
about the exhibition
o výstavě

Obraz má ve zpravodajství obrovský význam, názorně zachycuje, co se stalo, kdo byl na místě, jaké to 

bylo místo. Pro budoucnost zachovává gesta, mimiku, souvislosti. Společně s texty dává o události 

ucelený přehled. Reportážní fotografii lidé apriorně věří.

A právě proto je manipulace s obrazem – pokud k ní někdo sáhne – velmi nebezpečnou formou mani-

pulace. 

V tom, že jsme to mohli názorně ukázat, je podle mého hlavní smysl této výstavy.

Z dnešního pohledu a při dnešním rozšíření všemožných snímačů obrazu působí fotografické zpravo-

dajství jako něco úplně samozřejmého. Stejně samozřejmá je ale díky digitální technice i možnost 

manipulace. Někdy je to pro neškodnou zábavu, někdy je manipulace přiznaná a je použita například 

pro satirický účinek, jako politický nebo společenský komentář. To je asi v pořádku, zachovává-li to 

vkus. Avšak snadná je i úprava zlá, škodící, zkreslující, cenzurující, tedy manipulující.

Stejně jako za použití kritického myšlení, kritického hodnocení zdrojů a obecných znalostí můžeme 

správně vyhodnotit texty, můžeme také rozpoznat podvody ve fotografii. Mezi předpoklady patří, aby-

chom měli záchytné body, poznali na co a kam se podívat a poznali také způsoby, jak se v obraze může 

manipulovat. K tomuto poznání by měla přispět i tato výstava.

Fotografové dnešní tiskové agentury už nejsou pod tlakem, aby toho či tu nefotili (s výjimkou zákon-

né povinnosti, například chránit soukromí nezletilých), editoři nejsou nuceni, aby zkreslovali. Právě 

naopak. Fotoreportéři a fotoeditoři jsou velmi přísně omezeni v tom, co s fotografií smějí dělat a jaký-

koli zásah, který by změnil obsah obrazové výpovědi, je samozřejmě přísně zakázaný.

Dnes je zpravodajství agentury kontinuální a multimediální - textové a fotografické, nabízí audia a vi-

dea, internetové videostreamy, živé zpravodajské blogy, infografiku i datové vizualizace. Společným 

znakem je nejvyšší snaha o přesnost, vyváženost, kvalitu.

— The image is of great importance for the news. It clearly captures what happened, who was pre-

sent, what the place looked like. It preserves gestures, facial expressions, context for the future. 

Together with the texts, it gives a comprehensive overview of the event. People believe news photo-

graphy implicitly.

And that is why image manipulation – if someone attempts to do it – is a very dangerous form of ma-

nipulation. 

In my opinion, the main purpose of this exhibition is that we were able to show it.

 From today‘s point of view, and with today‘s expansion of all sorts of image sensors, photographic 

news seems a matter of course. Thanks to digital technology, the possibility of manipulation is equa-

lly possible. Sometimes it is for harmless entertainment, sometimes the manipulation is admitted 

and is used, for example, for a satirical effect, as a political or social commentary. That‘s probably 

okay, as long as it keeps to a standard taste. However, it is also easy to do it in an evil, harmful, distor-

ting, censoring, i.e. manipulating way.

Just as by using critical thinking, critical resource evaluation, and general knowledge, we can co-

rrectly evaluate texts, we can also detect fraud in photography. Among the prerequisites for this is 

that we have clues, that we know at what and where to look, and we also know at least some methods 

by which an image can be manipulated. This exhibition strives to contribute to this knowledge.

Today‘s news agency photographers are no longer under pressure not to take photos of this or that 

person (obviously with legal exceptions such as in order to protect minors), editors are not forced to 

distort. Exactly the opposite is true. Photojournalists and photo editors are very strictly limited in 

what they are allowed to do with photography, and any intervention that would change the content 

of the visual story is, of course, strictly prohibited.

Today, the agency‘s news is continuous and multimedia - text and photography, but also offering au-

dio and video, Internet video streams, live news blogs, infographics and data visualizations.  

The common feature is the highest effort for accuracy, balance, quality.

Jiří Majstr, generální ředitel ČTK — CEO, Czech News Agency ČTK

S vynálezem fotografie v roce 1839 se naplnilo dlouhé lidské úsilí o co nejvěrnější zobrazení světa kolem 

nás. Je politováníhodné, že hned v následujícím roce byla tato unikátní přednost nového způsobu za-

chycení skutečnosti zpochybněna. Jeden z průkopníků fotografické techniky už tenkrát totiž vytvořil 

klamavě zinscenovaný snímek o vlastní sebevraždě, aby protestoval proti nedostatečnému uznání za 

svůj podíl na vynálezu. Nežádoucí prvenství nesporně vynalézavého, leč zhrzeného Hippolyta Bayarda 

se stalo neblahým odkazem pro celé dějiny tohoto jinak důvěryhodného a mimořádně sdělného média.

Další vývoj fotografie, ale především revoluční přechod na digitální technologii, práci s obrazovým zá-

znamem výrazně zjednodušil a taky zrychlil. To byla okolnost vítaná všemi fotografy, ale těmi z novin, 

časopisů a agentur zejména, protože čas se stal s nástupem internetu dimenzí mimořádně významnou. 

Ovšem snadnost manipulace oproti pracným manuálním retuším se stala především pro fotožurnalisty 

pokušením, kterému bohužel v celé řadě případů podlehli. Koneckonců to dokládá naše výstava, byť jen 

na reprezentativním vzorku těch nejexemplárnějších ukázek.

S pojmem manipulace úzce souvisí obávaný pojem cenzura. Jsou to rodné sestry, které si rozumí a vzá-

jemně jsou si nápomocné. Ne všechno manipulované musí být ovšem důsledkem cenzury, ale zato veš-

kerá cenzura je dílem úředně vymáhané manipulace. Mívá většinou politické nebo etické konotace a 

živnou půdou jsou jim především totalitní režimy, ale nejen ty. Cenzura nepůsobí jen aktuálně v příslušné 

době, ale zasahuje i do minulosti, a tak ji překresluje k obrazu svých propagandistických cílů. Ostatně 

jejich souvztažnost a časová neomezenost se prolínají celou naší výstavou.

Kdyby to bylo možné, snad samostatnou a obsáhlou výstavu by vytvořily snímky, které vůbec nevznikly 

z důvodu autocenzury, ať už u samotných fotoreportérů či u obrazových redaktorů. Je to jev všudypří-

tomný, těžko odhalitelný, individuálně proměnlivý a zkušenostmi vyživovaný, přitom mimořádně účinný. 

Jeho hnacím motorem jsou obavy existenční.

Poněkud smutným zjištěním je fakt, že ačkoliv mapujeme pouze mediální prohřešky proti historické 

pravdě, daří se nám při víceméně chronologickém řazení snímků ve stručnosti převyprávět téměř celý 

příběh našich novodobých dějin. S dávkou hořké ironie lze říct, že bylo věru z čeho vybírat. Občasné 

vstupy ze zahraničí dokládají, že násilí páchané na pravdě nebylo jen naší výsadou, ale jeho stopy lze na-

lézat prakticky ve všech kulturně civilizačních částech světa. Výstava by mohla mít ještě dlouhé pokra-

čování, kde by byly fotografie, kterým vůbec nebylo umožněno vzniknout. Přítomnost fotografa nebyla 

fyzicky možná nebo mu byla předem odepřena, např. u nepovolených protestů, partyzánských akcí, za-

kázaných vystoupení či aktivit disentu.

Je ale potěšitelné, že navzdory relativně velkému počtu odhalených manipulací a klamů, zůstává pověst 

fotografie jako pravdivého a důvěryhodného média stále zachována. Ostatně stále platí pravidlo, že dob-

rá fotografie jako svědectví událostí nahradí nespočet slov. Výstavu chápeme tedy jako sebereflexi foto-

žurnalismu, který má dostatek sil, aby kriticky nahlédl sám sebe na horizontu proměnlivé historie. Není 

naším posláním postavení fotografie zpochybňovat, ale naopak chceme svým dílem posílit divákovu 

imunitu vůči nástrahám ideologických praktik a stále důmyslnějších technologií.

— Manipulation and censorship go hand and hand with each other. However, while not all manipulation 

is the result of censorship, all censorship is the product of officially enforced manipulation. It usually 

has political or ethical connotations and totalitarian regimes, though not exclusively, serve as its hot-

bed. Censorship not only affects the present at a given time, it also interferes with the past, distorting it 

to fit its propagandistic goals. In fact, their correlation and timelessness run throughout our exhibit.

Images, which were never created due to the self-censorship of photojournalists or photo editors, would 

make for an extensive separate exhibition, were that possible. This phenomenon is ubiquitous, difficult 

to unmask, unstable, sustained by experience, and extremely effective. Its driving force is existential 

fear.

Although we were only mapping the media’s sins against historical truth, by placing the images in a more 

or less chronological order, we came to the somewhat sad discovery that we have succeeded in briefly 

retelling almost the entire story of our modern history. One could say, with a dose of bitter irony, that 

there was plenty to choose from. Occasional entries from abroad serve as evidence that violence com-

mitted against the truth was not only our prerogative, but that its traces can be found in virtually all cul-

turally advanced parts of the world. This exhibition could have an extensive sequel displaying 

photographs that were never created because a photographer could not attend an event or his presen-

ce was rejected beforehand, for example in the cases of banned protests, resistance events, banned 

performances and dissident activities.

However, it is gratifying that despite the relatively high number of uncovered manipulations and decep-

tions, photography has kept the reputation of a true and trustworthy medium. By the way, the maxim 

that a good photograph is worth a thousand words still holds true. We consider this exhibition a self-re-

flexion of photojournalism that is strong enough to look at itself critically on the horizon of changing 

history. It is not our mission to question the position of photography. On the contrary, with our work, we 

strive to strengthen the viewers’ immunity to the traps of ideological practices and increasingly sophi-

sticated technology.

Dušan Veselý, spoluator výstavy — a co-author of the exhibition   
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the beGinninG anD PRaCtiCe oF ManiPuLation
Počátek a PRaxe ManiPuLaCe

ZNEUZNANÝ VYNÁLEZCE HIPPOLYTE BAYArd

Autorem pravděpodobně nejstarší zmanipulované fotografie je francouzský 

fotograf a vynálezce Hippolyte Bayard. Jeho autoportrét z roku 1840 nazvaný 

Sbohem, krutý světe! byl protestem proti nedostatečnému oficiálnímu 

uznání jeho podílu na vynálezu fotografie. Autor sám sebe naaranžoval jako 

utonulého a na zadní stranu papírové fotografie napsal pohnutky své údajné 

sebevraždy. Chtěl se dobrat uznání, že byl spolu s Niépcem, Daguerrem 

a Talbotem čtvrtým duchovním otcem v historii fotografie.

— 

UNdErAPPrECIATEd INVENTOr HIPPOLYTE BAYArd

French photographer and inventor Hippolyte Bayard is the author of 

perhaps the oldest manipulated photograph. His 1840 Self-Portrait as 

a Drowned Man was a protest against the lack of official recognition for his 

role in the invention of photography. The author faked his own death; he 

presented himself as a drowned man and inscribed a suicide note on the 

back of the photograph. He yearned to be recognized as one of the principal 

inventors of photography together with Niepcé, Daguerre and Talbot.

Foto Photo Hippolyte Bayard — Paříž, 18. října 1840 — Paris, October 18, 1840

rETUšOVACí PrACOVIšTě V mINULOsTI A dNEs 

Ve srovnání s počítačem, v jehož útrobách je dnes skrytý Adobe Photoshop, bylo pracovní zákoutí retušéra analogových fotografií výrazně náročnější 
na prostor a světlo. K základním nástrojům patřily nůžky, skalpely, pinzety, lepidla, tužky, pera, štětce, tuše a barvy, na profesionálnějších pracovištích 
také bomba s tlakoměrem pro tzv. americkou retuš. Výsledky zkušených retušérů byly mnohdy téměř k nepoznání od původních předloh, s výsledky 
digitální retuše v počítačích jsou ovšem neporovnatelné. Také identifikace digitálně zmanipulovaných fotografií je mnohem obtížnější.
Adobe Photoshop je digitální grafický editor umožňující snadné retušování a mazání či záměnu objektů v obrázku. Photoshop už téměř automaticky 
pozná, jak část obrázku "zamaskovat" a nahradí ji obsahem, který odpovídá zbytku fotografie. To značně urychluje, zjednodušuje a automatizuje mno-
ho úprav, které se dříve prováděly ručně. Photoshop vstoupil natolik do každodenního života fotografů, redakcí a studií, že se tento anglický výraz stal 

i u nás synonymem pro úpravu digitálních fotografií obecně.

—

rETOUCHINg wOrksPACE BEfOrE ANd TOdAY

In contrast to the computer, which has Adobe Photoshop software hidden in its bowels, retouchers of analogue photographs required far more light 
and space. Their basic tools included scissors, scalpels, tweezers, glue, pencils, pens, brushes, ink and paint. Professional workplaces also had a pressu-
rized cylinder with a pressure gauge, which was used for the so-called American airbrushing technique. It was often hard to discern the work of expe-
rienced retouchers from the original images; however, it is incomparable to digital retouching done on a computer. Digitally manipulated photogra-
phs are also far more difficult to identify. 
Adobe Photoshop is a digital graphics editor, which facilitates retouching, erasing or swapping objects in an image. It recognizes nearly automatically 
how to “mask” that part of an image and replaces it with content that matches the rest of the photo. This considerably speeds up, simplifies and auto-
mates many adjustments, which used to be performed manually. Photoshop has entered the everyday lives of photographers, newsrooms and studios 

to the extent that the English term was adopted in Czech as a synonym for the digital retouching.

Foto Photo Repro



Více informací naleznete na stránkách výstavy 

— More information can be found on the 

exhibition website Nezadouciokamziky.cz



THE BEGINNING AND PRACTICE OF MANIPULATION
POčáTEk A PRAxE MANIPULACE

 příklady obálek

Obálky z fotoarchivu ČTK s různými klauzurami a omezeními 

— Original envelopes from CTK photoarchive with different signs of prohibited material  

Manipulace, zákazy, omezování projevu, příkazy a úpravy, včetně dodateč-
ných, zkreslujících historickou pravdu zpětně, provázejí dějiny médií od je-
jich prvopočátku. Všem těmto nežádoucím jevům se nejlépe daří v režimech 
totalitních, ale nejen výhradně v nich. 

V podmínkách ČTK, a to v oblasti fotografie, lze zejména za války a v le-
tech komunistického režimu vystopovat několik způsobů manipulativní-
ho počínání:
f  neúčast fotografa na nežádoucí události, fotografie tedy vůbec nevznikla.
f  účast fotografa a okamžitý nebo následný celkový zákaz používání vzniklé 

fotografie.
f  účast fotografa a okamžité nebo následné omezení užívání fotografie jen 

pro jmenovitě vybrané účely. 
f  účast fotografa a vstup retuší do obsahu fotografie ihned nebo s odstupem 

času.

