých 
let. Jedním z jejich projevů se stal např. i časopis Jednou nohou (později Revolver 
revue).  
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http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10132488909-pred-25-lety/video/ (výběr 
z dobových Televizních novin) 
http://www.youtube.com/watch?v=Mzkvf39K_ss&feature=related (reportáž ČST o 
návštěvě M. Kaddáfího v Praze) 
http://www.youtube.com/watch?v=Z7A2MU2KjAE (Michal David: Céčka) 
http://www.youtube.com/watch?v=2g31XyMCl9o&feature=related (skladba Poupata 
ze Spartakiády 1985) 
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10) Ve znamení perestrojky 
 
Klíčové změny v mezinárodněpolitické oblasti v druhé polovině osmdesátých let byly 
spojeny s nástupem M. S. Gorbačova na nejvyšší post KSSS v březnu 1985. 
Gorbačov, nejmladší člen politbyra se pustil do rozsáhlých vnitřních reforem 
v hospodářské i společenské oblasti (tzv. perestrojka) a zahájil novou etapu dialogu 
s USA, hlavně v podobě setkání s americkým prezidentem R. Reaganem. Zároveň 
více otevřel SSSR západnímu světu a přehodnotil oficiální postoj k některým 
historickým otázkám. Nedílnou součástí programu přestavby byla tzv. glasnosť, tedy 
snaha o větší otevřenost a přístupnost informací. Okolnosti kolem havárie jaderné 
elektrárny v Černobylu ukázaly limity informační otevřenosti nejen v Sovětském 
svazu, ale i v sovětských evropských satelitech včetně Československa. I země 
sovětského bloku se ovšem k politice přestavby hlásily, i když v případě 
Československa či NDR se zřetelným odstupem. V Československu ve znamení 
přihlášení se k myšlenkám přestavby probíhal XVII. Sjezd KSČ, který však prakticky 
zakonzervoval stávající podobu vedení. V dubnu 1987 Československo navštívil M. 
Gorbačov a řada občanů doufala, že jeho návštěva výrazně podpoří reformy. 
Očekávalo se také vyjádření k otázkám roku 1968. V následujícím období došlo 
skutečně k zásadním personálním změnám ve vedení KSČ a státu, z hlediska snah o 
reformy však působily značně rozporně. Stárnoucího G. Husáka nahradil centrista a 
člověk nevalného rozhledu M. Jakeš, který se výrazně podílel na stranických čistkách 
v roce 1970. Novým premiérem se stal L. Adamec, který vystřídal L.  Štrougala, 
považovaného dlouhodobě za člověka relativně nakloněného alespoň částečným 
reformám. Z předsednictva ÚV KSČ museli v průběhu roku 1988 odejít i A. Kapek 
(ve funkci vedoucího tajemníka MěV KSČ ho vystřídal ambiciózní M. Štěpán), P. 
Colotka i asi nejproslulejší dogmatik V. Biľak. Nahradili je např. V. Mohorita nebo 
K. Urbánek. V druhé polovině 80. let se v souvislosti s celospolečenskými změnami a 
odlišnou mezinárodněpolitickou situací výrazně aktivizovala také československá 
opozice – hned na počátku roku 1988 byly obnoveny Lidové noviny, které 
proklamovaly snahu o legálního vydávání. Došlo také k řadě demonstrací 
v Bratislavě a v Praze. Demonstrace 10. prosince 1988 byla překvapivě režimem 
povolena. Vznikala řada nových opozičních iniciativ, často z řad mladších lidí (např. 
Nezávislé mírové sdružení, České děti). Ozývala se i tzv. šedá zóna, jejíž stále 
radikálnější názory dokládal třeba silně kritický projev herce M. Kopeckého na 
sjezdu dramatických umělců v roce 1987. Režim však i nadále pokračoval 
v represích, včetně věznění výraznějších oponentů. 
 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10132488909-pred-25-lety/video/ (výběr 
z dobových Televizních novin) 
http://www.youtube.com/watch?v=iY-wJpBtBPA (zprávy ČST z roku 1987) 
http://www.youtube.com/watch?v=XDZR3ujICf4 (výběr z projevu M. Kopeckého) 
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http://www.youtube.com/watch?v=DsKd_Y0cnF0&playnext=1&list=PL4DAC2D23
C369CC4D - záběry z různých demonstrací z let 1988-89 
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11) Přestavba a touha po Západu 
 
I v oblasti hospodářství se projevily v druhé polovině 80. let ohlasy tzv. Přestavby. 
V roce 1987 byly schváleny Zásady přebudování hospodářského mechanismu a 
velkou změnu sliboval v roce 1988 přijatý zákon o státním podniku. Ten počítal 
s přebudováním dosavadní národních podniků na státní podniky, s rozšířením tržních 
prvků a také s volbami ředitelů. Volby ředitelů byly kontroverzním krokem a zákon 
nadále nepočítal s plně tržním prostředím. Československo sužovaly stále potíže 
s málo efektivními investicemi, občané pociťovali mj. propad bytové výstavby i 
přetrvávající nedostatky v zásobování maloobchodní sítě, o nichž musela jednat i 
nejvyšší stranická grémia (nedostatek vaty, dámských vložek). Docházelo však 
k většímu otvírání ekonomiky západním firmám podnikajícím v oblasti spotřebního 
zboží, ať už šlo o licenční výrobu (Lee Cooper) nebo zakládání společných podniků 
(výroba videorekordérů AVEX). I nadále se nepříznivě vyvíjela ekologická situace, 
ekologické stavby a rekonstrukce byly z ekonomických důvodů odsunovány. 
Objevovaly se problémy se zásobováním některých oblastí vodou, trvalo silné 
znečištění vzduchu v některých průmyslových lokalitách. Pokračovalo také 
drancování přírodního bohatství (odstřel zvěře). Ekologické hnutí však výrazně sílilo 
a nacházelo podporu u stále širších vrstev obyvatelstva, především mezi mládeží. 
V oblasti kultury sílily kritické protirežimní hlasy, zejména mezi divadelníky (M. 
Kopecký). Značný ohlas mělo udělení ceny Erasma Rotterdamského Václavu 
Havlovi v roce 1986. Zároveň v tomto období umírají někteří přední představitelé 
opoziční kulturní scény (J. Seifert, V. Černý). V oblasti populární hudby dochází 
k určité generační obměně (D. Janda, I. Bartošová). V roce 1986 emigroval W. 
Matuška. Výrazněji se prosazují i dosud potlačované nemainstreamové žánry (rock – 
pořádání Rockfestu, punk). Nadále však přetrvávají snahy režimu udržet si plnou 
kontrolu nad kulturním vývojem, ať už pomocí ideologické propagandy (TV seriály 
Gottwald, Rodáci) nebo represe (odsouzení představitelů tzv. Jazzové sekce). 
Výrazným rysem společnosti se stává růst agresivity, zejména u mládeže (fotbaloví 
chuligáni, šikana). 
http://www.youtube.com/watch?v=-Zk-
YfPWeig&playnext=1&list=PL96C40FB3BC427A37 (píseň Všechno naruby 
z pohádky Ať přiletí čáp, královno z roku 1989) 
http://www.youtube.com/watch?v=w-eZj9eOfwg 
 (ukázka z filmu Proč?) 
http://www.youtube.com/watch?v=8wd2RVRoyZE 
(film Bony a klid) 
http://www.youtube.com/watch?v=U6TMXJsRwlE (Rockfest 1988 – skupina 
Hrdinové nové fronty) 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10132488909-pred-25-lety/video/ (výběr 
z dobových Televizních novin) 
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http://lexdata.abcsys.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df1c12566af007f1a09/c12
571cc00341df1c12566d4007335fb?OpenDocument (zákon o státním podniku 
88/1988) 
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12) Rok 1989 
 
Eroze sovětského bloku se koncem 80. let výrazně zrychlovala. V Polsku došlo 
k jednání u kulatého stolu a následným volbám, v nichž jednoznačně dominovala 
Solidarita. I v Maďarsku ztrácelo Kádárovo vedení moc. Jen zdánlivě stabilnější byla 
situace v NDR – hloubku jejích problémů čs. občanům ilustroval i exodus občanů 
NDR přes ambasády SRN v Praze a Budapešti. Listopadovým událostem 
v Československu bezprostředně předcházel pád režimu SED v NDR. Slabost 
samotného SSSR jasně ilustroval i odchod sovětských vojsk z Afghánistánu. 
Dynamicky se vyvíjela i situace v samotném Československu. Již v lednu 1989 došlo 
v Praze k demonstracím v rámci tzv. Palachova týdne. V lednu se také ustavila 
opoziční organizace bývalých reformních komunistů Obroda, které se vedení KSČ 
v čele s M. Jakešem velmi obávalo. Přibývaly i další nové opoziční iniciativy (např. 
Demokratická iniciativa nebo recesistická Společnost za veselejší současnost). Na 
situaci v zemi a zejména na potlačování lednových demonstrací reagovaly petice 
např. kulturních pracovníků nebo vědeckých pracovníků, které podepisovalo stále 
více lidí mimo úzké opoziční jádro. Petiční hnutí vyvrcholilo prohlášením Několik 
vět, které podepsala řada populárních osobností. Na jednu stranu v průběhu roku se 
mohly k veřejnému vystupování vrátit některé dosud perzekvované osobnosti (J. 
Topol, M. Kubišová), na straně druhé však pokračovala tvrdá represe předních 
odpůrců režimu (V. Havel, J. Čarnogurský, S. Devátý aj.). V průběhu roku probíhaly 
přípravy na novou ústavu, kde se pozornost soustřeďovala na otázku zakotvení 
vedoucí úlohy KSČ. Ve společnosti vzrůstalo napětí a očekávání změn. Manifestace 
17. listopadu původně organizovaná SSM i některými nezávislými studenty blízkými 
opozičnímu hnutí. Průvod studentů přerostl v demonstraci, která byla tvrdě potlačena. 
Reakcí vysokoškoláků byla stávka, k níž se připojily i střední školy, divadla apod. 
Vývoj však měl různou dynamiku v různých regionech. Postupně se však protesty 
rozšiřovaly i mimo Prahu a do dalších vrstev obyvatelstva, včetně dělníků. Vedení 
KSČ tlaku nedokázalo čelit a neodhodlalo se ani k ozbrojenému zásahu proti 
demonstrantům. Rozhodujícím úspěchem opozice byla úspěšná generální stávka 27. 
11. Komunistická strana se snažila nespokojenost uklidnit personálními výměnami, 
které se však jevily opozici jako nedostatečné. Proto si demonstrace vynutily hlubší 
změny, které nakonec zajistily naprostou změnu režimu. Svůj post nedokázal ani 
udržet L. Adamec, který byl začátkem prosince nahrazen M. Čalfou. Symbolickým 
vyvrcholením první fáze změn bylo zvolení V. Havla čs. prezidentem místo G. 
Husáka. 
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http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php (text petice Několik vět) 
http://www.youtube.com/watch?v=YNbRpNazZOI&feature=related (oficiální 
komentář ČST k petici Několik vět) 
http://www.youtube.com/watch?v=MOCzPU-uq-k 
http://www.youtube.com/watch?v=kkVvPLXN2xo (projev M. Jakeše v Červeném 
Hrádku 1989) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Rshi6JeDO9w (záběry StB z demonstrace 17. 11. 
1989) 
 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo 
 
http://archiv.radio.cz/palach99/leden89.html (stránka Radio Praha věnovaná 
Palachovu týdnu v roce 1989) 
http://www.youtube.com/watch?v=DsKd_Y0cnF0&playnext=1&list=PL4DAC2D23
C369CC4D (záběry z různých demonstrací 1988-1989) 
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13) Druhý život tzv. normalizace 
 
Období 70. a 80. let zůstává v našem životě stále velmi živé, protože výrazně 
ovlivňuje stávající vývoj v politické, hospodářské i společenské oblasti. V politické 
oblasti proběhla a probíhá řada diskusí vztažených k dění v sedmdesátých a 
osmdesátých letech (otázka lustrací, návaznost KSČM na KSČ apod.). Velmi 
zajímavě probíhá spor o význam kontinuity elit, zejména hospodářských s elitou šedé 
ekonomiky sedmdesátých a osmdesátých let. Hodně důležitá je také diskuse o 
masové kultuře 70. a 80. let a její vliv na masovou kulturu současnou. Debatu o tzv. 
(n)ostalgii přiživila na počátku nového tisíciletí některá umělecká díla, jako např. 
německý film Good bye, Lenin. V českém prostředí pak bouřlivé diskuse vzbudilo 
uvádění některých televizních seriálů z období tzv. normalizace (Žena za pultem, 30 
případů majora Zemana). Přítomnost televizních a filmových pořadů ze 70. a 80. let 
byla a je však podstatně rozsáhlejší a významně přispívá k upevňování některých 
stereotypů o této době. Pozoruhodná je i kontinuita v oblasti populární hudby 
(symbolickou roli hraje vedle K. Gotta např. M. David). Trochu složitějším 
způsobem a odlišně od situace v NDR se vyvíjela „ostalgie“ v oblasti hmotné kultury, 
kde české firmy své produkty prezentují hlavně jako tradiční výrobky, bez nějakého 
ideového podtextu. Specifickou roli sehrála i vlna retro pořadů, ať již jde o 
dokumenty typu Retro, nebo o televizní seriály (Vyprávěj) či filmová díla (např. 
Pupendo, Občanský průkaz). Proti vlně tzv. „ostalgie“  vystoupila část publicistů a 
politiků v obavách (srv. např. publikaci Mýty o socialistických časech), že takto 
formované vzpomínky zpochybňují demokratický vývoj a nahrávají KSČM. I retro 
pořady podle těchto autorů jsou příliš shovívavé k minulosti v období tzv. 
normalizace. Tyto námitky však lze zpochybnit důkladnější analýzou „ostalgických“ 
postojů a jejich zázemí v České republice i komparací s nostalgickými diskusemi 
probíhajícími např. v SRN nebo v Rakousku. Varování nepotvrzují ani statistická 
data. 
 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ (stránka věnovaná TV 
seriálu Vyprávěj) 
 
Příloha: Franc, Martin: Ostalgie v Čechách. Vyšlo v Adéla Gjuričová – Michal 
Kopeček (ed.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha - Litomyšl, 
Paseka 2008, s. 193-216. 
 
