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Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem oslav Prvního máje v průběhu čtyř 

desetiletí komunistického režimu v Československu. Prostřednictvím kvalitativní analýzy 

dokumentů popisuje oslavy vždy ve dvou týdnech před nimi a jeden týden po nich v 

posledních dvou letech každého desetiletí – tzn. v letech 1948, 1949, 1958, 1959, 1968, 

1969, 1978, 1979, 1988 a 1989. Analýza se zaměřuje na to, jak oslavy Prvního máje  v 

těchto vybraných obdobích zobrazovaly na svých stranách tři dobové deníky – Rudé právo, 

Svobodné slovo a Lidová demokracie. Kvalitativní analýza je doplněna kvantitativní částí, 

která zaznamenává celkové počty zmínek o Prvním máji ve čtyřech stanovených kritériích, 

a tím předkládá ucelenější obraz o oslavách Svátku práce na stranách československého 

tisku. Vedle analýzy samotných článků s tematikou Prvního máje se práce zaměřuje na 

analýzu fotografií a kreseb, které v souvislosti s oslavami deníky použily. Společně s tím 

mapuje i to, jak všechna periodika informovala o průběhu oslav v zahraničí a jaký důraz 

jim v tomto ohledu na svých stranách dávala. Cílem této práce je zjistit, jak se mediální 

obraz v průběhu let vyvíjel a jak se do něj promítalo bezprostřední dění na politické scéně. 

Společně s tím se práce zaměřuje i na to, jak se mezi sebou lišila prvomájová produkce 

jednotlivých periodik, a to jak v počtu článků týkajících se Prvního máje, tak i v užívané 

rétorice v souvislosti s oslavami. 

 

Annotation 
This bachelor thesis focuses on the media image of the May Day celebrations in four 

decades of the communist era in Czechoslovakia. Using qualitative analysis this thesis 

describes the media image two weeks before and one week after the celebrations in the last 

two years of each decade – i. e. 1948, 1949, 1958, 1959, 1968, 1969, 1978, 1979, 1988 and 

1989. In particular, it focuses on three Czechoslovakian daily newspapers – Rudé právo, 

Svobodné slovo and Lidová demokracie – in these selected periods. The qualitative 

analysis is accompanied by a quantitative part which counts the total number of mentions 

regarding the May Day celebrations in all three newspapers in the selected years. 

Furthermore, the analysis focuses on how the newspapers used photographs and graphics 

regarding the May Day celebrations and how they informed about celebrations abroad. The 

objective of this thesis is to describe the transformation of the media image of the May Day 

celebrations in the course of historic events in Czechoslovakia and to ascertain how the 

particular newspapers differed in their covering of the celebrations. 
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Úvod 
Po Vítězném únoru 1948 vládl v Československu po dobu čtyř desetiletí totalitní 

režim. Orgány Komunistické strany Československa postupně ovládly všechny sféry života 

společnosti. Média byla s výjimkou krátkého období v letech 1968 a 1969 pod kontrolou 

stranických orgánů a byla jim přisouzena propagandistická role. Jedním z dalších 

prostředků propagandy se staly i oslavy výročí a svátků, jejichž prostřednictvím mohl 

komunistický režim dál šířit své ideály a myšlenky. Velkolepé slavnosti měly vždy vyjádřit 

stabilitu režimu a sloužily především jako politické akce. Právě První máj čili Svátek práce 

měl mezi všemi slavnostními rituály v komunistické ideologii ústřední místo. Jednalo se o 

svátek, který odkazoval na dějiny dělnického hnutí, účastnilo se ho celé obyvatelstvo a v 

celém Východním bloku byl na něj kladen velký důraz. 

Je proto zřejmé, že režim značně využíval mediálního prostoru jak při organizaci 

oslav Svátku práce, tak i při jejich následné reflexi. Mým cílem bude v této práci zmapovat 

vývoj mediálního obrazu tohoto nejvýznamnějšího slavnostního rituálu v průběhu 

komunistického režimu. Zaměřím se na to, jak se do československého tisku v souvislosti 

s oslavami Prvního máje promítalo dění ve společnosti. Budu se věnovat také tomu, jak se 

mediální obraz lišil v jednotlivých sledovaných denících a jak periodika pracovala 

s fotografiemi a kresbami, které se týkaly Prvního máje. V analýze se zaměřím i na to, jak 

deníky informovaly o oslavách v zahraničí. 

Pro analýzu jsem si zvolila tři deníky – Rudé právo (ústřední tiskový orgán 

Komunistické strany Československa), Svobodné slovo (ústřední tiskový orgán 

Československé strany socialistické) a Lidovou demokracii (ústřední tiskový orgán 

Československé strany lidové). 

Jako výzkumný vzorek mi poslouží vždy dva týdny před oslavami a jeden týden po 

nich v posledních dvou letech každého desetiletí – tzn. v letech 1948, 1949, 1958, 1959, 

1968, 1969, 1978, 1979, 1988 a 1989. Tato konkrétní období jsem si vybrala proto, že roky 

končící na číslici osm nebo devět jsou pro československé dějiny symbolické a v mnohých 

případech se v nich udály zlomové okamžiky pro následný vývoj naší země. V tomto 

kontextu považuji pro svou práci za klíčové zejména roky ve vybraném prvním, třetím a 

pátém desetiletí. V letech 1948 a 1949 ovlivnil oslavy Prvního máje únorový převrat a 

bezprostřední budování nového režimu. Svátek práce 1968 a 1969 byl zase ve znamení 

pražského jara a počátku normalizace. V letech 1988 a 1989 se oslavy Prvního máje 

odehrávaly v předrevoluční atmosféře a konkrétně v posledním sledovaném roce jen pár 
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měsíců před sametovou revolucí. Roky 1958, 1959 a 1978, 1979 jsem do analýzy zařadila 

pro dodržení kontinuity práce. 

Analýzu provedu metodou kvalitativního výzkumu dokumentů. Stanovila jsem si 

pět výzkumných otázek, které budu chtít analýzou zodpovědět. Pro lepší zmapování 

celkového mediálního prostoru věnovaného oslavám Prvního máje doplním kvalitativní 

výzkum také kvantitativní částí. Podle čtyř kritérií roztřídím všechny zmínky o Prvním 

máji do tabulek podle jednotlivých let a deníků. Vzhledem k rozsahu zkoumaného vzorku 

(tři týdny ve třech denících v deseti letech) se v analýze nebudu snažit interpretovat každý 

jednotlivý článek o Prvním máji, ale zaměřím se pouze na ty nejdůležitější, které byly pro 

zmapování proměny mediálního obrazu oslav klíčové. Pro porovnání jejich celkového 

počtu mi následně poslouží právě zaznamenané údaje ve zmiňovaných tabulkách 

umístěných v seznamu příloh. 

Očekávám, že by se výše zmíněné významné události v jednotlivých letech mohly 

výrazně promítat i do mediálního obrazu oslav Prvního máje a ovlivňovat ho. Vzhledem 

k tomu, jaký důraz kladl komunistický režim na První máj, předpokládám, že nejvíce 

mediálního prostoru bude oslavám ve všech sledovaných letech věnovat právě ústřední 

deník KSČ Rudé právo. Nicméně v letech, kdy se oslavy odehrávaly v bezprostřední 

blízkosti významných momentů – tj. v letech 1948, 1968 a 1969, očekávám, že se počty 

zmínek ve všech denících k sobě přiblíží. 

Práce se skládá z několika částí. První kapitoly se věnují historickému a 

mediálnímu kontextu v každém desetiletí komunistického režimu. Vzhledem k velkému 

časovému rozpětí tohoto období jsem se soustředila především na události ve sledovaných 

letech a vedle toho na nejdůležitější okamžiky na politické i mediální scéně, které měly na 

následný vývoj společnosti značný dopad. K tomu jsem do této kapitoly ještě zařadila 

vývoj analyzovaných deníků a jejich průměrné denní náklady v průběhu let. Dále práce 

obsahuje část věnující se teorii slavnostního rituálu a jeho ideologickým funkcím a 

proměnám. Na ni navazuje kapitola, které se zabývá Prvním májem jako takovým. Mapuje 

jeho historii v českých zemích a především typické rysy, které se mu dostávaly za 

komunistického režimu. Po krátkém teoretickém východisku kvalitativního výzkumu 

následuje samotná analýza periodik po sledovaných letech. Její poslední část obsahuje 

porovnání jednotlivých let a zodpovězení výzkumných otázek. Pro lepší přehlednost je tato 

část rozdělena do šesti kategorií, které z analýzy vyplynuly a charakterizovaly proměny 

mediálního obrazu oslav. 
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Práce také obsahuje textovou i obsahovou přílohu. V první jmenované části je 

uvedeno deset tabulek mapujících počty zmínek ve sledovaných letech. Druhá část 

obsahuje fotografie či kresby, které deníky v jednotlivých letech na svých stranách 

publikovaly. Vzhledem k jejich mnohdy vysokému počtu jsem do obrazové přílohy 

nezařazovala všechny fotografie, které deníky v souvislosti s oslavami zveřejnily. Podobně 

jako u článků jsem se zaměřila jen na nejdůležitější snímky, které se něčím odlišovaly od 

ostatních fotografií. Vydání Rudého práva jsem od roku 1958 do roku 1989 čerpala 

z digitalizovaného archivu Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, a 

proto se objevuje na některých fotografiích jeho vodoznakové logo, které nicméně výrazně 

neovlivňuje kvalitu fotografií, a tudíž jsem se tyto snímky rozhodla i tak použít. 
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1. Historický kontext 
V únoru 1948 převzala mocenským převratem Komunistická strana Československa 

vedená Klementem Gottwaldem veškerou moc ve státě. Podle vzoru Sovětského svazu 

v zemi nastolila totalitní režim, který byl založený na komunistické ideologii a trval až do 

roku 1989. Nastolený nedemokratický systém nicméně nebyl po celých 40 let statický – 

v průběhu let se proměňoval, komunisté používali odlišné formy ovládnutí společnosti i 

médií, reagovali na vlny občanské nespokojenosti s jejich vládou a snažili se je překonávat. 

V následujících kapitolách se zaměřím na nejdůležitější milníky této doby, které ovlivnily 

společenské klima a s tím i fungování hromadných sdělovacích prostředků. 

1.1 Po Vítězném únoru 
Po únorovém převratu začali komunisté s plošným přebudováním společenského 

řádu v zemi, který zasáhl všechny oblasti života tehdejších občanů Československa. 

Občanská společnost nemohla svobodně plnit žádnou ze svých funkcí, a to „být nezávislým 

reprezentantem rozličných zájmů občanů a vyjadřovat jejich mínění, vykonávat tlak na 

moc a veřejnou kontrolu moci, působit jako samosprávný článek politického systému na 

moci nezávislý“ 1. Komunistické instituce tyto funkce buď převzaly, nebo zrušily. 

Po převratu se změnila i podoba Národní fronty. Tvořily ji obě komunistické 

strany2 a povolená nekomunistická politická uskupení, kterými byla Československá strana 

lidová, Československá strana socialistická, Strana slobody, Strana slovenskej obrody, a 

následně různé společenské organizace s převahou komunistů – například Revoluční 

odborové hnutí nebo Svaz československo-sovětského přátelství.3 

Bezprostřední období po nástupu komunistů k moci, konkrétně od roku 1948 do 

roku 1953, označuje historik Karel Kaplan za „zakladatelské období“.4 Komunisté se při 

něm zaměřili především na zajištění bezpečného ovládnutí jejich nově ustavené moci. 

Hned v únoru 1948 začaly v různých institucích personální čistky za působnosti akčních 

výborů. Vedle toho vedla KSČ v prvních letech po převratu politické procesy proti svým 

                                                        
1 MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: 
Doplněk, 2005, s. 1227. 
2 Do září 1948 ještě vedle Komunistické strany Československa existovala Komunistická strana Slovenska. Ve dnech 27. až 29. září 
došlo ke sloučení KSČ a KSS do jediné strany. V jejím čele zůstal Klement Gottwald. 
3 MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: 
Doplněk, 2005, s. 1226. 
4 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti (1948-1960). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. Česká společnost po roce 
1945, s. 31. 
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případným odpůrcům.5 V této době také zavedla centralizovaný hospodářský systém, 

v rámci něhož se československé hospodářství začalo řídit pětiletými plány, tzv. 

pětiletkami. 

Národní shromáždění schválilo 9. května Ústavu Československé republiky. 

Československo v ní bylo deklarováno jako lidově demokratická republika a jak zaznělo 

v jejím prohlášení: „My, lid československý, prohlašujeme, že jsme pevně rozhodnuti 

vybudovat svůj osvobozený stát jako lidovou demokracii, která nám zajistí pokojnou cestu 

k socialismu.“6  

Zanedlouho po jejím vydání si komunisté stvrdili volbami, které proběhly 

v rozporu s demokratickými principy dne 30. května 1948, svůj mocenský monopol. Voliči 

měli k dispozici jednotnou kandidátku, na které měli zástupci KSČ zajištěno 70 procent 

všech mandátů. Tato kandidátka získala 89,3 procent hlasů.7 Ústava nicméně vstoupila v 

platnost až 14. června 1948 po tom, co se stal Klement Gottwald prezidentem. Tehdejší 

prezident Edvard Beneš ji totiž odmítl podepsat a raději podepsal 2. června 1948 abdikační 

listinu. Následně byla 15. června 1948 ustavena nová vláda v čele s Antonínem 

Zápotockým.8 

V lednu 1949 také vznikla Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), která 

sdružovala většinu zemí sovětského bloku. Československo se zaměřilo na těžký průmysl a 

zbrojní výrobu. Ke konci dubna 1949 byl také vytvořen Československý svaz mládeže a 

Pionýrská organizace, která sdružovala děti do 15 let. 

Květen 1949 zakončil IX. sjezd KSČ, kde vyhlásili tzv. generální linii výstavby 

socialismu. Ta spočívala především v likvidaci maloburžoazie, v upevňování mocenské 

autority státu a jeho orgánů, v kolektivizaci zemědělství, v utváření společenských vztahů 

na základě teorie zostřování třídního boje, ve výchově nové, režimu oddané inteligence a 

v důsledném uplatňování vedoucí úlohy KSČ.9 

 

 

 

                                                        
5 Během těchto procesů bylo popraveno asi 250 lidí a více než 200 tisíc politických vězňů skončilo ve vězeních. KONČELÍK, Jakub, 
Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 132. 
6 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 9. června 1948. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=332 
7 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010, s. 684. 
8 Tamtéž, s. 685. 
9 Tamtéž, s. 689. 
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1.2 V začátcích prezidenta Antonína Novotného 
Další léta, konkrétně od roku 1953 do roku 1957, označuje Kaplan obdobím první 

krize. Následně období do roku 1960 pak označuje jako dobu překonání krize.10 

V první polovině 50. let společností otřásla měnová reforma z počátku června 1953, 

která připravila většinu obyvatel Československa o jejich úspory. V jejím důsledku 

proběhly i první demonstrace namířené proti režimu od únorového převratu. 

Druhá polovina 50. let je pak charakteristická postupným proměňováním 

společenského klimatu. Začalo docházet k politickému uvolňování, které mělo vliv jak na 

kulturní sféru, tak i na každodenní život občanů. „Podobně jako v jiných zemích, i 

v tehdejším Československu začala postupně krystalizovat a nacházet svůj výraz touha po 

změně politického i životního stylu a po aktivnějším zapojení členů společnosti do 

rozhodování o jejím dalším směřování.“11 Československo postupně získávalo obraz 

dynamicky se rozvíjejícího a kulturně i vědecky vyspělého státu. Například v roce 1958 

měl československý pavilon na výstavě Expo ’58 velký úspěch. 

Po smrti prezidenta Antonína Zápotockého se stal 19. listopadu 1957 hlavou státu 

Antonín Novotný, který si zároveň ponechal post prvního tajemníka ÚV KSČ. V červnu 

1958 se konal XI. sjezd KSČ, na kterém komunisté deklarovali orientaci země na dovršení 

socialistické výstavby.12 Za necelé dva roky poté vedení KSČ na celostátní konferenci 

deklarovalo, že v zemi bylo prvního strategického cíle, vybudování socialismu, dosaženo.  

Dne 11. července 1960 schválilo Národní shromáždění novou ústavu, v níž stálo, že 

„v naší zemi byly již vyřešeny všechny základní úkoly přechodu od kapitalistické 

společnosti k společnosti socialistické. Osvobozená lidská práce se stala základním 

činitelem v celé naší společnosti“13. Stát byl přejmenován na Československou 

socialistickou republiku. Ústava také zakotvila vedoucí úlohu KSČ ve společnosti. 

 

 

                                                        
10 Jak podotýká Kaplan, tak z hlediska přestavby společnosti byla léta od roku 1948 do roku 1960 uzavřeným obdobím. Tuto etapu 
zahájil únorový převrat a ukončilo ji vybudování základů nového režimu, který komunisté v roce 1960 ukotvili v ústavě. „Během této 
poměrně krátké doby prodělala česká společnost změny, které patřily mezi největší (ne-li vůbec největší) v její historii.“ KAPLAN, 
Karel. Proměny české společnosti (1948-1960). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. Česká společnost po roce 1945, s. 31. 
11 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 283. 
12 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010, s. 708. 
13 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. In: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 11. července 1960. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=990 
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1.3 Ve stínu pražského jara 
V Československu byla 60. léta charakteristická postupnou liberalizací a 

demokratizací veřejného života. Ve společnosti se objevovaly stále zřetelnější signály 

selhání sovětského modelu 50. let.14 Jedním z prvních impulsů k reformám bylo 

ekonomické selhání státu, kdy vedení KSČ muselo už v roce 1962 připustit zhroucení třetí 

pětiletky naplánovanou na léta 1961 až 1965. Vzniklá hospodářská krize zesílila 

v následujících letech volání po ekonomických reformách. 

 Postupem let se zastánci reforem stále více začali prosazovat jak ve společenském 

dění, tak i v samotné KSČ. Jak podotýkají historikové Jan Rataj a Přemysl Houda, tak 

„obraz Československa jako policejního militaristického státu padesátých let byl překryt 

obrazem společnosti intelektuálního ruchu a kulturní potence“15. Tvůrci reforem byli 

především vědci, intelektuálové, umělci a spisovatelé a získali velký vliv hlavně 

v ekonomické a kulturní sféře. Reformní komunisté se pokoušeli o vytvoření myšlenkové 

alternativy ke komunistické ideologii v podobě „demokratizovaného, humanizovanému 

socialismu s lidskou tváří“16. Mezi nimi a další částí KSČ – konzervativními a stalinsky 

orientovanými komunisty – však sílilo napětí. 