Fotografie, ať už s jakýmkoliv povoleným systémem užívání, se od počátku 
ukládají ve fotoarchivu, dnes v elektronické fotobance. Původní negativy 
se archivovaly v obálkách označených různými razítky a příkazy, které sig-
nalizovaly, jakým způsobem je lze užívat. V některých fotoarchivech se po-
dobný „bezpečnostní“ systém nepraktikoval a  nežádoucí fotografie šly 
rovnou do stoupy. Takový osud naštěstí fotoarchiv ČTK nepotkal, dokumen-
ty se navzdory zákazům dochovaly, mohou se dnes volně používat, případ-
ně sloužit jako varovné memento například formou výstavy, jako je tato.
—

The history of media has also always been a history of manipulation, bans, 
the suppression of free speech, restrictions and (often retroactive) altera-
tions distorting historical truths. Totalitarian regimes are the best breeding 
ground for these negative phenomena. However, they are not exclusive to 
them.

The Czech News Agency faced multiple forms of photograph manipulation:
f  The photographer was barred from attending an event. 
f  The photographer was allowed to attend the event but was later banned 

from publishing his work.
f   Photographs taken at the event could only be seen by a select few.
f  Photographs would be subjected to retouching either immediately or at 

a later date. 

The Czech News Agency’s photographs were always stored in its photo ar-
chive (nowadays a digital photo-bank). The original negatives were stored 
in envelopes with rubber stamps and written notes indicating the usage 
restrictions. This system was not adopted by some other photo archives, 
which simply destroyed the undesirable photographs. Fortunately, this was 
not the case at ČTK. Today, formerly banned pictures are preserved and 
can be used freely. Occasionally, they can serve as a memento, for instance 
at an exhibition like this one.



the FoRMation oF the CZeChosLovak RePubLiC
vZnik českosLovenskÉ RePubLikY

 Tomáš Garrigue Masaryk čte Pro-

hlášení společných cílů nezávislých 

středoevropských národů ke vzniku 

tzv. nástupnických států po rozpadají-

cí se habsburské monarchii, včetně  

prvorepublikového Československa. 

— Tomáš Garrigue Masaryk reads the 

Declaration of Common Aims of the 

Central European Nations for the for-

mation of the so-called successor  

states of the Habsburg Monarchy, 

inclu ding Czechoslovakia.

Foto Photo ČTK — Filadelfie, USA 26. října 1918  

— Philadelphia, USA October 26, 1918

 Vznik Československé republiky 

přivítali ve východočeských Dašicích 

symbolickým pohřbem rakousko-

uherské monarchie. — A symbolic 

funeral for the Austro-Hungarian 

monarchy was held in Dašice in 

eastern Bohemia to welcome the 

formation of the Czechoslovak 

Republic.

Foto Photo ČTK — Dašice, říjen 1918 — Dašice, October 1918

 Slovenský politik, spoluzakladatel 

Československé republiky generál 

Milan Rastislav Štefánik (uprostřed) 

se svými přáteli Ludvíkem Strimplem 

a Ivanem Markovičem v Paříži roku 

1918. — Slovak politician and co-foun-

der of Czechoslovakia, general Milan 

Rastislav Štefánik (in the middle) 

with his friends Ludvík Strimpl and 

Ivan Markovič in Paris, France in 1918.

Foto Photo ČTK



Fotografie z  období tzv. první republiky (1918–1938) byly zapovězeny 

jak během německé okupace, protože posilovaly národní sebevědo-

mí, tak za vlády komunistů, protože neodpovídaly jejich výkladu dě-

jin o vlivu bolševické revoluce. Rovněž prezident Masaryk a lidé z jeho  

okolí byli trnem v oku oběma režimům.

— Photographs from the era of Czechoslovakia’s  First Republic 

(1918–1938)  were banned both during the German occupation  

(1939–1945) because they boosted Czech national pride and throu-

ghout the period of communist rule (1948–1989) because they did 

not correspond to the official interpretation of history. Pictures of the 

first  Czechoslovak President Tomáš Garrigue Masaryk and his close 

associates were also a thorn in the eye of both regimes ∙



the CZeChosLovak LeGion
českosLovenskÉ LeGie

 Českoslovenští legionáři po návratu z Francie u Wilsonova nádraží v Praze. — Czechoslovak Legionairres at the 

Wilson Railway Station in Prague after their return from France. 

Foto Photo ČTK — Praha, nedatováno — Prague, undated

 Pohled na „obrněný“ štábní vlak s našimi legionáři v Marianovce (nedaleko Omsku) v jihozápadní Sibiři, kde se 

střetli s vojáky Rudé armády, kteří je chtěli odzbrojit. 

Army train with Czechoslovak legionnaires at Marianovka Station (close to Omsk) in southwestern Siberia where 

they clashed with Red Army soldiers who wanted to disarm them. 

Foto Photo ČTK — Marianovka, Rusko, 25. května 1918 — Marianovka, Russia, May 25 1918

  Praporečník Přerovský při nástupu s praporem 3. čs. pluku Jana Žižky z Trocnova v Treskyni na Volyni (Ukrajina). 

Ensign Přerovský during muster of the “Jan Žižka” Third Czechoslovak regiment in Treskyna in Ukraine.

Foto Photo ČTK 

 Českoslovenští legionáři v březnu 1918 při přesunu z Ukrajiny na Sibiř ve vlacích vyzdobených vlasteneckými 

nápisy a malůvkami.

Czechoslovak legionnaires in trains covered in patriotic slogans and pictures during their transfer from Ukraine to 

Siberia in March 1918.

Foto Photo ČTK — Rusko, březen 1918 — Russia, March 1918



Ze samé podstaty musela komunistická moc považovat legionáře cel-

kově a zejména jejich největší a nejznámější jednotky odboje v Rusku 

za nepřijatelnou součást vojenských tradic. Boj proti ruským bolševi-

kům v době občanské války v Rusku byl pádným důvodem k uložení 

dokumentace o legionářích do červené klauzury zákazů.

Given their beliefs, the communists had virtually no choice but to con-

sider the Czechoslovak Legion – and especially its largest and best 

known units fighting in Russia – an undesirable part of Czechoslovak 

military tradition. The Legionnaires’ fight against the Bolsheviks du-

ring the Russian Civil War was a compelling reason to move the docu-

mentation of their actions into the restricted section of the archives 

and ban its publication ∙



subCaRPathian Ruthenia
PoDkaRPatská Rus

  Automobil s ministrem zahraničních věcí Edvardem Benešem projíždí slavobránou při uvítání během jeho návště-

vy v květnu 1934 na Podkarpatské Rusi. — Car with Foreign Minister Edvard Beneš drives through a triumphal arch 

during his visit to Subcarpathian Ruthenia in 1934.

— Foto Photo ČTK

 Pomocné stravovací akce ve Svaljavě na Podkarpatské Rusi byly hojně využívány, protože potravinové možnosti 

byly na Podkarpatské Rusi méně než omezené. — Food Aid in Svalyava in Subcarpathian Ruthenia. Such events were 

common at the time as food supplies in the region were very limited.

— Foto Photo ČTK — Svaljava, Československo (dnes Ukrajina), 1. června 1936 — Svalyava, Czechoslovakia (now Ukraine), June 1st, 1936

 Příslušnost k československému státu byla pro zaostalou Podkarpatskou Rus přínosem v rozvoji. Výrazným po-

činem byla např. ve 30. letech výstavba moderní budovy pošty v Užhorodě podle architektonického návrhu Josefa 

Gočára. — The new postal building in Uzhhorod designed by renowned Czech architect Josef Gočár – was one of 

many examples of the modernization of Subcarpathian Ruthenia under Czechoslovak administration.

— Foto Photo ČTK

 Výjev z divadelního představení cikánské školy v Užhorodě. — Theatre performance at a gypsy school in 

Uzhhorod.

— Foto Photo ČTK — Užhorod, Československo (dnes Ukrajina), 22. března 1937 — Uzhhorod, Czechoslovakia (now Ukraine), March 22, 1937



Krátce po svém vzniku sahala Československá republika od Aše až 
po  Jasinu, protože zahrnovala samosprávné území takzvané Pod-
karpatské Rusi. V březnu 1939 však byla přičleněna k Maďarsku, po-
tom v  červnu 1945 k  tehdejšímu Sovětskému svazu. Těžko 

obhajitelná skutečnost, že vítězný stát odstupoval část svého úze-
mí ve prospěch spojence, byla důvodem mediálního tabu. 
— Subcarpathian Ruthenia was an autonomous region of newly for-
med Czechoslovakia. It was annexed by Hungary in March 1939 

and  then by the Soviet Union in June 1945. For the Czechoslovak 
media this was taboo as it was hard to justify why Czechoslovakia, 
as one of the victorious states, ceded part of its territory to an ally ∙
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Svačina a vítaná 

příležitost ke krátké mu 

odpočinku od dřiny na 

poli.

— A snack break 

and a welcome opportu-

nity to take a rest from 

exhausting work in the 

field.

Foto Photo ČTK

Září 1936 — September 1936
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  Společná autogramiáda bratří Čapků a básníka Vítězslava Nezvala. — Join book-signing by the famous 

Czechoslovak painter, writer and poet Josef Čapek with his brother also writer, playwrighter and critic Karel 

Čapek together with poet Vítězslav Nezval.

Foto Photo ČTK — Praha 7. listopadu, 1934 — Prague, November 7, 1934 

 Meziválečné období se stalo pro pražskou burzu obdobím největšího rozmachu. Svým významem dokonce 

překonala burzu ve Vídni. — The Prague Stock Exchange scored its greatest growth during the interwar period 

and was even more important than the Vienna bourse.

Foto Photo ČTK — Praha, 1931 — Prague, 1931

  Jiří Voskovec a Jan Werich ve hře Caesar na jevišti oblíbeného Osvobozeného divadla v Praze. — Legendary actors 

Jiří Voskovec and Jan Werich performing their play “Caesar” at the avant-garde Liberated Theatre in Prague.

Foto Photo ČTK — Praha, 1932 — Prague, 1932



Lidé jako Edvard Beneš, Voskovec a Werich, bratři Čapkové a spousta dalších 
prvorepublikových osobností se na novinových stránkách za druhé světové 
války neobjevovali vůbec, ani za komunismu se valné přízni netěšili. Z fotografií 
každodenního života v meziválečném období po roce 1948 publikovala média 
téměř výhradně snímky poukazující na sociální problémy související se  svě-

tovou hospodářskou krizí, což obraz vyspělého průmyslového státu, jakým 
Československo tehdy bylo, jednostranně zkreslovalo.
— Many of the personalities of the First Republic – such as politician Edvard 
Beneš, actors Jiří Voskovec and Jan Werich or multifaceted artists such as the 
brothers Josef and Karel Čapek – disappeared from the pages of newspapers 

during the Nazi occupation and later under communist rule. After the commu-
nist coup in 1948, the only permitted pictures from the interwar period were 
those depicting social problems caused by The Great Depression. It was a dis-
tortion of the reality of interwar Czechoslovakia, a developed industrial coun-
try at the time ∙
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Snímek podomního obchodníka, jako třeba tento z roku 1935, byl pro komunistickou propagandu vítanou ilustrací neutěšených poměrů první republiky. 

— For the communist propaganda machine, photographs of door-to-door salesmen, like this one, which was taken in 1935, were a welcome illustration 

of the bleak conditions during the First Republic.

Foto Photo ČTK— Praha, 7. listopadu 1935 — Prague, November 7, 1935

Připomínky poměrů, kdy volby byly volnou soutěží názorově různorodých politických stran, byly po 

roce 1948 nežádoucí. Navíc na transparentu uvedené nacionalisticky orientované Národní sjednocení, 

v jehož čele stáli Karel Kramář či Jiří Stříbrný, bylo vnímáno jako strana protikomunistická. — Election 

poster of a nationalist party, Národní sjednocení [National Unification], from 1938. Such reminders of 

free elections and the free competition of different political parties were not published by the media 

after the communist takeover in 1948. 

Foto Photo ČTK — Praha, květen 1938 — Prague, May 1938
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Interiér kavárny Union na Národní třídě v Praze, kde se scházela umělecká a intelektuální smetánka první republiky. — Interior of the Union 

Coffee House at Národní třída in Prague, meeting spot of art and intellectual elites of the First Republic.

Foto Photo ČTK — Praha, nedatováno — Prague, undated

Pouliční prodavač pečených kaštanů je vlastně půvabný žánrový snímek ze života 

města, nicméně pro komunistická média se stal příkladem “těžké sociální situace 

pracujícího lidu”, jak se psalo v dobovém tisku. — A street-vendor selling roasted 

chestnuts – a charming snapshot of city life. The communist press, however, described 

it as an example of the plight of the working class.

Foto Photo ČTK — Praha, 1929 — Prague, 1929



the FiRst RePubLiC in DanGeR anD the enD oF CZeChosLovakia
ohRoŽenÍ a koneC PRvnÍ RePubLikY

 X. všesokolský slet v létě roku 1938 nejlépe charakterizuje skutečnost, že dominantní skladbou byla Přísaha republice, při níž 

současně vystoupilo 30.000 sokolů odhodlaných bránit vlast. Cvičení armády, z něhož je náš snímek, patřilo rovněž k emocionálně 

nejpůsobivějším. Fotografie byla však k použití jen několik týdnů, za Protektorátu zcela nepoužitelná, za komunistů „se skřípěním 

zubů“, protože sokolové nebyli KSČ po chuti. —The Sokol [Falcon] movement’s tenth gymnastics mass gathering in 1938 was a great 

display of the will to defend the republic – its highlight was a mass exercise called Oath to the Republic in which 30.000 Sokol 

members participated. The photograph depicts one of the emotional pinnacles of the event - a drill performed by Czechoslovak 

soldiers. The picture was banned by the Nazis several weeks after it was taken. The communists only barely tolerated it as the Sokol 

movement was not to their liking.

Foto Photo ČTK — Praha, červenec 1938 — Prague, July 1938

 Jak je ze snímku z roku 1938 patrné, ve firmě CHEMA v Lutíně na Olomoucku mysleli při cvičení 

protiletecké obrany na každého. — An air-raid drill in the CHEMA chemical factory in Lutín in the 

Olomouc region in 1938 – even toddlers took part. Foto Photo ČTK — Lutín, květen 1938 — Lutín, Czechoslovakia May 1938

 Rok 1938, obavy z války jsou už patrné na každém kroku – studentky gymnázia Elišky 

Krásnohorské cvičí v rámci civilní obrany s plynovými maskami. — The year 1938: Fear that war 

would soon break out is felt everywhere – students exercise with gas masks.

Foto Photo ČTK — Praha, květen 1938 — Prague, May 1938



Veškeré fotografie z příprav armády i civilních obyvatel na hrozící na-
padení Československa hitlerovským Německem byly za okupace 
nepublikovatelné. Obdobný a důkladný zákaz se vztahoval rovněž na 
všechny osoby, které už tenkrát jakkoliv vystoupily proti nastupující-
mu nebezpečí války.