 
Knihy zakoupené v rámci projektu: 
- Roselyne Chenu, Žít svobodně je umění, Praha 2007. 
- Tomáš Vilímek, Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968, 
Praha 2010. 
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- Prokop Tomek, Okres na východě 1960-1989. Občané a nejnižší článek Státní 
bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod, Praha 2008. 
- Petr Bílek, Blanka Činátlová (uspoř.), Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy 
normalizace, Příbram 2010. 
- Katka Volná, Jakub Jareš, Matěj Spurný, Klára Pinerová, Prověřená fakulta. KSČ 
na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989, Praha 2009. 
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Literatura 
 

 

Druhý díl monumentální monografie Karla Durmana Popely ještě žhavé 

(Karolinum, Praha, 2009) vyšel s podtitulem „Konce dobrodružství“. Autor 

pokračuje ve své syntéze dějin mezinárodních vztahů a světové politiky v období 

od poloviny šedesátých let až do současnosti. Knihu si jistě oblíbí ten, kdo nemá 

rád novou levici (ta je nejčastějším terčem útoků, zatímco pro státně socialistické 

režimy má autor čas od času i vlídné slovo). Práce je vyhraněným pohledem 

sociálně orientovaného konzervativce, ale nedosahuje stejně jako její první díl 

čtenářské atraktivity autorova Útěku od praporů. Snaha dovést její děj až do 

současnosti dělá z jejích závěrečných částí spíše publicistickou práci. Přesto řada 

vtipných citací z „nového“ Durmana opepří vysokoškolskou výuku moderních 

dějin. Např. víte že, Žlutá ponorka „znamená stav, kdy konzument těžkých 

narkotik prožívá blaženost na pokraji šílenství“ (str. 76)? (Stanislav Holubec) 

Jako doprovodný text k projektu Cirkus totality vznikla graficky velmi pěkně 

vypravená publikace Věčné časy (Ed. Jan Hron; Praha, Respekt Publishing ve 

spolupráci s Knihovnou Václava Havla 2009). Dílo se dělí na tři, respektive čtyři 

víceméně samostatné části. V té první čtenář najde autobiograficky koncipované 

eseje od Jiřiny Šiklové, Jana Rumla, Karla Hvížďaly a Martina C. Putny 

doplněné o edici několika dopisů Václava Havla adresovaných na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let slavnému divadelníkovi Alfrédu Radokovi, který 

v té době žil v emigraci ve Švédsku. Poté následuje jakési kalendárium 

„totalitních roků“ v českých zemích, do nichž je překvapivě započítáno nejen 

období 1945-48, ale i rok 1990. V rámci kalendária však jednotlivé události jsou 

hlavně podnětem k osvětlení určitých jevů či znaků tehdejší společnosti, 

načrtnutým často velmi vtipně a výstižně v několika málo větách. Poté následuje 
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stručný slovníček různých pojmů z každodennosti režimu v letech 1948-89, jehož 

autorem je Kamil Činátl, který vytvořil také kalendárium. Právě slovníček lze 

považovat s ohledem na čtenáře za mimořádně důležitou součást publikace a tím 

více zamrzí některé nejasné či nepřesné formulace. Poslední částí knihy se stal 

soupis různých institucí zabývajících se dějinami období 1948-89, přičemž důraz 

je kladen zejména na ty organizace či internetové portály, které zdůrazňují 

„nutnost vyrovnání se s totalitní minulostí“. Slovo totalitní se vůbec v knize místy 

zřetelně nadužívá a proměňuje se zde v jakési klišé. Celek působí značně 

chaoticky a improvizovaně. V kalendáriu, ve slovníčku, ale i v soupisu institucí 

zabývajících se příslušným obdobím nechybí různé nepřesnosti a omyly dané 

zřejmě chvatem při psaní, které bohužel neodstranila ani odborná revize textu 

(Libor Jůn). První oddíl působí rozpačitě už tím, že se tu prakticky mluví pouze o 

sedmdesátých a osmdesátých letech, starší doba je tu reflektována jen velmi 

omezeně. Výrazněji si to z autorů ovšem uvědomila snad jen Jiřina Šiklová. Obal 

knihy slibuje různorodost pohledů, ale právě to chybí – všichni autoři jsou osoby 

z širšího okruhu disentu vesměs přebírající jeho pohled na dobovou skutečnost. 

Jde o víceméně tuctové texty, nepřinášející nic příliš nového či podnětného. 

S údivem jsem jen kroutil hlavou nad některými duševními pochody Martina C. 

Putny, ale ani to se mi nestalo poprvé. Kniha Věčné časy je pravděpodobně 

zamýšlena jako vstupní text pro mladé čtenáře a jako taková představuje zaplnění 

citelné mezery na trhu. Nelze pochybovat, že podobná práce dosud u nás chybí a 

jistě mnozí žáci a studenti po ní vděčně sáhnou. Bylo by však vhodné, kdyby 

dostali co nejdříve do rukou nějakou reedici s vychytanými chybami a 

vylepšenými formulacemi i s pečlivěji vybranou úvodní částí. Ale především 

bude bezpodmínečně nutno doplnit knihu o seznam použité literatury a připojil 

bych i výběrovou bibliografii (zahrnující třeba i informaci i o dostupných 

audiovizuálních materiálech) k tématu. Je opravdu obtížné pochopit, že 
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přinejmenším soupis použité literatury již neobsahuje toto vydání. Jde ze strany 

vydavatelů mimo jiné o projev naprosté neúcty k práci jiných. 

V Čechách prakticky chybí různé (n)ostalgické a více či méně populárně naučné 

obrazové publikace přibližující období před rokem 1989. Tato mezera na trhu 

obzvlášť vyniká nejen při srovnání s dřívější NDR, ale i s Polskem. Těžko přitom 

odhadnout, zda skutečně není po tomto typu literatury poptávka nebo zda se 

nápadu doposud nedokázal nikdo pořádně chytnout. Rozhodně však tuto mezeru 

nezaplní kniha Jitky Škápíkové a Jiřího Housera s poznámkami Ivana 

Hoffmana, přestože se slibně nazývá Vzpomínáte? Takoví jsme byli: 70. léta 

(Praha, Nakladatelství XYZ 2009). Přes uvedený titul jde totiž především o 

jakousi čítanku z textů oficiálního tisku ze 70. let (zejména z Rudého práva, tedy 

deníku odtrženého od každodenní reality často velmi silně), která spíše než o tom, 

jaká byla společnost, často vypovídá o podobě a úrovni tehdejších tištěných 

médií. Jednotlivé oddíly provázejí krátké a většinou velmi zajímavé texty 

novináře a dřívějšího disidenta Ivana Hoffmana, v nichž najdeme sice řadu 

pozoruhodných myšlenek, ale přece jen jsou pohledem do života tzv. mlčící 

většiny trochu zvenčí. Atmosféru dobu doby sice zajímavě navazují poměrně 

četné ilustrace v textu i v přílohách, ale i ty nesou obvykle notně oficiózní ráz. 

Přesto můžeme považovat knihu za sice trochu svérázný, ale přece jen přírůstek 

k poznání života v Československu v sedmdesátých letech, který však čtenáři 

nutně musí kombinovat s jinými typy pramenů, aby výsledný obraz nepůsobil 

zcela falešně. Jinak by dílu prospělo, kdyby u jednotlivých úryvků byly přesné 

citace výchozích pramenů, protože v této podobě se originální text zejména u 

denního tisku vyhledává jen velmi těžko. Ale bohužel se zdá, že mnozí čeští 

nakladatelé mají z přesných bibliografických údajů doslova panickou hrůzu.  

Kniha Pavla Hájka Jde pevně kupředu naše zem. Krajina českých zemí v období 

socialismu 1948-1989 (Praha, Malá Skála 2008) působí trochu dojmem perfektně 

připravené dlouhé přednášky s pečlivě vybraným obrazovým doprovodem. Autor 
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si vybral dosud v naší literatuře velmi málo zpracované a přitom atraktivní téma a 

v poklidu ho důkladně analyzuje. Právě jeho systematické roztřídění různých 

změn, kterými česká krajina v daném období procházela, je možná největším 

přínosem celé práce. Pavel Hájek dokázal syntetizovat různé roztříštěné zmínky 

do jednotné informace a dospívá ke zjištění, že značná část trendů souvisejících 

s proměnami krajinami souvisela s aktuálním politickým uspořádáním méně než 

se obvykle předpokládá. Zároveň se však pokouší definovat akcenty, které do 

celého vývoje vnesla ideologie a politické poměry. Co však v práci trochu chybí, 

je reálné srovnání jednotlivých rysů s vývojem v některém cizím státu, které by 

mohlo vyslovené teze přesvědčivě doložit. V některých pasážích se navíc zdá, že 

autor sklouzává do určité povrchnosti a do vágně znějících formulací. Celkově 

však kniha určitě představuje cenné obohacení dosud jen malého seznamu 

publikací, které se na problematiku období 1948-1989 dívají z jiného hlediska 

než úzce politického a ideologického. 

Strhující čtení nabízejí deníky francouzské spisovatelky Roselyne Chenu z jejích cest 

po Československu v letech 1969 - 1980, které vyšly pod názvem Žít svobodně 

je umění (Jitro, Praha 2007). Autorka zde popisuje své kontakty s českými a 

slovenskými frankofonními intelektuály, ale v různých drobných poznámkách 

dokáže načrtnout i celkovou atmosféru v tehdejší společnosti. Její mimořádně 

bystré postřehy jsou dokladem, co všechno dokázal dobrý pozorovatel a tazatel 

vycítit, aniž by musel umět česky. Samozřejmě se zde objevují i některé věcné 

chyby, ať již byly dány omyly jejích respondentů, nebo nějakým šumem při 

komunikaci ve francouzštině. Jistě by bylo možné - a pro historiky snad i 

atraktivní - deníky důkladně edičně zpracovat, zejména je vybavit rozsáhlým 

poznámkovým aparátem, ale na druhou stranu by tak ztratily možná mnoho ze 

své působivosti a schopnosti popsat skutečnost několika prostými větami. Text 

Roselyne Chenu je přitom o to cennější, že se nezabývá pouze situací v Praze, ale 

se stejnou, ne-li větší pozorností si všímá i intelektuálního života v Bratislavě a 
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velmi inspirativně ukazuje rozdíly duchovního klimatu v obou částech země. 

V doslovu upozorňuje jeden z dlouholetých přátel Roselyne Chenu Jan Vladislav 

na nutnost studia pramenů, které dokáží zprostředkovat i jiný úhel pohledu na 

minulé děje, než který nabízí klasický archivní materiál převážně úřední 

provenience. Vladislav jmenuje vedle deníků také korespondenci a různé domácí 

paměti. Můžeme jen doufat, že cestovní deníky Roselyne Chenu nezůstanou 

v tomto ohledu ojedinělou ukázkou a brzo se objeví další podobné texty. 

Na své předchozí memoárové statě navázal teatrolog a první polistopadový děkan 

Filosofické fakulty UK František Černý dílem Normalizace na pražské 

filozofické fakultě (1968-1989). Vzpomínky (Praha, Filozofická fakulta UK 

2009). I nyní vydaná kniha vyniká velmi dobrou čtivostí a koncentrací na 

jednotlivé osoby, s nimž se autor setkal. Černého soudy jsou jasné a jak se na 

vzpomínky sluší subjektivně vyhrocené (zejména ostře se vypořádává 

s Miroslavem Kouřilem a také polistopadovým ministrem kultury a kolegou-

teatrologem Milanem Lukešem). Právě proto si však udržují svoji zajímavost pro 

čtenáře. Zároveň si však nynější publikace udržuje i určité slabiny Černého 

vzpomínkových statí, především určité přehlcení textu jmény osob, k němuž sáhl 

autor snad z obavy, aby někoho nevynechal. Nicméně přesto zůstává jeho stať 

velmi zajímavým svědectvím o epoše, která se teprve v poslední době začíná 

hlouběji zkoumat. 

Zajímavý útvar představuje vzpomínkový text architekta Miroslava Masáka Tak 

nějak to bylo (Nakladatelství Kant, Praha 2006). Stručné memoáry jsou zejména 

na počátku doplněné údaji zasazující zážitky autora do určitého komplexního 

rámce, jak z hlediska všeobecné historie, tak z hlediska umění vůbec a moderní 

architektury zvlášť. Celek tak jako by kolísal mezi textem přednášky a 

vzpomínkami. Bohužel se autorovi vloudily do jeho faktografických údajů 

doplňujících vyprávění o běhu života určité chyby – například nepokoje v NDR 

se neodehrály v roce 1952, ale až o rok později. To by však nemělo od samotného 
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jádra knihy nabízejícího pozoruhodný průhled do života architekta, který od 

konce padesátých let až do roku 1989 na severu Čech a proslavil se především 

realizovaným návrhem na výstavbu obchodního domu Máj v Praze. Mezi 

nejzajímavější epizody patří bezpochyby Masákovo působení ve funkci poradce 

prezidenta Václava Havla pro oblast architektury a památkové péče. Autor 

neplýtvá příliš slovy a ani se nepředhání v líčení detailů, ale některé jeho postřehy 

nebo poznámky jsou velmi zajímavé a neměly by ujít pozornosti především 

zájemců o nejnovější dějiny. Za přečtení stojí i dva texty Rostislava Koryčánka a 

Rostislava Šváchy. Zejména uvažování R. Koryčánka o vztahu historie a paměti 

nepostrádá inspirativnost, i když jeho pojetí historie asi žádného dějepisce příliš 

nenadchne. Určitou slabinu však spatřuji v grafickém doprovodu, u kterého chybí 

jakékoliv popisky, přestože jinak by se mohlo jednat o důležitý doplněk textu. 

Životopisná studie Muž, který tu chybí (Český novinář Jiří Lederer 1922-1983) 

(Radioservis, Praha 2006) od Jarmily Cysařové si spíše než důkladný rozbor 

života a díla zajímavé novinářské osobnosti druhé poloviny dvacátého století 

klade za cíl pouhé upozornění na její existenci. Autorka vyšla především 

z Ledererových publikovaných textů, jeho osobní život a pracovní kariéra tvoří 

spíše jen určité pozadí. I když nezapomíná na Ledererovy slabiny, pečlivě se 

snaží v jeho díle vyhledávat články nebo pasáže, které podle jejího názoru 

představují určitý přínos i v současnosti. Bohužel se však podle mého soudu 

dostatečně nezabývá specifiky, která vydělovala právě Lederera z plejády dalších 

českých novinářů nebo publicistů – mám zde na mysli především jeho úzký vztah 

k polské problematice a důraz na dění mezi dělníky. Oba tyto motivy by podle 

mého názoru stály za podrobnější a důkladnější analýzu ve vztahu k celkovému 

společenskému kontextu. Jiří Lederer, v sedmdesátých letech dlouhodobě 

vězněný, si jako osobnost s pozoruhodnými názory a postoji zaslouží více zájmu, 

než se mu v současnosti dostává. Jeho smůlou zůstává, že se nedožil listopadu 

1989, a nemohl se tak zapojit do bouřlivého dění na počátku devadesátých let a 
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ocitnout se v některé z politických skupin, která by dnes pečovala o jeho odkaz. 