V roce 1966 se konal XIII. sjezd KSČ, který žádný posun ve směřování komunistů 

ještě nepředstavoval. Nicméně reformní hnutí komunistů stále získávalo na síle a jedním 

z témat jejich politické kritiky byla i kumulace funkcí ve vedení KSČ. Antonín Novotný 

byl v té době zároveň prezidentem republiky, prvním tajemníkem ÚV KSČ, a tím i 

vrchním velitelem armády a Lidových milicí. Ještě k tomu vedl i tři nejvýznamnější 

oddělení ÚV KSČ. Spory o rozdělení jeho funkcí vedly na začátku roku 1968 ke zvolení 

do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka. Antonín Novotný byl do 

března 1968 ještě ve funkci prezidenta, ale poté byl nucen odstoupit a na jeho post 

nastoupil armádní generál Ludvík Svoboda. Právě změna na stranických funkcích 

odstartovala obrodný proces, také nazývaný jako pražské jaro.  

 Plenární zasedání komunistů přijalo 5. dubna 1968 tzv. Akční program KSČ, jehož 

přijetí se očekávalo na mimořádném sjezdu KSČ, který byl naplánovaný na začátek září. 

V Akčním programu navrhlo reformní křídlo komunistů řešení problémů československé 

společnosti a měl být počátkem nové myšlenkové linie KSČ. Reformní vedení komunistů 

označilo dosavadní komunistický režim za „deformaci socialismu, odsoudilo předešlé 

                                                        
14 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 285. 
15 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010, s. 188. 
16 Tamtéž, s. 185. 
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byrokraticko-direktivní řízení a distancovalo se od kompromitovaných představitelů 

starých představitelů, jímž upřelo možnost politického návratu“17. Akční program sliboval 

mimo jiné i změny v mzdové i sociální politice. Slovo „socialismus“ v této době prožívalo 

celospolečenské obrození.18 Souhlas s reformními snahami komunistů zastávala i velká 

část veřejnosti. 

 Komunistická strana Sovětského svazu stále více považovala dění 

v Československu za ohrožení pro celý východní blok. S cílem zastavit reformní snahy 

v noci z 20. na 21. srpna došlo k invazi vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy do 

Československa. Vedení komunistů svolalo na 22. srpna mimořádný XIV. sjezd ve 

Vysočanech, který se stal významným projevem odporu proti okupaci. V ulicích docházelo 

k lidovému odporu, který vyvrcholil 24. srpna jednohodinovou generální stávkou. 

Společně s tím byla i velká část příslušníků československých ozbrojených složek proti 

vpádu vojsk a vzepřela se proti němu. Pět dní po invazi podepsali pod nátlakem v Moskvě 

vrchní představitelé komunistů mimo Františka Kriegela tzv. Moskevský protokol. V něm 

souhlasili s vojenskou invazí a zavázali se k normalizaci politických poměrů v zemi. 

Vedení komunistů na svých pozicích nejprve zůstalo, ale muselo nadále jednat podle 

pokynů přicházejících z Moskvy. 

 Na konci října 1968 schválilo Národní shromáždění nový ústavní zákon, kterým 

byla z velké části nahrazena ústava z roku 1960. Zákon přeměnil ČSSR ve federativní stát 

dvou rovnoprávně postavených národů – Čechů a Slováků.19  

Následná normalizace se v zemi rozbíhala pomalu. V zemi probíhaly protesty proti 

návratu k poměrům, které v zemi panovaly před začátky liberalizace. Například studenti 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy založili Hnutí revoluční mládeže a vydávali letáky 

vyzývající k odporu proti režimu. Dne 16. ledna se zapálil na protest proti okupaci 

vysokoškolský student Jan Palach, který následkům svého činu podlehl. Další manifestací 

proti invazi například byly v březnu 1969 oslavy vítězství československých hokejistů nad 

jejich protivníky ze Sovětského svazu, při nichž došlo zničení kanceláře Aeroflotu v Praze. 

Útok na ně údajně zorganizovala Státní bezpečnost společně se sovětskou KGB a KSSS ho 

následně využila jako argument, že KSČ není schopná situaci na domácí politické scéně 

zvládnout.20 

                                                        
17 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010, s. 216. 
18 Tamtéž, s. 218. 
19 Ústavní zákon o československé federaci č. 143/1968. In: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 4. listopadu 1968. 
Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1528 
20 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 287. 
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V dubnu 1969 byl Alexander Dubček nahrazen na pozici prvního tajemníka ÚV 

KSČ nahrazen Gustavem Husákem. Tím tak fakticky začalo období normalizace, jak se 

jinak označuje model socialismu v Československu v rozmezí let 1969 až 1989.21 

1.4 Po Chartě 77 
V Československu v dobách normalizace vládnul autoritářský systém, který se 

zásadně odlišoval jak od demokratického socialismu v roce 1968, tak od stalinského 

modelu socialismu v 50. letech.22 Formy, jakými si komunisté udržovali mocenský 

monopol, se v normalizačním dvacetiletí změnily. Nepřikláněli se k nezákonným represím 

typických pro 50. léta. A jak podotýká Rataj, i nadále „byl vyžadován na odiv dávaný 

souhlas projevovaný jednomyslným hlasováním v podnikových aktivech, účasti na 

shromážděních, účastí ve volbách. Nicméně ideologično padesátých a šedesátých let se 

vytratilo spolu se ztrátou autentičnosti komunistického režimu v důsledku srpnové 

okupace“23. 

Doba normalizace se naopak vyznačovala občanskou pasivitou a rozvíjely se 

aktivity, jakými byl například tramping nebo chataření, kam lidé utíkali před normalizační 

každodenností. Nicméně pokud někdo na podmínky režimu nepřistoupil, setkal se 

s omezeními ze strany komunistů – postihem v podobě zákazu povolání, znemožňování 

studia dětí nebo propuštění z práce.24 

Mezi nejvýznamnější postavy normalizačního období patřil Gustav Husák, který 

byl od roku 1969 prvním, resp. od roku 1971 generálním tajemníkem ÚV KSČ, a to až do 

roku 1987. Od roku 1975 do roku 1989 také zastával i post prezidenta republiky, na němž 

nahradil předešlého prezidenta Ludvíka Svobodu. Tím tak došlo k opětovné kumulaci 

funkcí na nejvyšší stranické a ústavní funkci. S normalizací se také obnovilo pojetí 

Národní fronty jako hlavního mocenského nástroje, který je plně ovládán KSČ.25  

Od roku 1970 probíhala v KSČ výměna legitimací a během prověrek byla ze strany 

vyloučena přibližně jedna třetina všech členů.26 V prosinci 1970 schválilo vedení 

komunistů Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, které 

definovalo nové principy politiky normalizace. Dokument platil jako dogma až do roku 

listopadu 1989.  

                                                        
21 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010, s. 351. 
22 Tamtéž. 
23 Tamtéž, s. 352. 
24 PAŽOUT, Jaroslav, ed. Každodenní život v Československu 1945/48-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 36. 
25 Tamtéž, s. 351. 
26 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 323. 
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Velkou část období normalizace charakterizuje souběžná existence oficiální sféry 

oddané režimu na jedné straně s řadou neoficiálních, opozičních kulturních aktivit na 

straně druhé. Činnost těchto skupin vyvrcholila v lednu 1977 vznikem Charty 77. 

Podepsalo ji 242 signatářů, kteří kritizovali porušování lidských práv v zemi.27 Režim 

Chartu tvrdě odsoudil a zahájili proti signatářům jednu z největších propagandistických 

kampaní za normalizační éry. Rudé právo například zveřejnilo článek s názvem 

Ztroskotanci a samozvanci, v němž označilo signatáře Charty 77 za „pestrou směsici 

lidských i politických ztroskotanců, zavilých antisocialistů, sluhů a agentů imperialismu, 

kontrarevolucionářů, reakcionářů, trockistů, sionistů a renegátů“28. Do roku 1989 Chartu 

podepsalo 1883 signatářů.29 

1.5 Poslední roky před revolucí 
Sovětský svaz začal procházet na konci 80. let všeobecnou krizí. Zatímco první část 

70. let byla v Československu dobou ekonomického růstu, na přelomu 70. a 80. let se 

hospodářská situace v zemi začala zhoršovat. Neřešení hospodářských problémů se začalo 

odrážet i v sociální oblasti. Zhoršovaly se výpadky zboží na trhu a mzdy stagnovaly. 

V druhé polovině 80. let přiznalo vedení komunistů „nedostatky v ekonomické oblasti a 

nutnost vypracování důsledné analýzy a poučení z poznaného“30. 

Začalo docházet ke zvýšené aktivitě opozičních proudů a změně nálady ve 

společnosti. Jednou z příčin byl i nástup Michaila Sergejeviče Gorbačova do vedení KSSS. 

Gorbačov si uvědomoval neudržitelnost mocenských ambicí Sovětského svazu a po jeho 

nástupu začal Sovětský svaz měnit vnitřní i zahraničí politiku. Jeho perestrojka, politika 

glasnosti a nového myšlení připomínala politiku reformního hnutí za pražského jara.31 

Na konci roku 1987 nastoupil na post generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš. 

Sovětskou politiku přestavby začala část KSČ odmítat a jak podotýká Rataj a Houda, tak si 

vedoucí představitelé „byli ochotni přiznat nezbytnost hluboké ekonomické reformy a 

vůbec celého ztrouchnivělého systému … až ex post“32. 

 V letech 1988 a 1989 rostl počet občanských iniciativ a ve společnosti stoupalo 

napětí a nespokojenost s politickou i ekonomickou situací v zemi. Postupně přibývalo 

demonstrací a spontánních manifestací, které se uskutečňovaly při významných výročích 

                                                        
27 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 324. 
28 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010, s. 749. 
29 Tamtéž. 
30 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010, s. 406. 
31 Tamtéž, s. 419. 
32 Tamtéž, s. 409. 
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země.33 V říjnu 1988 byl vydán programový dokument hnutí Demokratické iniciativy, 

které požadovalo odchod zdiskreditovaných osob ze svých postů.34 V únoru 1989 poslalo 

670 vědeckých pracovníků dopis předsedovi vlády, ve kterém požadovali větší otevřenost 

politiky a více tolerance. Dne 29. června téhož roku byl vytvořen manifest Několik vět, 

který žádal svobodu a demokracii. Do konce července 1989 ho podepsalo až 12 tisíc lidí.35 

Proti signatářům režim rozpoutal odsuzující kampaň. 

 Napětí ve společnosti vyvrcholilo 17. listopadu 1989 při potlačení povolené 

manifestace na Národní třídě v Praze. Přineslo zhroucení komunistické vlády a otevřelo 

tím cestu k politické, ekonomické i společenské transformaci. Název republiky se změnil 

na Česko-Slovenskou federativní republiku, jejímž prezidentem se na konci prosince 1989 

stal dramatik Václav Havel. 

2. Mediální kontext 
Jedním z prvních kroků komunistů po převratu byla vedle všech dalších opatření i 

snaha o co největší míru kontroly nad veškerými veřejnými sdělovacími prostředky v zemi. 

Po únoru 1948 vznikl nový model veřejné komunikace. Tisku, rozhlasu, televizi i filmu 

byla přisouzena propagandistická role výchovné, přesvědčovací a osvětové instituce.36 

Média postupně přestala plnit funkci informátora a kontroly moci. Za svou činnost 

odpovídala pouze KSČ jako hlavní politické moci v zemi. Upevňování moci bylo 

propagandisticky posilováno jak budovatelskou rétorikou, tak i průběžným 

propracováváním obrazu vnějšího i vnitřního nepřítele.37  

S nástupem komunistů se změnila i role samotné novinářské profese. Hlavní 

podstatou činnosti novinářů byla stranickost. V Ideových směrnicích českého novináře ze 

začátku 50. let stálo, že novináři měli být především „učiteli a vychovateli národa, 

podnětnými činiteli veřejného života, organizátory tvůrčích sil národa“38. 

Média v tomto režimu působila po celých 40 let vlády komunistů – s výjimkou 

krátkého období let 1968 a 1969. 

                                                        
33 V lednu 1989 se uskutečnila série manifestací na Václavském náměstí v Praze u příležitosti sebeupálení studenta Jana Palacha. 
Demonstrace probíhaly i v srpnu u výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy nebo 28. října u výročí založení samostatné Československé 
republiky. 
34 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010, s. 761. 
35 Tamtéž, s. 764. 
36 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 251. 
37 Tamtéž, s. 247. 
38 Tamtéž, s. 253. 
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2.1 Po Vítězném únoru 
Během zakladatelského období probíhaly změny v oblasti kultury postupně. Jak 

zdůrazňuje mediální historik Martin Groman, tak bezprostředně po únoru 1948 „nenastal 

stav, kdy by KSČ jako vedoucí síla v zemi prostě nastolila jednolitý systém vládnutí a ten 

by držela beze změny minimálně do společenské revolty 60. let“39. Nicméně Groman 

dodává, že situace u celostátních deníků a vysílacích médií byla odlišná. Dohled nad 

rozhlasem a filmem získali komunisté ještě před únorovým převratem40 a potřebovali 

převzít moc i nad tiskem jiných politických stran a hnutí, a to se často událo hned pár 

hodin po převratu nebo ještě před ním. 

Po převratu začaly akční výbory vznikat i v oblastech uměleckého i kulturního 

života společnosti. Vedle Ústředního akčního výboru Národní fronty vznikaly akční 

výbory například u jednotlivých vydavatelství nebo nekomunistických politických stran. 

Už 24. února se tak stalo například ve vydavatelství Melantrich, které vydávalo mimo jiné 

Svobodné slovo, a také u Československé strany lidové, kde akční výbor převzal kontrolu 

stranického tisku.41 

Hned 25. února 1948 také vzniknul akční výbor při Svazu českých novinářů (SČN), 

který urychleně vyloučil „80 rozvratných novinářů, kteří se ukázali jako největší škůdci 

národa a lidové demokracie, a několika dalším byla udělena důtka“42. Mezi vyloučenými 

novináři byli například Pavel Tigrid, Ferdinand Peroutka nebo Jiří Kovtun. V následujících 

měsících vylučování pokračovalo a akční výbor dohromady vyloučil přibližně 130 

novinářů.43 A naopak ti, kteří souhlasili se směřováním KSČ, zůstávali a stávali se 

šéfredaktory periodik. 

Od března do prosince 1948 byl počet deníků v českých zemích z původních 30 

omezen na pouhých 14.44 Zůstaly jen deníky komunistické strany a zájmových organizací, 

které politicky ovládali komunisté. Vedle toho s velice omezeným nákladem vycházely i 

deníky nekomunistických politických stran. 

 

 

                                                        
39 GROMAN, Martin. 2008. Řízení československých médií v 50. letech 20. století./ Czechoslovak Media in 1950s, s. 58. In: Sborník 
Národního musea v Praze: Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum. Praha: Národní museum, 2008. 
40 Rozhlas a film získali pod svůj dohled už v poválečném období mezi lety 1945 – 1947. V rozhlase už v té době pracovali na vysokých 
postech členové KSČ a už při převratu v únoru 1948 toto médium vedení komunistů využilo. Do vysílání se například nedostal nikdo 
z odstupujících ministrů a zprávy o činnosti jejich stran byly zkreslovány. 
41 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 252. 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž, s. 254. 
44 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003, s. 384. 
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V kapitole první Ústavy Československé republiky sice stálo, že „svoboda tisku se 

zaručuje. Není proto v zásadě dovoleno podrobovat tisk předběžné cenzuře“45. Nicméně 

hned za tím následovala pasáž: „Zákon stanoví, kdo má právo vydávat noviny a časopisy a 

za jakých podmínek, zejména také se zřetelem k tomu, aby zisk nebyl účelem.“46 

Ačkoliv tak cenzura nebyla zákonem oficiálně přijatá, komunisté ovládali veřejně 

sdělovací prostředky jak kontrolou obsahu, tak i metodou hospodářských omezování. Dne 

18. dubna 1948 vydalo vedení KSČ vyhlášku, která regulovala příděly papíru při vydávání 

periodik.47 Tuto formu kontroly vydávaného tisku si komunisté udrželi prakticky po celé 

období jejich čtyřicetileté vlády. Nadvládu nad samotnými tiskárnami si následně v květnu 

1948 zajistilo Národní shromáždění vydáním nového zákona, v němž mimo jiné stálo, že 

„právo zakládati nové podniky a je provozovati bez ohledu na jejich rozsah v odvětví 

znárodněném je vyhrazeno státu“48. V červnu vydalo ministerstvo informací vyhlášku, 

která omezila i inzerci v časopisech, čímž se definitivně staly závislými na finančních 

dotacích od státu. 

Dohled nad médii zastávalo v prvních letech po převratu ministerstvo informací 

v čele s Václavem Kopeckým společně s ustaveným kulturně propagačním oddělením ÚV 

KSČ, jehož vedoucím byl Gustav Bareš, dřívější šéfredaktor Rudého práva. Součástí 

oddělení byl i vydavatelský a tiskový odbor, který dával jednotlivým redakcím směrnice 

jejich činnosti. Systém fungoval tak, že za obsah vydávaného tisku zodpovídal šéfredaktor, 

který se mohl v případě pochybností obrátit právě na tiskový a vydavatelský odbor. S tím, 

že vedení masových organizací, tisku i ministerstev schvaloval aparát KSČ. Často tak 

začali profese novinářů zastávat právě vedoucí komunisté, kteří redakce považovali za 

vedoucí pracoviště stranického aparátu. Jejich činnost spočívala v naprosté poslušnosti a 

povinnosti řídit se komunistickou politikou. 

Tento systém fungoval až do roku 1953, kdy byla na základě tajného usnesení 

založena Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD). Jednalo se o ústřední cenzurní úřad, 

který řídilo vedení KSČ. Hlavními důvody jejího zřízení byly stále větší počty 

nesrovnalostí v konkrétním uplatňování dohledu nad médii a omezené možnosti komunistů 

zvládat dohled na všemi veřejnými sdělovacími prostředky v zemi. Pracovník HSTD, 

nazýván jako plnomocník, působil v každé redakci a tiskárně. 

                                                        
45 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 9. června 1948. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=332 
46 Tamtéž. 
47 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003, s. 385. 
48 Zákon č. 143/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků. In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 3. června 1948. 
Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=327 
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2.2 V začátcích prezidenta Novotného 
S postupným politickým uvolňováním začaly mít od konce 50. let větší vliv 

kulturní časopisy, divadelní scény malých forem nebo film, které sloužily jako „arény 

názorového tříbení a uvolňování“49. Postupně docházelo v médiích i ke kritickému 

přehodnocování předtím „nedotknutelných“ událostí z minulosti nebo ke vzrůstající 

společenské angažovanosti umělců. V dubnu 1956 se konal II. sjezd Svazu 

československých spisovatelů, na němž někteří spisovatelé jako například Jaroslav Seifert, 

František Hrubín nebo Vítězslav Nezval vyjádřili nespokojenost s tehdejší kulturní 

politikou KSČ a žádali větší prostor pro svobodnou tvorbu. 