— All pictures of the Czechoslovak army and civilians preparing to 
defend their country against Hitler’s Germany were banned from pu-
blication during the Nazi occupation. A similar ban was applied to all 
photographs of persons who had actively warned about the danger 
of the coming war ∙
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V reakci na zprávy o koncentraci vojsk Wehrmachtu 

v Sasku a Bavorsku byla v květnu 1938 naší vládou vy-

hlášena zvýšená ostraha hranic. — The Czechoslovak 

Army was put on high alert on the border with 

Germany after reports of the Wehrmacht assembling 

in Saxony and Bavaria.

Foto Photo ČTK

Děti českých hraničářů, které ztratily domov při vyhnání Čechů z pohraničí 

v říjnu 1938. — Children of Czech border guards who lost their homes after 

the expulsion of Czechs from the border regions that Czechoslovakia lost as 

a result of the 1938 Munich Agreement. 

Foto Photo ČTK

Emil Hácha skládá přísahu v parlamentu poté, co byl v listopadu 1938 zvolen prezidentem pomnichov-

ské Česko-Slovenské republiky. Po rozbití zbytku Československa a vytvoření Protektorátu Čechy 

a Morava ke dni 15. března 1939 byl učiněn protektorátním státním prezidentem a zůstal jím až do zá-

niku protektorátu v květnu 1945. — Emil Hácha takes the presidential oath in the Parliament after he 

was elected president of the post-Munich Czecho-Slovak Republic in November 1938. He became the 

so-called state president after the break-up of the rest of Czechoslovakia and the subsequent creation 

of the Protectorate of Bohemia and Moravia on March 15,1939. Hácha stayed in office until the end of 

the Protectorate in May 1945. 

Foto Photo ČTK — Praha, 30. listopadu 1938 — Prague ,November 30 1938

Pohled na jedno z pevnostních hnízd v pohraničí v roce 

1938 zřejmě po květnovém vyhlášení částečné mobili-

zace ozbrojených sil. — Czech military fortification at 

the border with Germany in 1938, probably taken after 

partial mobilization was declared in May.

Foto Photo ČTK

Evakuace českého obyvatelstva z Poličky v říjnu 1938. Vyhnání Čechů ze 

Sudet se uskutečnilo po přijetí mnichovské dohody, jejímž hlavním bodem 

bylo odstoupení pohraničí v místech osídlených převážně Němci nacistic-

kému Německu. — The evacuation of the Czech inhabitants of Polička in 

October 1938. Following the adoption of the Munich Agreement, border regi-

ons, which were inhabited mostly by Germans, were ceded to the Reich. 

Foto Photo ČTK — Polička, 8. října 1938 — Polička, October 8, 1938
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PříjEZd NěmECkÝCH OkUPAčNíCH VOjsk dO PrAHY

Záběr z dolní části Václavského náměstí. Pro české země zača-

lo tímto dnem období tzv. protektorátu, i když formální výnos 

o jeho zřízení vydal Adolf Hitler o den později. Tento snímek 

byl za války vzhledem k odporu přihlížejících nepublikovatel-

ný, povolené bylo ovšem vedlejší okénko na filmovém pásu, 

kde nacistické vojáky vítají hajlující příznivci. 

THE ArrIVAL Of THE NAZI OCCUPIErs IN PrAgUE 

A shot from the lower part of Wenceslas Square. For the Czech 

lands, this marked the beginning of the Protectorate, although 

formally it was decreed by Adolf Hitler the following. This 

image was immediately banned due to the defiant expression 

on the faces of the onlookers. However, the next frame of the 

same film showing saluting Nazi supporters was widely used.

Foto Photo ČTK — Praha, 15. března 1939 — Prague, March 15, 1939



Protektorátní cenzura hlídala i pouhé náznaky protinacistických posto-

jů, přílišné poukazování na národní tradice skrytě podporující vlaste-

nectví, o domácím či zahraničním odboji nemluvě. Poválečná cenzura 

pak nepřiměřeně upřednostňovala odboj východní, z domácího odbo-

je pak jednostranně jen ten komunistický.

— The censors of the Protectorate kept an eye on even the slightest traces 

of anti-Nazi attitudes, “excessive” references to national traditions covert-

ly encouraging patriotism, not to speak of resistance at home and abroad. 

Post-war censorship disproportionately favored the role of the Red Army 

and the domestic resistance, focusing exclusively on the Communists ∙ 
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SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich při slavnostním nástupu do funkce zastupujícího říšské-

ho protektora se zdraví se státním tajemníkem K. H. Frankem v prostoru před Pražským hradem. — 

SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich greets Secretary of State of the Reich Protectorate of 

Bohemia and Moravia Karl Hermann Frank in front of the Prague Castle during Heydrich’s ceremoni-

al introduction to the office of the Acting Reich Protector. 
Foto Photo ČTK — Praha, 28. září 1941 — Prague, September 28, 1941

Katafalk s rakví na prvním nádvoří Pražského hradu při smutečním aktu za zastupujícího říšského protektora 

Reinharda Heydricha. Zemřel na následky atentátu, který provedli výsadkáři Jan Kubiš a Jozef Gabčík 27. května 

1942. Atentát na Heydricha byl považován za nejvýznamnější odbojový čin v okupované Evropě. — Catafalque with 

the coffin of Acting Reich Protector of Bohemia and Moravia Reinhard Heydrich at the Prague Castle. Heydrich was 

shot by British-trained paratroopers Jan Kubiš and Jozef Gabčík on May 27, 1942. He died of his wounds a week later. 

The assassination of Heydrich is considered to be among the most important acts of resistance in Nazi-occupied 

Europe. 

Foto Photo ČTK — Praha, 7. června 1942 — Prague June 7, 1942
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 Pohoda dubnové neděle v parku na pražském 

Žižkově je pouze zdánlivá. Je totiž teprve něko-

lik dnů po německé okupaci a země si zvyká na 

nové neutěšené poměry. 

— A seemingly relaxed Sunday in park in 

Prague’s Žižkov district. Several days after the 

occupation, the country only began coming to 

grips with the new reality. 

Foto Photo ČTK — Praha, duben 1939 — Prague, April 1939

 Během druhé světové války byly Škodovy zá-

vody přičleněny k říšskoněmeckému průmys-

lovému komplexu. Píše se rok 1942 a pohled do 

výrobní haly s obřím ozubeným kolem byl pro-

pagandistickou clonou, která měla zastřít, že 

hlavním výrobním programem zde byly zbraně 

a munice pro německou armádu. — The Škoda 

factory in Pilsen in western Bohemia was incor-

porated into the Nazi industrial complex during 

the war. This shot of the production hall from 

1942 was a propaganda smokescreen intended to 

hide the fact that weapons and ammunition for 

the German army were the main items produ-

ced at this site. 

Foto Photo ČTK — Plzeň, 1942 — Pilsen, 1942

 Němečtí vojáci ve snaze ukázat vlídnější tvář 

vyvařují jídlo z jednoho hrnce, tzv. Eintopf, pod 

sochou sv. Václava na Václavském náměstí. 

— In an attempt to show a kinder face, German 

soldiers serve a traditional German stew 

“Eintopf” in front of the statue of St. Wenceslas 

at Wenceslas Square.

Foto Photo ČTK — Praha, 9. prosince 1939 — Prague, December 9, 1939

 Pravostranný silniční provoz v Protektorátu 

Čechy a Morava byl zaveden dnem 17. března 1939, 

v Praze až od neděle 26. března 1939 od 3 hodin 

ráno. — The Protectorate of Bohemia and Mora-

via had to switch to right-hand traffic on March 

17, 1939. In Prague, the change was delayed to 

3:00 a.m. on March 26.

Foto Photo ČTK — Praha, 26. března 1939 — Prague, March 26, 1939
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Ve vybombardované katedrále v Coventry se konala 12. března 1944 vzpomínková mše za vypálené Lidice, které se zúčastnil prezident Edvard 

Beneš se členy československé exilové vlády. Coventry a Lidice jsou od druhé světové války sesterskými městy. Ve městě bylo jedno náměstí 

pojmenováno po Lidicích, je zde umístěna pamětní deska. — Czechoslovak President-in-exile Edvard Beneš and members of the exile gover-

nment take part in a Memorial Mass held in the bombed-out cathedral in Coventry to commemorate the Czech village of Lidice, which was 

destroyed by the Nazis on the orders of Hitler in June 1942 in a reprisal for the assassination of Heydrich. The men of Lidice were executed 

while the women and some children were deported to concentration camps. A few children were sent to the Reich to be Germanized while 

others were gassed. 

Foto Photo AP — Coventry, Británie, 12. března 1944 — Coventry, Great Britain, March 12, 1944

Britský předseda vlády Winston Churchill (vpravo) a prezident 

Edvard Beneš u československých oddílů v dubnu 1944 v Anglii. 

— British Prime Minister Winston Churchill (right) and Czechoslovak 

President-in-exile Edvard Beneš visiting Czechoslovak troops in 

England in 1944.

Foto Photo ČTK



Druhý československý odboj měl několik forem. Jednak domácí, který 

se dělil na komunistický a  demokratický, jednak zahraniční, ten byl 

východní a  západní. V  médiích se za války o  odboji mlčelo, po roce 

1948 byl vládnoucím režimem jednostranně upřednostňován domácí 

komunistický a zahraniční východní. Z toho plynuly celkem přehledně 

instrukce pro nakládání s historickými dokumenty. My představujeme 

ty, které ležely v  klauzuře. — Czechoslovak resistance to the Nazi 

occupation took several forms. The domestic resistance consisted 

of democratic and communist groups, while the foreign resistance 

was made up of Eastern and Western movements. The media in the 

Protectorate never mentioned the resistance. After the communist 

takeover in 1948, the regime favored domestic communist resistance 

and the Eastern resistance. The way in which historical documents 

were to be handled was therefore fairly straightforward. Some of the 

banned pictures can be seen below. 
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Ministr zahraničí Jan Masaryk (vlevo) v rozhovoru s Karlem Kuttelwascherem, nejúspěšnějším českým pilotem 

RAF za 2. světové války. — Czechoslovak Foreign Minister Jan Masaryk (left) talking to Karel Kuttelwascher who 

was the most successful Czech RAF pilot during the Second World War. 

Foto Photo ČTK — nedatováno — undated

Prezident Edvard Beneš a jeho manželka Hana na návštěvě československých vojáků, kteří byli zraněni při oblé há ní 

francouzského přístavu Dunkerque. Tato bitva byla nejvýznamnějším bojovým nasazením Československé samo-

statné obrněné brigády během bojů na západní frontě. — Czechoslovak President Edvard Beneš and his wife Hana 

visit Czechoslovak soldiers injured during the Allied siege of the French port of Dunkirk. This battle was the most 

significant deployment of the Czechoslovak Armored Brigade on the Western Front.

Foto Photo ČTK — Velká Británie, 1945 — Great Briatin, 1945
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 Záběr z vítání vlasovců v Praze. Šlo o uskupení několika vojenských jednotek ruských 

zajatců, zběhů, bývalých emigrantů a odpůrců sovětského režimu, kteří na konci války 

pomohli Pražanům při osvobozování města. Tuto fotografii odmítali zveřejňovat jak 

Němci, tak Rusové a komunisti jakbysmet, koneckonců hodnocení vlasovců je dodnes 

předmětem politických sporů. — The welcoming of the Russian Liberation Army (ROA) 

in Prague. ROA was a group composed of Russian prisoners of war, deserters, emigrants 

and opponents of the Soviet regime, who had switched sides but at the end of war hel-

ped liberate Prague. The Germans, the Russians and the Czechoslovak communists all 

refused to publish this photograph as its implications were embarrassing to all of them. 

The role of ROA remains a subject of political dispute to this day.

Foto Photo ČTK — Praha, květen 1945 — Prague, May 1945

 Oslavy konce války v Plzni byly v socialis-

tické éře vždy choulostivým tématem, pro-

tože důraz byl kladen na osvobození Rudou 

armádou, což v Plzni osvobozené Američany 

fakticky neplatilo. Proto i fotografie o ra-

dosti Plzeňáků dřímaly bez povšimnutí 

v přítmí fotoarchivu. 

— Victory celebrations in Pilsen were a sen-

sitive matter in communist Czechoslovakia. 

The regime emphasized the liberation of 

the country by the Red Army. However, 

Pilsen was liberated by the Americans. 

Photographs of happy citizens in the stre-

ets of this town in western Bohemia were 

therefore buried deep in the photo archives.

Foto Photo ČTK — Plzeň, 6. května 1945 — Pilsen, May 6, 1945



V  tomto období byly již patrné tendence k  výkladu dějin, jak byly 
v  následujících letech prezentovány ve školních učebnicích a  nejen 
v nich. Potlačován byl například podíl americké armády na osvobození 
Československa, v  médiích i  učebnicích se později mlčelo o  účasti 
vlasovců při bojích o Prahu, rozpačitý byl přístup k odsunu Němců…

— In the early post-war years, a  new interpretation of history was 
taking shape and in the following years, it would become the only 
permitted interpretation of history not only in school textbooks. For 
instance, the role of the U.S. Army in the liberation of Czechoslovakia 
was suppressed as was that of the renegade Russian Liberation Army 

(ROA) in the Prague Uprising of May 1945. The interpretation of the 
post-war expulsion of German inhabitants was also one-sided ∙



the enD oF WaR anD the FiRst Post-WaR YeaRs
koneC váLkY a PRvnÍ LÉta Po nÍ 

 Němečtí občané se zavazadly čekají na Strossmayerově náměstí v Praze 

Holešovicích na nucený odjezd z Československa. — German citizens with 

their belongings on Prague’s Strossmayer Square before their forcible de-

parture from Czechoslovakia.

Foto Photo ČTK — Praha, květen 1946 — Prague, May 1946

 Odjezd pátého transportu Němců z Prahy-Modřan do amerického okupač-

ního pásma v květnu 1946. — Departure of the fifth transport of Germans 

from Prague to the U.S. occupation zone in May 1945.

Foto Photo ČTK — Praha, 16. května 1946 — Prague, May 16, 1946

  Desetitisíce Pražanů zaplnily náměstí na Pankráci, kde se konala veřejná poprava Josefa Pfitznera, 

bývalého náměstka primátora hlavního města Prahy. Užívání fotografie bylo omezeno zvláštním re-

žimem „pro studijní účely“. — The public execution of the former deputy mayor of Nazi-occupied 

Prague Josef Pfitzner was watched by tens of thousands on the square in the Pankrác neighborhood 

in Prague. This photograph could be used “for study purposes only”. 

Foto Photo ČTK — Praha, 6. září 1945 — Prague, September 6, 1945

 Na dvoře pankrácké věznice byl popraven Karl 

Hermann Frank. Smrt bývalého německého stát-

ního ministra pro Čechy a Moravu sledovalo na 

šest tisíc lidí. Další, na které nevyšly vstupenky, 

musela uklidňovat policie. — The execution of 

Karl Hermann Frank in the courtyard of Pankrác 

Prison in Prague. The hanging of the former 

Secretary of State of the Reich Protectorate of 

Bohemia and Moravia was watched by 6,000 on-

lookers. Police had to pacify those who had failed 

to secure a ticket.