Je ovšem otázkou, zda poněkud letmo nahozená kniha Jarmily Cysařové je tím 

nejvhodnějším způsobem, jak na něj upozornit. Leckdy totiž podobně 

příležitostný text, který téma vlastně jen otvírá, blokuje nějaký hlubší a 

propracovanější výzkum. Ale snad by se dala kniha využít jako jeden z podkladů 

pro další bádání nad dějinami českých médií v 50. a 60. letech 20. století.   

Byla by velká škoda, kdyby publikace Martina Kučery Pražský Maigret. Osobní 

zápas legendárního kriminalisty (Praha, Academia 2009) zapadla. Kniha 

věnovaná slavnému šéfovi pražské kriminálky a určitou dobu kriminální služby 

v celém Československu Karlu Kalivodovi (1916-1980) nastoluje řadu 

zajímavých a zároveň důležitých problémů a otázek. Autor svoji práci koncipoval 

jako populárně vědeckou, což znamená, že nepoužívá poznámky a píše poněkud 

čtivějším způsobem než u něj bývá zvykem. Neplatí to ovšem pro jeho úvod, kde 

mnohokrát používá svůj oblíbený pojem hermeneutika. Řeší v něm sice otázku, 

proč napsal biografii, nicméně se nezabývá klíčovou otázkou, která musí 

napadnout každého čtenáře – jestli je pro historika dobré, když popisované osobě 

nesmírně fandí a obdivuje ji. Tento přístup totiž prostupuje celou publikaci a 

odráží se i v hodnocení dalších osob, které velmi jednoznačně hodnotí především 

na základě jejich vztahu ke Kalivodovi. Hodně to souvisí i se skutečností, že 

autor velmi intenzívně využívá orální prameny, různé vzpomínky z okruhu 

Kalivodovy rodiny nebo spolupracovníků. Když pak svůj obdiv Martin Kučera 

v doslovu vysvětluje shodnou výpovědí pramenů, zní to poněkud sporně – 

opomíjí přitom skutečnost, že pracuje především s údaji od lidí Kalivodovi 

výrazně nakloněných. Ale problematičnost knihy v tomto ohledu by neměla 

zastřít některé důležité podnětné prvky, které publikace přináší. Především je zde 

zcela nově pojata celá problematiky historie bezpečnostních orgánů, když je 

primárně zvýrazněno soupeření kriminální služby a Státní bezpečnosti. Ukazuje 

bezpečnost nikoliv jako monolitní represivní instituci, ale jako diferencovanou 
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skupinu, v níž neustále probíhají tvrdé mocenské souboje. Bude zajímavé 

sledovat, zda originální pojetí vyvolá tolik potřebnou historiografickou diskusi. 

K zamyšlení by mohl podnítit i Kalivodův osud v sedmdesátých letech, kdy 

nejprve úspěšně prošel normalizačními prověrkami, aby nakonec podlehl 

mocenskému boji v polovině sedmdesátých let. Práce se koncentruje právě na 

zákruty Kalivodovy kariéry a na jeho spolupracovníky, naopak samotnými 

kriminálním případům, které pražský Maigret řešil, je věnována jen relativně 

malá část textu, což koneckonců odpovídá i podtitulu knihy. V některých 

případech to ale jistě trochu zamrzí a mírné zklamání nevyváží uveřejnění 

několika textů samotného Karla Kalivodovi a pozoruhodná studie věnovaná jeho 

publicistické a spisovatelské činnosti v kontextu dobové tvorby, i když opět plná 

různých velmi vyhraněných subjektivních hodnocení. 

Dvousvazkové vydání přepisů rozhovorů, který tým kolem Miroslava Vaňka vedl 

s příslušníky dřívějšího disentu a také s bývalými vysokými funkcionáři 

komunistické strany nazvané Vítězové? Poražení? Životopisná interview. 1. díl 

Disent v období tzv. normalizace, 2. díl Politické elity v období tzv. 

normalizace. (Ed. Miroslav Vaněk a Pavel Urbášek. Prostor, Praha 2005) 

představuje skutečně impozantní výstup z důležitého projektu založeného na tzv. 

orální historii. Knihu přitom ještě doplňuje sborník Mocní? A bezmocní? 

Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie 

životopisných interview (Ed. Miroslav Vaněk. Prostor ve spolupráci s ÚSD AV 

ČR, Praha 2006), v němž se spolupracovníci týmu pokusili o interpretaci 

získaných poznatků. Projekt se pokoušel postihnout obě zkoumané skupiny 

v maximální možné úplnosti, i když ne všichni oslovení byli ochotni náležitým 

způsobem spolupracovat. Určitý problém práce, který se nepodařilo bezezbytku 

vyřešit, představuje vymezení klíčových výrazů jako disent nebo politická elita, 

když např. Miroslav Vaněk a jeho spolupracovníci podle mého názoru 

nedostatečně reflektoval prolínání politických elit s jinými vlivovými skupinami, 
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které přitom v době normalizace fungovalo zcela běžně. U „interpretačního“ 

sborníku vyvolává určité rozpaky už celé jeho pojetí – jistě zde najdeme řadu 

velmi zajímavých, dobře zpracovaných a v některých případech i průkopnických 

studií, otvírající dosud málo řešené a přitom vysoce důležité okruhy problémů 

(například vliv regionálních faktorů nebo otázku vlivu rodinných poměrů na 

formování další životní dráhy), ale materiál z rozhovorů je používán spíš jen jako 

pramenná základna nebo dokonce ilustrace, přičemž občas někteří autoři 

zjednodušeně konvolut rozhovorů pojímají jako reprezentativní vzorek postojů 

dané skupiny. O skutečnou interpretaci, která by vycházela primárně z rozboru 

nashromážděných textů, se tedy většinou nejedná. Bolestně tak chybí například 

studie analyzující používání řeči v obou skupinách nebo analýza vzájemných 

rozdílů a paralel v interview disidentů a příslušníků politických elit. Ale 

vzhledem k tomu, že až na ojedinělé výjimky je celý soubor rozhovorů, včetně 

nevydaných, badatelům k dispozici, lze očekávat, že inspiruje ještě k dalším 

příspěvkům, které stávající sborník doplní. 

Skutečnost, že i ze středoškolského studentského projektu může vzniknout velmi 

zajímavá a přínosná publikace, dokládá kniha Lukáše Dulíčka, Jana Hutly a 

Romana Ruffera Dějiny gymnázia J. K. Tyla v období totality očima 

pamětníků (Hradec Králové, Gymnázium J. K. Tyla 2008). Autoři spolu 

s dalšími studenty hradeckého gymnázia provedli pamětnická interview 

s různými absolventy tohoto ústavu a z jejich výpovědí sestavili jakousi mozaiku 

života střední školy od padesátých do osmdesátých let. Zejména se pochopitelně 

zaměřily na dobově specifické faktory, jako např. na různé brigády, na dobové 

představy o odborné přípravě a spojení školy se životem či na tehdejší pojetí 

výuky cizích jazyků apod. Vzpomínky jednotlivých narátorů (mj. včetně 

královehradeckého biskupa a nyní pražského arcibiskupa Dominika Duky) pak 

doplnili výpovědí školní kroniky. I když samozřejmě se v případě narátorů 

nejednalo o nějaký promyšleně vybraný vzorek, objevuje se zde řada zajímavých 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

a inspirativních postřehů k jednotlivým okruhům a celkově kniha představuje až 

překvapivě důležitý příspěvek nejen k dějinám školství a regionálnímu 

královehradeckému dějepisectví, ale i chudých českých dějin každodennosti v 50. 

– 80. letech 20. století. Za jedinou závažnou slabinu považuji pokus autorů o 

jakési obecné politické zarámování dané doby, které vyzněl přece jen silně 

amatérsky. Podobně jako ve slovníčku dobových pojmů zde nechybí věcné omyly 

i značně kontroverzní a zjednodušující postoje – domnívám se, že velmi na místě 

by byla odborná redakce textu, které by se jistě ujala s ochotou minimálně 

iniciátorka celého záslužného projektu – vyučující dějepisu. Kniha se tak mohla 

dostat na ještě vyšší úroveň. I přes tento nedostatek by však zájemcům o dějiny 

dané doby neměla uniknout a bylo by jistě skvělé, kdyby se stala inspirací pro 

další podobně koncipované středoškolské projekty. 

Nemůžu zapřít svoji nedůvěru k publikacím, které pojednávají o malých skupinkách 

prakticky bez vlivu na větší část společnosti. Nicméně případ, kterého se týká 

edice dokumentů připravená Jaroslavem Pažoutem pod názvem Hnutí 

revoluční mládeže 1968-1970 (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 39, 

Praha 2004), s sebou nese určité zajímavé svědectví o době definitivního konce 

tzv. Pražského jara a nástupu normalizace. Hnutí revoluční mládeže a jeho 

představy formulované ve zveřejněných dokumentech může inspirovat především 

k otázkám týkajícím se vztahu české společnosti k idejím, které v daném období 

hýbaly zejména studenty v západní Evropě. Zároveň dokumenty i úvodní studie 

ukazují na konkrétním případě práci tehdejší Státní bezpečnosti. Nejsem si však 

jist, jestli Hnutí revoluční mládeže představuje atraktivní téma i pro další bádání. 

Spíše bych se přikláněl k názoru, že J. Pažout dokázal téma vyčerpat – ale nelze 

vyloučit, že se třeba již brzo najde někdo, kdo mě nějakou novou originální 

interpretací usvědčí z omylu. 

Většinou se setkáváme s tím, že využití dobrého nápadu pokazil nedostatek 

prostředků na jeho realizaci, ale najdou se i vzácné případy opaku, tedy situace, 
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kdy relativně velká vynaložená částka spíše celému projektu ublíží. Právě k tomu 

podle mého názoru došlo u luxusně vybavené česko-anglické publikace Praha 

objektivem tajné policie/Prague through the lens of the secret police (Ed. 

Patrik Virkner a Štěpán Černoušek. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 

2008). Prvotní myšlenka nebyla špatná – využít fotografií, které pořídili 

příslušníci StB při sledování různých osob jako zajímavé vizuální výpovědi o 

době normalizace. Jenže ve skutečnosti záběrů z Prahy, které by se opravdu 

hodily a něco přinášely patrně nebylo až tak mnoho. Má to ostatně svoji logiku, 

protože StB primárně zajímaly osoby a na mnohých snímcích také nic než osoby 

není patrné (na některých nejsou příliš zřetelné ani ty osoby). Samozřejmě to celé 

šlo pojmout i jinak a také zajímavě – vzít prostě fotografie tohoto druhu jako 

samostatný žánr a zkoumat jeho nečekané estetické kvality. Oba přístupy však 

nejde jen tak kombinovat. Vzniknul tak opravdu zmatený konvolut, v němž je 

ukryto pár pozoruhodných a opravdu o mnohém vypovídajících snímků. 

Doplňuje je pak několik zřejmě poměrně narychlo a účelově „spíchnutých“ statí. 

Z nich je vcelku očekávatelně nejzajímavější ta úvodní od Jana H. Vitvara 

Aparát v rukou nemocného aparátu, která se snaží vysvětlit smysl celé knihy a 

fotografie StB ze sledování podle mého názoru značně nadneseně označuje 

dokonce „nejvěrnější portrét reality Československa 70. – 80. let“. Ve stati 

najdeme některé inspirativní nápady, ale často autor s materiálem pracuje značně 

svévolně a vkládá do něj to, co v něm najít chce. Další statě jsou věnovány 

především problematice vývoje Správy sledování Ministerstva vnitra a 

představitelů této správy. Nijak nepřesahují běžný standard podobných prací, 

v minulosti otiskovaných zejména na stánkách Securitas imperii. Ani popisy 

k jednotlivým obrázkům nesvědčí o nějaké obzvláště neuspěchané, pečlivé a 

promyšlené práci. Za značně sporné považuji popisování lokalit podle jejich 

současného názvu a využití – tvrdit například, že někdo v sedmdesátých či 

osmdesátých letech stojí v Praze před obchodním domem Tesco mi přijde 
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poněkud zvláštní. Překvapilo mě také, že se editorům nepodařilo lokalizovat 

hospodu U tunelu. I když materiály Státní bezpečnosti jsou značně nepřesné, lze 

poměrně snadno odvodit, že s největší pravděpodobností se jednalo o hostinec 

s adresou Husitská 90. Myslím, že by na to mohl stačit starý telefonní seznam. 

(mf) 

Poměrně útlý svazeček James Bond a major Zeman. Ideologizující vzorce 

vyprávění, který sestavil a redigoval Petr A. Bílek (Pistorius & Olšanská a 

Ladislav Horáček – Paseka, Praha 2007), vznikl na základě prací 

z doktorandského semináře oboru česká literatura na Filozofické fakultě UK. 

Zaměřil se především na analýzu a interpretaci obou zmíněných sérií se zvláštním 

ohledem na jejich ideologizující rámec. V knížce nalezneme řadu velmi 

zajímavých a inspirativních postřehů o obou dílech, především ve studiích 

Kamila Činátla, Blanky Činátlové, Jiřího Kotena nebo Miroslava Štochla. Přitom 

jsem získal pocit, že pro účely analýzy lépe vyhovoval major Zeman, díky své 

větší myšlenkové jednolitosti i pevnějšímu ukotvení v dobovém kontextu. 

V některých případech se mi však zdálo, že mohlo být více prostoru věnováno 

právě interpretaci a zasazení poznatků do konkrétního historického kontextu. 