Dohled nad médii v druhé polovině 50. let stále vykonávala HSTD, která působila 

až do roku 1966. 

Konec 50. let znamenal změnu pro samotný Svaz československých novinářů. Na 

základě zákona z roku 1950 byla pro vykonávání profese novináře nezbytná účast v SČN. 

To představovalo jeden z klíčových nástrojů kontroly novinářské práce, protože se díky 

tomu režim zbavil nepohodlných novinářů vyloučením ze SČN. Na začátku července 1958 

ale došlo k novele tohoto zákona a SČN se stal organizací s dobrovolným členstvím.50  

2.3 Ve stínu pražského jara 
V říjnu 1966 vstoupil v platnost nový tiskový zákon, který redefinoval poslání 

periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků. Jejich posláním bylo 

například „prosazovat zájmy socialistické společnosti a všestranně napomáhat k 

uskutečňování jejich cílů … spolupůsobit při rozvíjení socialistického vědomí občanů v 

duchu zásad ústavy a idejí politiky Komunistické strany Československa jako vedoucí síly 

ve státě a společnosti … tlumočit a spoluvytvářet socialistické veřejné mínění a zvyšovat 

jeho úlohu při rozvíjení socialistické demokracie v životě společnosti“51. Zákon také 

zaručoval ochranu proti zneužívání svobody slova, projevu a tisku. Jednou z největších 

změn bylo zřízení Ústřední publikační správy (ÚPS), která měla nahradit od začátku roku 

1967 dosavadní HSTD. V následném nařízení z konce roku 1966 bylo stanoveno, že ÚPS 

je ústředním orgánem státní moci a má zajišťovat, aby „v prostředcích hromadného 

působení nebyly zveřejňovány informace, které tvoří předmět státního, hospodářského 

                                                        
49 KÖPPLOVÁ, Barbara a Radim WOLÁK, ed. Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha: Radioservis, 2008, s. 7. 
50 Zákon č. 44/1958 Sb., kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů. In: Sbírka 
zákonů Republiky československé. 28. července 1958. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=889 
51 Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. In: Sbírka zákonů Československé 
socialistické republiky. 8. listopadu 1966. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1426 
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nebo služebního tajemství“52. Společně s tím měla dohlížet i na to, aby nebyly 

zveřejňovány informace, které by byly v rozporu s jinými zájmy společnosti, do kterých 

patřily i informace, jejichž obsah „je zaměřen proti politické a ideové linii státu“53. Tímto 

zákonem se tak cenzurní organizace změnila z neveřejného na veřejný orgán, který bylo 

možné v souladu s platnou legislativou napadnout. 

Stejně jak celou společnost, tak i mediální prostředí charakterizuje v druhé polovině 

60. let postupná liberalizace a svobodnější kulturní klima. Politické uvolňování způsobilo 

rozvoj společenskovědních a kulturních periodik. Jejich počet vzrostl o 75 procent – z 99 

titulů v roce 1965 na 175 titulů v roce 1967.54 Tyto tituly se postupně stávaly platformou 

reformního hnutí. V červnu 1967 se konal IV. sjezd Svazu českých spisovatelů (SČS), na 

kterém řada českých spisovatelů přednesla kritické projevy. V reakci na to Svazu odebral 

ÚV KSČ Literární noviny a některé spisovatele vyloučil ze strany. Tyto zásahy proti 

kulturním časopisům se na veřejnosti setkaly s negativní odezvou a jen zvětšovaly napětí a 

rozpory uvnitř společnosti.55 

Samotný Svaz československých novinářů ale v počátcích tyto reformní snahy 

nepodporoval a ačkoliv stále neochotněji přijímal cenzurní opatření, tak na rozdíl od Svazu 

československých spisovatelů proti režimu nevystupoval a dále vykonával funkci 

převodové páky strany.56 Ještě v říjnu 1967 na V. sjezdu Svazu vyjádřili novináři podporu 

vedení KSČ. Také vyslovili souhlas s tím, že vedení komunistů zasáhlo proti Literárním 

novinám. Významný zvrat v jejich postoji nastal až po nástupu Alexandera Dubčeka na 

post prvního tajemníka v lednu 1968. Až poté, co se za reformní úsilí postavilo i vedení 

strany, přihlásil se k němu i Svaz československých novinářů.57 

Díky svobodnější tvůrčí atmosféře byla první polovina roku 1968 charakteristická i 

růstem nákladů periodického tisku.58 V únoru začalo reformní hnutí komunistů v čele 

s Dubčekem připravovat Akční program a jedním z jeho témat bylo i postavení médií 

v zemi. Velkou roli už v této době hrál Svaz novinářů, který požadoval po vedení strany 

zajištění svobody projevu a legislativní odstranění cenzury. 

Na začátku března 1968 začalo vedení KSČ vypracovávat novelu tiskového 

zákona. V červnu 1968 byl zrušen statut ÚPS. Následně 26. června 1968 přijalo Národní 

                                                        
52 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003, s. 406. 
53 Tamtéž. 
54 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 178. 
55 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 307. 
56 KÖPPLOVÁ, Barbara a Radim WOLÁK, ed. Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha: Radioservis, 2008, s. 32. 
57 Tamtéž, s. 36. 
58 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 308. 
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shromáždění zákon, který stanovil, že „cenzura je nepřípustná. … Cenzurou se rozumějí 

jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými 

informačními prostředky“59. Společně s tím rozhodlo i o zrušení omezení množství 

přidělovaného papíru. 

Při invazi vojsk Varšavské smlouvy sehrála média důležitou sjednocující roli a 

vyjadřovala odpor vůči okupaci. Noviny v srpnových dnech vycházely i několikrát denně a 

byly bezplatně rozdávány na ulicích. Nicméně podepsáním Moskevského protokolu se 

vedení KSČ pod tlakem zavázalo k opětovné kontrole médií. Na začátku září vydala vláda 

ČSSR zákon, v němž zřídila „v zájmu dalšího pokojného vývoje“ jako orgán státní správy 

Úřad pro tisk a informace (ÚTI) v Čechách a na Moravě.60 Jeho úkolem bylo „usměrňovat 

a kontrolovat činnost periodického tisku a ostatních hromadných prostředků“61. Zákon 

také opět obnovil cenzuru a rozšířil systém sankcí proti vydavatelům. Tím tak skončilo 

svobodné období československých médií za komunistického režimu. 

V roce 1969 bylo následně zastaveno několik periodik, jakými byl například 

Reportér, Politika, Kulturný život. S vyhlášením federalizace státu k 1. lednu 1969 také 

vznikly dvě nové cenzurní instituce – Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI) a Slovenský 

úrad pre tlač a informácie (SÚTI). Došlo také k zavedení následné cenzury, jejíž základním 

stavebním kamenem se stala především autocenzura samotných novinářů a spisovatelů. 

Pro období od podzimu 1968 do dubna 1969 ještě platí, že novináři působili ve více 

méně svobodném prostředí, a to i to přesto, že se už režim snažil vytvářet novou legislativu 

pro opětovnou kontrolu nad médii. Postupně ale začalo docházet k rozsáhlým personálním 

čistkám v redakcích, které fakticky zajistily ovládnutí médií na počátku normalizace.62 

2.4 Po Chartě 77 
V 70. a 80 letech byla média opět pod kontrolou komunistů. V mediální legislativě 

následně v období posledních 20 let vlády komunistů nenastaly velké změny. Komunisté 

se snažili o to, aby média opět využívala ve svůj prospěch a sloužila jim k vytváření obrazu 

spokojené společnosti. Samotní obyvatelé se s tím často neztotožňovali a snažili se 

                                                        
59 Zákon č. 84/1968 Sb., kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. 
In: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 28. června 1968. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1513 
60 Na Slovensku byl zřízen Slovenský úřad pro tisk a informace (SÚTI). 
61 Zákon č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků. In: 
Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 28. září 1968. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1523 
62 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 208. 
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oficiální mediální obraz obejít a nahlédnout do opravdového stavu společnosti.63 Nebylo 

tak výjimkou, že četli i několik deníků a porovnávali jednotlivé formulace.  

V rámci opětovného získání kontroly nad médii byla první polovina 70. let ve 

znamení personálních čistek, rušení velkého množství titulů a celkových změn ve struktuře 

tištěných médií. Naopak Rudé právo se po dubnových událostech vrátilo zpět na 

„pomyslný vrchol mezi tištěnými médii“64 a určovalo agendu, které se měly další tituly 

podřizovat. Společně s tím docházelo ke vzniku nových periodik, a to zejména politicky a 

kulturně orientovaných deníků, které podporovaly konsolidační poměry 

v Československu.65 S normalizací se opět změnila i samotná profese novináře. V 

redakcích postupně zůstávali novináři, kteří byli loajální k normalizačnímu procesu. V roce 

1972 pak Svaz československých novinářů opět vyjádřil souhlas s vedením KSČ a za 

„základní úkol novinářského stavu stanovil důsledné naplňování usnesení KSČ“66. 

V 70. letech působil jako cenzurní instituce ČÚTI, který dohlížel na dodržování 

mediální legislativy. Při nalezení ideologických pochybení v tisku vydával různé stupně 

sankcí vůči šéfredaktorům, vydavatelům i novinářům. Také zajišťoval registraci 

periodického tisku a stanovoval příděl papíru. 

2.5 Poslední roky před revolucí 
Na začátku 80. let došlo ke změně cenzurní instituce, a to zákonem č. 180/1980. Na 

jeho základě byl zřízen Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI), který byl podřízený 

federální vládě a byl přímo řízen oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ. 

Pod FÚTI přešla řada kompetencí dvou předešlých cenzurních institucí – ČÚTI a SÚTI. 

Těm nadále zůstala pravomoc v uplatňování kontroly nad podnikovým, krajským a 

okresním tiskem. Samotný FÚTI měl na starosti dohled nad 15 ústředními deníky, 25 

časopisy a 30 programovými bloky v rozhlase a televizi.67 FÚTI tituly analyzoval a 

upozorňoval redakce jednotlivých periodik, že došlo k publikování nevhodného obsahu. 

Šéfredaktoři významných titulů museli být především loajálními a aktivními členy strany, 

kteří někdy k novinářské profesi vykonávali i jinou stranickou funkci. 

 I během 80. let následně nedocházelo k větším zásahům do struktury tisku. Počet 

periodik zůstal stále stejný a počet týdeníků jen mírně poklesl.68 V posledním desetiletí 

                                                        
63 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 336. 
64 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 213 s. 
65 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 329. 
66 Tamtéž, s. 334. 
67 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 337. 
68 Tamtéž, s. 339. 
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režimu představovala velký problém tištěných médií zastaralost tiskařských strojů a 

nedostatečné technologické vybavení. Některé tituly tak nevycházely v nákladech, které by 

odpovídaly poptávce a staly se nedostatkovým zbožím – mezi ně patřil například i deník 

Lidová demokracie.69 

 V druhé polovině 80. let reagovala československá mediální produkce na politiku 

glasnosti Michaila Gorbačova. Veřejná komunikace postupně směřovala k větší otevřenosti 

a názorové pluralitě. Nicméně ve srovnání například s Maďarskem nebo Polskem bylo 

v ČSSR směřování pomalé a nevýrazné.70 V této době také ještě zesilovala snaha o 

mediální činnost v alternativní sféře. Například v září 1987 vyšlo nulté číslo Lidových 

novin, které navazovalo na období první republiky. 

 V dubnu 1988 došlo ke zrušení republikových cenzurních institucí – ČÚTI a SÚTI. 

Jejich pravomoci převzaly republiková ministerstva kultury. Po pádu komunistického 

režimu odstartovala radikální transformace mediálního systému. Prvními kroky bylo 

odstátnění médií a opuštění totalitního modelu. Hned 29. listopadu 1989 přijalo Federální 

shromáždění ústavní zákon č. 135/1989, kterým se měnila Ústava ČSSR a na jehož základě 

se sdělovací prostředky dostaly z kontroly KSČ. V květnu 1990 byl zákonem č. 166/1990 

zrušen FÚTI.  

2.6 Vývoj analyzovaných deníků 
Ve své práci analyzuji tři deníky, které vycházely po celé období let 1948 až 1989. 

Zatímco Rudé právo sloužilo jako ústřední tisk KSČ, další dva deníky – Svobodné slovo a 

Lidová demokracie – byly tiskovým orgánem jediných dvou českých nekomunistických 

politických stran v Národní frontě. 

První číslo Rudého práva vyšlo dne 21. září 1920 jako orgán tehdejší 

Československé sociálně demokratické strany dělnické. O rok později se stalo tiskovým 

orgánem komunistické strany.71 Po únorovém převratu v roce 1948 začalo „v dějinách 

strany a celé země, a stejně tak ve vývoji Rudého práva … nové období“72. Do roku 1989 

bylo Rudé právo jako ústřední orgán strany nejvýznamnějším periodikem v zemi. Deník se 

řídil direktivy z ÚV KSČ a plnil úlohu komunistického tisku. A jak psal tehdejší redaktor 

Rudého práva Vojtěch Dolejší ve své knize ještě před únorovým převratem: „Rudé právo, 

které vedlo rozhodný boj za získání většiny národa pro politiku naší strany a proti snahám 

                                                        
69 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 339. 
70 Tamtéž, s. 338. 
71 DOUDĚRA, K. Naše Rudé právo. Praha: Rudé právo, 1980, s. 235. 
72 Tamtéž, s. 170. 



 
 

21 

reakce o kapitalistickou restauraci, nebylo ovšem nějakou samostatnou politickou silou. 

Byl to boj strany, který se v Rudém právu odrážel, přičemž Rudé právo bylo nejúčinnější 

zbraní naší strany.“73 Rudé právo získávalo největší příděly papíru, a tím mělo v té době i 

největší náklady ze všech tehdejších titulů. V únoru 1948 poprvé překročilo jednorázově 

milion výtisků.  

Deník Svobodné slovo byl ústředním tiskovým orgánem Československé strany 

socialistické (ČSS). Poprvé s tímto názvem vyšlo ve vydavatelském domě Melantrich 

v roce 1945 po tom, co nahradil stávající deník České slovo vycházející od roku 1907. Na 

začátku roku 1948 působilo vydavatelství Melantrich společně se Svobodným slovem jako 

propagační centrum Československé strany národně socialistické, která před únorovým 

převratem stála ostře proti komunistům.74 Po parlamentních volbách v květnu 1948 byl 

Melantrich sice znárodněn, ale Československá strana socialistická si vymohla jeho 

transformaci ve své účelové zařízení a ponechala si také Svobodné slovo.75  

Deník Lidová demokracie vycházel ve stranickém vydavatelství a nakladatelství 

Lidová demokracie-Vyšehrad a byl ústředním tiskovým orgánem Československé strany 

lidové (ČSL). Deník poprvé vyšel 12. května 1945 po tom, co nahradil dosavadní deník 

Lidové listy vycházející od roku 1922. Lidová demokracie působila jako nástroj 

ideologického působení na věřící občany, případně nekomunisty.76 Deník byl i přes stálou 

cenzuru velmi oblíbeným titulem mezi veřejností – „nezabýval se tolik komunistickou 

propagandou, měl velkou inzertní přílohu a později zvláště ceněnou kulturní a sportovní 

rubriku“77. V 80. letech také společně s týdeníkem Mladý svět patřil k titulům, které 

přinášely alternativu k dogmatickému Rudému právu. I přes to, že oba podléhaly kontrole 

ÚV KSČ, tak se v nich dařilo publikovat texty, které se v mezích odlišovaly od striktní 

linie strany.78 

 

 

 

                                                        
73 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva: (1920-1960). Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960, s. 169. 
74 FEJLEK, Vojtěch. Melantrich 1898-1998: nepodlehni ani ohni ani meči : [nejstarší český vydavatelský dům]. Praha: Melantrich, 
1998, s. 24. 
75 MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: 
Doplněk, 2005, s. 1273. 
76 MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: 
Doplněk, 2005, s. 1293. 
77 Tamtéž. 
78 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 217. 
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2.6.1 Náklady dobových deníků 
Jak jsem výše uváděla, pouze Rudé právo mělo jako ústřední deník KSČ výhradní 

právo na příděl papíru. Ostatní deníky získávaly pouze omezené příděly papíru, což tvořilo 

významnou část kontroly médií tehdejším režimem. Z níže přiložené tabulky79, která 

mapuje náklady deníků vždy v jednom analyzovaném roce každého desetiletí, je zřejmé, že 

náklady Rudého práva vysoce převyšovaly po celou dobu komunistického režimu náklady 

ostatních periodik, v našem případě konkrétně Svobodného slova a Lidové demokracie. 

V prvním a posledním desetiletí dosáhlo Rudé právo přes milion výtisků. Zatímco v té 

samé době oba analyzované deníky byly přibližně na desetině, resp. pětině tohoto nákladu. 

Z toho je zřejmý dosah i značný vliv Rudého práva jako ústředního deníku KSČ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*V tomto roce jako v jediném uvedli autoři v souhrnné tabulce k roku 1948 průměrný náklad deníků až 
z roku 1953. Nicméně pro porovnání jednotlivých periodik považuji i tyto údaje za dostačující. 

3. Slavnostní rituály 
Politologové Balík a Kubát charakterizují totalitní režimy také jako aktivistické – to 

znamená, že „ke svému přežití potřebují aktivní účast občanů ve veřejném životě“80 – a 

také zdůrazňují jejich stvořitelské ambice – chtějí „vytvořit nového člověka oproštěného od 

všeho starého, ne-totalitního, člověka“81. K tomu, aby těchto cílů totalitní režim dosáhl, je 

nutné, aby jeho propaganda pronikala do všech sfér lidského života. Vedle kontroly médií 

komunisté ovládali společenský život občanů a také trávení jejich volného času. 

Jedním z prostředků ovládnutí veřejného života bylo i pozměnění systému státních 

svátků, které režim využíval jako politické rituály, jejichž prostřednictvím legitimizoval 

svou moc. Právě teorii slavnostních rituálů a svátků se věnuje zejména v sociální 

antropologii značná pozornost a existuje velké množství definic a výkladů, které ale 

                                                        
79 Tabulku průměrných nákladů tří sledovaných deníků v průběhu let jsem sestavila na základě dat z knihy mediálních teoretiků Jakuba 
Končelíka, Pavla Večeři a Petra Orsága. KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: 
Portál, 2010. s. 128, 176, 201, 249, 253. 
80 BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. Praha: Dokořán, 2012, s. 47. 
81 Tamtéž. 