Foto Photo ČTK — Praha, 22. května 1946 — Prague, May 22, 1946



the enD oF WaR anD the FiRst Post-WaR YeaRs - stoRMY tiMes FoR aCtoRs
koneC váLkY a PRvnÍ LÉta Po nÍ - váLkou PohnutÉ osuDY uMěLCů 

 Herec Vlasta Burian před zvláštní trestní komisí Ústředního národ-

ního výboru hlavního města Prahy. Byl jedním z nejpopulárnějších 

herců za první republiky, po válce byl však neprávem nařčen z kola-

borace. — Actor Vlasta Burian defends himself before a special crimi-

nal committee of the City of Prague. He was one of the most popular 

actors of the First Republic. After the war, he was falsely accused of 

having collaborated with the enemy. 

Foto Photo ČTK — Praha, 8. června 1946 — Prague, June 8, 1946

 Česká filharmonie spolu s vojenskou hudební školou uspořádaly 

v roce 1947 v rámci akce „Umělci pracujícímu lidu“ ve smíchovském 

závodu Tatra o polední přestávce koncert. U dirigentského pultíku 

byl Rafael Kubelík, který po únorovém komunistickém puči v létě 

roku 1948 emigroval. O jeho úspěších se v našem tisku tudíž nepsalo. 

Podobný osud stihl například i klavírního virtuosa Rudolfa Firkuš-

ného nebo od roku 1968 dirigenta Karla Ančerla. — In 1947, the Czech 

Philharmonic performed a concert for the workers of the Tatra ve-

hicle manufacturer in Prague together with the orchestra of the mi-

litary music academy. The conductor, Rafael Kubelík, emigrated 

from Czechoslovakia shortly after the communist coup in 1948. His 

successes abroad were never mentioned by the Czechoslovak me-

dia after that. Piano virtuoso Rudolf Firkušný and conductor Karel 

Ančerl suffered a similar fate. 

— Foto Photo ČTK/Věněk Švorčík — Praha, 30. dubna 1947 — Prague, April 30, 1947

 Jan Werich vítá v roce 1946 na Wilsonově nádraží Jiřího Voskovce, 

který se vrátil z jejich společného válečného exilu v USA později. 

Voskovcova druhá emigrace v roce 1948 vedla k hlubokému mediální-

mu mlčení o jeho osobě. Jan Werich byl doma ovšem často politicky 

nepohodlný, a tak jeho vystupování na veřejnosti a potažmo foto-

grafie byly v médiích tu více, tu méně omezovány. — Comedian and 

actor Jan Werich welcomes his close associate Jiří Voskovec at the 

Wilson Station in Prague named after U.S. president Woodrow Wilson. 

They spent the war in exile in the United States. Voskovec returned 

later than Werich and re-emigrated to the U.S. after the communist 

coup in 1948. Thereafter, he was not mentioned in the Czechoslovak 

media. Jan Werich remained in Czechoslovakia. However, he was of-

ten viewed by the Communist authorities as politically undesirable 

and so both his public appearances and photographs were subjected 

to restrictions.

— Foto Photo ČTK — Praha 1. září 1946 Prague September 1, 1946

 Během války Adina Mandlová sice natočila jen jeden německý film, 

udržovala však osobní kontakt s řadou představitelů nacistického 

Německa. Po válce proto byla v létě 1945 zatčena a obviněna z kolabo-

race. Pro nedostatek důkazů byla nakonec z pankrácké věznice pro-

puštěna, poté emigrovala do Anglie. Tento snímek byl zinscenován 

před zraky novinářů na příkaz ministerstva vnitra. — Actress Adina 

Mandlová starred in just one German movie during the war. However, 

she kept in touch with many Nazi officials. After the war, she was 

arrested and charged with collaboration with the enemy. She was la-

ter released from the Pankrác prison for lack of evidence and emigra-

ted to England. This photograph was staged in front of journalists on 

the orders of the Interior Ministry.

Foto Photo ČTK — Praha, 27. června 1945 — Prague,June 27, 1945



Válka neblaze vstoupila do života všech lidí, významné umělce nevyjímaje. 

Mnozí z  nich zaplatili vysokou daň za svou popularitu. Haase, Voskovce 

a Wericha vyhnala do emigrace, Burian, Mandlová, Baarová a další, kteří zů-

stali, se po válce obhajovali proti podezření z kola borace. Každý měl osud po-

hnutý poněkud jinak, všichni však tragicky.

— Everyone’s life was adversely affected by the war and famous artists were 

no exception. Many of them had paid a high price for their popularity. Actors 

Hugo Haas, Jiří Voskovec and Jan Werich fled the country before the out-

break of war. Their colleagues Vlasta Burian, Adina Mandlová, Lída Baarová 

and others who had stayed, had to defend themselves against allegations of 

having collaborated with the enemy. Their fates differed, but were all tragic ∙



koneC váLkY a PRvnÍ LÉta Po nÍ – vÍtánÍ a LoučenÍ 
the enD oF WaR anD the FiRst Post-WaR YeaRs – WeLCoMinG anD FaReWeLL

Generál Heliodor Píka (vpravo) přijel přivítat první transport volyňských Čechů k reemigraci nejen 

ze SSSR, ale i z nucených prací na území bývalé Třetí říše. Píka byl legionář a významný představitel 

zahraničního protinacistického odboje. Po bolševickém převratu byl nepravdivě obviněn ze špioná-

že a v lednu 1949 popraven. — General Heliodor Píka (right) welcomes the first transport of the so-

called Volhynian Czechs resettling to their homeland from the Soviet Ukraine as well as people 

returning from forced labor in the Third Reich. Píka was a legionnaire and an important 

representative of the Czechoslovak foreign resistance. He was falsely accused of espionage by the 

communist regime and executed in January 1949.

Foto Photo ČTK/Ladislav Kandelar — Žatec, 8. února 1947 — Žatec, February 8, 1947

Ministr zahraniční Jan Masaryk na recepci v Plzni, která byla uspořádána na rozloučenou s americkou armádou. Důvody k zá-

kazu užívání této fotografie byly hned dva: pro komunisty nežádoucí osoba Jana Masaryka a souvztažnost k americké armádě, 

která osvobodila Plzeň. — Foreign Minister Jan Masaryk at a reception in Pilsen held as a farewell party for American troops. 

This photograph was later banned for two reasons: Jan Masaryk was a considered by the Communsits an undesirable person 

and the role of the U.S. Army in the liberation of Czechoslovakia was ignored by the regime.

Foto Photo ČTK — Plzeň, 20. listopadu 1945 — Pilsen, November 20, 1945



FRoM FebRuaRY 1948 to auGust 1968
oD ÚnoRa 1948 Do sRPna 1968

 Náčelnice Sokola Marie Provazníková přihlíží z tribuny na Staroměstském 

náměstí slavnostnímu pochodu sokolů, který se konal na závěr XI. všesokol-

ského sletu. Možnosti publikování fotografií o činnosti sokola přesně vymezu-

jí dva údaje: spolek byl rozpuštěn poprvé v roce 1941 Reinhardem Heydrichem, 

podruhé byl zakázán v roce 1956 na pokyn ÚV KSČ. — The leader of the Sokol 

movement Marie Provazníková watches the Sokol parade on Prague’s Old Town 

Square, held on the occasion of the movement`s eleventh mass gathering. 

Publication of Sokol-themed photographs was limited by two ominous miles-

tones in the history of the movement: The Sokols were were first disbanded by 

Nazi acting Reich Protector Reinhard Heydrich in 1941 and having resumed 

public activities after the war, the Sokols were banned in 1956 on the orders of 

the Communist Party Central Committees. 

Foto Photo ČTK/ Alexandr Hampl — Praha, 6. července 1948 — Prague, July 6, 1948

 Ministr zahraničí Jan Masaryk v rakvi na katafalku v Černínském paláci. Kytička sněženek za jeho uchem se stala podnětem ke 

spekulacím o tom, že měla zakrýt střelnou ránu. ČTK vydala snímek před pohřbem a z příkazu komunistického vedení byl bez udá-

ní důvodů stažen a jeho zveřejňování zakázáno. Masaryk byl nalezen mrtev 10. března 1948 pod okny svého služebního bytu. Podle 

dobové oficiální verze spáchal sebevraždu skokem z okna. Jeho smrtí se později zabývaly desítky odborníků a bylo vedeno několik 

vyšetřování. Žádné z nich nedokázalo zcela vyvrátit některou z verzí – sebevražda, vražda či nešťastná náhoda. To poslední se nic-

méně přiklonilo k názoru, že Masaryk byl zavražděn. — Foreign minister Jan Masaryk in a coffin on a catafalque at the Foreign 

Ministry’s Czernin Palace. A posy of snowdrops behind his ear gave rise to speculations that it was hiding a gunshot wound. The 

Czech News Agency published this photograph before the funeral but it was removed without any explanation and its further pu-

blishing was banned. Masaryk was found dead below the windows of his official flat at the ministry. According to the official versi-

on at the time, he committed suicide by jumping out of the window. Later, his death was repeatedly re-examined by numerous ex-

perts and there were several investigations. None came to a definitive conclusion – whether it was a suicide, a murder or an accident. 

The most recent investigation leaned toward the conclusion that Masaryk was murdered. 

Foto Photo ČTK, Jiří Rublič — Praha, 12. března 1948 — Prague, March 12, 1948

 Trasa pohřebního průvodu Prahou za prezidenta Edvarda Beneše byla lemo-

vána ozbrojenými milicionáři a plačícími davy. — The funeral procession for 

President Edvard Beneš was lined by armed members of the communist 

People’s Militia and mourning crowds. 

Foto Photo ČTK — Praha, 8. září 1948 — Prague, September 8, 1948



Období od únorového převratu v roce 1948 do dalšího dějinného zvratu je poměrně dlouhé 

a společenské klima se v průběhu let postupně měnilo. Na počátku 50. let ho neblaze před-

znamenaly politické procesy, aby přes léta jistého uvolňování poměrů bylo ke konci 60. let 

přerušeno opět tragicky. Tentokrát příchodem sovětských vojsk. Ideologický dozor nad 

médii v podstatě kopíroval peripetie společenské atmosféry. Přehodnocování vývojových 

historických etap, obavy před tzv. ideologickou diverzí a emigrace mnohých významných 

osobností dávaly podněty k mnoha zákazům, omezením či úpravám dokumentů doby. 

— The period between the communist coup in February 1948 and the collapse of commu-

nist power in November 1989 is rather long and Czechoslovak society went through many 

changes during this time. The political trials in the years after the communist coup were 

followed by a lengthy culminating in the Prague Spring which was crushed by the Soviet-

led invasion in August 1968. Ideological control over media mirrored these developments 

in society. Regular reassessments in history, fear of “ideological diversion” and the emi-

gration of many important people led to numerous bans, restrictions and alterations of 

various documents ∙



FRoM FebRuaRY 1948 to auGust 1968 – PoLitiCaL tRiaLs aFteR the CouP in 1948
oD ÚnoRa 1948 Do sRPna 1968 – PoLitiCkÉ PRoCesY v 50. LeteCh

 Proces s Miladou Horákovou a spol. byl největší a nejvýznamnější vykonstruovaný politický monstrproces v komu-

nistickém Československu. Výsledkem byly čtyři justiční vraždy, v následných procesech 10 trestů smrti, 48 doživotních 

trestů a další tresty odnětí svobody v souhrnné délce 7830 let. Byl to jediný proces, ve kterém byla k smrti odsouzena a po-

pravena žena. — The trial of Milada Horáková et al. was the biggest and the most important show trial in communist 

Czechoslovakia. The trial resulted in four judicial murders, 10 death sentences in subsequent trials, 48 life sentences and 

many other sentences amounting to a total of 7,830 years in prison. Horáková was the only woman sentenced to death 

and executed in these political trials. 

Foto Photo ČTK/ Rostislav Novák — Praha, 8. června 1950 — Prague, June 8, 1950

Přes čtvrt milionu lidí bylo v letech 1948 až 1989 v Československu odsouzeno v politických procesech.  

Popraveno jich bylo 241. Mimořádnou úlohu sehrály takzvané monstrprocesy, velká divadla pro miliony divá-

ků, čtenářů a posluchačů. Jedním z nich byl i proces s „protistátním spikleneckým centrem Rudolfa  

Slánského“. Někdejší generální tajemník ÚV KSČ byl společně s dalšími deseti vysoce postavenými členy 

strany odsouzen k trestu smrti, většina z nich byla židovského původu. More than quarter of a million people 

were sentenced in the political trials in Czechoslovakia from 1948 to 1989 and 241 persons were executed. One 

of the most significant of these were the monstrous show trials followed by viewers, readers and listeners 

such as the trial of “the anti-state conspiracy center” led by the General Secretary of the Czechoslovak Com-

munist Party Rudolf Slánský. Slánský was sentenced to death together with ten other high-ranking Commu-

nist officials, the vast majority of them of Jewish origin.

Foto Photo ČTK — Praha, listopad 1952 — Prague, November 1952

 Sedlák Bohuslav Zeman a Brigita Rajzlerová z Kosmonos byli obžalováni jako „škůdci národního hospodářství“ z trestné-

ho činu zkrmování obilí. Řízení s nimi vedla trestní komise složená ze zástupců okresního národního výboru a přísedících 

z lidu. — Farmers Bohuslav Zeman and Brigita Rajzlerová from Kosmonosy in central Bohemia were charged with “econo-

mic sabotage”. They were tried by a committee comprised of district officials and nominal representatives of the public. 

Foto Photo ČTK/Věněk Švorčík — Praha, 29. ledna 1950 — Prague, January 29, 1950



Cílem politických procesů po převratu roku 1948 bylo zlikvidovat, 

eliminovat a  vystrašit odpůrce komunistického režimu. V  různých 

následujících časových obdobích pak byly fotografické dokumenty 

o  zrůdnosti „revolučního pojídání vlastních dětí“ tu zakázány, tu 

povoleny.

— The purpose of the political trials after the coup in 1948 was to 

eliminate and frighten the opponents of the communist regime. 

Depending on the period, the photographs documenting the atroci-

ties of the early years of the regime were either permitted or banned ∙



FRoM FebRuaRY 1948 to auGust 1968 – Rise oF iDeoLoGiCaL RetouChinG at the čtk
oD ÚnoRa 1948 Do sRPna 1968 – nástuP iDeoLoGiCkýCh RetuŠÍ v čtk

Trojice snímků ze Slovenského národního povstání dokládá, jak z původní fotografie představitelů armádních a partyzánských jed-

notek postupně mizeli ti z nich, kteří se představitelům komunistického režimu znelíbili. Na druhém snímku chybí Vladimír Přikryl 

(původně 2. zprava), velitel 2. čs. paradesantní brigády. Mezera po něm byla domalována jehličnanem. Poté, co byl Rudolf Slánský 

(na původním snímku 4. zleva) odsouzen v politických procesech k trestu smrti, musel ze sestavy bojovníků zmizet i on. Vzniklé me-

zery už byly příliš velké, proto byla sestava povstalců zcela přeskupena, aby byl vzácný „dokument“ použitelný i nadále.