Podobně jako v jiných podobných pracích literárních historiků jsem se také občas 

nemohl zbavit pocitu, že někdy se autoři ve snaze přesně vymezit jednotlivé 

prvky a dichotomie dopouštějí drobných nepřesností a manipulací, když 

opomíjejí některé výjimky z jimi rozpoznaných pravidel. Na některé důležité 

otázky spojené s problematikou obou ikon popkultury v českém prostředí bohužel 

vůbec nedošlo – velmi by mě například zajímala recepce Jamesa Bonda před 

uvedením této postavy na český trh (v knižní podobě až roku 1970, ve filmové 

podobě, jestli jsem to dobře pochopil, dokonce až po roce 1989), která zahrnovala 

dokonce i bondovskou filmovou parodii Konec agenta W4C prostřednictvím psa 

pana Foustky z roku 1967. (mf) 
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Kniha Husákovo 3 + 1. Bytová kultura 70. let (ed. Lada Hubatová-Vacková, Cyril 

Říha, (Praha, VŠUP 2007) je sborníkem dvanácti článků týkajících se 

panelákového životního stylu v pozdně socialistickém Československu. Vydání 

sborníku navazuje na výstavu zrekonstruovaného panelákového bytu na Vysoké 

škole umělecko-průmyslové v Praze. Součástí knihy je i fotografická příloha a 

šest rozhovorů s architekty, designéry a sociology, kteří se na tvorbě českých 

sídlišť podíleli. Vše je doplněno kronikou 70. let značně připomínající kroniku 

Kudějovu. Většina článků má vysokou odbornou úroveň a vydání sborníku je 

velmi záslužným činem, který vydá za deset prací Ústavu pro studium totalitních 

režimů. Snad jen se musí čtenář ptát, proč se nehovoří o 70. letech společně s lety 

osmdesátými, ačkoli do tohoto období řada příspěvků přesahuje. Dočkáme se 

podobného sborníku věnovaného panelákovému životnímu stylu let 

osmdesátých? (Stanislav Holubec) 

20. výročí listopadu 1989 inspirovalo mj. i mladé opavské badatele Aleše Binara a 

Radima Plačka k sestavení knihy devíti rozhovorů s předními aktéry 

listopadových událostí v Opavě nazvané Opava 1989 ve vzpomínkách (Opava, 

Slezská univerzita v Opavě – Ústav historických věd 2009). Na pojetí publikace 

se však nepříznivě projevilo její pojetí „jako uznání všem, kteří se podíleli na 

znovuzavedení demokracie a jejích hodnot v českých zemích“. Slovo tak dostala 

pouze jedna strana, ba dokonce víceméně jedna skupina aktivisté tehdejšího 

konfliktu. Napomohla tomu jistě i náhoda, protože shodou okolností dva 

nejvýznamnější organizátoři protestů v Opavě v listopadu 1989 politicky se 

hlásící k jinému směru již zemřeli. Za spornou považuji i zvolenou formu vedení 

rozhovoru – autoři (respektive tazatelé) se podle mého názoru příliš silně 

inspirovali modelem používaným Centrem orální historie ÚSD AV ČR, skupinou 

kolem Miroslava Vaňka. Ten je však využíván k jiným účelům než deklaruje 

název knihy opavských historiků a více akcentuje osobnosti narátorů a jejich 

životní příběh. Samozřejmě i v opavské knize se najdou zajímavé postřehy a 
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poznámky, ale informace o samotném dění v listopadu 1989 v Opavě jsou 

neúměrně kusé a leckdy dost povrchní. 

I když se v případě knihy Adama Drdy a Petra Dudka Kdo v stínu čeká na moc 

(Paseka, Praha – Litomyšl 2006) jedná o politologickou studii nebo ještě spíše o 

politický traktát umocněný předvolební atmosférou a sami autoři zdůrazňují, že 

se nepokusili napsat historickou práci, stojí tato kniha určitě za zmínku, protože 

se mimo jiné zabývá poměrně zásadními otázkami historické paměti nebo 

kontinuity a diskontinuity v dějinách. Drda s Dudkem hodnotí různé aspekty 

polistopadového vývoje vztahu společnosti ke komunistické straně i k období let 

1948-89 z hlediska natolik zásadního antikomunismu, že k podporovatelům 

komunismu dokážou zařadit nejen třeba prezidenta Václava Klause, ale i jeho 

předchůdce Václava Havla nebo režiséra Jana Hřebejka. Jakákoliv, byť sebevíc 

dílčí pozitivní výpověď o životě před listopadem 1989 v nich vyvolává 

přinejmenším silné pochybnosti o demokratičnosti jejího autora a podobně se 

dívají i na názor, že v některých oblastech se třeba situace oproti 

předlistopadovým poměrům příliš nezměnila. Pokud někdo pamatuje něco jiného 

než jen „zdevastovanou vězeňskou kolonii“, musí to podle představ autorů hodně 

rychle zapomenout, jinak se stává téměř propagandistou současných komunistů.  

Osobně se domnívám, že pokud svoji činnost autoři vnímají jako varování před 

možným návratem režimu podobnému tomu předlistopadovému, prokázali své 

myšlence medvědí službu. Nebezpečnost nedemokratických režimů nespočívá 

v tom, že v nich nelze žít, ale naopak, že značná část obyvatelstva v nich může 

bez větších výčitek svědomí žít docela pohodlně a spokojeně. V záplavě temných 

klišé zanikají některá zajímavá a důležitá témata, která místy nadhazuje Petr 

Dudek – například problematika prezentace nejnovějších dějin ve výuce, kde by 

skutečně bylo záhodno více zapojit mechanismy „rodinné historické paměti“ (a 

zároveň se zamýšlet nad omezeností takovéhoto obrazu dějin) nebo nesmírně 
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zajímavá otázka specifické historické paměti v určitých regionech nebo třeba 

profesních skupinách. 
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Martin Franc 
Ostalgie v Čechách 
 
Pro českou historiografii zůstává konzumní kultura období 1948-1989 prakticky zcela 
neprobádanou končinou. Existuje jen minimum odborných publikací na toto téma, 
příslušné monografie by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Filmových a 
literárních zpracování každodennosti tehdejší doby máme již více, ale u naprosté 
většiny z nich dominuje politicky pojatá zápletka natolik, že prakticky vytlačuje 
snahy o vytvoření jakéhosi každodenního kulturního pozadí. Velmi často ho tvůrci 
nahrazují spíše souborem různých zjednodušujících klišé, z nichž vyplývá poněkud 
démonizovaný obraz doby. Podobným způsobem se velmi často postupuje i při výuce 
dějepisu, i když obdobím po roce 1945 se většinou nevěnuje žádná pozornost. Podle 
průzkumů také mladá generace hodnotí dobu nadvlády komunistické strany výrazně 
negativněji než jejich rodiče-pamětníci.1 
Zkoumání konzumní kultury období před listopadem 1989 je často samo o sobě 
vnímáno jako jakýsi náběh k „ideologické kapitulaci“ před komunistickou mocí, 
abych použil slovník dřívější epochy. Tezi, že se na pádu režimu výrazně podílela 
dlouhodobá frustrace občanů v oblasti konzumu, ohnivě odmítá především část 
bývalých disidentů, včetně těch, kteří se v současnosti věnují problematice dějin 
období komunistické nadvlády. Souvisí to samozřejmě hlavně s étosem 
předlistopadové politické opozice, která zdůrazňovala morální aspekty a na konzum 
se dívala jako na jakési opium, kterému za husákovské éry naprostá většina 
společnosti zcela podlehla. Na druhé straně zejména někteří radikální antikomunisté 
zpochybňují i samotnou představu, že by v Československu před rokem 1989 vůbec 
existovala určitá forma konzumní společnosti, protože akceptování podobné teze by 
narušovalo jejich představy o naprosté nekomparabilnosti tehdejších poměrů se 
situací v „normálních“ společnostech. 
Když na podobné problémy naráží samotné zkoumání konzumní kultury, lze 
samozřejmě očekávat, že jakékoliv projevy nostalgie bez ohledu na oblast života 
k níž se vztahují, budou vyvolávat přinejmenším u části komentátorů ještě 
negativnější reakce. A při pohledu na trh s odbornými publikacemi ve srovnání 
s bývalou NDR by se mohlo dokonce zdát, že problematika tzv. ostalgie v českých 
zemích prakticky neexistuje. Některá publicistická díla, novinové reportáže, koláče 
sledovanosti televize nebo diskuse na internetových stránkách2 však ukazují poněkud 
jiný obraz. 

                                                
1 Srov. Pinkas, Jaroslav: Historismus a historické (po)vědomí gymnazistů. In: Kopal, Petr (ed.): Film a dějiny. Praha, 
NLN 2005, s. 30-45. 
2 Za významnou považuji zejména rozsáhlou diskusi v rámci tzv. socialistické samoobsluhy na webové stránce iDnes 
(http://ekonomika.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A050805_155534_ekonomika_ven) zahájenou v létě 2005, i když se 
později zvrhla v chatování naprosto nesouvisící s původním tématem. 
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Pro účely tohoto příspěvku definuji ostalgii jako pozitivně zabarvený vztah 
k některému jevu z oblasti konzumu nebo přímo konzumnímu zboží spojovaného 
s érou zařazení země do tzv. sovětského bloku. To znamená, že se v mém pojetí 
neváže pouze na produkty bezprostředně spojené s dobovou ideologií a specifickými 
společenskými poměry a jimi ovlivněnými deformacemi v oblasti konzumu,3 ale na 
podstatně širší oblast. Myslím však, že moje vymezení odpovídá i tomu, jak se pojem 
ostalgie vnímá v obecném povědomí. Při zkoumání tzv. ostalgie u nás však musíme 
postupovat s mimořádnou opatrností, už proto, že se jedná o pojem vztažený ke 
konzumní společnosti NDR, což s sebou přináší důležitá specifika, na která budeme 
v průběhu článku narážet. 
Problematiku vztahu k otázkám spojeným s projevy konzumní společnosti 
v Československu v letech 1948 až 1989 lze rozdělit na dvě oblasti. Velmi intenzivně 
je v části společnosti vnímán konflikt o konzumní nebo masovou zábavu 
předlistopadového období, zejména o uvádění tehdejších televizních pořadů různého 
typu a o kontinuitu v oblasti populární hudby. V rámci televize je probírána i otázka 
předlistopadové filmové tvorby, protože ta se objevuje prakticky výhradně na 
obrazovce, do kin se dostává pouze minimálně, při zvláštních příležitostech. 
Podstatně méně emocí vyvolává problém ostalgie ve vztahu k různým výrobkům, 
především z potravinářského nebo spotřebního průmyslu. Rozdílná míra vášní je 
pochopitelná – zatímco konzumní zábava bývá výrazněji spojena s dobovými 
ideologickými prvky a zároveň se dá snadno vztáhnout ke konkrétním osobám, 
z nichž mnohé představují dodnes tzv. celebrity, s konkrétními průmyslovými 
výrobky si naopak ideologii asociuje málokdo a současní soukromí vlastníci 
příslušných značek a receptur nebývají vnímáni jako nějací „pohrobci socialismu“, 
ale spíše se, jak si ostatně dále ukážeme, dokážou na veřejnosti prezentovat jako 
reprezentanti pozitivně pojímaných „českých tradic“.¨ 
 
Archiv zábavy aneb Ostalgie v televizi 
Silnou pozici konzumní televizní zábavy v diskusích o ostalgii lze samozřejmě velmi 
snadno pochopit – jde o velmi vlivné médium, které je především kvůli okruhu svých 
konzumentů spíše konzervativní. Pravidelné televizní vysílání v Československu 
začalo v roce 1953, což znamená, že zde prakticky neexistují jiné hlubší tradice než 
ty ovlivněné společenskými poměry v letech 1953-1989. Vzhledem k době zavádění 
atraktivního barevného vysílání i způsobů archivace se diskuse dotýkají především 
pořadů z posledních dvou desetiletí existence reálněsocialistického zřízení u nás. 
Listopad 1989 znamenal v programové skladbě Československé televize velký 

                                                
3 Jedním z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších znaků těchto deformací, na nějž ještě narazíme, bylo velké množství 
náhražek, substitucí za těžko dostupné západní zboží. Nicméně tento aspekt nelze podle mého názoru absolutizovat, ani 
mu přikládat příliš jednoznačné hodnotící znaménko. Nostalgie po místních substitucích světových značek se objevuje i 
například v SRN nebo Rakousku, i když v menší míře. Souvisí to i s tím, že nostalgie se vesměs vztahuje k značkám, 
které z toho či onoho důvodu musely opustit trh.  
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přelom, nicméně již na začátku 90. let se jasně ukazovalo, že dlouhodobě není pro 
televizi únosné vzdát se archivních pořadů mj. i z finančních důvodů. Zároveň se také 
projevovalo, že divákům řada formátů zábavných pořadů normalizační televize 
vyhovovala a žádali jejich návrat na obrazovky, zejména poté, co se nasytili 
komerční americké produkce. Tato skutečnost byla velmi bolestná zejména pro řadu 
televizních pracovníků, vyhozených po roce 1968, kteří se jako rehabilitovaní 
v mnoha případech dostali v polistopadovém období na zodpovědná místa 
v Československé televizi. Velká část z nich výrazně preferovala společensky kritické 
pořady a konzumní normalizační zábavu považovala za vrchol pokleslého kýče.4 
Nicméně již počátkem 90. se znovu začaly natáčet další díly jakési vlajkové lodi 
české normalizační televizní zábavy, pořadu Televarieté s protagonisty Jiřinou 
Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Po nástupu soukromých televizí na mediální 
trh se tento trend ještě více prohloubil. Spor o vztah ke konzumní televizní zábavě 
normalizačního období se však ani tak netýkal různých pořadů estrádního typu, 
v nichž se jen minimálně objevovaly přímé prvky ideologie, ale probíhal především 
na poli dalšího diváky nesmírně oblíbeného žánru – televizního seriálu. Propojení 
s dobou svého vzniku bylo u tohoto žánru mnohem silnější než třeba u běžných 
estrád, protože seriály většinou zobrazovaly současný život nebo podávaly silně 
dobově podbarvenou interpretaci nějakého historického úseku, především moderních 
dějin (Byl jednou jeden dům, Synové a dcery Jakuba skláře, Třicet případů majora 
Zemana aj.). Československá a později Česká televize přistupovala k jejich 
reprizování zpočátku s určitou opatrností a nenasazovala je do hlavního vysílacího 
času, ale spíše o víkendu v dopoledních hodinách. Největší česká soukromá televize 
Nova fungující od února 1994 měla k vysílání starých českých seriálů negativní 
poměr a dokonce ústy svého tehdejšího generálního ředitele Vladimíra Železného 
kritizovala podobné pořady na veřejnoprávní České televizi. Důvodem však podle 
mého názoru pravděpodobně nebyly ani tak skutečné ideologické zábrany jako spíš 
nechuť kupovat si od České televize jako nástupce Československé televize vysílací 
práva. Navíc Nova v prvních letech své existence hodně sázela na pořady 
importované z USA a na estrádní pořady vlastní produkce, vesměs ovšem 
připravované osvědčenými figurami z normalizačního období. Naopak soukromá 
televize TV Premiéra (později Prima) se uvádění normalizačních seriálů ujala 
s velkou chutí a později se staly jedním z jejích hlavních „taháků“. Zejména rané 
uvedení cyklu Inženýrská odysea se přitom dalo v daný okamžik vnímat spíše jako 
jakási recese.5 

