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https://www.youtu
be.com/watch?v=
xjbZ2EazWyU



VÍCEVRSTEVNATOST

 ideologické zabarvení drtivé většiny 
pramenů 

( „propagandistická clona“, prof PhDr. Jiří 
Knapík, Ph.D, Slezská univerzita v Opavě)

 politická – společenská – kulturní –
sportovní rovina problematiky

( konzultant: Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., 
Ústav pro soudobé dějiny (Akademie 
věd))

 obtížné vykreslení dobového prostředí 
v Československu

(komparace současníků, Alain Mimoun)



Úvod do problematiky období 1948-
1956

■ Geopolitický a ideologický střet SSSR a USA (Cholínský, 2013)

■ Zakladatelské období komunistického režimu (Kaplan, 1991)

■ Časté střídání organizačních struktur československé tělesné kultury (Kössl; Štumbauer; 
Waic, 2008)

■ Profesionalismus a amatérismus ve vrcholovém poválečném sportu (Stloukalová, 2008)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redukce časového kontinua (opomíjení proměn v čase), redukce analyzovaných vztahů mezi hybateli děje, 
prezentismus (užití konceptů současnosti), statické pojetí dějin, induktivní interpretace



Etablování
státostrany (1948)

■ „očista veřejného života“ akčními
výbory

■ Ústava 9. května (de iure/de facto)
Zákon č. 213/1948 Sb., o úpravě některých poměrů na 
ochranu veřejných zájmů

Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově 
demokratické republiky

Zákon č. 232/1948 Sb., o státním soudu

Zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce

■ Volby do Národního shromáždění

■ Antonín Zápotocký předseda vlády, 
Klement Gottwald prezident

■ „Ostrý kurz“



Zakladatelské období komunistického 
režimu
Změna ekonomického, politického a 
sociálního systému

Garnitura využívající všechny prostředky 
k udržení dosažené pozice

Likvidace opozice, politické procesy, 
znárodnění podniků s více než 50 
zaměstnanci, omezení lidských práv



Represivní aparát režimu = 
vláda, státní administrativa, 
armáda, policie, soudy, 
vězení (explicitní projevy 
moci)

Ideologický aparát režimu = 
školy, církve, média, masové 
aktivity, umění a sport 
(skryté projevy moci 
pronikající do soukromé 
sféry lidského života)



PROPAGANDA
Rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání anebo 
zesílení určitých postojů nebo jednání mas ovládaných 
skupinou, která dané mase vládne pomocí ideologie.





Symbolické znaky 

Dogmata (představa trvale hrozícího 
spiknutí)

Demonstrace síly 

Nepřípustnost kritiky režimu

Absence špatných zpráv o socialistické 
společnosti

Zdůrazňování výhod nastoleného 
systému



LEGITIMIZACE (nerovné mocenské 
vztahy popisovány jako oprávněné a 
splňující zájmy všech skupin)

NATURALIZACE (nerovné sociální 
struktury popisovány jako přirozené a 
nevyhnutelné)

UTAJOVÁNÍ (popírání sociálních 
nerovností)

UNIFIKACE (všechny sociální skupiny 
popisovány jako jeden celek s totožnými 
vlastnostmi)

FRAGMENTACE (společenská opozice 
rozdělována na menší skupiny a ty poté 
štvány proti sobě)

FRAZEOLOGIZACE (nadměrné užívání 
ustálených slovních spojení)



Nový socialistický člověk



Společenské tendence

Obtížní vystižení každodennosti

Rodící se fenomén volného času

Kolektivismus

Sovětizace

Adorace manuální práce

Filatelie x filumenie



Nepřátelé režimu



ADOROVANÉ VZORY

Potřeba hrdiny ve společnosti pramení z existenciálního 
strachu, že jedinec bude pouhou bezejmennou součástí davu, 
nikým a ničím. 

a) politický vůdce

b) válečný hrdina

c) Kulturní hrdina

Vztah mezi publikem a zprostředkovatelem důvěry-> 
ztotožnění a identifikace-> náklonnost publika později 
připsána straně a státu



„Média nám sice nejsou schopná určit, co si budeme myslet, ale jsou schopná
ovlivnit, o čem budeme přemýšlet a jakým způsobem o tom budeme
přemýšlet.“ 
PhDr. Tomáš Trampota, PhD, ředitel Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky na katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze



Socialistické soutěžení

Absence tržních stimulů vlivem chybějícího 
střetu nabídky a poptávky

Nepřítomnost konkurence, nadřazení 
kvantity nad kvalitu

Závazky, překračování norem, údernické 
směny



Podníceni skvělými úspěchy našeho 
příslušníka, soudruha E. Zátopka, 
kandidáta naší rodné Komunistické strany 
Československa, nositele Řádu republiky a 
člena ÚV ČSM, chceme my všichni, 
komunisté a svazáci ATK, se naučit jako on 
bojovat a vítězit pro slávu naší lidově 
demokratické republiky a přispívat k 
posílení světového tábora míru. Chceme 
jako on hledat a nalézat nové formy 
tréningové práce, učíce se ze zkušeností 
sovětských mistrů sportu, zvyšovat 
neustále své sportovní výkony a současně 
studiem a aktivní politickou prací 
prohlubovat své uvědomění. Chceme tím 
podat naší straně, vládě a všemu 
pracujícímu lidu důkazy, že prostředků, 
které věnují na tělesnou výchovu a sport, 
je dobře využíváno. Chceme dokázat, že 
svou činností se podílíme na budování své 
vlasti a přispíváme k tomu, aby u nás v 
tělocvičnách a na hřištích rostlo více 
nositelů řádů, smělých budovatelů a 
obránců socialismu.“



Kulturní politika

Po roce 1945 nesmělo být vydávání novin a časopisů 
předmětem soukromého podnikání.

Od 19. dubna 1948 povolení pro nakladatele od 
Ministerstva informací (zaniklo přes 350 
nekomunistických periodik)

Květen 1948- retroaktivní znárodnění polygrafického 
průmyslu

Ústava 9. května : (1) Právo k výrobě, šíření, 
veřejnému promítání, jakož i dovozu a vývozu filmu je 
vyhrazeno státu a (2) Provozovat rozhlas a televizi je 
výhradním právem státu.



Mediální a literární 
reflexe

média = nositelé významů, realitu vnímáme podle toho, jak jsou věci 
označeny

■ Monopol totalitní společnosti na šíření informací -> zkreslení 
faktické stránky předávané informace, černobílý pohled na svět

■ Rozhlas (2 miliony posluchačů), televize až na přelomu 1953/1954 
kvůli vysoké pořizovací ceně

■ Čistky Akční výborů: Syndikát českých spisovatelů (30 členů), Svaz 
českých novinářů (100 členů)

■ Říjen 1948- masové organizace plnily roli převodových pák 

■ Březen 1949- sociální realismus jako nejvyšší forma literární tvorby 

■ typizace (vystižením třídní příslušnosti), stranickost (vyzněním 
podílejícím se na stranické budoucnosti) a lidovostí (srozumitelností 
pro širokou veřejnost)

■ Odklon od hojně užívaných názvů vycházejících z anglické 
transkripce (košíková, odbíjená)







„Tělesná výchova a sport v naší
lidově demokratické republice
slouží jednoznačně a bez výhrad
k budování socialismu. Je proto 
samozřejmé, že její obsah a 
systém odpovídá tomuto úkolu a 
je tedy v neprostém protikladu
k obsahu a systému tělovýchovy a 
sportu v kapitalistických zemích.“ 

Václav Pleskot, náměstek Státního
výboru pro tělesnou výchovu a 
sport





Obětovaní šampioni

1. Prosazení mocenského monopolu a k zajištění režimu

2. Podíl na prosazení záměrů moci a sovětských 
velmocenských plánů

3. Způsob řešení trvalého napětí mezi společností (občany a 
mocenským monopolem), likvidace skutečných i vymyšlených 
odpůrců režimu 

4. „Důkazy o správnosti oficiální politiky“, zdroj psychózy 
strachu a podezřívání

+ Otevření prostoru pro sovětské hokejisty, kteří měli možnost 
vystoupit na mezinárodní scéně po přechodu z bandy 



Sovětská fyskultura
Mentální, fyzická a dovednostní výchova zprostředkovávající 
všestranný rozvoj.

Koncept zasahující do oblasti politiky, výchovy a estetiky.

Principy ideovosti, všestrannosti a masovosti. 

Výstavba socialismu prostřednictvím hromadně podnícené identity

Mravní, branná a tělesná zdatnost kultivovaných mas, které si 
participací osvojí atributy, jako jsou disciplína, vytrvalost a odvaha.

Tělovýchovný dualismus

(Československo: Práceschopnost + obranyschopnost, spolu s 
potřebou vykořenit spolkový sektor, kde přežívaly demokratické 
principy)



„Důležitou věcí v životě není 
vítězství, ale zápas, základem není 
to, že se zvítězilo, ale že se 
bojovalo dobře.“

„Pokud nejste připraveni, není 
žádná potřeba účastnit se.“



Dvě strany 
téže mince

Stanislav Jungwirth

x

Milan Švajgr



Sjednocení tělovýchovy v Sokole

Slet 1948-> začlenění odborové 
tělovýchovy do systému (zapojení 
ROH)

Zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči o 
tělesnou výchovu a sport 

Zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných 
organisacích a shromážděních. 

Zákon č. 71/1952 Sb. o organizaci 
tělesné výchovy a sportu= systém 
přímého státního řízení

Zákon č. 68/1956Sb. o organisaci 
tělesné výchovy = Československý svaz 
tělesné výchovy a sportu





https://www.ceskatelevize.cz/ivys
ilani/10116288585-archiv-
ct24/218411058210016/obsah
/618283-sokolovsky-zavod-
branne-zdatnosti-1952/



Armádní vrcholový sport
Fyzická kondice jako fundamentální složka bojové připravenosti vojska.