 1948* 1958 1968 1978 1988 
Rudé 
právo 

1 000 216 825 300 1 020 000 969 091 1 018 000 

Svobodné 
slovo 

153 000 148 000 170 000 228 409 221 000 

Lidová 
demokracie 

96 500 86 900 254 300 217 400 210 000 



 
 

23 

přesahují rozsah této práce. Vzhledem k tomu, že se zabývám oslavami Prvního máje, tak 

se po stručné charakteristice rituálu zaměřím především na to, jak rituály vnímal a využíval 

komunistický režim. 

3.1 Teorie slavnostního rituálu 
Norský antropolog Thomas Hylland Eriksen ve své knize Sociální a kulturní 

antropologie definuje rituál v jeho prvotní podstatě jako sociální aspekt náboženství a 

obecně rituály označuje jako „veřejné události svázané pravidly, jež tím či oním způsobem 

tematizují vztah mezi pozemským a duchovním světem“82. Po dalším zkoumání a 

zabýváním se řadou různých přístupů významných antropologů, přičemž jak sám 

konstatuje, tak rozdíly mezi nimi ještě více komplikují vytvoření jakési obecné teorie, 

dochází k závěru, že jednou ze zásadních funkcí rituálů je, že legitimizují moc – „jsou tedy 

důležitým nositelem ideologie a současně poskytují účastníkům silné emoční zážitky“83. 

Rituály tak mohou sloužit k vyjádření složitých situací ve společnosti s ideologickým 

podtextem. Jako příklad uvádí situaci při přeměně společenského řádu, při níž se mocenské 

struktury snaží vytěsnit staré rituály. Právě v této situaci může docházet k jejich 

přivlastňování, a to kvůli zdánlivé legitimitě nového řádu. Nicméně význam starých rituálů 

se může v rukou nového mocenského řádu měnit.84 

 Přední český sociolog Miloslav Petrusek ve svém Sociologickém slovníku označuje 

rituál jako výrazný „individuální nebo kolektivní způsob chování, který je standardizován, 

tj. založen na vnucených nebo tradičních pravidlech“85. Prostřednictvím rituálů se podle 

něj určité společenství udržuje a jejich pomocí upevňuje své normativní struktury a 

uspořádání. Rituály bývají doplněny hudbou, zpěvem nebo užíváním symbolů, které 

podporují jejich vyznění. 

 V souvislosti s teorií rituálu a tématem práce lze zmínit ještě definici svátku jako 

takového, který také v minulosti sloužil jako jeden z nástrojů politické propagandy. Svátek 

je příležitost, v němž se připomíná něco významného nebo mimořádného a po dobu svátku 

dochází k normativním způsobům chování, kterému se mohou v různém rozsahu připisovat 

symbolické významy.86 Sociální antropoložka Zuzana Beňušková také zdůrazňuje, že 

svátkem společnost stvrzuje uznávané hodnoty a autority. Ty právě prostřednictvím svátků 

                                                        
82 ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008, s. 
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83 Tamtéž. 
84 Tamtéž, s. 273. 
85 PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, s. 938. 
86 BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Sviatok a jeho inštitucionalizácia v období socializmu (1948-1989) jako nástroj politického marketingu. In: 
PAŽOUT, Jaroslav, ed. Každodenní život v Československu 1945/48-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 93. 
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mohou společnost usměrňovat a manipulovat s ní. Svátky bývají i symbolem jednoty a 

soudržnosti – a tím lidské společenství upevňují.87 

Slavnostní akce mají dlouhou historii a představovaly ulehčení od každodenního 

života. V souvislosti s Prvním májem lze zmínit právě pohanské slavnosti a rituály, které 

byly spojovány s přírodním cyklem roku. Právě v měsíci květnu pohané svými rituály 

slavili příchod léta a nového života. 

Od pozdního středověku začaly lidové slavnosti získávat jinou podobu – proměnily 

se ve veřejné akce s promyšleným programem a snažily se působit především na emoce 

lidí. Nově se také začalo využívat alegorických znázornění moci a různých symbolů.88 

V baroku zase lidové slavnosti měly působit na všechny smysly člověka a jejich cílem bylo 

především oslňovat a bavit lid. 

V první republice dostaly slavnostní rituály zase jiný ráz – byly především výrazem 

vlastenectví a národní jednoty.89 Jedním z největších slavnostních rituálů byly v té době 

oslavy 28. října. Účast na takových událostech byla považována za prestižní. Během 

čtyřicetileté komunistické vlády došlo k výraznému posunu chápání rituálů oproti 

minulosti, a proto se jim budu v další kapitole blíže věnovat. 

3.1.1 Slavnostní rituál za komunistického režimu 
V komunistické ideologii hrály oslavy různých výročí a státní svátky zvláštní roli. 

Stávaly se především důvodem k propagandě. Hlavními znaky veřejné zábavy za 

komunistického režimu byla především srozumitelnost, kolektivnost, masová účast a 

ideologické vyznění.90 A právě oslavy, svátky, agitace, společné brigády – to vše mohl 

režim využít jako prostředek k radosti a optimismu a především opakování svých ideálů. 91  

Hlavním motivem pro konání slavnostní akce se stala především snaha 

reprezentovat tehdejší režim. Komunisté ve své ideologii popírali individualismus a ve 

veřejné zábavě sázeli především na skupiny lidí. A vzhledem k tomu, že propaganda cílila 

právě na masové emoce a přetvářela občany v disciplinovaný lidový celek, byly masové 

rituály a oslavy jedním z prostředků, jejichž prostřednictvím mohli komunisté šířit své 

myšlenky a úspěchy.92 Megalomanské slavnosti měly sloužit jako politické akce 
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90 KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha: Práh, 2011, s. 342. 
91 Tamtéž, s. 349. 
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k propagaci a především legitimizaci moci. Navenek měly vyjádřit co největší podporu 

veřejnosti a stabilitu režimu. 

Komunistické slavnostní akce byly charakteristické tím, že na nich chyběla 

spontánnost – vše bylo pečlivě organizováno ústředními komunistickými orgány někdy i 

měsíce dopředu. Veřejné akce už nebyly přirozeným shromážděním lidí, kteří by se někde 

scházeli kvůli společné myšlence.93 Spontaneita byla v komunistickém režimu nepřípustná 

– mohla se pro něj stát nebezpečnou. 

Jak podotýká Sobotková, jedinou výjimkou byl rok 1968, v němž se slavnostní 

akce odehrávaly ve větší společenském uvolnění, objevovala se v nich větší spontánnost a 

paradoxně patřily k těm s největším počtem účastníků.94 

Dalším typickým rysem politických slavností obecně bývá i reakce na zahraniční 

dění. V případě komunistických slavností se jednalo hlavně o propagandu namířenou proti 

nepřátelským západním mocnostem. 

 Komunistické slavnostní rituály se měly podílet na systému výchovy k novým 

hodnotám. V důsledku toho vznikl systém slavností, které se vázaly k základním cílům a 

právě hodnotám tehdejšího režimu.95 Některé svátky komunisté převzali, některé nahradili 

(například Den matek nahradili Mezinárodním dnem žen), jiné byly do kalendáře nově 

zahrnuty (například 25. únor). Po vzoru Sovětského svazu docházelo také k ateizaci 

mnohých svátků a režim se snažil o zbavení jejich duchovního význam – především 

v případě Velikonoc a Vánoc. Některé duchovní svátky v roce 1951 novelou svátkového 

zákona režim zrušil.96 
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V komunistickém systému měly význam výročí a svátky, které se vztahovaly97: 

- k novodobým dějinám státu – 25. únor (Vítězný únor)98, 5. květen (Pražské 

povstání), 9. květen (Osvobození Československa sovětskou armádou), 6. říjen 

(Den československé lidové armády), 28. říjen (Den vzniku Československa, Den 

znárodnění)99 

- ke KSČ – jubilejní roky od roku 1921 

- k mezinárodnímu dělnickému hnutí – 8. březen (Mezinárodní den žen) a 1. máj 

(Svátek práce) 

- ke KSSS a Sovětskému svazu – 7. listopad (výročí Velké říjnové socialistické 

revoluce) 

Ústřední místo v těchto nejvýznamnějších dnech komunistického režimu patřilo 

právě Svátku práce. Společně s oslavami 5. května (Pražské povstání), a 9. května 

(osvobození Československa sovětskou armádou), se tyto tři dny souhrnně označovaly 

jako májové oslavy. I přesto, že 9. květen patřil v režimu k jedné z nejvýznamnějších akcí, 

První máj patřil stále k oslavě s největšími průvody a manifestacemi. Jeho významné 

postavení potvrdila Sobotková i ve své disertační práci při typologii komunistických oslav. 

Právě Svátku práce vyčlenila speciální místo a jak vysvětluje: „Přestože byl První máj 

především mezinárodním dělnickým svátkem připomínající památku bojů amerických 

dělníků za osmihodinovou pracovní dobu a mohl tak být zařazen v kategorii oslav výročí, 

spojení svátku s komunistickou ideologií bylo hlavním motivem jeho konání. Výjimečné 

postavení patří Prvnímu máji také z toho důvodu, že pouze u tohoto svátku bylo do jeho 

oslav zapojeno veškeré obyvatelstvo – jednalo se o totální svátek.“100 

Prvomájové oslavy je tak nutné vnímat jako jednu z nedílných součástí propagandy 

a hrály důležitou roli při osvojování si společenských hodnot „nového socialistického 

člověka“.101 

                                                        
97 RATAJOVÁ, Jana. Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní 
dějiny. Praha: Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 51. 
98 Paradoxem je, že Vítězný únor se nikdy nestal státním svátkem a v hierarchii významných dnů měl menší význam než právě Svátek 
práce. Jana Ratajová si to vysvětluje snahou komunistů udržet kontinuitu poválečného vývoje, která byla charakteristická hlavně po 50. 
léta. Komunisté podávali poválečný vývoj takovým způsobem, že rok 1945 znamenal už začátek cesty k socialismu a únorem 1948 se 
jen potvrdil. RATAJOVÁ, Jana. Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro 
kulturní dějiny. Praha: Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 52. 
99 Státní svátek 28. října, který byl v předválečném období považován za nejvýznamnější, postupně komunisté degradovali na Den 
znárodnění. Jeho důležitost hned na začátku 50. let přesunuli na 9. května, kam zůstala až do konce komunistickému režimu. Po roce 
1968 komunisté přechodně vrátili 28. říjnu jeho původní význam, nicméně stále se jednalo pouze o významný den. RATAJOVÁ, Jana. 
Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny. Praha: 
Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 52. 
100 SOBOTKOVÁ, Jitka. 2011. Komunistické slavnosti v Československu v letech 1948–1989. Olomouc, 2011. Disertační práce. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 27. 
101 KRAKOVSKÝ, Roman: Ať žije První máj! Rituál oslav Svátku práce. In: Dějiny a současnost. 28, 1/2006, s. 20. 
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4. První máj 

4.1 Historie Prvního máje 
Oslavy spojené s měsícem květnem, konkrétně s jeho prvním dnem, mají dlouhou 

historii, která spadá hluboko před náš letopočet. Význam oslav tohoto dne byl z počátku 

odlišný, než s čím byl spojován v dobách komunismu. Badatel Nigel Pennick označuje 

právě 1. květen z hlediska lidové kultury za jeden z nejdůležitějších dnů roku.102 Původně 

byl jedním z nejvýznamnějších pohanských rituálů. Symbolizoval jednotu a čas, kdy jsou 

rostliny v plném růstu a harmonii s přírodou. Noc před 1. květnem, označována jako 

filipojakubská noc, byla považována na magickou a během ní docházelo ke zvyku 

pomyslného pálení čarodějnic, které podle lidového víry v tuto noc létaly na košťatech, 

škodily dobytku a odjímaly lidem užitek.103 

 Dělnickým svátkem se 1. květen stal až na konci 19. století. Předtím sice měla 

jednotlivá dělnická hnutí své vlastní svátky, které ale připadaly na jiný den, než bylo právě 

1. května. Například jeden z prvních dělnických svátků slavili 21. dubna v Austrálii už od 

roku 1856.104 Nicméně po průmyslové revoluci se nejvýznamnější vrstvou společnosti 

stávali právě dělníci z továren, kteří postupně začali volat po lepších pracovních 

podmínkách a ustanovení pracovní doby na 8 hodin. Zejména ve Spojených státech 

amerických začalo docházet k protestům a stávkám, kde boj za kratší pracovní dobu 

vyvrcholil 1. května 1886 v Chicagu.105 Nicméně tehdejší vláda proti demonstracím tvrdě 

zasáhla, několik lidí bylo popraveno a dělníci se svých požadavků nedočkali. 

O tři roky později se v důsledku těchto událostí k uctění padlých dělníků ustanovil 

na kongresu II. Internacionály v Paříži právě 1. máj jako mezinárodní svátek dělníků. 

Kongres přijal usnesení uspořádat ve všech zemích, kde byla dělnická hnutí zastoupena, 

demonstraci dělníků za osmihodinovou pracovní dobu a uzákonit všeobecné volební právo 

v zemích, kde se tak ještě nestalo.106 Jak uvedl ve své knize kulturní historik Antonín 

Bouček, na sjezdu zaznělo, že „každý socialista musí si pamatovati toto datum, jakožto 

jedno z nejdůležitějších z historie mezinárodního dělnického hnutí“107. 

 Nicméně Sobotková zdůrazňuje, že i přesto, že se první květnový den tímto spojil 

s oslavami světového dělnického hnutí, nelze v této souvislosti mluvit o úplné výměně 
                                                        
102 PENNICK, Nigel. Rok: Tradice a svátky. Praha: Dita, 1994, s. 141. 
103 VEČERKOVÁ, Eva. Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře. V Praze: Vyšehrad, 2015, s. 186. 
104 KUBINA, Lukáš. Teatralita prvomájových oslav v letech 1948 až 1952 v ČSR. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Filozofická fakulta. 
105 BOUČEK, Antonín.: První máj, jeho vznik, historie a význam. Praha: Svoboda, 1946, s. 7. 
106 KLEVETOVÁ, Vladimíra: 1. máj v Čechách. In: Český lid. 76 (1986), s. 152. 
107 BOUČEK, Antonín.: První máj, jeho vznik, historie a význam. Praha: Svoboda, 1946, s. 23. 



 
 

28 

lidových tradic za dělnické manifestace – „Spíše se jednalo o souběžné konání. V 

některých oblastech vzhledem k hluboké tradici však nadále lidové obyčeje 

převažovaly.“108 

 První manifestace se odehrály v roce 1890 a probíhaly i v českých zemích. Oslavy 

nebyly oficiálně zakázány, ale vyhláškou od místodržitele hraběte Františka Thuna byly 

prohlášeny za trestné, protože svévolné přerušení práce bylo protizákonné.109 Nicméně i 

přes počáteční represe ze strany úřadů proběhl Svátek práce úspěšně. V českých zemích se 

jich podle dobových svědectví účastnilo více 132 tisíc osob.110 Socialistické strany tento 

úspěch povzbudil natolik, že se oslavy rozhodly pořádat každoročně. 

Postupem let pak podobu svátku ovlivňovaly dějinné a politické události. 

Historička Jana Ratajová v souvislosti s tím zdůrazňuje, že od začátku byly oslavy Svátku 

práce pořádány tak, že odrážely náladu ve společnosti – a to takovou, jakou si jednotliví 

pořadatelé přáli. V prvomájových oslavách se zrcadlila vždy oficiální propaganda a její 

představitelé využívali oslavy ve svůj prospěch. „Oslavy měly především vyjadřovat 

podporu obyvatelstva režimu, domácí i zahraniční politice, odhodlanost k činům. 

Vyjádření těchto základních požadavků se s dobou podle převládající nálady ve 

společnosti měnilo.“111 

V prvním desetiletí 20. století začalo už na mnoha místech docházet k ustalování 

tradic oslav – zpravidla se dopoledne konal tábor lidu nebo veřejná schůze a odpoledne 

lidová zábava se zpěvem a tancem. Za první světové války se stal První máj běžným dnem 

a veřejné májové oslavy byly zakázány. Po skončení války byl v roce 1919 opět Svátek 

práce prohlášen za státní svátek a došlo ke splnění nejstaršího požadavku dělnického hnutí 

– k ustanovení osmihodinové pracovní doby. Oslavy Svátku práce dostaly v této době už 

jiný ráz. Byl oslavován po celém národě a jednotlivé politické strany pořádaly své vlastní 

manifestace opakovaně na stejných místech.112 Průběh oslav byl u všech stran obdobný, 

lišily se pouze svým zaměřením. KSČ po svém vzniku v roce 1921 navazovala jako jediná 

na revoluční tradice Prvního máje, hlásila se k mezinárodnímu dělnickému hnutí a 

typickými hesly prohlašovala jeho požadavky.113 

                                                        
108 SOBOTKOVÁ, Jitka. 2011. Komunistické slavnosti v Československu v letech 1948–1989. Olomouc, 2011. Disertační práce. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 53. 
109 KLEVETOVÁ, Vladimíra: 1. máj v Čechách. In: Český lid. 76 (1986), s. 153. 
110 Tamtéž. 
111 RATAJOVÁ, Jana. Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní 
dějiny. Praha: Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 57. 
112 SOBOTKOVÁ, Jitka. 2011. Komunistické slavnosti v Československu v letech 1948–1989. Olomouc, 2011. Disertační práce. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 53. 
113 KLEVETOVÁ, Vladimíra: 1. máj v Čechách. In: Český lid. 76 (1986), s. 154.  
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Historička Vladimíra Klevetová také podotýká, že od roku 1890 do roku 1938 

došlo ve slavení Prvního máje ke změnám, a to jak z hlediska ideového, tak i kulturně-

společenského. Do začátku 20. století probíhaly oslavy bez větší organizace a měly podobu 

spíše zábavní akce. Se vznikem odborových a politických uskupení začaly být oslavy 

jednotné a organizované, kdy se organizátoři shromáždění snažili působit na lid a získávat 

ho pro své politické cíle. Oslavy začaly mít svůj pevný program – v předvečer divadelní 

představení, ráno průvod na náměstí, následně schůze a projev představitele strany a večer 

lidové veselice. Tento agitační charakter oslav se podle Klevetové ukazoval i na výzdobě 

májového průvodu – objevovaly se rudé prapory, květiny, transparenty s hesly a podobně. 