                                                
4 Tento aspekt – tedy odmítání normalizační televizní zábavy z uměleckých důvodů se často výrazně objevuje i 
v současných debatách. Spor se pak často vede o otázku, který druh konzumního kýče je horší. Ke kritice z uměleckých 
důvodů srov. např. Zblewski, Zdzisław: Leksykon PRLu. Kraków, Znak 2001, s. 83, v našem prostředí srov. třeba Drda, 
Adam – Dudek, Petr: Kdo ve stínu čeká na moc. Praha – Litomyšl, Paseka 2006.  
5 Pro vznik nostalgické formy recepce je samozřejmě potřebný jistý časový odstup. Společnost v počátcích 90. let byla 
do značné míry přesycena zážitky spojenými s reálněsocialistickou variantou konzumní společnosti. 
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V druhé polovině 90. let začalo repríz normalizačních seriálů přibývat a jejich 
opravdový boom nastal po roce 2000, kdy byla uvedena i řada skutečně silně 
ideologizovaných děl včetně třeba cyklu z vojenského prostředí Chlapci a chlapi. I 
ten však vykazoval mimořádně vysokou míru sledovanosti. Obecně lze konstatovat, 
že kontroverzní seriály se objevovaly hlavně na soukromém kanálu Prima, zatímco 
Česká televize se zřejmě i vzhledem k svému veřejnoprávnímu charakteru musela 
držet nadále trochu zpátky. 
Nejostřejší diskuse se po celá 90. léta i po roce 2000 vedla ohledně uvedení dvou 
televizních seriálů z druhé poloviny 70. let vnímaných jako symbolů normalizace, 
jejichž uvedení odstartovalo zmíněný prudký růst počtu vysílaných cyklů 
z normalizačního období. V prvním případě se jednalo o seriál Třicet případů majora 
Zemana, v němž je na základě skutečných kriminálních případů podán značně 
deformovaný obraz československé společnosti od roku 1945 do začátku 70. let. Na 
přípravě Třiceti případů majora Zemana se podíleli i příslušníci StB.6 Vysíláním 
tohoto cyklu ve veřejnoprávní České televizi v roce 19997 se cítili dotčeni političtí 
vězni, protože mnohé politicky podbarvené kauzy zde byly prezentovány v naprosto 
překroucené podobě.8 Většina diváků ovšem tento seriál, oblíbený už v době prvního 
vysílání v 70. letech, vnímala především jako cyklus více či méně zajímavých 
detektivek, včetně jednoho působivého hororu. Česká televize se rozpory snažila 
vyřešit dokumentárními pořady, které měly ukazovat, „jak to bylo ve skutečnosti“, a 
následně vysílanými diskusemi ke každému dílu. Část odpůrců byla přesto vysíláním 
Třiceti případů majora Zemana natolik rozhořčena, že se aktivně podílela na 
pozdějším odvolání generálního ředitele České televize Jakuba Puchalského.9 Seriál 
však od té doby běžel ještě dvakrát na stanici Prima. Zejména jeho první uvedení 
v hlavním vysílacím čase vyvolalo opět obrovský zájem diváků. Dokumenty 
uvádějící jednotlivé díly „na pravou míru“ ani následné diskuse Prima nevysílala a 
nahradila je pouze stručným vysvětlujícím textem vysílaným před každým dílem. 
U druhého silně kontroverzního seriálu nazvaného Žena za pultem nevyvolával 
negativní reakci námět, kterým byl rok života prodavačky ve velkém obchodě, jako 
spíše osoba hlavní představitelky. Hlavní hrdinku Annu Holubovou totiž ztvárnila 
bývalá předsedkyně svazu dramatických umělců Jiřina Švorcová, která zůstala věrná 
svým ideálům a dodnes aktivně podporuje komunistickou stranu.10 I tento cyklus, 

                                                
6 K tématu vzniku seriálu Třicet případů majora Zemana srov. Růžička, Daniel: Major Zeman: Propaganda nebo krimi. 
Praha, Práh 2005. 
7 Již krátce před vysíláním v České televizi byl na soukromém kanálu TV Galaxie k vidění film Rukojmí z Bella vista, 
vytvořený ze dvou dílů seriálu. 
8 Srov. například otevřený dopis Sergeje Solovjeva z pobočky Konfederace politických vězňů ČR Semily-Trutnov 
tehdejšímu generálnímu řediteli České televize Jakubu Puchalskému z 10. 9. 1999, 
http://www.kpv.kozakov.cz/doklady/puchalsky.htm.  
9 Srov. Tesař, Milan: Zadržovaný pád. In: Reflex, roč. 13, č. 51 (2002), s. 34-39. 
10 Srov. např. Drda, Adam: Analýza: Prodavačka Anna se vrací. BBC Czech COM 3. října 2002, 
http://www.bbc.co.uk/czech/ceskarepublika/021003_analyza.shtml. 
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který kritika pohrdlivě označila jako příklad socialistické soap-serie,11 se mohl na 
televizi Prima pochlubit velkou sledovaností a úspěšně proběhla i jeho repríza. 
Velký zájem o oba kontroverzní cykly i další normalizační seriály je často spojován 
s jejich řemeslnou kvalitu, především vynikajícími hereckými výkony. Část starší 
generace pak zejména na některých z nich oceňuje poklidnou atmosféru a zájem o 
„malého člověka“. Nicméně zejména v případě seriálu Třicet případů majora 
Zemana, ale i u Ženy za pultem se objevuje ještě jiný významný faktor. Jednalo se o 
jakýsi aspekt vzdoru vůči snaze opět provádět cenzuru spojený i s obavou, že 
příslušné dílo se již na obrazovky nedostane. Proto si také mnoho diváků zejména 
Třicet případů majora Zemana nahrávalo na videokazety. 
Poněkud ve stínu sporů o normalizační seriály v 90. letech i na počátku 21. století se 
na obrazovku s velkým úspěchem dostalo i velké množství filmů z let 1948-89 včetně 
ideologicky podbarvených špionážních snímků nebo tzv. budovatelských filmů 
z první poloviny 50. let. Paradoxně však největší nechuť u části publicistů budí 
v tomto segmentu hlavně normalizační komedie s prvky tzv. komunální satiry, které 
si udržují přízeň divácké obce i přesto, že jevy, jimiž se zabývají, mohou být 
z dnešního hlediska těžko pochopitelné. Je to dáno asi tím, že ideologie přítomná 
v dílech z první poloviny 50. let působí zcela primitivně a vyčpěle a nepředstavuje 
v očích antikomunistických publicistů žádnou hrozbu.12 Speciální případ představuje 
film Král Šumavy, v němž mimochodem jednu z významných rolí ztvárnila již 
zmiňovaná Jiřina Švorcová a jenž se dotýká citlivé otázky střílení při přechodu 
hranic. 
Za doklad rostoucího zájmu o archivní pořady předlistopadové Československé 
televize, který vyplývá podle mého názoru i z pocitu únavy z komerční produkce 
zejména americké provenience a z příchuti mírně zakázaného ovoce, můžeme 
považovat i úspěch čtyřiadvacetihodinového retrovysílání na druhém programu 
České televize, které proběhlo v roce 1999.13 To sice zvýraznilo zejména dobové 
ideologické prvky, ale v jeho rámci se promítaly i tehdejší estrády nebo reklamy 
s kultovní postavou pana Vajíčka. Podobné pásmo vysílané k 50. výročí České 
televize (jako pokračovatelky Československé televize) se přece jen snažilo více 
mapovat celou historii této instituce a „retronádech“ byl poněkud méně výrazný. 
Za zmínku stojí jistě také problematika reprizování děl pro děti a mládež. Přestože by 
se mohlo zdát, že v pořadech orientovaných na tuto věkovou skupinu by nostalgie 
jakéhokoliv druhu neměla mít místo, opak je pravdou. I zde se projevuje skutečnost, 
že nostalgie jakéhokoliv druhu se projevuje zejména ve vztahu k dětství, a proto se 
naopak zvlášť silně projevuje u produktů určených pro nejmladší věkové kategorie. U 
                                                
11 Srov. např. Verecký, Ladislav: Sbohem, Anno Holubová. In: Mladá fronta Dnes (31. 12. 2002), s. 7. 
12 V rámci různých cyklů filmů pro pamětníky mimochodem běžně televize vysílá i staré filmy se stopami fašistické 
ideologie. To se týká například snímku Madla zpívá Evropě nebo komedie Dědečkem proti své vůli natočené podle 
předlohy známého fašizujícího dramatika Františka Zavřela. 
13 Česká televize 1999, režie Fero Fenič. Vysílání proběhlo 20. 11. 1999 k 10. výročí tzv. sametové revoluce. 
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televizních děl určených dětem a mládeži spory většinou nevyvolávají seriály – ty 
byly natáčeny velmi často v kooperaci s tehdejší SRN a ideologické podtexty 
většinou neobsahují. Složitější situace panuje u pohádkové tvorby, kde se projevuje i 
specifická podobnost pohádkových schémat s vizemi utopického komunismu, jak na 
to již na počátku 90. let poukázal literární historik Jiří Macura na příkladu největšího 
českého filmového i televizního bestselleru všech dob, pohádky Pyšná princezna. 
V bývalé NDR se součástí ostalgické módy stala i figurka Sandmännchena, obdoby 
českého Večerníčka. Česká figurka, která vznikla v roce 1965, však podobné emoce 
nevyvolává. Večerníček se totiž podobně jako např. některé výrobky potravinářského 
průmyslu, dokázal zbavit přídechu ostalgie a při loňských oslavách svých čtyřicátin 
byl prezentován především jako „tradiční“ figurka. Nicméně i mezi seriály krátkých 
pohádek, které Večerníček přináší každý den, hrají i v současnosti významnou roli 
díla vzniklá v 60. – 80. letech. Vesměs však v nich nenajdeme žádný ideologický 
podtext. Přesto se objevila kritika některých večerníčkových příběhů ze strany 
vyhraněných odpůrců komunismu – historik a publicista Emanuel Mandler napadl 
například seriál Rumcajs, v příbězích žáků 3. B Macha a Šebestové vadila skutečnost, 
že děti oslovují učitelku soudružko apod. Největší kritika se ovšem snesla na seriál 
Krkonošské pohádky, pracující se stereotypem zlého a hloupého pána (původem 
Němce) a hodných a charakterních poddaných. Velmi často však jeho ideologické 
kořeny byly hledány hlouběji než v období 1948-89.14 V každém případě se i zde 
projevil odpor liberálně smýšlejících lidí proti snahám o cenzurování a celkově lze 
říci, že celá diskuse popularitě Krkonošských pohádek spíše prospěla – staly se 
vítězem hlasování diváků o nejoblíbenější večerníčkový seriál vůbec. 
U tvorby pro děti a mládež se také setkáváme s ještě jedním zajímavým ostalgickým 
rysem – se zálibou v produkci z bývalého sovětského bloku.15 Na českých 
obrazovkách se stále objevují populární dětské cykly jako je například maďarská 
Rodina Smolíkova, polský Bolek a Lolek 16 nebo sovětský seriál Jen počkej zajíci. 
Když nedávno zemřel výtvarník posledně jmenovaného díla Svetozar Rusakov, 
značná část českého tisku o něm přinesla uznalé nekrology, přestože jinak o kulturní 
dění v Rusku projevují média u nás jen minimální zájem. Kapitolu samu pro sebe, 
která ovšem vybočuje z tématu klasické ostalgie, představuje více než třicetkrát 
reprizovaná sovětská (ruská) pohádka Mrazík, z níž mnozí lidé dokážou recitovat 
dlouhé pasáže zpaměti. 
Právě pohádky Mrazík a Pyšná princezna, spolu například s dalšími pohádkami 
Princezna se zlatou hvězdou na čele a Tři oříšky pro Popelku nebo některými 

                                                
14 Srov. Třešňák, Petr: Jak Trautenberk k medaili přišel. In: Respekt, roč. 16, č. 50 (2005), s. 21. 
15 Jak si však dále ukážeme, „ostalgicky“ mohou být recipovány i pořady nebo zboží původem ze zemí mimo sovětský 
blok, pokud byly dostupné v období 1948-89. Naopak ostalgie spojená s tvorbou ostatních zemí sovětského bloku nutně 
nemusí být spojena jen s tvorbou pro děti - televize Prima letos sáhla také k uvedení kultovního polského seriálu Čtyři 
z tanku a pes, časově zasazeného do období druhé světové války.  
16 K Bolkovi a Lolkovi a polským večerníčkům nazývaným „Dobranocka“ srov. např. Zblewski, Z.: Leksykon PRLu, s. 
83. 
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estrádami s Vladimírem Menšíkem, tvoří základní prvky také dalšího jevu 
vybočujícího z problematiky ostalgie a tím je silně konzervativní skladba vánočního a 
silvestrovského programu, v němž dominují mnohonásobné reprízy. Všechny 
uvedené pořady sice vznikly v letech 1948-89, nicméně ve vánočním a 
silvestrovském programu jsou vnímány především jako „klasika“, která umožňuje 
strávit svátky „tradičním“ způsobem. Svědčí o tom i skutečnost, že do vánočního a 
silvestrovského programu tradičně zapadají i komedie s Vlastou Burianem vytvořené 
před rokem 1945. Pravidelně se také vysílají na České televizi i sestřihy z padesát let 
starých filmových týdeníků. Nedávno také vznikl speciální satelitní kanál CS Film 
vysílající českou filmovou produkci, v níž opět dominují snímky z 50. až 80. let, 
včetně silně ideologicky podbarvených příběhů. 
Problematika vysílání pořadů z let 1948-89 na českých televizních stanicích a její 
vztah k fenoménu tzv. ostalgie má mnoho faset a já jsem mohl načrtnout jen některé 
z nich. Celkově je možno konstatovat, že tvorba z předlistopadového období hraje 
významnou roli v oblasti zábavných pořadů prakticky všeho druhu. Recepce děl, 
kterou lze označit jako ostalgickou, tedy takovou, která významně zohledňuje dobu 
vzniku pořadu v letech 1948-89, lze najít především u repríz televizních seriálů 
z normalizačního období, o jejichž uvádění se také vedou nejostřejší spory. I když je 
však popularita televizních cyklů ze 70. a 80. let minulého století u části diváků 
skutečně ovlivněna jejich přinejmenším dílčím souhlasem s myšlenkami a vizemi, 
které tyto seriály otevřeně či skrytě prezentují, nemalou měrou se na jejich oblibě 
podílí určitý prvek provokace a potěšení z ovoce, které přinejmenším někteří chtějí 
zakazovat. To se jasně ukázalo především ve sporech o uvedení kontroverzních 
seriálů Třicet případů majora Zemana a Žena za pultem. Ani určitý pocitový soulad 
diváků s dílem podle mého názoru nelze interpretovat nutně jako podporu návratu do 
poměrů panujících v době vzniku pořadu, mj. i proto, že si mnozí recipienti 
dostatečně uvědomují nesoulad příběhů s dobovou realitou, respektive vnímají dějiny 
a virtuální svět televizního příběhu odděleně.17 Podceňovat nelze ani význam běžné 
nostalgie a vnímání předlistopadových pořadů jako připomínky dob mládí, chvil 
strávených v pohodě před televizní obrazovkou. 
Vedle repríz je v oblasti televize a filmu jedním z dalších způsobů přístupu k 
minulosti období 1948-89 v konzumní oblasti využívání retromotivů v současné 
tvorbě, které se spojuje především s některými díly režiséry Jana Hřebejka (Šakalí 
léta, Pelíšky, Pupendo). Vesměs však v těchto filmech dost silně rezonuje politický 
aspekt - i když je snad můžeme označit za shovívavé vůči lidem, kteří v tehdejších 
poměrech museli žít, nelze je podle mého názoru považovat za ostalgické, protože 
v nich prakticky v žádném případě není konzumní život v minulosti líčen v nějakém 