— These three pictures from the Slovak National Uprising of 1944 against the Nazis and the Slovak State are good examples of the 

gradual purge of representatives of army and partisan units, which soon fell out of favor with the communist regime. The comman-

der of the 2nd Czechoslovak paratroop brigade Vladimír Přikryl (originally second from the right) was erased from the second pictu-

re and replaced by a tree. After Rudolf Slánský (fourth from the left on the original picture) was sentenced to death in a show trial, 

he too was airbrushed from the photograph. As the resulting gap was too big, the editors had to completely rearrange the persons 

in the picture to preserve this “precious” document for further use.

Foto Photo ČTK — Slovensko, 8. listopadu 1944 — Slovakia, November 8, 1944



Zejména 50. léta minulého století byla poznamenána nejčastějšími 

a nejbrutálnějšími zásahy do historických dokumentů. Některé úpravy 

se týkaly aktuální doby, jiné upravovaly po svém i  děje už uplynulé. 

Třetí kategorii tvoří fotografie, které byly zmanipulovány až později, 

když se ukázalo, že některé figury na nich neodpovídají potřebám 

komunistického výkladu dějin. Oko cenzorů bylo natolik pozorné, že 

mnohdy předjímalo chybný výklad snímku z detailů, které dnes působí 

poněkud humorně, ačkoliv doba byla vážná doslova smrtelně. — In 

Czechoslovakia, the 1950s were a period of the most brutal meddling 

with the contents of historical documents. The censors manipulated 

both contemporary and historical documents. There was also a third 

category: retroactively manipulating photographs by airbrushing 

out anyone who had fallen out of favor with the communist regime. 

Sometimes the censors were vigilant to a detail, which comes across 

as ridiculous nowadays, but which was deadly serious at the time ∙



Prezident Klement Gottwald v rozhovoru 

s předsedou vlády Antonínem Zápotockým. 

Vlevo, částečně zakrytý je ústřední tajemník 

KSČ Rudolf Slánský, uprostřed v pozadí druhý 

místopředseda vlády Zdeněk Fierlinger, a vpra-

vo v popředí náměstek předsedy vlády Viliam 

Široký. Z retušované verze téhož snímku se 

vytratil později popravený Rudolf Slánský, 

proč byl odstraněn i Fierlinger, není jasné, ne-

boť se nikdy do politické nemilosti nedostal. 

— President Klement Gottwald speaks to 

Prime Minister Antonín Zápotocký. On the 

left, one can see the slightly obscured General 

Secretary of the Communist Party Rudolf 

Slánský, in the middle in the background is 

Deputy Prime Minister Zdeněk Fierlinger and 

on the right in the foreground is Deputy Prime 

Minister Viliam Široký. Slánský was later exe-

cuted and he was erased from this picture. The 

reason for the disappearance of Fierlinger 

from the photograph is a mystery as he never 

fell out of favor with the regime. 

Foto Photo ČTK/Jiří Rublič — Praha, 26. srpna 1949  

— Prague, August 26, 1949

Snímek předsedy vlády a později prvního komunis-

tického prezidenta Klementa Gottwalda při proje-

vu z února 1948, z něhož byl odretušován ministr za-

hraničí Vladimír Clementis a fotograf Karel Hájek, 

se už stal klasickým příkladem nevybíravé manipu-

lace. Neretušovaný originál byl držený v přísném 

utajení. Smutně komickou ironií je skutečnost, že 

když byl Clementis 11 let po své popravě rehabilito-

ván (1963), putovala do klauzury zakázaných pro 

změnu retušovaná verze.

— This shot of the Prime Minister Klement Gottwald 

delivering a speech in February 1948 is a classic 

example of manipulation. Photo editors had to air-

brush out both Foreign Minister Vladimír Clementis 

and photographer Karel Hájek. The original was 

kept in strict secrecy. Ironically, the altered version 

had the same fate as the original after Clementis 

was rehabilitated in 1963, eleven years after his exe-

cution.

Foto Photo ČTK — Praha, 21. února 1948 — Prague, February 21, 1948

FRoM FebRuaRY 1948 to auGust 1968 – Rise oF iDeoLoGiCaL RetouChinG at the čtk
oD ÚnoRa 1948 Do sRPna 1968 – nástuP iDeoLoGiCkýCh RetuŠÍ v čtk



FRoM FebRuaRY 1948 to auGust 1968 – Rise oF iDeoLoGiCaL RetouChinG at the čtk
oD ÚnoRa 1948 Do sRPna 1968 – nástuP iDeoLoGiCkýCh RetuŠÍ v čtk

  Z dobového popisu vyplývá, že retuš fotografie prezidenta Klementa Gottwalda při podpisu zákona o prv-

ním československém pětiletém plánu, jehož se zúčastnila celá vláda, proběhla ve dvou etapách. Nejprve 

ubylo několik soudruhů, podruhé zmizeli všichni. — This photograph of President Klement Gottwald sig-

ning into law the first Czechoslovak five-year plan was retouched twice. First, only several comrades were 

airbrushed out, then all of them. 

Foto Photo ČTK/Jiří Rublič — Praha 28. října 1948 Prague Ocotber 28, 1948

 Poté, co byl Antonín Zápotocký zvolen prezidentem, vystoupil na nádvoří Pražského hradu s krátkým projevem.  

Protože pozdravit nového prezidenta přišlo příliš málo lidí, musel retušér přidat z jiné fotografie patřičný dav. — After 

Antonín Zápotocký was elected president to succeed the deceased Klement Gottwald, he delivered a brief address in the 

courtyard of Prague Castle. However, not enough people showed up to greet the new president so the photo editor had to 

add a crowd from a different photograph. 

Foto Photo ČTK/Jiří Rublič — Praha, 21. března 1953 — Prague, March 21, 1953

 Ze snímku, kde se vítá v roce 1957 prezident Antonín Novotný s nejvyšším představitelem SSSR Nikitou 

Chruščovem, byl odstraněn zatčený ministr vnitra Rudolf Barák, mimo jiné horlivý příznivec manipulací 

zkreslujících historické dokumenty. — An avid supporter of alteration of historical documents, Minister of 

the Interior Rudolf Barák, was erased from this photograph of the meeting of president Antonín Novotný 

with Soviet leader Nikita Khrushchev after he was arrested. Barak was an enthusiastic advocate of manipu-

lating misleading historic documents. 

Foto Photo ČTK/Jiří Rublič — Praha, 9. července 1957 — Prague, July 9, 1957



FRoM FebRuaRY 1948 to auGust 1968 – Rise oF iDeoLoGiCaL RetouChinG at the čtk
oD ÚnoRa 1948 Do sRPna 1968 – nástuP iDeoLoGiCkýCh RetuŠÍ v čtk

 Klement Gottwald rád popil, ostatně to nebylo mezi komunistickými po-

hlaváry nic až tak neobvyklého. Nebylo však třeba toto veřejné tajemství 

šířit dál, proto se takové příznaky pokud možno odstraňovaly. V tomto pří-

padě zamlčet pivo tehdy ještě předsedy vlády Gottwalda bylo snadné, proto-

že výřez patří k nejjednodušším praktikám cenzury. — The first communist 

president Klement Gottwald was no stranger to alcohol, a common occu-

rrence among the communist honchos of the time. There was no reason to 

make this public secret official though. Such pictures thus never saw a light 

of the day or were edited. In this case, the beer was cropped.

Foto Photo ČTK/Jiří Rublič — Praha, 2. června 1946 — Prague, June 2, 1946

  Na fotografii dětí s albem objevilo neobyčejně bdělé oko cenzora, že na 

známkách vydaných v Londýně jsou portréty Masaryka, Beneše, Štefánika 

a dalších. V hlášení o svém „zásahu“ požadoval nejen retuš známek, ale ozna-

čil tento případ za „přímou snahu zveřejnit fotografii nepřátelsky zaměře-

nou proti lidově demokratické republice…“ Z rukou psané poznámky na okraj 

vyplývá, že o tomto případu informoval ministr vnitra Rudolf Barák  

dokonce osobně předsedu vlády Viliama Širokého.

— A seemingly innocuous photograph of children going through a stamp 

album did not escape the vigilant censor who noticed portraits of Masaryk, 

Beneš, Štefánik and other prominent politicians of the First Republic on 

the stamps. Interior Minister Barák ordered the picture to be retouched but 

he did not stop there. For him, the picture was “a direct attempt to publish a 

photograph hostile to the people‘s democratic republic”. As the handwritten 

note on the margin of the photograph shows, Barák personally informed 

Prime Minister Široký in person about his concern.

Foto Photo ČTK/Rostislav Novák — Praha, 1. března 1954 — Prague, March 1, 1954

 Výřez patří k nejjednodušším způsobům, jak obraz upravit, pokud to kom-

pozice snímku dovoluje. Příkladem je fotografie z karlínského pionýrského 

domu, prvního v Praze. K negativu v archivu byla připojena instrukce, že je 

snímek povolen jen s výřezem, který eliminuje na zdi portréty Gottwalda, 

Lenina a Stalina. Poněkud zarážející je datum nařízení 1. března 1954, kdy 

ještě tzv. kult osobnosti odmítnutý nebyl. Gottwald a Stalin zemřeli o rok 

dříve. — One of the easiest ways to edit a photograph is to crop it if the com-

position allows it, of course. According to attached instructions, this picture 

could only be used if the portraits of Gottwald, Lenin and Stalin were cropped. 

It is a bit startling because the instruction was issued on March 1, 1954, two 

years before Soviet leader Nikita Khrushchev denounced the Stalinist per-

sonality cult. Both Gottwald and Stalin died in March 1953.

Foto Photo ČTK/Rostislav Novák — Praha, 12. listopadu 1950 — Prague, November 12, 1950

 O způsobu uvažování tehdejších dohlédacích orgánů vypovídá autentický 

zásah „plnomocníka“, jak byli tenkrát cenzoři titulováni.

Zásah v redakci fotoslužby ČTK v Praze, 14. června 1954 – Redakce fotoslužby 

ČTK chtěla rozeslat pro uveřejnění v denním tisku fotografii ze zahájení vý-

stavního trhu na plemenná zvířata v Praze, jemuž byl přítomen soudruh pre-

zident republiky a další vládní činitelé. Záběr představuje prezidentskou loži, 

nad kterou je umístěn velký obraz krávy. Plnomocník nedal souhlas k zveřej-

ňování této fotografie. Na jeho návrh byl obraz krávy umístěný nad prezi-

dentskou loží vyretušován (podtrženo autory).

Po letech se nabízí otázka, zda neměl být plnomocník potrestán za poťouch-

lé asociace při pohledu na krávu a prezidenta, než pochválen za bdělost. 

— This photograph could not be published due to the image of a cow above 

the grandstand. The animal, which appeared in and uncomfortable juxta-

position with the president below it, was erased from the picture.

Foto Photo ČTK/František Kocian — Praha, 2. května 1954 — Prague, May 2, 1954



RetouChinG abRoaD
RetuŠe v ZahRaničÍ

 Mocenské boje v Rusku se neodehrávaly jen ve stranických sekretariátech, 

ale promítaly se i do historických dokumentů, které po příslušných úpra-

vách ukazovaly dějinné události poněkud jinak. Aby se například mohla po-

užívat Leninova ikonická fotografie při projevu k masám, bylo třeba odstra-

nit lidového komisaře Lva Trockého (vpravo u řečnického pultu), který byl 

v roce 1929 na Stalinův příkaz ze země vypovězen a  v mexickém exilu roku 

1940 agentem NKVD zavražděn. — Power struggles not only in party se-

cretariats in the Soviet Union were reflected in historical documents, which 

sought to portray history as it did not happen throuugh alterations of the 

contents. The use of the iconic photograph of Lenin speaking to the masses 

was possible only after the People‘ s Commissar Leon Trotsky (on the right 

side of the lectern) was erased. Trotsky was exiled from the country on Stalin’ 

s orders in 1929 and was murdered in Mexico by an NKVD agent in 1940. 

Foto Photo ČTK — Sovětský svaz, 20. – 30. léta — Soviet Union, 1920‘s–1930‘s

 Manipulaci se nevyhnula ani slavná fotografie „dokumentující“ konec druhé světové války, v provedení sovětského fotografa Jevgenije Chalděje. 

Věhlasný snímek byl inscenovaný a jeho konečná podoba vznikla až na několikátý pokus. Autorův pohled na ruskou vlajku nad Říšským sněmem má tedy 

několik variant, koneckonců i kolorování je druh manipulace. Z výjevu nad dobytým Berlínem byly dodatečně vyretušovány na rukou vojáka několikeré 

hodinky, které byly pro sovětské vojáky oblíbenou válečnou kořistí. — Even the famous photograph by Soviet photographer Yevgeny Khaldei, which beca-

me one of the symbols of the end of the Second World War in Europe, was manipulated. The picture of a Soviet flag being raised over the Reichstag was 

staged and it took five attempts to get the definitive version. Still, the photograph had to be edited after it reached Moscow because one of the soldiers 

was wearing two wristwatches. One of them had to be removed from the picture because otherwise it would imply the soldier had stolen the watch.

Foto Photo DPA/Voller Ernst/ Jevgenij Chalděj — Berlín, 2. května 1945 — Berlin, May 2, 1945

  S překreslováním historické pravdy si vrásky nedělal ani Adolf Hitler. Kdo se znelíbil, musel z kola ven. Tak tomu bylo i případě ministra propagandy  

Josepha Goebbelse na fotografii z procházky parkem říšského kancléřství v Berlíně, které se zúčastnila mj. i fotografka a filmová režisérka Leni  

Riefenstahlová. — Adolf Hitler had no problem with manipulating historical truth. If someone fell out of his favor (even temporarily), he or she had to di-

sappear. That was the case of Minister of Propaganda Joseph Goebbels, who was removed from the photograph capturing a walk in Reich Chancellery 

park. One of the participants was the famous photographer and movie director Leni Riefenstahl. Foto Photo Ullstein Bild — Berlín, 1937 — Berlin, 1937



Tato výstava je tvořena především z archivních fondů ČTK, proto převa-
žují manipulované fotografie domácí provenience. To ovšem nezname-
ná, že bychom byli v takovém počínání osamoceni. Příkladů ze světa 
by bylo tolik, že by to vydalo na objemnou knihu. Zde je k nahlédnutí 
pouze několik ukázek. 

— This exhibition draws from the Czech News Agency photo archive. 
Therefore, the majority of the pictures are of domestic origin. However, 
the manipulation of photographs is definitely not a local invention. 
The examples from the rest of the world would easily fill a large album. 
Here are just a few examples ∙



RetouChinG abRoaD – exaMPLes FRoM 21st CentuRY
RetuŠe v ZahRaničÍ – PřÍPaDY Z 21. stoLetÍ

Ultraortodoxní židé se staví negativně k některým aspektům moderního života, 

např. k emancipaci žen. To byl důvod, proč v jejich novinách Yated Neeman od-

stranili z oficiální kolektivní fotografie nově vzniklé vlády Benjamina Netan-

jahua v roce 2009 dvě ministryně, Limor Livnatovou a Sofu Landverovou. 