Před první světovou válkou se začaly používat i alegorické vozy, které si komunisté 

zachovali následně i od roku 1948.114 

Za Protektorátu Čechy a Morava dostal svátek opět jiný charakter. Nacisté ho 

prohlásili za Svátek národní práce. Uvědomovali si potřebu dělníků pro válečnou výrobu a 

ponechali jim tento den volný. Nacisté pro dělníky pořádali v tento různé kulturní akce, 

čímž si mnohé z nich získali na svou stranu.115 

 Po druhé světové válce navázaly oslavy na předválečné tradice. V letech 1946 až 

1947 svátek slavily stejně jako předtím jednotlivé politické strany a dodržovaly i 

předválečnou formu oslav. 

4.2 První máj za komunistického režimu 
 Po únorovém převratu se podle stalinské ideologie na první místo ve společenské 

hierarchii dostal manuálně pracující dělník. Naproti tomu byla buržoazie ze společnosti 

vyloučena.116 Začalo docházet k úplné sovětizaci československé kultury a snaze o 

kolektivnost ve všech směrech. Je proto nasnadě, že komunisté navázali na tradici 

světového dělnického hnutí a Svátku práce dávali ideologický význam a začali ho využívat 

ve svůj prospěch. 

Každoroční mohutné oslavy Prvního máje měly demonstrovat kontinuitu režimu a 

ukazovat jednotu obyvatelstva a jeho semknutost kolem KSČ a dělnické třídy. Oslavy 

Svátku práce byly ve všech zemích sovětského bloku společné a měly posilovat sféru vlivu 

Sovětského svazu.117 A jak zdůrazňuje Sobotková, právě z tohoto důvodu „byl na tyto 

                                                        
114 KLEVETOVÁ, Vladimíra: 1. máj v Čechách. In: Český lid. 76 (1986), s. 154-155. 
115 PIDIMA, Dominik. Oslavy Prvního máje v letech 1945-1960 v Brně. Brno, 2018. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Filozofická fakulta, s. 17. 
116 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. 2010. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010, s. 88. 
117 SOBOTKOVÁ, Jitka. 2011. Komunistické slavnosti v Československu v letech 1948–1989. Olomouc, 2011. Disertační práce. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 54. 
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slavnosti v Moskvě kladen mimořádný důraz. Tento tlak se podařilo přenést z Moskvy přes 

vlády jednotlivých států až do nejmenších stranických organizací, které se podílely na 

organizaci velkolepých a v dějinách zcela mimořádných slavnostních akcí.“118 

Vyznění Prvního máje pomáhala i jeho pozice během kalendářního roku. Mohutné 

manifestace se odehrávaly na začátku jara, které bývá symbolem úrody, počátkem nového 

života a lásky. Komunisté tak jednoduše mohli tyto zvyklosti převést také na počátek 

něčeho nového – na cestu k socialismu.119 

4.2.1 Organizovanost průvodů 
Jak už bylo řečeno, typickým znakem komunistických oslav obecně byla jejich 

organizovanost. A u prvomájových oslav tomu nebylo jinak. Hlavním organizátorem byl 

Ústřední akční výbor Národní fronty, jeho ústřední májová komise a samotný ÚV KSČ. 

Masové průvody občanů, které měly symbolizovat odhodlání kráčet vpřed k vítězné 

budoucnosti, se připravovaly měsíce dopředu, v případě jubilejních let, tj. let dělitelných 

pěti120, se někdy s přípravami začalo už o dva roky dříve. 

Průvody se konaly ve větších městech a účastníci se do nich řadili podle 

jednotlivých organizacích – buď podle svých pracovišť, nebo škol. Organizaci podléhal i 

čas a místo, kde se měli účastníci před průvodem sejít, a také jejich umístění v průvodu. 

V jeho čele často pochodovali tzv. úderníci, lidé, kteří dosahovali nadprůměrných 

pracovních výsledků a byli podle představ tehdejšího režimu považováni za elitu.121 

Nicméně Ratajová podotýká, že v Československu nikdy nebylo konkrétně postavení 

v průvodu nacvičováno tak, jako například v bulharské Sofii, kde už týden před Prvním 

májem zástupy účastníků cvičily přesné tempo průvodu, průběh manifestace nebo šířku a 

délku průvodu.122 

 V Praze byly prvomájové průvody těmi největšími v zemi. V letech 1948 až 1973 

se konaly na Václavském náměstí. Jedinou výjimkou byly roky 1967 a 1968, kdy se kvůli 

technickým důvodům manifestace konala v ulici Na Příkopě, a rok 1969.123 Do roku 1987 

se poté průvod konal na Letenské pláni. Poslední dva roky před pádem režimu se přesunul 
                                                        
118 SOBOTKOVÁ, Jitka. 2011. Komunistické slavnosti v Československu v letech 1948–1989. Olomouc, 2011. Disertační práce. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 54. 
119 RATAJOVÁ, Jana. Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní 
dějiny. Praha: Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 53. 
120 V těchto letech se vedle májových oslav také konaly od roku 1955 s výjimkou roku 1970 celostátní spartakiády. RATAJOVÁ, Jana. 
Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny. Praha: 
Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 53. 
121 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. 
Šťastné zítřky (Academia), s. 976. 
122 RATAJOVÁ, Jana. Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní 
dějiny. Praha: Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 52. 
123 Tamtéž, s. 61. 
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opět na Václavské náměstí. V hlavním městě se průvodu účastnili i vrcholní funkcionáři. 

Ti shlíželi na davy občanů z vyvýšených tribun. Součástí každoročních manifestací byl i 

projev prezidenta republiky. 

Ratajová v souvislosti s tím také podotýká, že hlavním rysem májových oslav 

v období socialismu byla jejich všeobecnost.124 Hlavní organizátoři se snažili zapojit jak do 

pečlivých příprav, tak i do samotných průvodů každého občana – dělníka, úředníka, 

důchodce, školáka, studenty nebo i ženy v domácnosti. Podle dobových odhadů se průvodů 

účastnily v Praze sta tisíce lidí, v Brně v roce 1950 údajně až 150 tisíc lidí.125 

Vzhledem k tomu, že První máj symbolizoval směřování společnosti k socialismu, 

sloužil také jako přehlídka výsledků a úspěchů. K tomu, aby průvod opravdu ukazoval 

nejlepší práce a výsledky snažení, upravovalo se v důsledku toho i tempo výroby. Plány 

bývaly upravovány tak, aby jejich splnění nebo alespoň částečné výsledky připadly právě 

na Svátek práce. Často byly ale uzavírané závazky k Prvnímu máji zkreslující a 

samoúčelné, a to především v zemědělství.126 Slovenský historik Roman Krakovský 

zdůrazňuje, že v důsledku toho byl tradiční výrobní cyklus narušen, protože v podnicích 

přijímali velkou část závazků k překonání plánu právě k Prvnímu máji.127 Nicméně jak 

vzápětí podotýká, tak otázka, jestli bylo propojení oslav a výroby pouze formální, nebo 

opravdu skutečné, zůstává zatím otevřená. 

V souvislosti s tím si Krakovský všímá i toho, že prvomájový průvod představoval 

formou mýtu dějiny dělnického hnutí – „v čele průvodu vlaje rudá zástava, oznamující 

začátek dělnické revoluce. Za ní nastupují portréty historických zakladatelů oficiální 

doktríny. Doprovází je portrét ‚prvního dělnického prezidenta‘ a šiřitele jejich učení 

v Československu. Následují podobizny členů politbytra, současných realizátorů tohoto 

politického a sociálního programu. Pozdravy adresované členským zemím východního 

bloku se odvolávají na společenství ‚spřátelených národů‘… Obyvatelstvo, organizované 

v průvodu do závodních delegací, vytváří svou prací budoucí socialistickou společnost, 

čímž průvod dovršuje kompozici chronologicky plynoucích dějin dělnického hnutí“128. 

Vedle samotných průvodů byly součástí prvomájových oslav i doprovodné akce – 

v předvečer Prvního máje a následně až do 9. května se konaly lidové veselice, estrády a 

                                                        
124 RATAJOVÁ, Jana. Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní 
dějiny. Praha: Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 53. 
125 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. 
Šťastné zítřky (Academia), s. 754. 
126 RATAJOVÁ, Jana. Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní 
dějiny. Praha: Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 53. 
127 KRAKOVSKÝ, Roman: Ať žije První máj! Rituál oslav Svátku práce. In: Dějiny a současnost. 28, 1/2006, s. 18. 
128 Tamtéž, s. 17-18. 
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vystoupení. V Praze se lidé na nich scházeli v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, 

Valdštejnské zahradě nebo na Staroměstském náměstí. 

4.2.2 Propagandistická výzdoba 
Přípravu zahrnovala i rozsáhlá výzdoba všech lokalit průvodů. Podklady pro 

výzdobu zpracovávaly příslušné orgány do roku 1969 na celostátní úrovni, poté jen na 

republikové úrovni.129 Celoměstskou výzdobu zajišťoval v Praze Národní výbor hlavního 

města Prahy společně s velkým množstvím komunálních podniků. Vedle jednotné 

celoměstské výzdoby existovala také občanská výzdoba, kterou zajišťovaly obvodní 

národní výbory. Ta především zahrnovala: „1. vlajkovou a praporovou výzdobu budov a 

oken bytového fondu, 2. instalaci praporů a vlajek na stožárech…, 3. výzdobu a údržbu 

stávajících panelů na příjezdových komunikacích do Prahy, v parcích a u závodů, 4. 

květinovou výzdobu a vhodnou úpravu nevzhledných proluk a prostranství, 5. čistotu 

obchodních výloh, chodníků a fasád domů“130.  

Vedle toho byli i jednotliví občané vyzývání ke zdobení oken svých domů 

barevnými praporky a vlajkami. Na základě jejich případného vylepování, či spíše 

nevylepování se následně posuzoval postoj a loajalita každého občana k režimu.131 

 V souvislosti s rozsáhlou výzdobou také vznikala brigádnická hnutí, která se do té 

doby zapojovala především v těžkém průmyslu a stavebnictví. V průběhu let se dubnové 

akce na úklid měst před prvomájovými oslavami staly běžnou součástí života obyvatel. 

Ratajová ale zdůrazňuje, že mediální popularita předmájového brigádnického hnutí často 

nebývala přímo úměrná politickému dění: „Brigády a jiné přípravy k májovým oslavám 

zaplňovaly stránky denního tisku především v letech chudých na politické události, v letech 

politicky živých se naopak vytrácejí. Jako příklad se nabízí rok 1968, ale i v klidných letech 

normalizace plnily tyto aktivity stránky novin především v době, kdy se nekonal žádný sjezd 

KSČ nebo SSM.“132 

ÚV KSČ také vypracovával seznam hesel, která patřila k jednomu 

k nejzřetelnějším prvkům propagandy ve veřejném prostoru.133 Hesla byla publikována 

v denním tisku a účastníci průvodu je měli napsané na transparentech a na 

                                                        
129 RATAJOVÁ, Jana. Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní 
dějiny. Praha: Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 55. 
130 Tamtéž, s. 56. 
131 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. 
Šťastné zítřky (Academia), s. 755. 
132 RATAJOVÁ, Jana. Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj: Časopis pro kulturní 
dějiny. Praha: Scriptorium, 2000, roč. 2, č. 1, s. 55. 
133 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. 
Šťastné zítřky (Academia), s. 353. 
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frekventovaných místech průvodů byla vylepována na budovy. Hesla byla následně 

provolávána davem společně se zpěvem ideologicky vhodných písní – jako například 

Internacionála nebo Píseň práce. 

Vedle transparentů s hesly tvořily celkové estetické a propagandistické vyznění 

prvomájových průvodů i typické rudé prapory, portréty vrcholných domácích i sovětských 

státníků nebo dekorativní mávátka, tzv. májovky.134 Neodmyslitelnou součástí oslav se 

staly i alegorické vozy. Ty buď karikovaly nepřátele režimu, americké imperialisty nebo 

emigranty na Západě, nebo naopak zobrazovaly pozitivní hodnoty nebo profesní skupiny. 

V 60. letech se nicméně vozy začaly z prvomájových manifestací vytrácet, a to 

pravděpodobně kvůli náročnosti jejich zapojení do celé organizační struktury průvodu. 

Knapík také uvádí, že svoji roli mohlo sehrát i postupné obsahové vyprazdňování dekorací 

na průvodech.135 V roce 1982 vozy z průvodů zmizely úplně. 

Společně s hesly také ÚV KSČ vytvářel oficiální propagační materiály – plakáty a 

odznaky. V první polovině 50. let vznikly i pohledy k prvomájovým oslavám.136  

                                                        
134 Zejména v 50. letech bylo občanům doporučováno, aby mávátka byla více tematicky zaměřená a měla vyjadřovat nějaké negativní 
jevy. V pozdějších letech zase často májovky odkazovaly na podnik, který občané v průvodu reprezentovali. Mávátka sloužila i jako 
pohyblivý element, který dával průvodům vyznění chvějivé vlny radosti. KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a 
životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. Šťastné zítřky (Academia), s. 523-524. 
135 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. 
Šťastné zítřky (Academia), s. 129. 
136 Pohlednice v té době nahradily tradiční zasílání velikonočních pozdravů, které byly režimem považována za ideologicky 
nevyhovující. KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: 
Academia, 2011. Šťastné zítřky (Academia), s. 755. 
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5. Mediální obraz oslav Prvního máje 

Cílem praktické části této práce bude zjistit, jak se mediální obraz oslav Prvního 

máje proměňoval v průběhu čtyř desetiletí vlády KSČ v Československu. Zaměřím se na 

vybraná období ve třech periodikách – Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie.  

Jako výzkumný vzorek jsem si vybrala vždy období dva týdny před prvním 

květnem a týden po něm, tzn. v každém roce se jedná o období od 17. dubna do 8. května. 

Toto rozmezí jsem si zvolila proto, že jsem chtěla do analýzy zahrnout jak mediální obraz 

příprav svátku, samotné oslavy, tak i jejich dozvuky v dobovém tisku. Analýza se vždy 

týká hlavních vydání deníků a nebude zohledňovat jejich přílohy. 

Údaje jsem následně shromažďovala v deseti letech v průběhu období od roku 1948 

až do roku 1989. Konkrétně se vždy jednalo o poslední dva roky v každém desetiletí, tzn. o 

léta 1948, 1949, 1958, 1959, 1968, 1969, 1978, 1979, 1988, 1989. 

Výběr těchto let jsem zvolila proto, že roky končící na číslici osm nebo devět byly 

v mnoha případech pro československé dějiny zlomové. Konkrétně za komunistické éry 

považuji za klíčové především konec 40. let (Vítězný únor a zakladatelské období), konec 

60. let (pražské jaro a začátek normalizace) a konec 80. let (cesta k sametové revoluci). 

Další dvě desetiletí, tj. konec 50. a 70. let, jsem do práce zařadila pro dodržení kontinuity 

analýzy. 

5.1 Kvalitativní analýza 

K analýze jsem si vybrala metodu kvalitativního výzkumu. Vzhledem k tomu, že 

lze při něm využít velkého množství metod, tak v podstatě neexistuje jeho přesná definice 

nebo jediný uznávaný způsob jeho provedení. Sociologové Anselm Strauss s Juliet 

Corbinovou podotýkají, že samotné označení kvalitativní výzkum je zavádějící, protože 

může pro každého znamenat něco jiného.137 

Obecně se dá říct, že se jedná o jakýkoliv výzkum, který nepoužívá statistické 

metody či jiné formy kvantifikace k získání výsledků a jeho výsledky nejsou 

standardizované. Tím se především liší od druhého základního typu výzkumu, a to 

výzkumu kvantitativního. 

Kvalitativní metody mohou často sloužit k získání dat, která kvantitativními 

analýzami zjistit nejdou. Například český sociolog Jan Hendl považuje právě objasnění 

                                                        
137 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: 
Sdružení Podané ruce, 1999, s. 10. 
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toho, jak se lidé v daném prostředí chovají, proč takovým způsobem jednají nebo jak 

organizují svůj každodenní život za jeden z hlavních úkolů kvalitativního výzkumu.138 

Oproti kvantitativním metodám jsou zpravidla postupy kvalitativních výzkumů 

méně přísné a analýza se řídí hlavně samotným výzkumným materiálem. V důsledku toho 

je podle mediálních teoretiků Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské zřejmé, že 

neexistuje v kvalitativní analýze ani jeden přesný postup, ani výsledek – naopak při ní 

dochází k pluralitě přístupů i postupů a záleží na samotném výzkumníkovi, jak přesně bude 

ve výzkumu postupovat.139 

Jak autoři dodávají, výzkumník je tím pádem nedílnou součástí kvalitativního 

výzkumu a je nezastupitelný.140 Nicméně právě s tím souvisí i kritika kvalitativního 

výzkumu jako takového, která zdůrazňuje právě to, že výsledky mohou být ovlivňovány 

osobou výzkumníka, který svými postoji může mít vliv na zvolené postupy analýzy. 

V souvislosti s tím Strauss a Corbinová zmiňují, že právě jedněmi z dovedností 

výzkumníka nutnými pro kvalitativní výzkum je dovednost odstoupit, kriticky analyzovat a 

vyhnout se zkreslení.141 

Vzhledem k tomu, že oba typy výzkumu mají své výhody i nevýhody, tak se 

v mnoha případech oba postupy kombinují, čímž dochází k tzv. triangulaci metod.142 Je tak 

například možné vycházet z kvantitativního výzkumu, jehož část výzkumník následně 

podrobí kvalitativní analýze. 

5.1.1 Kvalitativní analýza dokumentů 
K analýze periodik jsem si vybrala konkrétně metodu kvalitativní analýzy 

dokumentů. Vycházím z typologie Hendla143, který analýzu dokumentů považuje za jednu 

ze standardních aktivit při kvalitativním i kvantitativním výzkumu. Podle něj je kvalitativní 

analýza dokumentů důležitá především u historicky časově vzdálených událostí. 

Za dokumenty se podle Hendla dají považovat všechny stopy existence člověka. 