                                                
17 To si evidentně neuvědomuje publicista Adam Drda, který víceméně hájí osvícenský požadavek na umělecké dílo 
jako na pravdivé zrcadlo své doby. Navíc v naprostém rozporu s chováním naprosté většiny diváků naopak ideologické 
podtexty vyhledává. Srov. Drda, A. – Dudek, P.: Kdo ve stínu čeká na moc, s. 161-163.  
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pozitivním světle. Přesto byl režisér Hřebejk obviněn, že jeho tvorba „českým 
komunistům hraje do karet“.18 
 
Hezky česky aneb Ostalgie v české populární hudbě 
Viděli jsme, že v televizi tvoří pořady natočené v období 1948-89 nezanedbatelnou a 
diváky dost oblíbenou součást jejich programové nabídky. Podobná situace panuje i u 
populární hudby, zejména u tzv. středního proudu. Písně dobových českých interpretů 
zejména ze 70. a 80. let pak tvoří mj. podstatnou část vysílání některých velmi 
oblíbených rozhlasových stanic jako např. Rádia Hey, Impuls nebo Blaník. 
Preference tvorby normalizačního období však znamená v tomto případě především 
žánrové vymezení. To hraje větší úlohu než samotná doba vzniku písně. Pocit návratu 
do minulých časů na těchto stanicích ještě zvýrazňuje i samotná dominance jazykově 
českých písní, tedy odvrat od anglofonní produkce, která se v předlistopadovém 
období objevovala dost zřídka. 
Pozoruhodná je v oblasti středního proudu především personální kontinuita 
s předlistopadovým obdobím, která je některými publicisty ostře kritizována nejen 
z důvodů politicko-morálních, ale zároveň i uměleckých. Absolutní jedničkou 
v anketách zpěvácké popularity zůstává stejně jako před rokem 1989 především 
zpěvák šlágrů, nyní již osmašedesátiletý Karel Gott, který se může mimo jiné 
pochlubit i neuvěřitelnými více než třiceti vítězstvími v každoroční anketě o 
nejpopulárnějšího zpěváka. Karel Gott i naprostá většina dalších zpěváků „staré 
gardy“ své nynější působení a úspěchy nespojuje s žádnou nostalgií po starých 
časech, mnozí z nich se naopak snaží sami sebe prezentovat jako bojovníky proti 
bývalému režimu, k čemuž využívají historky o drobných půtkách s omezenými 
komisemi, a často se angažují i v pravicové části politického spektra. V oblasti 
hudebního mainstreamu se nenašel žádný interpret, který by se zahleděl do své 
tehdejší pozice natolik, že by podobně jako Jiřina Švorcová veřejně podpořil 
současnou komunistickou stranu. 
Interpretům působícím v období před rokem 1989 je často vytýkána jejich dřívější 
prorežimní aktivita, především podpis tzv. Anticharty, oficiální odpovědi na opoziční 
manifest Charta 77 či účast na festivalech politické písně. Známá jsou i obvinění Jana 
Rejžka, který comeback Heleny Vondráčkové v 90. letech označil za dílo 
komunistických mafií. Naprostá většina posluchačů však písně ze 70. a 80. let nedává 
do politických souvislostí a domnívám se, že právem. Koneckonců i jeden 
z nejvýznamnějších symbolů populární hudby 80. let, hit Michala Davida19 Poupata, 

                                                
18 Drda, A. – Dudek, P.: Kdo ve stínu čeká na moc, s. 167. 
19 Jméno Michala Davida se v ostalgických debatách vyskytuje poměrně často, protože jeho tvorba z 80. let nesla 
poměrně významnou pečeť konzumní společnosti doby svého vzniku. Navíc oslovoval především tu věkovou skupinu, 
která se podobných diskusí zúčastňuje. Není náhoda, že právě on reagoval jedním hitem na největší módní vlnu mezi 
nedospělými té doby – na sbírání céček, o nichž budeme ještě dále hovořit. K Michalu Davidovi jako symbolu 80. let 
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původně doprovázející skladbu dorostenek na Spartakiádě, byl ve změněných 
poměrech využit jako reklamní znělka Podnikatelské pojišťovny. 
Lze vůbec v souvislosti s oblibou zpěváků tvořících pilíře populární hudby v 60.–80. 
letech minulého století20 hovořit o ostalgii? Domnívám se, že by to mohlo být do 
určité míry zavádějící, i když do mé pracovní definice ostalgie záliba v populární 
hudební tvorbě předlistopadového období víceméně zapadá. Gottův styl či styl 
Michala Davida se již desítky let nijak nápadně nemění a rok 1989 v jejich tvorbě 
nepředstavuje žádný zvláštní přelom. Přímá spojitost s určitým obdobím, která je 
považována za základ možného ostalgického recipování, se tedy jeví poněkud 
rozostřená. Navíc například Gottovy písně dokázaly uspět i mimo území reálného 
socialismu, především v tehdejším západním Německu. Jestliže například Adam 
Drda tvrdí, že minulý režim dokázal vytvořit jen parodii na populární hudbu,21 právě 
kontinuální úspěchy mnoha interpretů ukazují, že se především do určité míry mýlí – 
v oblasti tzv. Schlager-Musik a mainstreamového popu se úroveň domácích interpretů 
nijak výrazně neodlišovala od situace jinde v Evropě. Dokonce zde existoval mezi 
jednotlivými interprety konkurenční boj. Ti, kdo se v něm dokázali prosadit, uspěli 
většinou i v polistopadovém období, protože požadavky na ně kladené se nijak 
výrazně nezměnily.22 Navíc se jednalo o „osvědčené značky“, což samozřejmě 
v marketingu znamená vždy značnou výhodu. Při úvahách o vnímání české populární 
hudby 60.–80. let narážíme na problém, se kterým se při práci s pojmem ostalgie 
budeme setkávat velmi často – ve vymezení, jak jsem ho načrtnul, ostalgie 
neznamená nic více ani méně než soubor nostalgických pocitů v zemích východního 
bloku a prakticky nelze tento termín využít hodnotícím způsobem, pokud 
nepředpokládáme, že nostalgický pocit je objektivním výsledkem srovnání 
současnosti s minulostí při vyloučení proměn vlastní pozice ve společnosti. Jistě lze 
jen těžko odůvodnit, proč by vzpomínky na písně Karla Gotta byly v českém 
provedení podezřelou ostalgií, v německém pak běžnou a pochopitelnou nostalgií. 
Jiná situace by samozřejmě nastala, kdybychom pojem ostalgie vztáhli jen na 
specifické deformace konzumní společnosti v zemích sovětského bloku. 
U hudby se také dá pozorovat paradoxní jev, který bych nazval ambivalentní ostalgií. 
Klasický příklad představuje prostředí tzv. písničkářů. Předlistopadové období je 
v něm vnímáno jako heroické, zlaté časy, kdy sice docházelo k nejrůznějším 
projevům represe, ale příslušnému žánru se velmi dařilo a nacházel odezvu u 
                                                                                                                                                            
srov. např. Drda, A. – Dudek, P.: Kdo ve stínu čeká na moc, s. 152 nebo Göth, Jindřich: Non stop. In: Instinkt, roč. 5, č. 
38 (2006), s. 44-45.  
20 Velmi často se objevuje snaha jasně oddělit tvorbu 60. let od pozdějších děl z normalizačního období, protože 
vznikala v podstatně odlišných podmínkách. To samozřejmě má své plné opodstatnění, ale na druhou stranu nemůžeme 
podle mého názoru přehlížet skutečnost, že personální složení špiček populární hudby se v 70. letech příliš nelišilo od 
poměrů v letech šedesátých s jedinou výraznou výjimkou – Martou Kubišovou.  
21 Drda, A. – Dudek, P.: Kdo ve stínu čeká na moc, s. 157. Je ovšem pravda, že i v populární hudbě se náhražky 
vyskytovaly velmi často, značná část dobových hitů byla adaptacemi západních melodií. 
22 Toto pravidlo platí podle mého názoru i v některých jiných profesích, zejména těch, v nichž docházelo už 
v předlistopadovém období k určité konkurenci. 
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širokých vrstev obyvatelstva. Příslušné písně však vzhledem ke své tehdejší 
aktuálnosti dnes působí poněkud vyčpěle. Zde se však již dostáváme na samou 
hranici konzumu a tím i na okraj naší definice ostalgie. 
Lze tedy shrnout, že přestože se v oblasti populární hudby poměrně výrazně 
projevuje obliba tvorby z 60. let a hlavně normalizačního období, ke spojování tohoto 
jevu s ostalgií musíme přistupovat s velkou opatrností, protože zejména 
v mainstreamovém popu a domácí obdobě Schlager-Musik se produkce 
v Československu od standardu většiny zemí v západní Evropě příliš neodlišovala. Za 
nejvýraznější rys spojující se specifickými poměry v sovětském bloku pak musíme 
považovat dominanci jazykově českých písní, 23 i když i zde by asi stálo za zkoumání, 
nakolik byl tento jev omezen pouze na situaci v reálném socialismu. 
 
Zlaté dědictví aneb Ostalgie a průmyslové výrobky 
Třetí klíčové pole diskusí o ostalgii představují články a debaty věnované 
vzpomínkám na předlistopadové průmyslové a potravinářské zboží. Jejich rozsah 
v České republice podobně jako v jiných zemích bývalého východního bloku výrazně 
ovlivňuje skutečnost, že procento výrobků, které jsou vnímány jako „ztracené“, a 
proto se mohou snadno stát objektem nostalgického vzpomínání, je zde podstatně 
vyšší než např. v zemích západní Evropy. Zároveň však tento podíl nedosahuje 
stejného rozsahu jako v bývalé NDR, kde se pojem ostalgie objevil nejdříve. 
Objektem nostalgického vzpomínání přitom nemusí být jen výrobky, které skutečně 
zmizely z trhu – stačí, když se ztratily pozorovatelům z očí. To se týká i řady 
předlistopadových značek a produktů, které v předlistopadové éře jasně dominovaly 
trhu, zatímco dnes se v supermarketech krčí ve spodních přihrádkách. 
Nejvýznamnější ohlasy těchto diskusí představují současné návraty různých výrobků, 
jejichž škála sahá od dopravních prostředků, přes hračky a oblečení až po potraviny, 
na pulty nebo do centra pozornosti zákazníků. Vzhledem k tomu, že většina 
příjemných nostalgických pocitů souvisí u většiny lidí s dobou jejich dětství a raného 
mládí, nepřekvapí, že hrají značnou roli především u zboží, se kterým se na jedné 
straně setkává tato věkové kategorie, ale jež mohou užívat i lidé v dospělém věku. 
Konkrétně se jedná například o některé druhy potravinářského zboží. Výrazně se 
diferencuje i míra využití nostalgických faktorů, které sahá od prostého použití dříve 
populární značky nebo určitého typu obalu až po vytváření věrných replik. Přitom 
musíme mít na paměti, že příjemné nostalgické pocity mohou v určitých případech 
vyvažovat kvalitativní nedostatky, ať už v obalové technice nebo v samotné 
technologii výrobků. 