Nahradili je dvěma muži novému kabinetu blízkými. — Ultra-orthodox Jews 

view certain aspects of modern life in a rather negative way, e.g. emancipation 

of women. Therefore, their newspaper Yated Neeman removed two female mini-

sters from the picture of the new government of Israeli Prime Minister Benja-

min Netanyahu in 2009. They were replaced by two men, who were close to the 

new cabinet.

Foto Photo AP/AFP/Menahem Kahana, Yated Neeman — Jeruzalém, 3. dubna 2009 — Jerusalem, Israel April 3, 2009

Na dvojici snímků je patrná úprava šatů první 

dámy Spojených států Michelle Obamové v oka-

mžiku, kdy herec Jack Nicholson předával v roce 

2013 Oscara za nejlepší film. Zatímco na spodním 

záběru má prezidentova manželka šaty odhalující 

víc než jen krk a ramena, na horním obrázku učini-

la agentura FARS úpravy, aby její oblečení nepo-

horšilo íránské čtenáře. — On this pair of pictures, 

an alteration was made to the dress worn by U.S. 

First Lady Michelle Obama when she presented 

the 2013 Oscar for the Best picture with Jack 

Nicholson. Whereas the First Lady’s dress reveals 

her neck and shoulders on the lower picture, the 

dress on the upper picture was altered by the 

Iranian agency FARS, which did not want to offend 

the Iranian public. 

Foto Photo AP/Chris Pizzello — Los Angeles, 26. února 2013 — Los Angeles, 

February 26, 2013

 Fotografie, na níž bezpečnostní tým amerického prezidenta Baracka Obamy sle-

duje operaci vedoucí k zabití vůdce teroristů Usámy bin Ládina, byla zmanipulo-

vána hned dvakrát. Bílý dům nechal z důvodu utajení na snímku rozostřit doku-

menty, které leží před ministryní zahraničí Hillary Clintonovou. Židovský 

týdeník Di Tzeitung, který vychází v New Yorku, pak ze snímku odstranil obě 

ženy, za což se později omluvil. Vedení ortodoxního listu svůj postup odůvodnilo 

tím, že jeho fotoeditor přehlédl informaci Bílého domu, že jakékoliv zásahy do 

tohoto snímku jsou zakázány. — This picture of U.S. President Barack Obama 

and his national security team receiving live updates from the operation, which 

led to the killing of Osama bin Laden, was manipulated twice. First, the White 

House had obscured the classified documents in front of Secretary of State  

Hillary  Clinton and then the New York-based Jewish weekly Di Tzeitung pub-

lished removed two women from the picture and subsequently apologized for 

that. The newspaper said that its editor failed to notice the White House condi-

tions for publications, which stipulated that pictures may not be altered.

Foto Photo AP/Pete Souza — Washington, 1. května 2011 — Washington, May 1, 2011



Náboženství a cenzura jsou dva pojmy, které k sobě patří od nepamě-

ti a mnohokrát v historii se to už prokázalo. Toto spojenectví se proje-

vuje s různou intenzitou podle účinnosti vlivu náboženských autorit 

na státní moc. Nemusí se projevovat zrovna brutálním pálením knih, 

stačí zamlčování nebo přetváření jistých skutečností ve jménu ohle-

dů na náboženské cítění věřících. A to i v 21. století. — Religion and 

censorship have gone together since time immemorial, which has 

been proven many times in history. This alliance manifests itself with 

intensity varying according to the degree of religious authorities’ in-

fluence on state power. It does not have to be a barbaric book bur-

ning, suppressing or rewriting certain facts in the name of religious 

feelings do the trick as well. Even in the 21st century ∙



PRioR to 1968 – staLin’s CuLt anD his FaLL
PřeD RokeM 1968 – staLinův kuLt a Jeho PáD

Polozapomenutá boží muka na Barejtově kopci 

u Vysokého nad Jizerou s portrétem Stalina byla ironic-

kým i nostalgickým mementem pohnuté doby začátku 

50. let. — A half-forgotten shrine with Stalin’ s portrait 

on Barejtov hill close to Vysoké nad Jizerou was an iro-

nic, even nostalgic, memento of the turbulent early 1950s.

Foto Photo ČTK/ Ivo Vodseďálek — Vysoké nad Jizerou, červenec 1952 — Vysoké nad 

Jizerou, July 1952

Po Chruščovově odsouzení kultu Stalinovy osobnosti bylo v říjnu 1962 obří sousoší věnované 

jeho osobě odstřeleno. Likvidace pomníku trvala několik týdnů. Po sedmi letech tak zmizel 

symbol ponížené oddanosti československých komunistů sovětskému vůdci , který na Letné 

hyzdil panorama Prahy. Zákaz foto grafování odstřelu byl snahou o zatajení mimořádně trap-

né a nákladné události. Vzhledem k tomu, že se Prahou nesly několikeré mohutné detonace, 

byla to snaha poněkud dětinská. Following Khrushchev’s denunciation of Stalin’ s cult of per-

sonality, the massive group statue celebrating Stalin on Letna hill in Prague was demolished 

in October 1962. The symbol of the submissive commitment of the Czechoslovak communists 

to the Soviet leader was a stain on Prague’ s skyline. It was razed seven years after its unvei-

ling. A ban on photographing the detonation was an attempt to keep the extremely em-

barrassing and expensive endeavor a secret. This effort, however, was somewhat childish, as 

the multiple loud explosions echoed throughout Prague.

(hlava — head) Foto Photo ČTK — Praha, 17. listopadu 1953 — Prague,November 17, 1953

(celek v lešení — statue in scafolding) Foto Photo ČTK/Bedřich Krejčí — Praha, 30. září 1954 — Prague, September 30, 1954

(demolice — demolition) Foto Photo ČTK — Praha, 28. října 1962 — Prague, October 28, 1962



Nový sovětský vůdce Nikita Sergejevič Chruščov ve svém projevu na dvacátém sjezdu 

KSSS v roce 1956 odhalil kult Stalinovy osobnosti a rozsah jeho zločinů. Představil také no-

vou koncepci mírového soužití se Západem a jeho duch přispěl k určitému uvolnění atmo-

sféry ve východním bloku, minimálně v kulturní a sociální sféře. Mírné oteplení, mimo jiné 

třeba v podobě takzvaného pražského jara, však nemělo dlouhého trvání a velmocenské 

choutky vyústily v srpnu roku 1968 v okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. 

— In his speech to a closed session of the 20th Congress of the Communist Party of the 

Soviet Union in 1956, the new Soviet leader Nikita Sergeyevich Khrushchev exposed the 

cult of personality and the extent of crimes perpetrated by his predecessor, Joseph Stalin. 

Khrushchev also introduced a new conception of peaceful coexistence with the West; 

his personality contributed to a certain relaxation in the Soviet bloc, at least in the cultu-

ral and societal domain. The partial thaw, an example of which could be seen during the 

Prague Spring, however, did not last long. Moscow’s appetite for great power politics led 

to the August 1968 invasion of Czechoslovakia by the armies of five Warsaw Pact member 

states ∙



the PRaGue sPRinG
PRaŽskÉ JaRo

Vysocí představitelé KSČ Alexander Dubček, František Kriegel a Drahomír 

Kolder (vlevo) v rozhovoru na Pražském hradě během volby prezidenta. 

Po rezignaci Antonína Novotného byl jeho nástupcem zvolen Ludvík 

Svoboda. — A Leading representatives of the Czechoslovak Communist 

Party Alexander Dubček, František Kriegel a Drahomír Kolder (left) con-

versing at the Prague Castle during the election of the new president. 

Following the resignation of Antonín Novotný, Ludvík Svoboda was voted 

to succeed him. Foto Photo ČTK — Praha, 30. března 1968 — Prague, March 30, 1968

Mohutnou podporu kandidatury na prezidenta republiky zejména v řadách 

studentů měl na jaře 1968 Čestmír Císař, poté v období normalizace byl po-

liticky pronásledován. Na snímku zaměstnanci holešovické elektrárny  

a studenti manifestující 28. března 1968 pod heslem Císař na Hrad! — In the 

spring of 1968 Čestmír Císař drew massive support as a presidential candi-

date, he was especially popular among students. Later, during the period of 

normalization, he faced political persecution. The image from March 28, 1968  

depicts the employees of the Holešovice power station and students expre-

ssing support with the slogan “Císař to the Castle!” a double entendre as 

“císař” is Czech for emperor.

Foto Photo ČTK/Jiří Karas Praha, 28. března 1968 — Prague, March 28, 1968

Alexander Dubček byl v průběhu pražského jara nejpopulárnějším politi-

kem a lidé nešetřili vynalézavostí, jak mu dát najevo své sympatie. 

— Alexander Dubček was the most popular politician throughout the 

Prague Spring. People expressed their sympathies towards him in a variety 

of creative ways.

Foto Photo ČTK/Ivan Minář Praha, 29. července 1968 — Prague, July 29, 1968

  Sovětští vojáci před Palácem Kinských na Staroměstském náměstí v Praze, 

kde nápis s názvem výstavy vytvořil poněkud ironické pozadí. — Soviet sol-

diers sitting in front of the Kinský Palace on Old Town Square. The title of 

an exhibition called “Soviet art of the 1920s” created an ironic backdrop. 

Foto Photo ČTK — Praha, 21. srpna 1968 — Prague, August 21, 1968

 Sovětské tanky na Václavském náměstí v Praze v srpnu 1968 provázel vzdor 

okořeněný příznačnou českou ironií. Fotografie ze srpnových událostí 

se mohly publikovat jen několik týdnů, aby potom na dlouhých 20 let za-

padly do nejodlehlejších míst v archivu. — In August 1968, Soviet tanks on 

Prague’s Wenceslas Square were met with defiance peppered with a charac-

teristically Czech sense of irony. Publishing images of the “August events” 

was only permitted for several weeks; during the ensuing two decades they 

were stowed away in the remotest parts of the archives. 

Foto Photo ČTK/Libor Hajský — Praha, 21. srpna 1968 — Prague, August 21, 1968

 Nejdramatičtější střety s okupanty se odehrávaly na Vinohradské třídě 

v blízkosti Československého rozhlasu bezprostředně po vstupu oku  pantů 

do Prahy. — Immediately after the occupiers entered Prague, the most in-

tense clashes took place on Vinohradská třída near the Czechoslovak Radio 

building.

Foto Photo ČTK/Libor Hajský — Praha, 21. srpna 1968 — Prague, August 21, 1968



Pro období pokusu o reformy a demokratizaci života v Československu 
v roce 1968 se vžil název pražské jaro. V čele Komunistické strany 
Československa stál Alexander Dubček, který spolu s dalšími svými 
spolupracovníky musel po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 
1968 a následném „poučení z krizového vývoje“ zmizet z politické 

scény, a tudíž i ze stránek tisku. Další zákazy následovaly kvůli masové 
emigraci a rozsáhlým stranickým čistkám. — The Prague Spring was 
the term adopted to describe attempts at reforming and democratizing 
life in Czechoslovakia in 1968. The Czechoslovak Communist Party 
was headed by Alexander Dubček. However, following the invasion by 

the Soviet-led Warsaw Pact troops in August 1968 and the subsequent 
“lessons learned from the crisis”, Dubček, along with his colleagues, 
had to disappear from the political scene, and therefore from the press. 
More restrictions followed due to massive emigration of Czechoslovak 
citizens and extensive purges within the Communist Party ∙



the PRaGue sPRinG
PRaŽskÉ JaRo

 Uprchlíci na hranici s Rakouskem tvořili s koncem léta 1968 dlouhé fronty. 

Bezprostředně po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy 

emigrovalo do zahraničí 100 až 150 tisíc československých občanů, v období 

mezi roky 1968 až 1989 to pak bylo čtvrt milionu až 300 tisíc lidí. — Towards 

the end of the summer of 1968, refugees formed long lines on the border 

with Austria. Immediately following the occupation of Czechoslovakia by 

the Warsaw Pact armies about 100,000 - 150,000 Czechoslovak citizens emi-

grated. A total of 250,000–300,000 left Czechoslovakia between 1968–1989. Foto 

Photo APA/ Barbara Pflaumová — podzim 1968 — autumn 1968

 Tisíce Pražanů na Staroměstském náměstí čekají na poslední rozloučení 

s Janem Palachem, který se upálil na protest proti potlačování svobod a pa-

sivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace Československa armá-

dami s tátů Varšavské smlouvy. — Thousands of people on Prague’ s Old 

Town Square gather to bid their last farewell to Jan Palach who set himself 

on fire to protest the supression of liberties and the growing passive attitu-

de of the public in the wake of the 1968 invasion of Czechoslovakia by the 

armies of five Warsaw Pact member countries. 

Foto Photo ČTK — Praha, 25. ledna 1969 — Prague, January 25, 1969

 Předseda Federálního shromáždění ČSSR Josef Smrkovský a populární  

televizní hlasatelka Kamila Moučková sledují v televizi dramatické hokejové 

utkání ČSSR - SSSR na MS ve Švédsku. — Chairman of the Federal Assembly 

of the Czechoslovak Socialist Republic Josef Smrkovský and popular TV 

presenter Kamila Moučková watch a broadcast of the dramatic hockey 

match between Czechoslovakia and the USSR at the World Cup, which was 

held in Sweden. Foto Photo ČTK/Jovan Dezort — Praha, 28. března 1969 — Prague, March 28, 1969

 Brutální potlačení demonstrace na Václavském znamenalo definitivní ko-

nec nadějí po pražském jaru. První výročí okupace si připomněly tisíce lidí 

po celé republice. — The brutal suppression of a demonstration on Wenceslas 

Square marked the ultimate end to the hopes of the Prague Spring. 

Thousands of people across Czechoslovakia commemorated the first anni-

versary of the occupation. Foto Photo ČTK — Praha, 21. srpna 1969 — Prague, August 21, 1969

 Poté, co odevzdal své nejefektivnější síly naší hokejové lize a českosloven-

ské reprezentaci, chtěl Václav Nedomanský zúročit nabyté zkušenosti v ně-

kterém ze zámořských profesionálních klubů. Když mu to nebylo povoleno, 

emigroval v roce 1974 přes Švýcarsko do Kanady a pro naše média přestal 

prakticky existovat. Na snímku oslavy po příletu hokejistů z MS ve Švédsku. 

— After devoting the early years of his career to the Czechoslovak hockey 

league and the Czechoslovak national team, Václav Nedomanský wanted to 

capitalize on his experience in a professional club overseas. When he was 

not allowed to do so, he emigrated to Canada via Switzerland in 1974 and 

practically ceased to exist for the Czechoslovak media. Pictured is the cele-

bration after the arrival of hockey players from the World Championships 

in Sweden. Foto Photo ČTK/Jan Bárta — Praha, 31. března 1969 — Prague, March 31, 1969



the FoRbiDDen PhotoGRaPhs oF ÉMiGRÉs anD aRtists
ZakáZanÉ FotoGRaFie eMiGRantů a DaLŠÍCh uMěLCů

Zpěvačka Marta Kubišová nad dopisy svých příznivců v roce 1967, kdy hvěz-

da její popularity na nebi našeho showbyznysu prudce stoupala. Od roku 

1970 ji ale postihl zákaz veřejného vystupování, podpisem Charty 77 svůj 

osud zapovězení zpečetila. Na pódia se vrátila až při listopadové revoluci 

1989. — Singer Marta Kubišová with letters from her fans in 1967 when her 

popularity on the Czechoslovak music scene was skyrocketing. She was 

banned from performing in public from 1970 and sealed her fate by signing 

Charter 77. It wasn’t until the November 1989 revolution that she returned 

on stage. 