Armádní sport jako nejlepší systém identifikace perspektivních jedinců. 

Povinná vojenská služba ve 20. roce života.

1945- Posádkové velitelství Velká Praha – roty vojenské tělovýchovy

1946- Ústřední tělovýchovný oddíl při Učilišti vojenské tělovýchovy

Říjen 1948- Armádní tělovýchovný klub

červenec 1950- Stadion Československé armády

od 1952- Ústřední dům armády

1956 - ASC Dukla





Státní amatérismus
Všeobecná pracovní povinnost, kampaň proti profesionálům.

Olympijské řády považovaly až do roku 1962 za amatérského sportovce pouze jedince provozujícího sport bez 
přímého či nepřímého prospěchu.

Pracovní místa pro vynikající sportovce zajišťoval Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport.

Oficiálně 8 hodin týdně na přípravu, ve skutečnosti vykazována činnost, která nebyla realizována. 

Vyživovací příspěvky podle náročnosti sportu, momentální výkonnosti a morálně charakterových vlastností



Emil Zátopek
(1922-2000)

Republikový šampión, olympijský vítěz a 
osmnáctinásobný držitel světového 
rekordu.

Důstojník Československé lidové 
armády

Kandidát Komunistické strany od 1949, 
člen od 1953

Diskurzivní postava, ilustrativní příklad 
a protagonista socialismu







Dělnický původ (přísný otec členem 
závodního výboru a laskavá matka) -
>houževnaté vyrovnání 
s nesnadnou kapitalistickou realitou 
v mládí ->učňovská léta směřující 
k mistrovství v oboru chemie -> 
Jarní běh Zlínem (1941)-> vstup do 
armády na základě pozitivních 
zkušeností s Rudou armádou->OH 
v Londýně 1948, zlatá medaile 
v běhu na 10 km manifestující 
hrdinství

Bezprostřední a energický optimista, 
který svého postavení nezneužívá. 
Záliba v kutilství a živelná 
neposednost jako prvky přibližující 
jej běžnému spoluobčanovi. 
Úsměvné momenty z každodenního 
života dokazující, že nikdo není 
dokonalý.



https://www.youtube.com/watc
h?v=NIZlY9QBF8w



MEDIÁLNÍ ANALÝZA:

Úspěch jako kontrolovatelná volní 
složka, kterou měl každý k dispozici 
na základě vlastního postoje

„Porážka je ztráta víry ve vlastní síly“

Nezištnost a plnění cílů v rámci 
obecného prospěchu mezi řádky 
podsouváno všem čtenářům. 

Československo vždy poslušně 
upozaděné za Sovětským svazem.

Ztráta prvenství, hegemonie a 
dominance jako zaostání za 
potenciálem.



„Viděl jsem zedníka, který lžicí napsal do čerstvé omítky: 24. VII. 1952 –
Zátopek – norma 250 %.

Viděl jsem hejno dětí, které s pěstičkami na prsou obíhaly haldu písku. 
Ten, co ji oběhl nejvícekráte, si hrdě vyryl do písku vrbovým proutkem 
vedle jména – Z Á T O P E K.

Viděl jsem rozesmátého traktoristu, který objížděl v krásném tempu 
kombajnem pole lán: ‚Sakra, jako Zátopek,‘ pochvaluje si ztepilý 
obsekávač, který přebrušuje svou kosu. 

Viděl jsem truhlářského mládence tancovat před obrovskou haldou 
polen. Večer chce jít do vedlejší vsi tancovat. Jak tohle má do té doby 
rozřezat! Ruce mu bezmocně klesají. ‚Tak Karle, žádný fňukání, hoď tam 
ZÁTOPKA a v 6 hodin si umytej, voholenej, navoněnej,‘ vece mistr. 

Slyšel jsem číšníka, který na nádraží nestačil roznášet své pivo a párky 
všem žíznivým a hladovým, a nad jehož hlavou se slétávaly hromy a 
blesky: ‚Ježíšmarjá, lidi, mějte rozum, nejsem přeci Zátopek,‘ řekl šibalsky 
– a měl vyhráno.“





„Lidé prahnou po všem, co se vymyká principům stanoveným byrokratickou správou společnosti.“

Principy agón (boj) a alea (náhoda) uchránily prostřednictvím prvku nepředvídatelnosti jádro vyhledávané 
volnočasové aktivity, její aktivní i pasivní pojetí.

Běh, který obecenstvo oslovoval univerzálním jazykem, umožnil orgánům moci promlouvat propagandou do 
rozjařených myslí. Zůstává otázkou, do jaké míry ovlivnila vysílaná sdělení rozum příjemců a nakolik zůstala 
srdce podmaněná nejlepším československým sportovcem historie rezistentní vůči ideologickým praktikám.



HTTPS://ECHO24.CZ/A/S3F7K/ZATOPEK-SPOLUPRACOVAL-S-STB-PODLE-HISTORIKU-BY-NEMEL-BYT-MODLOU