                                                
23 Podobná preference se vyskytovala například i v NDR, kde však vzhledem k specifickým podmínkám byla spojovaná 
jednoznačněji s politikou. V rámci tzv. Repertoirequotenregelung muselo 60 % hudebních skladeb na tanečních 
večerech pocházet od skladatelů, kteří měli své bydliště v NDR, SSSR nebo lidových demokraciích. Srov. Sommer, 
Stefan: Das große Lexikon des DDR-Alltags. Berlin, Schwarzkopf & Schwarzkopf 2003, s. 446. 
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Internetové debaty, v jejichž rámci se nostalgicky orientované vzpomínky na různé 
předlistopadové průmyslové výrobky se v České republice objevují patrně nejčastěji, 
se analogicky k situaci v bývalé NDR, ale i v SRN a Rakousku koncentrují zejména 
na produkty typické pro 70. a 80. léta. Podobné pravidlo panuje ale i pro televizní 
pořady a do značné míry i populární hudbu. To samozřejmě souvisí s diferencovaným 
vztahem různých generací k internetu jako médiu, ale do hry vstupují i další faktory, 
jako je různá míra rozvoje konzumní společnosti v jednotlivých desetiletích existence 
poválečného Československa nebo pocit definitivní ukončenosti období 60. let. 
Účastníky debat bývají nynější třicátníci a čtyřicátníci, značná část diskutérů pochází 
z řad tzv. Husákových dětí, tedy generace narozené v baby boomu počátku 70. let. 
Z toho jasně vyplývá, že většina lidí diskutuje o svém dětství, případně o období 
dospívání. Tomu samozřejmě odpovídá i výběr témat – z potravin se nejčastěji hovoří 
o cukrovinkách, nealkoholických nápojích a částečně i o mléčných výrobcích, 
v oblasti průmyslového zboží nejsou opomenuty hračky nebo dětské oblečení. 
Nemá jistě smysl pokoušet se zde o nějaký encyklopedický výčet veškerých produktů 
a značek, jichž se zmiňované debaty týkají. Připomenu proto jen některé, na nichž lze 
dobře pozorovat určité jevy související s celou diskusí. Můj výběr přitom 
pochopitelně nepostrádá jistý prvek nahodilosti, protože mnohé jevy by se daly 
ilustrovat i na řadě jiných příkladů. 24 
Jak jsem již uvedl, věnují účastníci nostalgických a vzhledem k časovému vymezení 
ostalgických debat mimořádnou pozornost potravinářským výrobkům, zejména těm 
typickým pro stravu pro dětí. Za všechny můžeme uvést například žvýkačku Pedro, 
která stávala přesně 1 korunu, nebo rozpustný nápoj Vitacit, který však téměř nikdo 
ve skutečnosti nepil. Děti si ho sypaly na ruce a lízaly ho. Právě Pedro, vedle spíše 
zdravotně koncipovaného Sevaku dlouhou dobu jediná běžně dostupná značka 
žvýkačky v Československu, se řadí mezi ty produkty, které z trhu skutečně zcela 
zmizely. Snad se vlastník této proslulé značky, česká společnost Candy plus, obává, 
že ani nostalgické vzpomínky by nedokázaly zajistit trvalý odbyt produktu, který 
kvalitativně nestačí na současné výrobky. K definitivnímu konci osvědčené značky 
však nemuselo docházet vždy,25 v řadě případů se po znatelném poklesu odbytu a 
třeba i přechodném zastavení výroby populární označení na trh vrátilo, a to dokonce i 
v případě, že nešlo zrovna o nějaký superkvalitní výrobek. I u Vitacitu se zdálo být 
neodvratné, že zanikne tlakem americké konkurence, konkrétně rozpustného nápoje 
Tang, který přišel na český trh podporován mohutnou reklamou. Podobně jako Pedro 

                                                
24 Srov. např. výčet uváděný Janem Sternem (Stern, Jan: Naše poklady: VyVolení, Rychlé šípy, major Zeman a céčka. 
In: Britské listy (2. 12. 2005), http://www.blisty.cz/art/25995.html) nebo témata probíraná v četných internetových 
diskusích na toto téma. 
25 Pro oblast potravinářských výrobků nabízí zajímavý dílčí přehled produktů, které zůstávají již jen objektem 
nostalgických debat, jedno z diskusních fór na serveru www.labuznik.com 
(http://www.labuznik.com/forum_posts.php?ID=18965). K informacím tohoto druhu je ovšem potřeba přistupovat se 
značnou opatrností, protože pocit ztráty určitého výrobku z pultů může být jen subjektivní, ovlivněný momentálním 
„operačním prostorem“ daného jedince. 
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se instantní nápoj Vitacit, produkovaný od konce 60. let, nemohl prosazovat 
nějakými speciálními technologickými kvalitami – jeho ingredience tvořil pouze 
cukr, kyselina citrónová a různé aroma. Oproti Tangu měl snad jedinou výhodu – 
americký rozpustný nápoj se nedal kvůli své ostrosti lízat. Proto také v roce 1992 
byla výroba Vitacitu zastavena, přestože ještě necelých deset let předtím se na trhu 
uplatnilo přes 1000 tun tohoto výrobku. Později se však začal znovu vyrábět, byť 
v jiné firmě. Na pultech se objevuje i v současnosti, ovšem jen v nevýznamném 
množství. Patří však mezi produkty, o jejichž značku probíhají konflikty, což svědčí o 
tom, že právě značka známá mezi zákazníky stále představuje nezanedbatelnou 
hodnotu.26 
Pedro i Vitacit představovaly českou variantu určitého typu výrobku, kterou bychom 
mohly do značné míry považovat vlastně za náhražku. Podobně můžeme vnímat i 
některé nepotravinářské zboží, například tzv. igráčky kopírující Playmobil. Vzhledem 
k dobové snaze o soběstačnost a snížení dovozu spotřebního a potravinářského zboží 
z ciziny představují dobové české napodobeniny produktů z kapitalistických zemí 
značnou část výrobků probíraných v nostalgických v debatách, což by se snad dalo 
považovat za jakýsi speciální rys odlišující ostalgii od západoevropské nostalgie. I 
toto pravidlo však neplatí docela, protože i například v západní Evropě se těší značné 
pozornosti nostalgiků domácí varianty proslulých výrobků, které později podlehly 
nebo téměř podlehly v boji s originálem. To se ovšem týká spíše produktů slavících 
úspěch krátce po válce nebo v 50. letech. V českém prostředí patří mezi významné 
reprezentanty této skupiny „náhražek“ neovocná limonáda Kofola,27 která začala být 
vyráběna koncem 50. let jako surogát proslulé americké Coca-coly. Na ní si můžeme 
ukázat některé další zajímavé jevy související s problematikou ostalgie. Již jsem 
uvedl, že se konzumní vzpomínky na období 1948-89 z českých zemí často týkají 
produkce pocházející ze zemí zapojených do tehdejšího východního bloku. Ještě 
výrazněji se však projevuje propojení se Slovenskem. To se týká nejenom zboží 
(například Tatranek), ale velmi silně také zmiňované televizní zábavy (hudební pořad 
Triangel, „slovenské pondělky“) a populární hudby. Kofola ovšem představuje 
v tomto ohledu spojení poněkud neobvyklé – do souvislosti se Slovenskem se totiž 
dostala až po roce 1989, kdy se právě slovenský trh, pravděpodobně citlivěji reagující 
na cenovou výhodnost Kofoly ve srovnání s americkým originálem, stal odrazovým 
můstkem pro její comeback28 i v České republice. Pro styky se Slovenskem je 
                                                
26 K Vitacitu srov. především Běláčková, Vendula: Návrat instantního nápoje provázejí spory o značku. Příběhy značek: 
Vitacit. In: Hospodářské noviny (15. 8. 2005), s. 16. Srov. i Vaněk-Úvalský, Bohuslav: Brambora byla pomeranč mého 
dětství. Brno, Petrov 2001, s. 132-133. 
27 Ke Kofole srov. např. Luňáková, Zuzana: Dřív náhražka, dnes úspěšné retro. Příběhy značek: Kofola. In: Ihned.cz 
(11. 4. 2005), http://ihned.cz/3-15948990-kofola-000000_d-07. Srov. také Kratochvíl, Luboš: Bublinky Kofoly znovu 
stoupají vzhůru. In: iDnes (11. 10. 2002), 
http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?r=ekonomika&c=A021011_155529_ekonomika_klu&t=A021011_155529_e
konomika_klu&r2=ekonomika. 
28 Podle průzkumu provedeného mezi 250 zástupci velkých společností patří v současnosti Kofola mezi pětici 
nejúspěšnějších českých značek. Srov. např. Loskot, Tomáš: Nejúspěšnější českou značkou je Škoda. In: Právo (7. 12. 
2006), s. 15. 
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typické, že se Kofola podobně jako další značky stala předmětem přeshraničních 
známkových sporů. V nich zatím vítězí společnost Kofola a. s., která k názvu svého 
hlavního produktu připojila výmluvný dodatek „Original“. 
Kofola, Vitacit nebo pudink Naturamyl nabízejí vedle osvědčené značky i původní 
recepturu, jak jsem však již naznačil, v některých jiných případech má pozitivně 
vnímanou minulost evokovat výhradně značka. Často přitom vlivem asijské a 
případně i jiné konkurence dochází možná poněkud překvapivě ke snahám zcela 
změnit dosavadní kategorii výrobku, posunout ji do vyšší kategorie mj. použitím 
kvalitnějších materiálů.29 
Jak jsem již uvedl v úvodu, řada firem sice operuje s využíváním různých 
nostalgických pocitů a konzervativního naladění pro propagaci svých výrobků na 
českém trhu, ale zároveň se chce vyvarovat určité pasti ostalgie, tedy nebezpečí, že 
by daný produkt mohl být spojován s negativními rysy předlistopadové doby. České 
podniky mají oproti těm z území bývalé NDR výrazně snazší situaci. Protože 
neexistoval k reálněsocialistickému Československu žádný kapitalistický pandán, 
mohou hovořit o svých výrobcích jako o „tradičních českých výrobcích“ bez 
politických konotací a bez problémů využívat apel na kupování zboží domácí 
provenience. Něco podobného si v bývalé NDR může dovolit pouze pár firem se 
silnou tradicí sahající hluboko do 19. století jako je například společnost Carl-Zeiss 
Jena.30 V českých zemích se však takto může prezentovat i řada produktů vzniklých 
v období 1948-89. Své tradice tak v reklamách zdůrazňují například i výrobky 
uvedené na trh v Československu v 50. letech jako například smetanový krém 
Pribináček, prostředek na nádobí Jar nebo paštika Májka.31 Retroprvky se objevily i 
v reklamních spotech na již zmiňovanou Kofolu.32 
Na závěr jsem si ponechal dva velmi svérázné ostalgické symboly, které se však 
vyskytují v debatách vzpomínajících na konzumní život v předlistopadovém období 
velmi často. Zároveň ukazují na některé další možné otázky spojené s problematikou 
tzv. ostalgie a celkové diskuse o tomto jevu. Tím prvním je kultovní předmět 80. let, 
tzv. céčka. Šlo vlastně o drobné plastikové články ve tvaru písmene C, ze kterých se 

                                                
29 To platí například pro českou značku hodinek Prim, jejichž výrobce se nyní orientuje na drahou produkci přímo na 
míru zákazníka. Není přitom náhoda, že jejím zákazníkem je prezident Václav Klaus, který také chodí v oblecích 
domácí značky OP Prostějov. 
30 I v České republice samozřejmě existují určité značky sahající hluboko před rok 1945. Patrně nejznámějším 
příkladem je prací mýdlo s jelenem, jehož ochranná známka byla zaregistrována již v roce 1891. Vlastník značky, 
společnost Setuza, produkci mýdla s jelenem zastavil s odvoláním na nedostatek prostředků pro nákup příslušných 
ekologických technologií, ale tlak spotřebitelů ho donutil rozhodnutí změnit. Srov. Svoboda, Jakub: Slavné české 
značky se vracejí na trh. In: Právo (18. 7. 2006), s. 1.  
31 Mimochodem paštika Májka patří jak mezi produkty, o jejichž značku musel nynější výrobce vést různé spory, tak 
mezi výrobky s propojením na dřívější státy východního bloku. Název Májka je totiž odvozen od maďarského výrazu 
máj, což znamená játra. Májka navazovala na podobný maďarský produkt prodávaný pod názvem Májkrém. 
32 K nostalgickým prvkům v reklamě srov. i Lukeš, Vladimír: Že trocha nostalgie nikoho nezabije? In: Pressforum, roč. 
3, č. 2 (2005), s. 100-101. Nicméně hovořit v souvislosti s retroreklamami o „tak trochu zoufalém volání českých 
výrobců, jejichž zboží chce být na trhu konkurenceschopné“ mi přijde vzhledem k úspěchům značek, jako je Kofola, 
trochu zvláštní. 
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podle původních představ výrobce měly sestavovat závěsy v domácnosti. Velice 
rychle však vyvolaly obrovskou módní vlnu, kdy se změnily v nesmírně ceněné 
sbírkové objekty. Vznik mánie v prostředí, které se naopak snažilo existenci 
podobných jevů všemi způsoby zabránit, jasně ukazuje, že některé mechanismy 
konzumního chování mají hlubší kořeny, než by se mohlo zdát. Jan Stern v této 
souvislosti mluví o důkazu, že hnacím motorem podobných excesů není marketing, 
ale infantilní fetišismus.33 V každém případě céčka představovala velice specifický 
fenomén, výrazně omezený jak v prostoru,34 tak v čase, a nelze se proto divit, že 
představují jeden z nejvýraznějších a nejpopulárnějších symbolů dětského světa 
v Československu 80. let. Samotný předmět navíc nabývá smysl pouze v kontextu 
dobové módy, praktická využitelnost céček je víceméně pochybná. V případě 
současné výroby céček tak máme co do činění s poměrně vzácným příkladem čistě 
(n)ostalgické produkce. Ilustruje to i velikost nynějších balení, jež rozhodně 
neodpovídá předpokladu, že by někdo z „céček“ vytvářel závěsy.35 
Hraniční případ v mnoha ohledech představuje postava Sandokana. Zdánlivě by o 
něm bylo lépe hovořit v oddíle věnovaném televizním pořadům, protože se jedná o 
pirátského hrdinu německo-francouzsko-italského televizního seriálu, vysílaného 
v Československé televizi v 80. letech. Vzpomínky se však většinou netýkají ani tak 
samotného díla jako spíše různých předmětů nesoucích na sobě stylizovanou tvář 
hlavního hrdiny, především triček. Nijak nepřekvapí, že se opět jedná o předmět 
jednoznačně propojený se světem dětí. Za zajímavou považuji spíše skutečnost, že 
přinejmenším základ tohoto „ostalgického“ symbolu pochází z konzumního prostředí 
západní Evropy, ovšem dokázal pevně zakotvit v prostředí konzumní společnosti 
reálněsocialistického typu. Získal zde přitom zcela mimořádnou pozici, především 
kvůli menší konkurenci. Přes postavu Sandokana se tak dostáváme k pozoruhodné 
problematice pozice západního konzumního zboží v reálněsocialistické 
československé společnosti. Zároveň se nám opět trochu rozostřuje pojem ostalgie – 
měl by z něj být Sandokan vyjmut, protože představoval import z kapitalistického 
prostředí? Nebo je třeba zdůraznit proměnu jeho recepce vzhledem ke specifickému 
kontextu, který přispěl k jeho zařazení do panteonu kultovních „ostalgických“ 
symbolů? Nakolik se ale jeho kult lišil od podobných kultů v západní Evropě? 
Sandokan samozřejmě představuje zvláštní případ, protože v rámci televizního 
vysílání byl dostupný prakticky všem. Snadno se daly získat i předměty s tváří Kebira 
Bediho jako Sandokana, hlavně díky agilnosti provozovatelů různých pouťových 
zařízení. U většiny západního zboží situace tak jednoduchá nebyla – buď se na trhu 
vyskytovaly jen ve velmi omezeném množství, nebo jejich přístupnost omezovala 
                                                