Foto Photo ČTK/Jovan Dezort — Praha, 1967 — Prague, 1967

„Lepší je být blbý v mládí a zestárnout k moudrosti než naopak,“ řekla 

o svých životních zvratech herečka Vlasta Chramostová. Jako zasloužilá 

umělkyně ztvárnila řadu významných rolí na divadle i ve filmu. Přiznala 

svou spolupráci s StB pod krycím jménem Klára. Po podpisu Charty 77 jí 

však byly veškeré umělecké aktivity zakázány a doma provozovala jen tzv. 

bytové divadlo. Na snímku je při setkání s prvním kosmonautem světa 

Jurijem Gagarinem. —“Better to be foolish in one’ s youth and age into 

wisdom than vice versa,” was how Czech actress Vlasta Chramostová de-

scribed her twists of fate. As a decorated artist she took on a variety of lea-

ding roles in plays and films. She confessed to having collaborated with the 

secret police under the codename Klára. After signing Charter 77 she was 

banned from performing and ran a so-called apartment theatre at home. 

The image depicts her with the first cosmonaut Yuri Gagarin.

Foto Photo ČTK Karlovy Vary, 1966 — Karlovy Vary, 1966

Přední představitelé naší hudební scény se zúčastnili 2. mezinárodního fes-

tivalu gramofonových desek ve francouzském Cannes. Na snímku zleva 

Josef Laufer, Marta Kubišová, Waldemar Matuška, Helena Blehárová, Karel 

Gott, Helena Vondráčková, Václav Neckář a Yvonne Přenosilová. Ani světu 

populární hudby se nevyhnuly zákazy písniček nebo vystupování a násled-

ně omezená nebo nulová publicita. V emigraci skončila Přenosilová a v 80. 

letech i Matuška. — Key representatives of the Czechoslovak music scene 

attended the second international records festival in Cannes. From left: 

Josef Laufer, Marta Kubišová, Waldemar Matuška, Helena Blehárová, Karel 

Gott, Helena Vondráčková, Václav Neckář and Yvonne Přenosilová. The 

world of Czechoslovak popular music did not go unscathed by the banning 

of songs and performances; the coverage of certain performers by the press 

was later restricted or inexistent. Přenosilová emigrated and in the 1980s 

so did Matuška.

Foto Photo ČTK — Cannes, 23. ledna 1968 — Cannes, January 23, 1968



Dvě mohutné vlny emigrace, v roce 1948 po komunistickém převratu 
a v roce 1968 po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, 
způsobily, že se tisíce fotografií v archivu ČTK propadly do klatby ne-
použitelných položek. Naštěstí nebyly skartovány a po listopadové 
revoluci 1989 mohly být vyňaty z červené klauzury, a zůstaly tak za-

chovány pro příští generace. — Two massive waves of emmigration 
following the communist takeover in 1948 and the Soviet-led invasi-
on of Czechoslovakia in 1968 meant that thousands ČTK‘s of pho-
tographs could no longer be published. Fortunately, however, they  
weren’t destroyed and following the Velvet Revolution of 1989 they 

were removed from the restricted section of the archives, thus re-
maining preserved for future generations ∙



PRohibiteD PhotoGRaPhs oF eMiGRants anD PRohibiteD FiLMs
ZakáZanÉ FotoGRaFie eMiGRantů a tReZoRovÉ FiLMY

 Herec Jan Tříska patřil k nejnadanějším hercům své generace. Hrál v Národním divadle a v později zakázaném Divadle za branou. V roce 1977 odešel přes Řecko do 

Kanady, o pět let později se usadil v Los Angeles. Jako jeden z mála českých herců uspěl v Hollywoodu. Do roku 1989 se o něm v tisku v jeho rodné zemi neobjevila zmín-

ka, po revoluci začal znovu účinkovat v českých filmech. — Jan Tříska was one of the most talented actors of his generation. He played in the National Theatre and later 

at the banned Za branou Theatre. In 1977 he immigrated via Greece to Canada and five years later moved to Los Angeles. He was among the few Czech actors to succeed 

in Hollywood. Until 1989 there was no mention of him or his family in the Czechoslovak press. After the Velvet Revolution he resumed playing in Czech films. 

Foto Photo ČTK/Alexandr Janovský — Praha, 1975 — Prague, 1975

 Herci Pavel Landovský a Jan Kačer v roce 1968 při natáčení filmu Flirt se slečnou Stříbrnou na námět Josefa Škvoreckého. Deset let poté byl Landovský, signatář 

Charty 77, v rámci akce StB „Asanace“ vyhnán do emigrace, kde získal angažmá v prestižním vídeňském divadle Burgtheater. — Actors Pavel Landovský and Jan Kačer 

in 1968 during the shooting of the film A Flirt with Miss Stříbrná, which was based on a novel by the writer Josef Škvorecký. Ten years later Landovský, a signatory to 

the Charter 77, was forced into emigration as a result of secret police operation aimed at forcing citizens who were viewed as a threat to leave the country. He was later 

employed at the prestigious Burgtheater in Vienna. Foto Photo ČTK/Jan Kuděla

 Film Skřivánci na niti natočil v roce 1969 režisér Jiří Menzel na motivy povídek Bohumila Hrabala. Film byl ihned po neveřejné premiéře zakázán, protože odkrýval 

skutečnosti padesátých let, jež měly zůstat skryty. Veškeré fotografie s filmem související byly rovněž v cenzorské klatbě. Do kin se snímek dostal až po roce 1989. — The 

film Larks on a String was made in 1969 by director Jiří Menzel and was based on short stories by writer Bohumil Hrabal. The film was banned immediately after its 

private premiere as it revealed the realities of the 1950s, which were supposed to remain taboo. All photographs related to the film were also censored. The film did not 

reach theatres until 1989. Foto Photo ČTK /Repro

 Na snímku (zleva) Vladimír Menšík, Radoslav Brzobohatý a Waldemar Matuška v „trezorovém“ filmu Všichni dobří rodáci, který ukazuje osudy venkovských lidí ve 

40. a 50. letech 20. století. Film režiséra Vojtěcha Jasného, rovněž pozdějšího emigranta, se promítal pouhé čtyři měsíce v roce 1969. — From left: Vladimír Menšík, Radek 

Brzobohatý a Waldemar Matuška in the prohibited film All My Good Countrymen, which depicts the lives of Czech villagers in the 1940s and 50s. The film directed by  

Vojtěch Jasný who later emigrated, was screened for only four months in 1969 before being banned for 20 years. Foto Photo ČTK/Repro



Velkých úspěchů dosáhl v 60. letech minulého století československý film. 

Generace mladých tvůrců, absolventů FAMU, vytvořila řadu mimořádných 

děl, která se dočkala uznání i v zahraničí. Nástup tzv. československé nové 

vlny však přerušila sovětská okupace. Mnoho významných filmařů emigro-

valo a ti, kteří zůstali, měli často potíže nejen tvůrčí, ale i existenční. Systém  

schvalování, průtahů a zákazů ovládl celou oblast umění na dlouhá léta.  

— In the 1960s Czechoslovak cinema achieved far-reaching success. A gene-

ration of young artists, alumni of the Prague film school FAMU, produced se-

veral remarkable works, which gained recognition not only at home but also 

abroad. However, the Soviet-led invasion halted the so-called New Wave of 

Czechoslovak cinema. Many important filmmakers emigrated. Those who sta-

yed often faced not only challenges in their professional lives but also existen-

tial problems. Throughout the following years, the entire artistic sphere was 

governed by a system of approvals, delays and bans ∙



PRohibiteD PhotoGRaPhs oF eMiGRants – MiLoŠ FoRMan
ZakáZanÉ FotoGRaFie eMiGRantů – MiLoŠ FoRMan

 Miloš Forman o filmování Amadea v Praze velmi stál a pobyt v rámci možností využíval k setká-

ním s přáteli. Na snímku z roku 1984 s doprovodem po návštěvě Studia Jiřího Trnky v Bartolomějské 

ulici. Miloš Forman was very interested in filming Amadeus in Prague and used his stay to meet 

friends as much as possible. In the picture from 1984 with companions after a visit to the Jiří Trnka 

Studio in Bartolomějská Street. Foto Photo ČTK/Ivan Vít — Praha, 1984 — Prague, 1984

  Režisér Miloš Forman (uprostřed v bílé košili ) a kameraman Miroslav Ondříček (vlevo) při natáče-

ní filmu Amadeus v Tylově (dnes Stavovském) divadle v Praze roku 1984. Autorem snímků, které ve 

své době nemohly být publikovány, byl začínající fotograf Petr Našic, který se do filmového štábu 

dostal díky svému profesorovi, scénografovi Josefu Svobodovi. — Film director Miloš Forman (in the 

middle in a white shirt), cinematographer Miroslav Ondříček (left) during the filming of Amadeus 

at the Tyl (now Estates) Theatre in Prague in 1984. The author of the pictures, which were banned 

from publication at the time, was a budding photographer Petr Našic, who was able to be in the film 

crew thanks to his professor, set designer Josef Svoboda. Foto Photo ČTK/Petr Našic — Praha, 1984 — Prague, 1984 

 Navzdory kritickému tónu prvních Formanových filmů se dostalo talentovanému režisérovi dokonce oficiálního ocenění.  

Na snímku předseda vlády Jozef Lenárt (vpravo) předává Miloši Formanovi titul laureáta Státní ceny Klementa Gottwalda, upro-

střed historik umění prof. Václav Vilém Štech. — Despite the critical tone of Forman’ s early films, the talented director was given 

an official award. The image depicts Prime Minister Jozef Lenárt (right) handing him the Klement Gottwald state prize. In the mi-

ddle is art history professor Václav Vilém Štech. Foto Photo ČTK/Jiří Rublič — Praha, 29. dubna 1967 — Prague, April 29, 1967

 Původně odjel režisér Miloš Forman za oceán oficiálně, měl tam natočit jediný film. Když pak ale požádal o prodloužení 

pobytu, dostal výpověď. Stal se tak nedobrovolně emigrantem a Československo se samo připravilo o nejvýznamnější osob-

nost své kinematografie. Na snímku z roku 1985 (zleva) Miloš Forman, herec F. Murray Abraham a producent Saul Zaentz při 

slavnostním předávání Oscarů za film Amadeus. Taková fotografie se v našem tisku tou dobou objevit nemohla. — Film di-

rector Miloš Forman originally left for the U.S. legally in order to shoot a single film. He was fired by his Czechoslovak emplo-

yers after asking for permission to extend his stay in the U.S. Unwillingly, he became an emigrant and Czechoslovakia lost its 

most renowned figure of cinematography. From left: Miloš Forman, actor F. Murray Abraham and producer Saul Zaent receiving 

the Academy Awards for the film Amadeus. At the time, a photograph like this could not appear in the Czechoslovak press.  

Foto Photo ČTK/AP — Los Angeles, 25. března 1985 — Los Angeles, March 25, 1985

 Nejen filmový štáb a herci, ale i počený komparz filmu Amadeus byl při natáčení v Praze pod neustálým dohledem tehdejších 

bezpečnostních složek. Na snímku z Ovocného trhu komparzisté pod dohledem příslušníka Veřejné bezpečnosti. — During the fil-

ming of Amadeus in Prague, the film crew and actors as well as the numerous extras were under constant surveillance by various 

police units. In the picture taken at Ovocný trh extras under surveillance by a police officer. Foto Photo ČTK/Petr Našic — Praha, 1984 — Prague, 1984



Miloš Forman patří k nejvýznamnějším světovým filmovým režisérům. Do roku 1968 na-

točil v Československu několik velmi úspěšných titulů vyznačujících se sžíravě hu-

morným pohledem na společnost. Za normalizace odešel legálně do USA, odkud se už 

nevrátil. V roce 1974 získal jeho film Přelet nad kukaččím hnízdem pět Oscarů, on osob-

ně za režii. Film Amadeus v roce 1984 natáčel v Praze a Kroměříži už jako americký ob-

čan. Přesto veškerá publicita kolem jeho osoby byla nepřípustná, fotografie z natáčení 

filmu, který později získal osm Oscarů, ležely až do revoluce v soukromých archivech.  

— Miloš Forman was one of the most significant film directors in the world. He made several 

very successful films in Czechoslovakia prior to the Soviet-led invasion of 1968. His works 

were characterized by a scathingly humorous representation of Czech society. During the 

period of so-called normalization he legally left for the United States where he stayed. In 

1974 his film One Flew Over the Cuckoo’s Nest received five Academy Awards including 

for Best Director. By the time he came to Prague and Kroměříž to film Amadeus in 1984, 

he was a U.S. citizen. Media coverage of him, however, was not permitted. So too was the 

publication of photographs from the set of the film, which went on to win eight Oscars. 

These pictures were kept in private archives until the Velvet Revolution ∙



PRohibiteD PhotoGRaPhs oF eMiGRants – MaRtina navRátiLová
ZakáZanÉ FotoGRaFie eMiGRantů – MaRtina navRátiLová

 Šťastná Martina Navrátilová s trofejí vítězky Wimbledonu. V roce 

1983, kdy Navrátilová prohrála za celou sezonu jediný zápas, vy-

hrála tři grandslamové turnaje i Turnaj mistryň a jednoznačně 

vévodila ženskému tenisovému žebříčku, se její fotografie v česko-

slovenských médiích nesměly objevit. V první polovině 80. let pla-

tilo v ČTK pravidlo, že o výsledcích Navrátilové se mohlo psát až ve 

finále turnaje, a to bez jakéhokoli komentáře. Pokud turnajem po-

stupovala, tak tehdy státní tisková agentura poněkud komicky vy-

dávala tři čtvrtfinálové a jeden semifinálový výsledek. — Jubilant 

Martina Navrátilová with the trophy of the Wimbledon winner. 

In 1983, when Navrátilová lost only a single match in the entire 

season, won three Grand Slam tournaments and the WTA Finals, 

clearly dominating the women‘ s tennis rankings, pictures of her 

could not appear in the Czechoslovak media. In the first half of the 

1980s, the rule at ČTK was that Navrátilová‘ s  results could only 

be covered during the finals but without any comment. If she was 

progressing in a tournament, ČTK, then a state news agency, so-

mewhat comically, only published results for three quarter-finals 

and one semi-final. 

Foto Photo ČTK/AP — Londýn, 15. července 1983 —London, July 15, 1983

 Martina Navrátilová a Hana Mandlíková (vlevo) přicházejí na kurt na Štvanici 

k utkání ve finále Poháru federace. Českou rodačku s americkým občanstvím 

vítá bouřlivý aplaus. Navrátilová v nezapomenutelném zápasu zvítězila 7:5, 6:1. 