Vedle novinových textů a fotografií, které jsem si k analýze vybrala, se může jednat také o 

                                                        
138 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016, 
s. 48. 
139 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 329. 
140 Tamtéž, s. 19. 
141 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: 
Sdružení Podané ruce, 1999, s. 11. 
142 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 20. 
143 Jako další přístupy uvádí případovou studii, etnografický výzkum, zakotvenou teorii, fenomenologické zkoumání, biografický 
výzkum, historický výzkum, akční výzkum a kritický výzkum. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 
Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016, s. 101-146. 
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deníky, plakáty, obrazy, knihy nebo záznamy projevů funkcionářů.144 Za výhody 

kvalitativní analýzy dokumentů se považuje především rozmanitost zkoumaných 

dokumentů a také fakt, že slouží jako výzkumný materiál, který není zdrojem chyb, jakým 

mohou být ostatní výzkumné metody – například rozhovor nebo pozorování.145 

Podle německého sociologa Philippa Mayringa má kvalitativní výzkum dokumentů 

čtyři fáze.146 První fází je definice výzkumných otázek, následně přichází na řadu nutnost 

definice toho, co bude výzkumník považovat za dokument. Třetí fází je pramenná kritika147 

a posledním krokem je interpretace dokumentů s hledáním odpovědi na položené otázky. 

S ohledem na své téma jsem si stanovila následující otázky, které budu chtít 

analýzou periodik zodpovědět: 

- Jak se vyvíjel mediální obraz oslav Prvního máje v průběhu čtyř desetiletí 

komunistického režimu? 

- Jak se lišil mediální obraz oslav Prvního máje v jednotlivých denících? 

- Jak deníky informovaly o průběhu oslav v zemích tzv. Východního bloku? 

- Jak deníky informovaly o průběhu oslav v zemích tzv. Západního bloku? 

- Jak pracovala jednotlivá periodika s fotografiemi, které zachycovaly První máj? 

 

Pro lepší zmapování toho, jakou pozornost věnovaly oslavám jednotlivé deníky, 

doplním analýzu i kvantitativní částí, která následně podpoří samotnou interpretaci textů. 

Stanovila jsem si čtyři kritéria, podle kterých budu zmínky o oslavách Prvního máje 

rozdělovat pro každý deník v každém roce zvlášť. Těmito kritérii jsou: 

- Obecné texty obsahující informace o Prvním máji (organizační informace, průběh 

oslav apod.) 

- Hesla a budovatelské písně 

- Texty informující o oslavách Prvního máje v zemích Východního bloku a jejich 

spojenců 

- Texty informující o oslavách Prvního máje v zemích Západního bloku a jejich 

spojenců 

                                                        
144 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016, 
s. 134. 
145 Tamtéž. 
146 Tamtéž, s. 134-135. 
147 Jak už bylo zmíněno, za zkoumané dokumenty jsem si stanovila dobový tisk. Tyto vybrané dokumenty jsem následně nemusela 
podrobovat pramenné kritice vzhledem k účelovému výběru výzkumného vzorku. Ten Trampota s Vojtěchovskou charakterizují jako 
„výběr prvků z důvodu jejich specifické charakteristiky“. TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 
Praha: Portál, 2010, s. 29. 
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První kritérium mi poslouží k tomu, abych mohla lépe zmapovat počet zmínek 

v každém deníku a následně tyto údaje porovnat a interpretovat jejich rozdíly. Druhé 

kritérium ukáže, jaké byly rozdíly v publikování ideologických hesel a písní mezi 

jednotlivými deníky. Třetí a čtvrtý bod slouží ke zjištění rozdílů v tom, jakou pozornost 

deníky věnovaly Svátku práce ve Východním bloku oproti dění na Západě. Zjištěné údaje 

zaznamenám do tabulek a následně je v analýze interpretuji společně se zodpovězením 

výzkumných otázek. Pokud budou v periodikách souhrnné texty popisovat průběh oslav 

Svátku práce ve státech jak Východního, tak i Západního bloku, zaznamenám do tabulky 

vždy ke každé z těchto dvou kategorií hodnotu 0,5. Tím budou dodrženy celkové počty 

zmínek v každém sledovaném roce, aby je bylo možné následně interpretovat. 

Předesílám, že se nejedná o kvantitativní analýzu jako takovou. Jedná se pouze o 

dílčí číselné zaznamenání v rámci kvalitativní analýzy. V této kvantitativní části také 

nebudu pro snadnější zobrazení zohledňovat to, jestli se texty o Prvním máji objevily na 

titulní straně, případně jaký rozsah články měly. Tyto aspekty následně zhodnotím až 

při samotné kvalitativní analýze textů. Také dodávám, že po interpretaci zjištěných počtů 

jednotlivých článků nebude mým cílem rozebrat všechny texty, které jsem zaznamenala do 

tabulek. Při jejich analýze se zaměřím především na ty, které budou klíčové pro 

zodpovězení výzkumných otázek a k vytvoření celkového obrazu o proměnách oslav. 

5.2 Po Vítězném únoru 
V prvních dvou letech byl mediální obraz oslav Prvního máje nejintenzivnější. 

Deníky publikovaly v roce 1948 a 1949 nejvíce článků ze všech sledovaných let a v tisku 

se zrcadlily hlavní cíle komunistů v tzv. zakladatelském období.148 Ačkoliv Svobodné 

slovo a Lidová demokracie publikovaly méně zmínek než Rudé právo, z jejich mediálního 

obrazu bylo již patrné podřízení se komunistickým orgánům. 

5.2.1 Rok 1948 
Všechny tři deníky se v roce 1948 zaměřily především na to, že se jedná o první 

jednotné oslavy Prvního máje, kterých se mohou občané zúčastnit díky únorovým 

událostem. Všechny deníky vyzývaly občany v různé míře – z toho Rudé právo nejvíce – 

především k jejich aktivitě při organizaci oslav. Zejména Rudé právo se obracelo 

k minulosti. Dávalo do kontrastu minulý První máj, který podle deníku nebyl jednotný, 

s tím současným, který bude moci být jednotný a odstartuje směřování k socialismu. 

                                                        
148 Podrobněji viz kapitola 1.1. 
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Právě slova jako jednota nebo společné byla ve všech textech středem pozornosti, a 

to ve všech třech denících. To dokazuje i hlavní heslo oslav, kterým bylo spojení Jednota 

dá národu sílu, štěstí, svobodu. Další hesla byla například ve znění: V jedné frontě jdem za 

Klementem Gottwaldem, Vítězství národní fronty – vítězství republiky nebo Pravda 

zvítězila v únoru – pravda zvítězí v květnu. 

Rudé právo publikovalo v roce 1948 oproti dalším dvěma deníkům o více než 

polovinu větší množství textů týkajících se oslav Prvního máje. Za tři týdny se v deníku 

objevilo přibližně 90 článků. Oproti tomu Svobodné slovo a Lidová demokracie zveřejnily 

kolem 35 zmínek. Rudé právo bylo mnohem aktivnější i ve zveřejňování hesel, která za 

sledovanou dobu zveřejnilo šestkrát. Kdežto ve Svobodném slově se objevilo pouze jednou 

samotné heslo, v Lidové demokracii dokonce ani jednou. 

Všechny tři deníky se obracely v souvislosti s oslavami na nadcházející volby, 

které se konaly 30. května. Využívaly právě jednoty zdůrazňované v ohledu na První máj i 

na volby. Jak stálo například ve Svobodném slově, tak „jednotná oslava 1. máje je též 

počátkem volebního období, ve kterém obrozená Národní fronta předstoupí jednotnou 

kandidátkou před československý národ. Tato politická shoda, která přispěla k uklidnění a 

upevnění našeho politického života, je zároveň znakem, že chce budovat svůj stát v klid a 

v pokoji, po boku svých přátel, a že naší největší životní tužbou je zvýšit životní úroveň a 

blahobyt nejširších vrstev národa“149. 

Rudé právo také zveřejňovalo v mnohem větší míře detailní články, které se týkaly 

toho, co přesně mají při organizaci svátku všichni občané dělat. Detailně uvádělo, jaká 

výzdoba je povolená, co si lidé mohou do průvodu vzít za hesla, transparenty, vlajky, 

obrazy a podobně. V tomto směru byly další dva deníky odlišné. Zřídkakdy se v nich 

objevily podobné pasáže a z hlediska organizačních věcí se zaměřily spíše na publikování 

informací ohledně přesného času a místa shromaždišť jednotlivých skupin průvodu. I co se 

týče rozsahu, většina článků v Rudém právu byla delší než v ostatních denících. Patrné to 

bylo zejména v prvních dvou týdnech před Prvním májem, kdy často byly ve Svobodném 

slově nebo Lidové demokracii zveřejňovány jen několikařádkové zprávy. 

 Rudé právo zmínilo oslavy Prvního máje hned 17. dubna, a to textem o soutěži o 

1 200 000 výtisků Rudého práva, do které se mohly přihlašovat všechny kraje a objednat si 

počet výtisků deníku.150 Svobodné slovo zmínilo První máj 18. dubna krátkým textem o 

                                                        
149 ŠLECHTA, E. 1. máj. Svobodné slovo, 1. 5. 1948, roč. 4., č. 102, s. 1. 
150 NESG. Na 1. máje 1,200.000 výtisků Rudého práva. Rudé právo, 17. 4. 1948, roč. 28, č. 91, s. 5. 
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tom, že na oslavy do Československa přijedou maďarští delegáti.151 V Lidové demokracii 

až 23. dubna vyšel krátký text o tom, že organizací oslav se v Praze zabývá přípravná 

organizační komise, kterou tím pověřil krajský akční výbor Národní fronty.152 

 Zmínka o oslavách následně od 17. dubna až do 7. května v Rudém právu 

nezmizela. Hned v prvním sledovaném týdnu zveřejnilo dohromady 14 různých textů o 

Prvním máji. Například dne 21. dubna publikovalo poprvé podrobné pokyny pro „každého 

pracujícího v zemi“. Vyzývalo je k tomu, aby chodili zvát své okolí na oslavy: „Choďte 

tedy zvát k účasti na oslavách 1. máje všechny občany bez rozdílu politické příslušnosti. 

Jestliže se někteří vaši sousedé budou ostýchat, nabídněte jim, že se pro ně 1. května ráno 

stavíte a vezmete je s sebou na seřadiště a do průvodu.“153 Formulace v rozkazovacím 

způsobu má značný aktivizační charakter a v ostatních dvou denících se podobné výzvy 

v těchto dnech neobjevovaly. 

 Hned den poté Rudé právo zveřejnilo organizační informace poprvé na titulní 

stranu, ze které zmínka o Prvním máji až do 6. května nezmizela.154 I z toho je patrný 

důraz, který deník na Svátek práce dával. V tomto článku zdůrazňoval, že v průvodu 

půjdou všechny politické strany i další zájmová uskupení spolu, čímž znovu zvýraznil 

jednotu oslav – měli spolu jít „prostě všichni, kteří poznali, že síla a štěstí národa spočívá 

v jeho jednotě“155. O den později v rubrice Život strany Rudé právo opět zveřejnilo pokyny 

k přípravám v rozkazovacím způsobu, které byly tentokrát očíslované. Například druhý 

bod zněl: „Určete soudruhy, kteří budou na seřadištích v průvodě a při táboru prodávat 

náš tisk…“156, čtvrtý bod zmiňoval, že „spolky ponesou své prapory spolkové, řemeslníci a 

živnostníci své historické znaky“157 a šestý bod uváděl: „Tábor lidu – Upravte řečnickou 

tribunu (nikoliv auto nebo vůz). Všude zařiďte rozhlas a projevy vysílejte případně i 

městským rozhlasem.“158 

 Další dva deníky byly oproti Rudému právu v prvním sledovaném týdnu, co se týče 

počtu článků i jejich agitačního charakteru umírněnější. Svobodné slovo publikovalo v 

tomto týdnu pět článků, Lidová demokracie pouze dva. Shodovaly se v tom, že 

zdůrazňovaly úkoly a povinnosti především politické strany, jejíž ústřední deník 
                                                        
151 č. Maďarští delegáti do Prahy na oslavy 1. května. Svobodné slovo, 18. 4. 1948, roč. 4., č. 91, s. 1. 
152 NESG. Jednotná příprava 1. máje v Praze. Lidová demokracie, 23. 4. 1948, roč. 4 , č. 95 , s. 3. 
153 NESG. Život strany: Připravujeme První máj. Rudé právo, 21. 4. 1948, roč. 28, č. 94, s. 5. 
154 V porovnání s dalšími dvěma deníky je v tomto ohledu znatelný rozdíl. Svobodné slovo, vyjma krátké zmínky o maďarských 
delegátech z 18. dubna, zveřejnilo první větší zmínku o Prvním máji na titulní stranu až 25. dubna a pokračovala v tom do 4. května. 
Lidová demokracie umístila na titulní stranu informaci o Prvním máji až 27. dubna a stejně jako ve Svobodném slovu se různé další 
články o oslavách na titulní straně objevovaly do 4. května. 
155 NESG. Příprava k jednotnému 1. máji v plném proudu. Rudé právo, 22. 4. 1948, roč. 28, č. 95, s. 1. 
156 NESG. Život strany: Připravujeme 1. máj. Rudé právo, 23. 4. 1948, roč. 28, č. 96, s. 5. 
157 Tamtéž. 
158 Tamtéž. 
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představovaly. Svobodné slovo například v jednom článku vyzývalo „příslušníky 

československé strany socialistické, aby v dohodě s májovými výbory, utvořenými při 

akčních výborech Národní fronty, vyslali v neděli dne 25. dubna t. r. členy do dvojic, které 

budou zváti občany k hromadné účasti na letošních oslavách 1. května“159. O den později i 

Lidová demokracie uváděla ve své rubrice Hlídka strany, která byla obdobou Života strany 

v Rudém právu, že „mohutnou svojí účastí budeme manifestovat tuto jednotu národa a 

činovníci schválených akčních výborů čs. strany lidové v Čechách i na Moravě přičiní se 

svou spoluprací o plný úspěch celonárodních oslav“160. 

 Ve všech třech denících se počet zmínek i jejich agitační charakter začal stupňovat 

v posledních dnech před oslavami. Rudé právo v těchto dnech publikovalo jako jediný 

deník hesla k Prvnímu máji i Píseň práce. Také se jako jediné věnovalo detailněji tomu, co 

přesně manifestující v průvodu uvidí. V jednom textu, který obsahoval útočnou rétoriku 

namířenou proti režimním nepřátelům, zmiňovalo připravovanou scénku Sboru národní 

bezpečnosti. Ten měl předvést, jak vypadaly prvomájové oslavy v minulosti, kdy policajti 

rozháněli občany a tloukli je pendreky. SNB měl však ve scénce ukázat, jak by od toho 

občany nyní uchránil a měl se předvést jako „neúprosný a důsledný pronásledovatel všech 

živlů lidu nepřátelských, zrádců a šmelinářů“161. Zmínka o této chystané scénce se 

například v dalších dvou denících neobjevila. Rudé právo také jako jediné využívalo 

dopisů od čtenářů, kterých se například ptali, jak se na oslavy těší. Všichni dotázaní 

potvrzovali rétoriku deníku a jen uváděli, že se nejvíce těší právě na jednotu.162 

 Ostatní dva deníky v těchto dnech zveřejňovaly jen stručné organizační informace 

nebo to, kdo ze zahraničních delegátů do Československa dorazí. Na titulních stranách 

ještě v posledních dnech v rámečcích uváděly, že se všichni jednotně sejdou v průvodu a 

že se o to přičiní i Československá strana lidová, resp. Československá strana socialistická. 

Lidová demokracie například 30. dubna zveřejnila: „V jednotě je síla a rozvoj republiky. 

Proto letošní 1. máj bude oslaven jednotně pod prapory Národní fronty. Všichni příslušníci 

čs. strany lidové zúčastní se těchto společných oslav. Nikdo nebude doma – vše na 

společnou manifestaci lidu!“163 

Přímo 1. května věnovalo Rudé právo celou titulní, třetí, čtvrtou a pátou stranu 

z celkových osmi jen Prvnímu máji. Oproti tomu Svobodné slovo i Lidová demokracie 

                                                        
159 ÚSTŘEDNÍ SEKRETARIÁT ČESKOSLOVENSKÉ STRANY SOCIALISTICKÉ. Přípravy společných oslav 1. května. Svobodné 
slovo, 23. 4. 1948, roč. 4., č. 95, s. 2. 
160 NESG. Hlídka strany. Lidová demokracie, 25. 4. 1948, roč. 4 , č. 97 , s. 4. 
161 J. K. SNB v májovém průvodu. Rudé právo, 27. 4. 1948, roč. 28, č. 99, s. 5. 
162 NESG. Co bude na májovém průvodu nejkrásnější. Rudé právo, 29. 4. 1948, roč. 28, č. 101, s. 5. 
163 Lidová demokracie, 30. 4. 1948, roč. 4 , č. 101 , s. 1. 
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věnovaly Prvnímu máji titulní stranu a poté pouze pět, resp. čtyři texty. Rudé právo spojilo 

1. května svůj titulek s únorovým vítězstvím – „1. máj – svátek velkých vítězství lidové 

demokracie, pokojné tvořivé práce a radosti“164. Článek pod tímto titulkem zdůrazňoval 

hned v první větě, že „letošní máj patří mezi nejvýznamnější máje“ a letos všichni oslavují 

především „velké vítězství nad reakčními silami“165. Na titulní straně také publikovalo jako 

jediné text od předsedy vlády Antonína Zápotockého, který v něm zmiňoval to, jak byl 

První máj od kapitalistů zakazován166, a od generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa 

Slánského, který kritizoval především velké množství politických stran v Národní frontě za 

dob první republiky a opět vyzdvihoval jednotu, kterou díky Klementu Gottwaldovi mohou 

v Československu oslavovat.167 Rudé právo také jako jediné zveřejnilo májový slib pro 

občany, v němž mimo jiné stálo, že občané slibují věrnost Československu a jubilejní rok 

oslaví především zvýšeným pracovním úsilím.168 

Oproti Rudému právu zveřejnily další dva deníky v tento den na titulní strany texty 

od představitelů svých politických stran.169 Svobodné slovo otisklo článek od Emanuela 

Šlechty, předsedy ČSS. Ten zdůrazňoval jednotu národa a „jednotný projev vůle za 

socialismus“170 a obracel k nadcházejícím volbám na začátku května. Lidová demokracie 

zase na titulní stranu umístila článek od Aloise Petra, předsedy ČSL, který mimo jiné 

vyzdvihl to, že křesťanské dělnické hnutí už před první světovou válkou bojovalo proti 

„liberálně kapitalistickému řádu“171. 