33 Stern, J.: Naše poklady. Existují ale jiné výklady, některé z nich poněkud kuriózní – například Petr Mach 
z pravicového Centra pro ekonomiku a politiku poněkud krkolomným způsobem spojuje módu céček s údajně živelnou 
touhou po nijak neregulovaném trhu. Srov. Mach, Petr: Céčka, http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=591.  
34 Pokud je mi známo, céčka se prosadila jen na území tehdejšího Československa. Tím se výrazně liší například od 
dalšího významného fenoménu dětské konzumní společnosti v období před rokem 1989 - Rubikovy kostky.  
35 Céčka v současnosti vyrábí společnost Chmela s. r. o. z Hradce Králové a na trh je dodává v malých sáčcích 
obsahujících 100 až 150 kusů. 
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uměle udržovaná vysoká cena. Přesto některé výrobky západoevropské či výjimečně 
americké produkce (například filmy) do vzpomínkového obrazu normalizačního 
období nesmazatelně patří.36 Samotný seriál Sandokan stejně jako céčka postihl osud 
krátkodechých mód – nikdo dnes vlastně nechápe, co na nich mohlo tak úžasně 
upoutávat. Přesto nebyl zcela zapomenut, dokonce se v roce 2000 díky soukromé 
televizi Prima znovu objevil na českých obrazovkách a tentýž kanál přinesl i jeho 
jakési pokračování natočené v roce 1996, ale rozhodně již nepožívá takové 
popularity, aby se prodávala trička s portrétem hlavního hrdiny. 
Seznam dalších výrobků vzpomínaných v nostalgických debatách by mohl 
pokračovat ještě velmi dlouho a mnohé příběhy pochopitelně nepostrádají 
zajímavost, ale i na základě uváděných příkladů můžeme upozornit na některé 
zajímavé okolnosti a rysy konzumní nostalgie v českých zemí. Jak jsme již uvedli, 
řada výrobků z trhu ve skutečnosti nezmizela, přestože se respondenti nostalgických 
debat domnívají, že už se v sortimentu nevyskytují. To samozřejmě nepředstavuje 
nějakou českou specialitu, paralely nalézáme například v podobných rakouských 
debatách. V českých podmínkách samozřejmě řada produktů zaujímala díky svému 
faktickému monopolu specifickou a v současnosti prakticky neopakovatelnou pozici. 
Projevovala se i ve ztotožnění značky výrobku s označením konkrétního zboží (např. 
v českých podmínkách jar jako značka i označení prostředku na mytí nádobí). Ani to 
však není rys , který by byl ve vyspělých konzumních společnostech zcela neznámý a 
vyskytoval se i v dřívějších dobách.37 Ve srovnání se situací v bývalé NDR, kde se 
zkoumá nostalgický faktor nejčastěji, si stále musíme uvědomovat, že, jak jsme již 
zmínili, v českých zemích neexistoval žádný západní pandán, který by původní 
výrobky okamžitě nahradil. Navíc dosavadní zboží často mohlo při propagaci využít 
odkaz na národní tradici. 
K tomu je však nutno podotknout, že samo vnímání domácího původu jako pozitivní 
vlastnosti představuje nový prvek – v 70. a 80. letech se naopak jakýkoliv západní 
produkt automaticky považoval za kvalitnější. Tento jev souvisel mimo jiné 
s obrovským hladem po západní měně, která vedla často až k absurdnostem. Za 
samozřejmost se považovalo, že zboží určené na vývoz vykazuje vyšší kvalitu než 
zboží pro domácí trh a mimořádně kvalitní zboží se běžně označovalo jako exportní. 
Právě změna ve vztahu k domácímu zboží možná ovlivnila skutečnost, že ve srovnání 
se západoevropskými státy se seznam oživených značek může jevit jako překvapivě 
rozsáhlý. 
                                                
36 Stojí samozřejmě za úvahu, jaké západní produkty se v normalizačním období jevily vládnoucí moci jako přípustné. 
Zde by asi bylo možno souhlasit s názorem, že u nich nejmenší nechuť budily čistě komerční produkty, což se 
projevovalo v 80. letech například u populární hudby. V tomto ohledu asi platí představa o husákovské éře jako době 
ryzího konzumerismu, kdy byly opuštěny všechny ideologické prostředky směřující ke skutečné změně společnosti ve 
smyslu budování socialismu a zájem vládnoucího režimu se omezil pouze na snahu o udržení moci. V dlouhodobém 
horizontu však režim ohrožovala skutečnost, že západní konzumní produkty nedokázal zajistit v žádaném množství.  
37 Např. jemný métský salám se označoval ještě v 50. letech jako maceška – název reflektoval jméno populárního 
pražského výrobce z meziválečného období. V SRN, respektive v západním Německu se papírové kapesníky 
označovaly podle značky Tempo. 
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Při reportážích o nostalgii v bývalých státech sovětského bloku se občas objevuje 
úvaha, že menší nabídka na trhu a jednotný sortiment vedou k větší jednotě 
vzpomínek jednotlivých respondentů. Tento názor platí ovšem podle mého mínění 
pouze částečně. Za prvé, nostalgické diskuse z Německa (respektive dřívější SRN) 
nebo Rakouska jasně ukazují, že společnou bázi konzumních vzpomínek nalézají bez 
větších problémů i pamětníci ze západoevropských států. Klíčovou roli přitom hrají 
moderní sériová produkce a pro pozdější desetiletí i všestranně spojující a zároveň 
unifikující médium televize. Podle komentátorů z rakouského alba shrnujícího 
diskusi na internetu navíc právě 70. a počátek 80. let představují v tomto ohledu 
speciální situaci – před rozvojem satelitního vysílání byla jednotnost přijímaných 
informací z televize ještě podstatně vyšší.38 Na druhé straně nelze podceňovat ani 
existující diferenciaci společnosti v zemích tzv. reálného socialismu. Jasně to ukázal 
například koncem 90. let vysílaný dokumentární televizní cyklus Vzpomínáš, 
vzpomínám, vzpomínáme, kde výpovědní hodnotu výroků respondentů značně 
snižovaly chybějící informace o jejich dobovém společenském zařazení. I když česká 
společnost patřila a dodnes patří mezi spíše rovnostářské společnosti, i zde existovaly 
velké rozdíly v závislosti na lokalitě a sociálním postavení. Přesto samozřejmě 
v letech 1948-89 lze v českém prostředí ve srovnání se západní Evropou snáze najít 
produkty, které v dané době kupovali prakticky všichni. Pocit jednotnosti přitom 
podstatně méně ovlivňovala média, i když na rozdíl od NDR v Československu 
televizní reklama existovala po celé období tzv. normalizace a některé reklamní šoty 
se v nostalgických debatách s oblibou připomínají.39 Reklama ovšem v tehdejším 
Československu nefungovala jako nástroj konkurenčního boje a mnohé z výše 
zmiňovaných symbolů dobového konzumu nikdy propagovány nebyly. O to 
fantastičtější se samozřejmě zdá například šílenství vyvolané céčky. 
Při úvahách o jednotnosti nebo kolektivnosti v (n)ostalgických debatách nemůžeme 
přehlédnout ani generační faktor. Jak jsem již uvedl, diskusí na internetu se 
zúčastňují především řádově třicetiletí až čtyřicetiletí respondenti, kteří vzpomínají 
na své dětství v 70. a 80. letech minulého století. Touto dobou se také obvykle 
zabývají odpovídající reportáže v novinách a časopisech, jen výjimečně se objevují 
články věnované starší době, podobně jako jsou vzácností starší diskutující na 
internetu.40 Při náhodných konfrontacích se přitom ukazují obrovské a těžko 
                                                
38 Srov. Maurer, Thomas: Maja, Biene: flächendeckend. In: Pauser, Susanne – Ritschl, Wolfgang (eds.): Wickie, Slime 
und Paiper. Das Online-Erinnerungsalbum für die Kinder der siebziger Jahre. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 2000, s. 
204-208. 
39 Studie o reklamě v Československu 1948-89 bohužel dosud chybí, ale podle mých informací připravuje jedna 
studentka Karlovy univerzity v Praze na diplomovou práci na toto téma pro 80. léta minulého století; ke specifičnosti 
tehdejší reklamy srov. Vaněk-Úvalský, B.: Brambora byla pomeranč mého dětství, s. 30-31. Velký konvolut reklam 
přineslo nedávno DVD Vzpomínáme, vydané letos společností DiViDi. Jedná se přitom vesměs o tzv. filmové reklamy, 
tedy reklamy promítané v kinech před promítáním hlavního pořadu. Bohužel však jsou na DVD bez ladu a skladu 
smíchány reklamy z 60. (nebo možná už 50.) až 80. let. 
40 Významnou výjimku představuje série na blogu publicisty Ondřeje Neffa nazvaná Zlatá padesátá 
(http://www.hyena.cz/cteni/zlata/). Jejich autor se narodil v roce 1945. Neffův otec byl známý spisovatel, zároveň však 
patřil ke skupině tzv. bývalých lidí, tedy příslušníků dřívější buržoazie. 
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překonatelné rozdíly mezi vzpomínkami na konzumní kulturu v jednotlivých 
obdobích. Jasně to ukázal i již zmíněný cyklus Vzpomínáš, vzpomínám, vzpomínáme, 
kde se autoři neprozřetelně nechali svést ke snaze zobrazit život v celém období 
1948-89. Jako příklad symbolického produktu starší generace, kterou Husákovy děti 
už prakticky neznají, můžeme uvést tzv. mejdlíčka, cukrovinky vyráběné 
z bramborového cukru a prodávané hlavně na poutích.41 Současné nostalgické debaty 
o konzumní kultuře období před rokem 1989 tedy podle mého názoru rozhodně 
nevytvářejí nějakou jednotnou bázi pro celé období 1948-89, ale spíše mají blízko ke 
generační výpovědi. Tak je ostatně chápou i někteří novináři.42 
Ti však podle mého názoru chybně spojují konzumní nostalgii se společenskými 
neúspěchy generace. Především Husákovy děti lze, možná na rozdíl od jejích 
vrstevníků z bývalé NDR, jen obtížně považovat za jakousi ztracenou nebo 
neúspěšnou generaci.43 Zejména ta její část, která se stačila podílet na velké 
restrukturalizaci ekonomiky v první polovině 90. let nebo dokázala těžit z možností 
nově se otvírajícího světa, naopak patří mezi nejlépe prosperující část populace. 
Konzumní nostalgii většinou vnímá spíše jako zábavnou hru a zpestření. Rozhodně 
s ní nespojuje nějaké politické myšlenky, naopak je jednoznačně odmítá, a to i 
v případě, že při srovnávání produktů prodávaných pod stejnou značkou 
v předlistopadovém období a v současnosti, nevycházejí nynější produkty vítězně. Na 
poznámku v jedné z nostalgických konzumních debat, že podobným vzpomínáním 
rostou hlasy komunistické strany, jeden z účastníků diskuse odpověděl jednoznačně - 
chci hořické trubičky, ne komunisty.44 Tento postoj zesiluje ještě skutečnost, že 
hovoří o období dětství a raného mládí, tedy o době, v níž se na fungování 
společnosti aktivně nepodíleli. 
Pokud bychom přesto hovořili o nějakém politickém či ideologickém pozadí 
veškerých ostalgických diskusí, domnívám se, že, jak jsem se již zmínil, spíše než 
sympatie ke komunismu odrážejí určitou variantu konzumně orientovaného 
liberalismu a odmítnutí moralistních norem pro oblast spotřeby. Jasně to ilustroval již 
uváděný spor o vysílání některých televizních seriálů ze 70. let. Trochu složitější je 
samozřejmě tato otázka u materiálního konzumu, ale i zde vedle obvyklého 
nostalgického pocitu, že v minulosti měl ten či onen výrobek vyšší kvalitu, hraje 
velkou roli aspekt zábavy. Právě ono již zmiňované zábavné hraní si s příchutí 
                                                
41 Srov. např. Vlk, Václav: Mňam, mňam, mňááááááááááááám. In: Neviditelný pes (2. 4. 2003), 
http://archiv.neviditelnypes.zpravy.cz/clanky/2003/04/29541_10_0_0.html. I mejdlíčka patří mezi produkty, které se 
vyrábějí, byť v omezeném množství. Jejich producentem je firma Cukrářská výroba Pudlichová z Ostravy. „Mejdlíčka“ 
byla populární už před druhou světovou válkou. 
42 Srov. Nejedlý, Jan: Generace nostalgických smolařů. In: Mladá fronta Dnes (7. 6. 2003), s. 4. 
43 Jen namátkou připomínám, že bývalý ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD) je ročník 1971, nynější ministr 
spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) 1975 a jeho předchůdce Pavel Němec (US-DEU) 1971. Dřívější generální ředitel 
České televize Jakub Puchalský, který prosadil reprizování seriálu Třicet případů majora Zemana, se narodil v roce 
1969. 
44 Srov. již zmiňovanou diskusi k článku ven: Projděte se socialistickou samoobsluhou na webové stránce iDnes 
(http://ekonomika.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A050805_155534_ekonomika_ven), nick J, Re: Nestačím se divit z 
9. 8. 2005, 13:58. 
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zakázaného ovoce snad představuje hlavní specifikum ostalgie oproti běžné nostalgii 
ze západních zemí. 
Na otázku položenou v názvu příspěvku odpovídá jeden z luxusních českých 
časopisů pro ženy jednoznačně: Co máme? Vše. Co nám chybí? Žvýkačky Pedro a 
limonáda Amara. (N)ostalgické produkty tak představují pouhé doplňkové zpestření 
sortimentu, které má umožnit humorné vzpomínání na čas dětství a mládí.45 
Skutečnost, že deformovaná konzumní společnost zemí sovětského bloku je schopna 
s odstupem vyvolávat nostalgické pocity, jež má značné paralely i v zemích nikdy 
nepatřících do východního bloku,46 mi připadá především jako velká výzva k novému 
prozkoumání různých podob konzumní společnosti, podob jejího působení i jejich 
vztahů k politickému systému. Chopit se této výzvy považuji za podstatně 
produktivnější než snahy dát ostalgické debaty do jakési morální klatby a snažit se 
přesvědčit občany, že si pamatují něco jiného, než si pamatují. 
 

                                                
45 Jedna z reakcí na článek o oblíbenosti retromotivů u mladé a nejmladší generace českých designérů hovoří „exotické 
příchuti“, ale vzhledem k přetrvávající diskusi o morální přípustnosti ostalgie i o „puncu zakázaného ovoce“. Peško, 
Radim: Pedro retro. In: Ovšem pozor! (22. 11. 2005), reakce nicku „Disgrafik“ z 29. 11. 2005, 
http://www.ovsempozor.cz/index.php?itemid=43. 
46 Existují mnohé zajímavé a zcela konkrétní paralely např. mezi českými „ostalgickými“ a rakouskými 
„nostalgickými“ produkty – např. instantní nápoje v prášku, které se lízaly z ruky, průhledné měkké plastové láhve na 
med ve tvaru medvědů, slazené kondenzované mléko v tubě apod. Srov. výše zmíněné internetové diskuse a Pauser, S. 
– Ritschl, W. (eds.): Wickie, Slime und Paiper, s. 36-39 a 154. 