Ačkoliv utkání přenášela Československá televize, v dobovém tisku se o atmo-

sféře v hledišti nepsalo a bylo i zakázáno citovat slova Navrátilové, která na kur-

tu v přímém přenosu pronesla. Martina Navrátilová and Hana Mandlíková (left) 

come on court in Prague to play in the final of the Federation Cup. The Czech na-

tive with American citizenship is welcomed by a massive applause. Navrátilová 

won in an unforgettable match 7:5, 6:1. Although Czechoslovak Television broad-

cast the match, the Czechoslovak press did not write about the atmosphere and 

was forbidden from quoting Navrátilová‘s remarks which she had made during 

a live broadcast from the tennis court. 

Foto Photo ČTK/Pavel Khol — Praha, červenec 1986 — Prague, July 1986

 Účast Martiny Navrátilové na finálovém utkání Poháru federace mezi Česko-

slovenskem a USA v roce 1986 byla první příležitostí k návštěvě Československa 

od emigrace. Po jedenácti letech zavítala už jako americká občanka domů k ro-

dičům do rodných Řevnic. Snímek z jejich setkání místní média nepublikovala, 

ČTK jej nicméně prodala americké agentuře AP. — Martina Navrátilová‘s first 

opportunity to visit Czechoslovakia since emigrating came with her participa-

tion in the final match of the Federation Cup between Czechoslovakia and the 

U.S. in 1986 . By then a U.S. citizen, she visited her parents in her hometown of 

Řevnice for the first time in 11 years. The local media did not publish this photo-

graph from this visit, but ČTK sold it to the Associated Press. 

Foto Photo ČTK/Libor Hajský — Praha, 19. července 1986 — Prague,July 19, 1986

 Martina Navrátilová se zdraví s předsedou vlády Lubomírem Štrougalem při 

příležitosti vyznamenání státního sportovního svazu Řádem republiky. Bylo jí 18 

let a měla čerstvě na kontě účast ve finále Australian Open a Roland Garros. Na 

podzim téhož roku po US Open požádala v New Yorku o azyl a začala záhy repre-

zentovat USA. Americkou občankou se stala v roce 1981. — Martina Navrátilová 

greets Prime Minister Lubomír Štrougal on the occasion of the state sports asso-

ciation being awarded a state prize. She was 18 years old and had recently parti-

cipated in the Australian Open and Roland Garros finals. In the Autumn of the 

same year, after the US Open, she applied for American citizenship in New York 

and soon began to play for the United States. She became an American citizen in 

1981. Foto Photo ČTK/Jiří Kruliš — Praha, 29. dubna 1975 — Prague, April 29, 1975



Tenisový talent Martiny Navrátilové byl příliš velký, než aby se s ním komunistická moc do-

kázala se ctí vyrovnat. Obstrukce a omezování účasti mistryně republiky na mezinárodních 

turnajích ji přiměly v roce 1975 k emigraci do Spojených států. O dva roky později se stala 

světovou jedničkou a s krátkými přestávkami jí byla až do roku 1987. Když přijela v roce 1986 

do Prahy jako členka týmu USA na finále Poháru federace proti družstvu Československa, 

přichystaly jí vyprodané tribuny bouřlivé ovace ve stoje. Byl to jeden z nejemocionálněj-

ších zážitků její sportovní kariéry a pro sportovní fanoušky příležitost vidět tenis opravdu 

světové úrovně. Československá média však na příkaz nejvyššího vedení KSČ o událos-

ti informovala zcela neadekvátně. — Martina Navrátilová‘s talent in tennis was too gre-

at for the communist authorities to cope with in a dignified manner. Obstructions and 

restrictions on the Czechoslovak champion’s participation in international tournaments 

forced her to emigrate to the United States in 1975. Two years later, she became the world 

number one, a position she maintained with short breaks until 1987. When she arrived in 

Prague in 1986 as a member of the U.S. team for the finals of the Federation Cup against 

the Czechoslovak team, the sold-out stands greeted her with a roaring standing ovation. 

It was one of the most emotional experiences of her sports career and an opportunity for 

fans to see truly world-class tennis. However, at the behest of the communist leadership 

the Czechoslovak media did not adequately report on the event ∙



the eMPtieD tiMeLessness oF noRMaLiZation
vYPRáZDněnÉ beZčasÍ noRMaLiZaCe

  Když hledáte důvod zákazu této fotografie, musíte být opravdu pozorní. Důvod spočívá zřejmě ve slovech „kráva, drápy, mraky, ploty“ napsaných na 

tabuli v těsné blízkosti tváře prezidenta Gustáva Husáka. Podle mínění cenzora dostala citově neutrální slova v konkrétní situaci negativní náboj, což 

byl od něj úsudek paradoxně odvážný. — One must pay attention to detail when trying to determine why this photo was banned. The reason probably 

lies in the words - cow, claws, clouds, and fences - written on a blackboard close to the face of President Gustav Husák. In the censor‘s opinion, the 

otherwise emotionally neutral words had a negative charge in this particular case, which was a paradoxically bold on his part.

Foto Photo ČTK/Jiří Kruliš — Praha, 29. března 1972 — Prague, March 29, 1972

 Dohlédací orgány nedbaly jen na ideologickou správnost materiálů pro denní 

tisk, hlídaly i důstojnost vizáže tehdejších politiků. Průlomem v této praxi byl 

přístup k osobě sovětského vůdce Michaila Gorbačova. Retušování jeho „plamín-

ku“ na čele nezvykle brzy skončilo a bylo povoleno ukazovat ho tak, jak vypadal, 

bez kosmetických či retušérských zásahů. — The authorities supervised not only 

the ideological soundness of the press but also the visual portrayal of politicians. 

A breakthrough came with the Soviet leader Mikhail Gorbachev. Retouching the 

birthmark on his forehead quickly ceased. 

Foto Photo ČTK — Praha, 2. června 1985 — Prague ,June 2, 1985

 V tzv. „červené klauzuře“ skončila v 80. letech i fotoreportáž o návratu českoslo-

venského měnového zlata, uloupeného nacisty do Československa ze Spojených 

států. Snímky, které byly pořízeny u příležitosti předání 18.460 kilogramů zlata, 

jehož hodnota se v té době blížila 250 miliónům dolarů, do trezorů Státní banky 

československé, mohly být používány pouze se souhlasem šéfredaktora ČTK.

— The photo report on the return of Czechoslovak gold looted by the Nazis to 

Czechoslovakia from the United States in 1980's was shelved in the so-called "red" 

restricted section of the Czech News Agency photo archive. The images, which 

were taken on the occasion of the transfer of 18,460 kilograms of gold - the value 

of which at that time was close to $ 250 million - to the vaults of the State Bank 

of Czechoslovakia, could only be used with the consent of the editor-in-chief of 

the Czech News Agency.

Foto Photo ČTK/Karel Mevald — Curych, 20. února 1982 — Zurich, Switzerland February 20, 1982



Oficiální život v zemi plynul v 70. a 80. letech monotónně bez větších 

výkyvů, vymezován pouze stranickými sjezdy, oslavami mnohdy po-

chybných výročí a svátků. O tom, jaká se má hrát hudba, které vydávat 

knihy nebo co mají hrát divadla, vysílat rozhlas a televize, začala opět 

rozhodovat komunisty řízená cenzura. A snad ještě více existenčním 

strachem podněcovaná autocenzura. — In the 1970s and 80s official 

life in Czechoslovakia flowed monotonously without major fluctuati-

ons; defined only by party conventions and the celebrations of often 

dubious anniversaries and holidays. Communist-controlled censors 

again began to decide what music to play, which books could be pu-

blished, or what was to play in theaters, the radio and television. Self-

censorship, which was fuelled by an existential fear, played perhaps 

an even greater role ∙



Poet JaRosLav seiFeRt
básnÍk JaRosLav seiFeRt

 Když v roce 1984 získal básník, spisovatel a překladatel Jaroslav Seifert jako první (a dosud poslední) Čech Nobelovu 

cenu za literaturu, normalizační média tomu věnovala jen stručnou zmínku. Umělce, který po podpisu Charty 77 žil 

v ústraní a kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu nemohl ocenění převzít ve Švédsku osobně, sice ČTK vyfoto-

grafovala ve vinohradské nemocnici, ale pouze pro potřeby a na žádost zahraničních agentur. Pro domácí média 

bylo na fotoreportáž bezprostředně po jejím pořízení uvaleno embargo. Stejný osud potkal i fotoreportáž ze Seifertova 

pohřbu o dva roky později, na který přišly tisíce lidí. — When the poet, writer and translator Jaroslav Seifert won 

the Nobel Prize for Literature as the first (and so far the last) Czech in 1984, the media in his homeland made only a 

brief mention of it. The artist lived in seclusion after signing the opposition manifesto Charter 77 and could not 

accept the award in person in Sweden due to his poor health.  He was photographed by Czech News Agency in 

Prague’s Vinohrady Hospital, but only for the needs of foreign agencies and at their request. An embargo was im-

posed on the use in domestic media immediately after the picture was take. The same fate befell a photo report 

from Seifert's funeral two years later, which was attended by thousands of people.

Foto Photo ČTK/Karel Vlček, Jaroslav Hejzlar — Praha,11. října 1984 — Prague, October 11, 1984

Foto Photo ČTK/Michal Kalina, Karel Vlček — Praha, 21. ledna 1986 — Prague, January 21, 1986



DeLaYeD Photos 1988–89
oPoŽDěnÉ FotoRePoRtáŽe 1988–89

Dramatik a signatář Charty 77 Václav Havel při projevu během demonstrace na Škroupově náměstí. Šlo o první 

povolené shromáždění nezávislých skupin během takzvané normalizace, které úřady výjimečně povolily v době, 

kdy byl v Praze na návštěvě francouzský prezident François Mitterrand. Příslušníci Státní bezpečnosti, kteří shro-

máždění monitorovali, odhadli počet účastníků až na 5000. Fotografie se ale publikovat nesměly. — Playwright and 

Charter 77 signatory Václav Havel addresses the first officially sanctioned opposition demonstration in Prague in 

1988. The authorities allowed the gathering as French President François Mitterrand was in Prague on an official 

visit. The secret police estimated attendance at 5,000 people.

Foto Photo ČTK/Stanislav Peška — Praha, 10. prosince 1988 — Prague, December 10, 1988

Takzvaný Palachův týden, během kterého demonstrovaly na Václavském náměstí v Praze tisíce lidí. Shromáždění 

rozháněla policie, nasazeny byly Lidové milice. Týden spontánních demonstrací začal nepovoleným pietním aktem 

opozičních iniciativ k uctění památky studenta Jana Palacha, který se upálil 16. ledna 1969 na protest proti stavu 

společnosti po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. — In January 1989, thousands of people took to 

the streets of Prague to commemorate the 20th anniversary of the self-immolation of Czech student Jan Palach, 

whose death was intended to protest at the growing apathy of Czechoslovak society to normalization in the wake 

of the Soviet-led Warsaw Pact invasion and occupation of Czechoslovakia. The authorities saw the January 1989 

protests as a direct challenge to their authority and brutally supressed them.

Foto Photo ČTK/Michal Krumphanzl — Praha, leden 1989 — Prague, January 1989



I když doba nejtužší normalizace v první polovině 80. let skončila, kulturní a společenský  

úpadek a totální vyprázdnění oficiální politiky se nadále prohlubovaly. Zvolna rostl význam 

opozice, představované Chartou 77 a nezávislými občanskými iniciativami. U mnoha po-

volených i nepovolených akcí fotoreportéři ČTK byli, nicméně jejich snímky vyjít nesměly. 

Někdy jim StB zabavila filmy rovnou na místě, leccos si ale naštěstí uložili do svých soukro-

mých archivů. Tyto fotografie spatřily světlo světa až po listopadové revoluci v roce 1989. 

— Although the harshest period of the so-called normalization ended in the first half of the 

1980s, the cultural and social decline and total emptying of official policy continued to de-

epen. The importance of the opposition, represented by Charter 77 and independent civic 

initiatives, grew slowly. ČTK photojournalists were present at a number of both permitted 

and unauthorized gatherings, their pictures, however, were not released. Fortunately, if the 

secret police did not confiscate their negatives on the spot, they stored a fair number of 

them in their private archives. These photographs did not see the light of day until after the 

Velvet Revolution of 1989 ∙



the bounDaRies oF PRivaCY
hRaniCe soukRoMÍ

Psal se rok 1990, Václav Havel byl krátce ve funkci prezidenta a těšil se mimořádné popularitě. Byl hlad po každé 

jeho trochu méně formální fotografii. Fotoreportér Libor Hajský tehdy dostal za úkol zmapovat celý jeho jeden den.

Jedna z prvních fotografií, co vytvořil, byla vskutku intimní – neučesaný prezident hned po ranní koupeli s hrnkem 

kávy. Úspěch fotografie na sebe nenechal dlouho čekat. Nejdřív vyšla v Reflexu. Kdekdo si ji vystřihnul, bylo ji mož-

né vidět přilepenou na pokladně v samoobsluze stejně jako třeba pod sklem psacího stolu akademika.

Navzdory veřejné popularitě obrázku se ozvala do redakce ČTK Havlova žena Olga, že by bylo lépe fotografii neuží-

vat. Byla pro ni prý za hranicí důstojnosti prezidentského úřadu. Fotografie tedy ležela nějaký čas v archivu, ale em-

bargo na ni uvalené bylo spíše přáním, laskavou žádostí než zákazem. Stále častějším publikováním fotografií ze 

soukromí politiků a celebrit se u nás staly brzy takové fotografie standardem. Fotografie snídajícího Havla se vráti-

la na stránky novin a časopisů a autor si ji cení jako jednu ze svých nejzdařilejších.

Foto Photo ČTK, Libor Hajský — Praha, duben 1990 — Prague, April 1990

— In 1990, Václav Havel had only just entered office and enjoyed extraordinary popularity. The public was eager to 

see any informal photographs of him. Photojournalist Libor Hajský was then given the task of documenting the 

president’s entire day. One of the first photos he took was truly intimate - the uncombed president right after a 

morning bath with a cup of coffee. It did not take long, before the photo gained recognition. It was published in the 

weekly Reflex and cutouts of it abounded, one could it see it stuck at the cash register in the supermarket as well 

as under the glass of an academic’s desk.

Despite the popularity of the image, Havel‘s wife Olga told ČTK that it would be better not to use it as she thought 

it was not dignified enough for the presidential office. Thus, the photograph lay in the archives for some time; the 

embargo imposed on it, however, was a gentle request rather than a ban. Soon these types of images became the 

standard with the increasing publication of pictures of the private lives of celebrities and politicians. The photo of 

Havel‘s breakfast has returned to the pages of newspapers and magazines and the author appreciates it as one of 

his most successful.



Více informací naleznete na stránkách výstavy 

— More information can be found on the 

exhibition website Nezadouciokamziky.cz