Další vydání vyšlo až 4. května. Na rozdíl od dvou týdnů před Prvním májem byl 

mediální obraz samotných oslav z hlediska použité rétoriky ve všech denících obdobný. Ve 

všech se zdůrazňovalo především to, že občané mohou „poprvé slavit bez vnitřních 

rozporů“172. V tento den byl titulek na titulní straně v Rudém právu ve znění: „Předseda 

Klement Gottwald na Václavském náměstí v Praze: Vítězný únor, vítězný únor, vítězné 

volby 30. května – toť jeden logický řetěz“. V úvodním textu opět deník zmínil spojitost 

s Vítězným únorem, kdy „po porážce reakce v únoru lid opět nastoupil do ulic“173 a uvedl, 

že se jednalo o nejmohutnější a nejradostnější manifestaci, kterou kdy v zemi zažili. Hned 
                                                        
164 Rudé právo, 1. 5. 1948, roč. 28, č. 103, s. 1. 
165 GOTTWALD, K. 1. máj – svátek velkých vítězství lidové demokracie, pokojné tvořivé práce a radosti. Rudé právo, 1. 5. 1948, roč. 
28, č. 103, s. 1. 
166 ZÁPOTOCKÝ, A. První máj jindy a dnes. Rudé právo, 1. 5. 1948, roč. 28, č. 103, s. 1. 
167 SLÁNSKÝ, R. Komunistická strana v boji za jednotu národa. Rudé právo, 1. 5. 1948, roč. 28, č. 103, s. 1. 
168 NESG. Májový slib. Rudé právo, 1. 5. 1948, roč. 28, č. 103, s. 1. 
169 Tato tendence bude následně vidět i v reflexi samotných oslav, kdy v Rudém právu dali Klementu Gottwaldovi a představitelům KSČ 
mnohem větší prostor než v dalších dvou denících. Lidová demokracie prezidentův projev sice uvedla na titulní stranu, ale stejnou váhu 
dala i projevům jiných státníků. Svobodné slovo tento projev umístilo až na další strany. Z obou deníků bylo patrné, že mnohem více 
informovaly o tom, co řekli další státníci. 
170 ŠLECHTA, E. 1. máj. Svobodné slovo, 1. 5. 1948, roč. 4., č. 102, s. 1. 
171 PETR, A. První máj nás všech. Lidová demokracie, 1. 5. 1948, roč. 4 , č. 102, s. 1. 
172 NESG. Projev jednoty a síly. Svobodné slovo, 4. 5. 1948, roč. 4., č. 103, s. 3. 
173 NESG. Vítězný únor, vítězný únor, vítězné volby 30. května – toť jeden logický řetěz. Rudé právo, 4. 5. 1948, roč. 28, č. 104, s. 1. 
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na titulní straně otiskl projev Klementa Gottwalda. Z ostatních projevů, například ministra 

techniky Emanuela Šlechty nebo ministra průmyslu Zdeňka Fierlingera, uvedl jen pár vět. 

Celou třetí stranu následně věnoval tomu, jak oslavy probíhaly v jednotlivých 

československých městech. Zmínky o Prvním máji pokračovaly až do 7. května. Skládaly 

se především z dopisů občanů, kterých se Rudé právo ptalo na to, jak se jim oslavy líbily a 

jak deník konstatoval, tak „zprávy ze všech měst potvrzují, že to byly největší oslavy 

v historii“174. 

 Na rozdíl od Rudého práva nespojilo Svobodné slovo v tento den hlavní titulek ani 

s únorovým převratem, ani s Klementem Gottwaldem. Titulek byl ve znění: „Nejslavnější 

První máj. Manifestace jednoty a síly“175. Nicméně v hlavním textu se deník k únorovému 

převratu už obracel: „I politickému primitivu musí být dnes už jasno, že dovedl-li se národ 

sjednotit tak manifestačním způsobem, stalo se to proto, že šlo o jeho život, o jeho bytí co 

nebytí. Ano, hrozila nám doslovně smrt ze záměrně připravené nejednotnosti a nesvornosti. 

Zůstane zásluhou Klementa Gottwalda, že toto nebezpečí rozpoznal a rozbil.“176 Nicméně 

projev Gottwalda umístilo Svobodné slovo až na třetí stranu společně s dalšími projevy 

státníků a detailním popisem průběhu průvodu. Pak už jen na další straně zmínilo průběh 

oslav v zahraničí, ale pouze ve komunistických státech – Bukurešti, Varšavě, Jugoslávii 

nebo Bulharsku. O Prvním máji se následně zmínilo jen 5. května textem o tom, jak byly 

v Londýně zakázány všechny politické demonstrace na 1. května.177  

 Lidová demokracie zase v titulku 4. května dala důraz na slovanské národy – 

„Manifestačně jednotná oslava Svátku práce. Přichází éra Slovanstva v Evropě“ – a 

v textu zmínila průběh oslav, krátce i projev Klementa Gottwalda s tím, že stejný rozsah a 

pozornost věnovala projevům Zdeňka Fierlingera a Aloise Petra, u kterého deník uvedl, že 

jeho řeč byla „odměněna nejen pozoruhodně mohutným potleskem, nýbrž i – snad právě 

pro jeho řečnické vystoupení – pozornosti četných fotografů“178. Nic takového v komentáři 

projevu Klementa Gottwalda neobjevilo. Za povšimnutí stojí, že na rozdíl od ostatních 

dvou deníků dala Lidová demokracie v tento den na titulní stranu hned vedle článku o 

Svátku práce dalších pět textů s úplně jinou tematikou. Jeden z nich byl například o 

slavnostním svěcení olomouckého arcibiskupa. V tomto vydání pak už oslavám deník 

věnoval tři články – o průběhu oslav na venkově, v Praze a mezi sportovci. Stejně jako ve 

                                                        
174 JJ. Hovoříme o májovém průvodu. Rudé právo, 5. 5. 1948, roč. 28, č. 105, s. 3. 
175 Svobodné slovo, 4. 5. 1948, roč. 4., č. 103, s. 1. 
176 NESG. Nejslavnější První máj. Manifestace jednoty a síly. Svobodné slovo, 4. 5. 1948, roč. 4., č. 103, s. 1. 
177 č. Horst Wesselied v Londýně. Svobodné slovo, 5. 5. 1948, roč. 4., č. 104, s. 2. 
178 jm, p. Manifestačně jednotná oslava Svátku práce. Přichází éra Slovanstva v Evropě. Lidová demokracie, 4. 5. 1948, roč. 4 , č. 103, s. 
1. 
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Svobodném slově i Lidová demokracie zmínila oslavy naposled 5. května, kdy zveřejnila 

článek o nadcházejících volbách s odkazem na První máj . 

Rozdíl mezi deníky byl i v článcích týkajících se zahraničního dění. Lidová 

demokracie se dění v zemích na Západě téměř nevěnovala na rozdíl od Svobodného slova 

a Rudého práva. Nicméně u posledních dvou jmenovaných deníků byl rozdíl v tom, jak o 

dění informovaly. Svobodné slovo se hodně věnovalo tomu, kdo přijede ze zahraničí na 

československé oslavy, přičemž vždy se jednalo o zpravodajský text bez komentování. 

Rudé právo buď zveřejňovalo, jak se na oslavy chystají v Sovětském svazu, a nebo naopak, 

jak se v kapitalistických zemích chystají demonstrace nebo jsou manifestace zakazovány. 

Deník například uvedl jeden článek, v němž zmiňoval, že například britská vojenská 

správa v Hamburku zakázala vytištění komunistického provolání k 1. máji a že se 

v některých zemích zakazují „májové demonstrace, protože prý armáda má spolehlivé 

zprávy, že komunisté chtějí vyvolat nepokoje podle plánu připraveného v mezinárodním 

měřítku“179. Všechny deníky ve většině případů shodně neuváděly při referování o 

oslavách ze zahraničí autora článků. Rudé právo publikovalo v této souvislosti jen jeden 

autorský článek od redaktora Kamila Wintera, Lidová demokracie zase uveřejnila jeden 

článek od sovětské agentury TASS. 

 Co se týče využití fotografií, nejvíce s nimi pracovalo Svobodné slovo a Rudé 

právo. Lidová demokracie je téměř nezveřejňovala. Stejně jako v samotných textech, tak i 

na fotografiích dávalo Rudé právo důraz na vyobrazení Klementa Gottwalda. Ostatní 

státníci se na nich téměř neobjevili. Deník také více využíval fotografií z ptačí perspektivy, 

na kterých byly patrnější davy manifestujících. Svobodné slovo takové snímky užilo jen 

zřídkakdy a spíše se zaměřilo na fotografie z úrovně očí. Rudé právo zveřejnilo 4. května 

na titulní straně velkou fotografii Václavského náměstí plného manifestujících (viz příloha 

č. 11), na třetí straně byly fotografie usmívajícího se a mávajícího Gottwalda a dalších pět 

fotografií, na nichž byli zblízka vyobrazeni manifestující s vlajkami a transparenty. I 

v dalších dnech po oslavách se v Rudém právu – na rozdíl od ostatních deníků – objevily 

znovu fotografie lidí z průvodů. Svobodné slovo zveřejnilo 4. května na titulní straně 

dvanáct fotografií (viz příloha č. 12), což bylo nejvíce ze všech deníků. Lidová demokracie 

jako jediná publikovala na titulní straně 4. května vedle jedné fotografie manifestujících i 

fotografie z jiných událostí, jakou byla například konsekrace arcibiskupa. Fotografiím ze 

zahraničních oslav se věnovalo v tomto roce jen Rudé právo, které zveřejnilo až 6. května 

snímek z Prvního máje v Polsku. Stejně jako u článků neuvedlo autora fotografie. 
                                                        
179 NESG. Svátek práce v kapitalistickém světě: Policií a vojskem proti 1. máji. Rudé právo, 28. 4. 1948, roč. 28, č. 100, s. 2. 
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Každý deník také 1. května zveřejnil na titulní straně kresbu doplňující články o 

Prvním máji (viz příloha č. 13). V tomto roce pouze kresba v Lidové demokracii dávala 

větší důraz na budovatelské úspěchy a výrobu, kdy jako jediný deník na kresbě znázornila 

prostředí továren. 

5.2.2 Rok 1949 
 Na mediálním obrazu oslav Svátku práce v roce 1949 bylo patrné, že se KSČ za 

rok, který uplynul od prvních oslav pod jejím vedením, posunula dál v organizaci a 

ovládání kulturního i společenského života občanů. Pokyny k přípravám ve všech denících 

byly mnohem detailnější a byla na nich vidět mnohem větší organizovanost a 

secvičenost.180 Počet zmínek o oslavách se zvýšil ve všech denících, v Rudém právu se 

společně s hesly objevilo nejvíce článků  ze všech sledovaných let – až přes 100 zmínek za 

tři analyzované týdny. Celkově deníky publikovaly více textů o tom, co konkrétně každý 

okres, podnik nebo organizace připravuje. 

Dalším společným rysem a velkým rozdílem oproti oslavám v roce 1948 bylo i 

větší množství hesel a nácvikových písní. I ty reflektovaly větší organizovanost a 

ideologické vyznění celých oslav ze strany režimu. Ve všech třech denících se objevil hned 

17. dubna seznam téměř 50 hesel Národní fronty k Prvnímu máji. V Rudém právu se 

následně hesla objevila na titulní straně každý den od 17. dubna až do 1. května. Nicméně i 

v ostatních periodikách se hesla objevovala mnohem více. Během posledních dvou dnů 

před oslavami zveřejnil v různých dnech každý deník až pět budovatelských písní a k tomu 

stejný počet hesel. 

Proměnilo se i celkové poselství svátku, které mu režim v tisku dával. V roce 1949 

se Svátek práce odehrával po mírové konferenci v Paříži, a oslavy se tak v tisku odehrávaly 

především ve zdůrazňování nutnosti udržení míru. Na rozdíl od roku 1948 nekladly deníky 

tak velký důraz na nutnou jednotu celého národa. Nicméně ještě větším tématem v roce 

1949 byly budovatelské snahy a dosažení pracovních výsledků, v čemž byl největší rozdíl 

oproti předchozímu roku. První máj 1949 se odehrával v prvním roce první pětiletky a 

v souvislosti s ní byl v tisku patrný velký důraz na plnění pracovních závazků, které měly 

ukázat hospodářské úspěchy komunistického režimu a motivovat občany do práce.181 

Patrné to bylo především v Rudém právu, které velké množství článků věnovalo pouze 

tomu, jak si vedou jednotlivé podniky po celé zemi, co plánují splnit, nebo případně, co už 

                                                        
180 Oproti roku 1948 se v roce 1949 poprvé objevily zmínky o zkouškách čela průvodu, které probíhaly těsně před 1. květnem. 
181 Jak jsem již citovala v teoretické části historika Krakovského, často se hospodářské plány upravovaly právě k 1. květnu, aby mohl 
režim na oslavách Svátku práce ukázat co největší hospodářské úspěchy. 
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k Prvnímu máji splnily. Deník zdůrazňoval hlavně to, aby byl První máj „skutečným 

výrazem budovatelského úsilí naší strany a všech občanů města, aby se stal velkolepou 

přehlídkou společné práce před IX. sjezdem strany“182. Slova, která obecně v tisku 

charakterizovala oslavy roku 1949, byla především budovatelský, bojovný a mír. 

Reflektovala to i hlavní hesla tohoto roku: S prezidentem Gottwaldem vpřed k socialismu!, 

Pětiletka – cesta k socialismu! a Buduj vlast – posílíš mír!. 

V intenzitě zmiňování dvou klíčových témat – udržení míru a budovatelské úsilí – 

byl v jednotlivých denících rozdíl. Svobodné slovo a Lidová demokracie se tolik 

nezabývaly texty o plnění pracovních závazků. Především Lidová demokracie zmiňovala 

toto téma jen okrajově a věnovala se tomu, že První máj má být hlavně ve znamení míru. 

Společným znakem Prvního máje 1949 byl ve všech denících i fakt, že se 

v mnohem větší míře objevovaly ve všech třech denících texty stejného znění. Týkaly se 

především organizačních záležitostí nebo toho, kdo všechno se oslav účastní.183 Lze to 

přičítat větší kontrole tisku ze strany komunistických orgánů, které chtěly dosáhnout toho, 

aby se určité informace dostaly k co největšímu počtu čtenářů. 

Jak už bylo zmíněno, ve všech denících vyšla v tomto roce první zmínka o oslavách 

hned 17. dubna. V Rudém právu téměř až do posledního sledovaného dne, tj. 8. května, 

téma Prvního máje nezmizelo.184 Například 20. dubna vyšly na čtyřech stranách 

dohromady čtyři prvomájové texty. Jeden obsahoval organizační pokyny, který byly 

zakončeny tím, že „naše radost bude tím větší, čím více pozornosti a poctivé práce 

věnujeme důkladným přípravám“185. Stejně jako v roce 1948 se v těchto dnech objevuje i 

zmínka o soutěži o 1 200 000 výtisků Rudého práva a je v ní zdůrazněno, že „májová 

soutěž o největší odběr Rudého práva není otázkou pouze jediného dne; má přinést trvalé 

úspěchy v podobě dalších tisíců čtenářů našeho ústředního orgánu“186. Oproti 

předchozímu roku se její poselství nyní změnilo a jak je z citace patrné, deník zdůrazňoval 

především to, jak je četba Rudého práva projevem solidarity a klíčem k lepší budoucnosti. 

Jiné pojetí měly v Rudém právu i texty o organizovaném zvaní občanů na oslavy. 

Kladlo na ně větší důraz, a to jak délkou, tak i počtem článků. Především zdůrazňovalo, že 

všichni, kteří provedou dobře svůj úkol a budou své okolí zvát na oslavy, „vykonají dobrou 

politickou práci a velmi se zaslouží o masový a radostný ráz letošních oslav svátku všech 
                                                        
182 PAVLINEC, M. Brno v plném tempu příprav. Rudé právo, 24. 4. 1949, roč. 29, č. 96, s. 2. 
183 Takovými texty byly například ty o zkoušce čela průvodu. Ve dnech 28., 29. a 30. dubna se objevily téměř ve stejném znění ve všech 
třech denících. 
184 Jedinou výjimkou byly dny 6. a 7. května, kde se v jako jediný den během tří sledovaných týdnů zmínka o oslavách neobjevila. 
185 VYKUKA, M. Z příprav májových oslav. Rudé právo, 20. 4. 1949, roč. 29, č. 92, s. 2. 
186 NESG. 1,200.000 výtisků májového Rudého práva. Rudé právo, 20. 4. 1949, roč. 29, č. 92, s. 2. 
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pracujících“187. Jak již bylo zmíněno, velká část článků v Rudém právu se týkala právě 

pracovních úspěchů a plnění pětiletého plánu. Například 30. dubna se splnění závazků 

věnovala téměř celá titulní strana Rudého práva. 

Stejně jako v roce 1948 nevěnovaly ostatní dva deníky v prvním týdnu oslavám 

takovou pozornost. Vedle zmíněných publikovaných hesel a písní uváděly pokyny od 

sekretariátů stran, ve kterých je nicméně vidět větší podřízenost orgánům KSČ než 

v předchozím roce, kdy se detailní pokyny objevovaly pouze v Rudém právu. 

V posledních dnech před Prvním májem se mediální obraz jednotlivých deníků 

odlišoval. Zatímco Lidová demokracie a Svobodné slovo se držely toho, že oslavy jsou 

především ve znamení míru, Rudé právo stále zdůrazňovalo spíše pracovní výsledky. 

Lidová demokracie zase více zmiňovala důležitost role ČSL. Například 29. dubna 

zveřejnila článek, ve kterém stálo: „V této jednotě, v tomto silném celku půjdeme prvního 

května, my lidovci, s ostatními příslušníky národa manifestovat za mír, klidnou práci a 

lepší život pracujícího člověka, za dobrou budoucnost národa a republiky.“188 

Prvního května deníky věnovaly Svátku práce téměř celé své titulní strany. Rudé 

právo na ní uveřejnilo text, stejně jako v předchozím roce, od Klementa Gottwalda a 

Rudolfa Slánského. Gottwald dával důraz především na pracovní soutěžení všech podniků 

a odkazoval na Sovětský svaz jako na vzor Československa. Rudolf Slánský zmiňoval 

podobné záležitosti, ale především dával důraz na budovatelské úspěchy. Celou třetí stranu 

poté deník věnoval textu, který popisoval dějiny Prvního máje a také politickou situaci ve 

světě s tím, že zdůrazňoval snahu imperalistů o další válku. Ostatní články se poté 

věnovaly poezii s májovou tematikou, budovatelským písním nebo historii Prvního máje. 

Ve Svobodném slově byl autorem titulního článku Emanuel Šlechta a doplnil ho 

Alois Neumann, poslanec za ČSL. Šlechta se vracel právě k prvním oslavám za 

komunistického režimu a zdůrazňoval jejich rozdíl: „Jestliže byla před rokem oslava 

Svátku práce vykročením do nového života a příslibem splnit všechny úkoly, jež nás na této 

cestě čekaly, pak dnešní den může být již velikou a uspokojivou přehlídkou toho, co bylo 

vykonáno“189. Také zmiňoval mírové snahy v celém Sovětském svazu a boj „proti 

imperialistickým podněcovatelům nové války“190. Oproti předchozímu roku působily texty 

z hlediska užité rétoriky mnohem více jako články Rudého práva. 

