
Televize napříč dekádami

Česká televize je pevně spjata s Kavčími horami coby místem svého

sídla. Možná také víte, že kromě Prahy sídlí ještě v Brně a Ostravě.

V dnešní hodině vám ale ukážeme, že tomu tak nebylo od začátku. Když

v roce 1953 vznikla Česká, respektive Československá televize, areál

Kavčích hor ještě neexistoval. Začal se budovat až v roce 1961 

a otevřen byl téměř o deset let později. Od začátku své existence

byla televize státním médiem, které mělo fungovat jako nástroj

komunistické propagandy. Na následujících videích si ukážeme, jakým

směrem se vývoj a události televizního vysílání promítly.

Didaktický cíl 

1) Žák se seznamuje s mediální historií Československé televize 

a jejího vysílání.

2) Žák analyzuje obsah a sdělení jednotlivých obrazů a zasazuje je do

společenského kontextu dané doby, tedy období komunistického režimu 

v letech 1948–1989.

3) Žák rozvíjí své kompetence k učení: analýza televizních obrazů,

práce s technologiemi.

Tip: Připravte si k následujícímu úkolu možnost pracovat s Mapy.cz

nebo GoogleMaps. Využijte funkci Streetview.



Televize napříč dekádami: 60. léta

Ne nadarmo se říká „zlatá šedesátá“. Uvolněná společenská atmosféra

a snaha demokratizovat politické poměry v Československu se

pozitivně odrazily i ve vysílání Československé televize.

Vyvrcholením pak byl rok 1968 a s ním spojené takzvané pražské jaro.

Televize za dobu komunistického režimu nebyla nikdy svobodnější. V

televizním vysílání přestala existovat cenzura a televize byla

jedním z hybatelů společenského dění. Dramatické chvíle pak zažila

během srpnové okupace. Pracovníci televize vysílali tajně z několika

různých pracovišť, někdy s nasazením vlastního života. 

Vysílač Cukrák

Vysílač Kleť

Vysílač Krašov

Studio Skaut v Praze (dnešní divadlo Minor)

Otázky

1) Co ve vás vzbuzují uvedené záběry? Jakou roli podle vás hrála

televize během srpnové okupace?

2) Na záznamu slyšíte hlas Emila Zátopka. Víte, kdo to byl?

3) Jakou roli podle vás hrála média (tisk, televize, rozhlas) během

takzvaného pražského jara v roce 1968?

Úloha

Najděte na mapách budovu, ze které tajně pracovníci televize vysílali.

Nápověda: Budova se nachází nedaleko metra Petřiny.

Možnost hledání dalších míst:

Pokud budete mít čas, zkuste si najít a podívat se na některá další

místa, ze kterých se v průběhu invaze vysílalo.

Video: Provizorní studio Petřiny

https://edu.ceskatelevize.cz/video/15157-televizni-vysilani-v-srpnu-1968-provizorni-studio-petriny