                                                        
187 VYKUKA, M. V neděli zveme k oslavám 1. máje. Rudé právo, 23. 4. 1949, roč. 29, č. 95, s. 3. 
188 PAVLÍK-SYCHRA, J. Za mír a jednotu národa!. Lidová demokracie, 29. 4. 1949, roč. 5, č. 100, s. 1. 
189 ŠLECHTA, E. Rok budování státu a míru. Svobodné slovo, 1. 5. 1949, roč. 5, č. 102, s. 1. 
190 Tamtéž. 
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Lidová demokracie zveřejnila hlavní článek od Aloise Petra, který vedle 

vzpomínky na minulost uváděl, že „nemůže být lepšího oslavení Svátku práce, než je 

letošní zdůraznění myšlenky míru“191. Lidová demokracie jako jediný deník neumístila text 

od Gottwalda na titulní stranu, ale na rozdíl od Svobodného slova věnovala oslavám větší 

prostor – zabývala se jím celá první i třetí strana a na dalších stranách k tomu ještě přidala 

osm článků. Deník se stále vymykal i větším důrazem na křesťanskou víru. V článku na 

titulní straně například uvedl tři texty o tom, jak „práce povinnost náboženská“ a že „už 

první stránky bible mluví o práci, kterou Bůh lidem uložil jako povinnost“192.  

Reflexi samotných oslav se deníky věnovaly 3. května. V tento den zasvětilo Rudé 

právo tematice oslav celé dvě z celkových čtyř stran a k tomu ještě šest textů. Titulní 

článek se věnoval především dvěma tématům – tomu, jak byl První máj přehlídkou 

budovatelské práce a tím, jak byly manifestace holdem „osvoboditeli a spojenci, 

Sovětskému svazu, sovětské armádě a generalissimu Stalinovi“193. Myšlenku míru na 

titulní straně zmínilo jen prostřednictvím fotografie zobrazující zástup lidí, který barevně 

odlišeným oblečením utvořil slovo „mír“. Po tom úvodním článku ještě otisklo reportáž 

z průběhu oslav, v níž užívalo především výpovědí samotných manifestujících, čímž se 

lišilo od dalších dvou deníků.  

V dalších dnech se Rudé právo zaměřilo především na to, jak „První máj ukázal 

vzrůstající sílu Sovětského svazu“194 a na bilanci plnění pracovních závazků. Deník otiskl 

například dopis Gottwaldovi od závodní organizace KSČ Plonka o tom, že s hrdostí hlásí, 

jak splnili „svůj závazek daru republice k IX. sjezdu KSČ 18.101.100 Kčs“195. 

Svobodné slovo věnovalo reflexi oslav celou titulní a téměř i druhou stranu, kde 

otisklo samostatný článek, který chválil mohutnost oslav v Moskvě. Na rozdíl od roku 

1948 na titulní straně také uvedlo projev Gottwalda a na druhé straně dalo větší důraz na 

to, jak probíhaly oslavy v zemích na Východě i v kapitalistických státech, u nichž už také 

používalo stejnou rétoriku jako Rudé právo. Oslavy poté zmínilo 5. května jen textem, 

v němž předsednictvo krajského akčního výboru Národní fronty děkovalo za obětavost a 

píli při organizaci oslav.196 

Lidová demokracie věnovala 3. května většinu titulní strany projevu Gottwalda. 

Poté jen uvedla text od svých reportérů o průběhu oslav, v němž pochvalovala průvod 
                                                        
191 PETR, A. Buduj vlast – posílíš mír. Lidová demokracie, 1. 5. 1949, roč. 5, č. 102, s. 1. 
192 MÁRA, J. Práce je povinnost náboženská. Lidová demokracie, 1. 5. 1949, roč. 5, č. 102, s. 3. 
193 NESG. Čs. lid manifestoval 1. máje za mír a socialistické budování. Rudé právo, 3. 5. 1949, roč. 29, č. 103, s. 1. 
194 NESG. První máj ukázal vzrůstající sílu Sovětského svazu. Rudé právo, 4. 5. 1949, roč. 29, č. 104, s. 2. 
195 NESG. 1. máj – bilance plnění závazků. Rudé právo, 4. 5. 1949, roč. 29, č. 104, s. 3. 
196 kav. Dík za přípravy 1. máje. Svobodné slovo, 5. 5. 1949, roč. 5, č. 105, s. 2. 
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slovy: „Ne stovky, ani tisíce, ani miliony průkopníků šťastné budoucnosti v ulicích a na 

náměstích, ale celý národ. Čistý a čestný jako májový květ, odhodlaný, zbavený všeho 

plevele a opřený plnou vahou o veliké slovanské bratrství, záštitu míru a radostného 

života.“197 Na druhé straně se věnovala tomu, jak oslavy vypadaly v zahraničí s tím, že 

společně se Svobodným slovem dala poprvé větší důraz na oslavy v Sovětském svazu. 

Následně uvedla ještě tři články o tom, jak se slavilo v různých krajích a jak slavili 

českoslovenští sportovci. Poté věnovala Prvnímu máji větší pozornost než Svobodné slovo 

– hned 4. května umístila další článek na titulní stranu. 

Co se týče informování o oslavách Prvního máje v zahraničí, tak Rudé právo 

dávalo oproti ostatním deníkům větší důraz na dění v zemích Východního bloku, z čehož 

nejvíce informovalo o průběhu Svátku práce v Moskvě. Ve většině případů využívalo jako 

jediný deník za zdroj sovětskou agenturu TASS, kterou kombinovalo s ČTK. Pouze dva 

články byly nesignované a u jednoho byl uveden autor, a to novinář Aleš Suchý. Před 

oslavami publikovalo šest textů o tom, jak se na oslavy chystá Moskva, Bulharsko, 

Maďarsko nebo Polsko. Oproti tomu Lidová demokracie a Svobodné slovo o dění 

v zemích Východního bloku informovaly spíše až po samotných oslavách. Tyto texty byly 

ve všech třech denících obdobné, dávaly důraz na stejné věci – mohutnost a odhodlanost 

oslav Prvního máje v Moskvě. Lidová demokracie v takových textech například uvedla: 

„Překrásná je dnes, právě tak jako vždy, naše veliká, milovaná Moskva, na kterou září 

teplé slunce a pod tímto teplým sluncem oslavuje Moskva první máj – svátek všech 

pracujících na světě.“198 Jak Svobodné slovo, tak i Lidová demokracie neuvedly u většiny 

článků ze zahraničních oslav zdroj. Jen poslední jmenovaný deník zveřejnil jeden (již 

citovaný) autorský článek patrně od svého reportéra v Moskvě. 

 V užívání fotografií byl mezi deníky rozdíl. Ačkoliv Lidová demokracie otiskla na 

titulní stranu v prvním vydání po oslavách nejvíce fotografií, čímž se lišila od své 

fotografické produkce v předchozím roce, celkově nejvíce fotografií využívalo opět Rudé 

právo. Před oslavami otiskla Lidová demokracie a Rudé právo několik fotografií, které 

zobrazovaly fotografie z průvodu v Moskvě nebo sovětskou armádu, přičemž ve většině 

případů užívaly snímky z ptačí perspektivy, které zdůrazňovaly pečlivě seřazené průvody 

lidí (pro porovnání viz příloha č. 14 a 15). Ani u jedné z fotografií deník neuvedl jejího 

autora. Ve vydání s reflexí oslav otisklo Rudé právo na titulní straně šest fotografií, 

přičemž jedna fotografie zobrazovala celé Václavské náměstí opět z ptačí perspektivy (viz 

                                                        
197 NESG. Praha ve znamení života, radosti, síly a krásy. Lidová demokracie, 3. 5. 1949, roč. 5, č. 103, s. 1. 
198 IVICOV, V. Letošní 1. máj v Moskvě. Lidová demokracie, 3. 5. 1949, roč. 5, č. 103, s. 2. 
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příloha č. 16). Svobodné slovo na rozdíl od Rudého práva umístilo fotografii, která 

zobrazovala více státníků, na horní část titulní strany. Lidová demokracie dala na zobrazení 

státníků ještě větší důraz, kdy s nimi zveřejnilo v tomto roce jako jediný deník na titulní 

straně tři fotografie (viz příloha č. 17). 

 I v tomto roce otiskly všechny tři deníky 1. května na titulní straně kresbu 

s tematikou Svátku práce (viz příloha č. 18). Tentokrát Rudé právo a Svobodné slovo dalo 

větší důraz na zobrazení velkého množství lidí, kdežto Lidová demokracie opět znázornila 

postavu s pozadím továren a kouřících komínů. 

5.3 V začátcích prezidenta Novotného 
Na konci 50. let zatím nebylo na mediálním obrazu oslav Prvního máje patrné 

zmiňované postupné politické uvolňování, které rezonovalo především v kulturních 

časopisech nebo filmu.199 Spíše naopak byly deníky v těchto letech v některých aspektech, 

jakým byla například útočná rétorika proti Západu, intenzivnější. K tomu Svobodné slovo 

a Lidová demokracie v souvislosti se Svátkem práce ještě více zdůrazňovaly úplnou 

podřízenost ČSS, resp. ČSL vedoucí straně v zemi čili KSČ. 

5.3.1 Rok 1958 
 V roce 1958 nebyl mediální obraz Svátku práce tak rozsáhlý jako v předchozích 

letech. Zmenšila se jak četnost článků o oslavách, tak i jejich naléhavost. Z tisku, a to 

včetně Rudého práva, téměř zmizely podrobné texty o tom, kdo se má kam dostavit nebo 

v jaké části průvodu půjde.  

Společným znakem bylo, že se mediální obraz ve všech třech denících nelišil tolik, 

jako tomu bylo v předchozích sledovaných letech. Velká část článků, zejména těch 

organizačních v období před oslavami, byla ve všech denících totožná. V tomto roce také 

ani Lidová demokracie, ani Svobodné slovo nedávaly důraz na roli ČSL, resp. ČSS. 

Například v Lidové demokracii texty o tom, jak se i lidovci zasadí o velkolepý průběh 

oslav, které byly časté v roce 1949, se v tomto roce již neobjevily. Svobodné slovo jedině 

1. května zveřejnilo na titulní straně text od předsedy strany Emanuela Šlechty, který jen 

krátce zmínil roli ČSS. 

Společně s tím se na stranách všech deníků téměř neobjevovaly seznamy hesel 

nebo nácvikových písní. Několik desítek hesel se v tomto roce objevilo pouze 20. dubna, a 

to ve všech případech na titulních stranách, a následně hesla uveřejňovaly až na dalších 
                                                        
199 Podrobněji viz kapitola 2.2. 
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stranách. V tomto roce byla hlavní tři hesla: Ať žije 1. máj – den bojové solidarity 

pracujících celého světa! Proletáři všech zemí, spojte se!, Pod vedením KSČ kupředu za 

dovršení socialistické výstavby v naší vlasti! a Zdar XI. sjezdu Komunistické strany 

Československa!. Jak je i ze samotných hesel patrné, oslavy v roce 1958 neprovázelo jedno 

ústřední téma, jak tomu bylo v oslavách na konci 40. let. V tomto roce byly obecně 

zaměřeny na oslavu úspěchů KSČ a socialistickou výstavbu. 

S tím souvisí i to, že se často texty o přípravách oslav nezaměřovaly pouze na 

Svátek práce, ale poprvé souhrnně na tzv. májové dny/oslavy, do kterých se zahrnovaly 

svátky 1. a 9. května a období mezi nimi. I v důsledku toho získal v denících především 

v posledních 14 dnech před oslavami samotný První máj menší ideologický náboj. Už se 

na něj tisk neobracel jako na jediný a výjimečný den v roce, k němuž všichni se svými 

pracovními výsledky směřují. 

V tomto roce byl také značný rozdíl v tom, jak deníky informovaly ve dnech před 

oslavami oproti jejich průběhu. Před Prvním májem publikovaly všechny deníky obdobný 

počet textů, které byly v některých případech totožné či obdobné, a většinu článků 

věnovaly hlavně budovatelským úspěchům a pracovním výsledkům. Následně od 1. do 4. 

května se ve všech denících rapidně zvýšil počet článků i jejich ideologické vyznění. 

Například Rudé právo věnovalo v tomto období přibližně dvakrát více článků než během 

předchozích 14 dní. V těchto dnech se v denících stal hlavním tématem oslav boj proti 

jaderným zbraním, které kapitalistické země vyvíjí. Rudé právo tak na rozdíl od 

předchozích sledovaných let nevěnovalo téměř celé strany tomu, jak si vedou jednotlivé 

podniky, ale naopak publikovalo články od státníků, představitelů zahraničních 

komunistických stran nebo dělníků o tom, jak manifestem projevovali nesouhlas 

s probíhajícím zbrojením na Západě.  

 První zmínka se ve všech třech denících objevila 18. dubna. Jednalo se jen o krátký 

text o úpravě pracovní doby při májových oslavách. Rudé právo se následně Svátku práce 

věnovalo každý den, vyjma 23. dubna, až do 4. května, kdy také text o oslavách nezmizel 

z titulní strany. Mezi desítkami zmínek o pracovních závazcích jednotlivých podniků lze 

například zmínit jeden od ČTK, která se zavázala k tomu, že v předvečer 1. máje budou ve 

dvacetimetrové výšce na Václavském náměstí světelné noviny, které budou oznamovat 

nejnovější zprávy. Tyto světelné noviny měly být právě „výsledkem závazku zaměstnanců 

ČTK k letošnímu 1. máji“200. 

                                                        
200 ČTK. Přípravy na 1. máj vrcholí. Rudé právo, 29. 4. 1958, roč. 38, č. 118, s. 1. 
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 Jak už bylo zmíněno, články v Lidové demokracie a Svobodném slově byly stejné 

nebo obdobné jako v Rudém právu. Oba deníky shodně zdůrazňovaly budovatelské 

úspěchy, směřování k socialismu a zaměřily se na to, jaké závazky podniky splní. Lidová 

demokracie například v jednom článku uvedla podobné formulace, jak bylo běžné v 

Rudém právu: „K těmto slavným dnům uzavírají pracující četné budovatelské závazky, 

jejichž splnění bude znamenat opět další velký krok k mohutnému mírovému dílu, které 

tvoříme v naší lidové republice.“201 

 Prvního května věnovalo Rudé právo oslavám nejvíce prostoru ze všech deníků – 

celou titulní, druhou, třetí a téměř celou pátou stranu. Na titulní straně publikovalo projev 

předsedy vlády Viliama Širokého při udělování státních vyznamenání. Ten v projevu 

varoval před Západem, který vyvíjí nové zbraně a hrozí tím další válkou. Uvedl, že „je 

nejnaléhavějším a nejdůležitějším úkolem všech mírumilovných lidí na celém světě zabránit 

tomu, aby se vymoženosti vědy a techniky v rukou válečných paličů staly kletbou lidstva. 

Tužby a vůli stamilionů lidí na všech kontinentech vyjádřila sovětská vláda, když 

jednostranně zastavila zkoušky s nukleárními zbraněmi v očekávání, že Spojené státy 

americké a Velká Británie budou následovat její šlechetný příklad“202. Téma boje proti 

„atomové smrti“ zmínilo i v několika článcích na druhé straně. Například L. Waldow, 

nezaměstnaný dělník ze západního Berlína, v článku popisoval, jak si nenechá ujít, aby 

„na 1. máje, den proletářského internacionalismu, nepozvedl svůj hlas proti atomové 

zbrani, proti plánům Bonnu na atomové vyzbrojení bundeswehru“203. Rudé právo následně 

také jako jediné uvedlo vyjádření čtyř komunistických stran k Prvnímu máji, a to 

konkrétně z USA, Velké Británie, Argentiny a Finska, v nichž bylo také nejvíce 

zdůrazňováno, že posláním manifestací je boj k zastavení zkoušek s jadernými zbraněmi. 

 Lidová demokracie uvedla 1. května titulní straně text od Josefa Baličky, důlního 

technika na dole Hlubina, a jako jediný deník uvedla projev předsedy vlády Viliama 

Širokého až na druhé straně. Na výběru autora v podobě technika je vidět přiblížení Lidové 

demokracie k Rudému právu, ve kterém byli dělníci běžnými autory. Technik Balička ve 

svém textu dával důraz na oddanost země k Sovětskému svazu a uvedl, že občané prožívají 

v májových dnech především tyto pocity – hrdost a vděčnost vůči Sovětskému svazu.204 

 Svobodné slovo věnovalo v tento den oslavám nejmenší prostor. Na titulní straně 

uvedlo text od předsedy ČSS Emanuela Šlechty i projev Širokého. Jako jediné nezasvětilo 

                                                        
201 ld. Závazky našich pracujících ke slavným dnům. Lidová demokracie, 25. 4. 1958, roč. 14, č. 98, s. 1. 
202 ŠIROKÝ, V. Projev předsedy vlády soudruha Viliama Širokého. Rudé právo, 1. 5. 1958, roč. 38, č. 120, s. 1. 
203 WALDOW, L. Pochodujeme proti atomové smrti. Rudé právo, 1. 5. 1958, roč. 38, č. 120, s. 2. 
204 BALIČKA, J. Nechť hrdě zavlají májové prapory. Lidová demokracie, 1. 5. 1958, roč. 14, č. 103, s. 1. 
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celou titulní stranu Prvnímu máji – na spodní části deníku byla ještě zmínka o tom, že 

televize slaví v zemi pět let. Šlechta na konci svého textu zmínil i roli ČSS: „Májový 

průvod je manifestací jednoty našeho lidu, jak ji vyjadřuje Národní fronta v čele 

s Komunistickou stranou Československa. Je projevem solidarity se všemi socialistickými, 

demokratickými a pokrokovými silami na celém světě. Je projevem radosti nad úspěchy 

budovatelského díla dělníků, rolníků a inteligence, ke kterým se hrdě hlásí i příslušníci 

Československé strany socialistické.“205 Svobodné slovo se v tento den věnovalo i dětem a 

v rubrice Slovíčko uvedlo několik hesel Národní fronty k Prvnímu máji, která byla 

například ve znění: Usilujte o nejlepší výsledky v učení a práci!, Milujte svou vlast, 

pomáhejte ji svou prací! nebo Dejte všechny své mladé síly velkému dílu – dovršení 

výstavby socialismu v naší vlasti!.206 

 Další číslo vyšlo hned 2. května. Rudé právo věnovalo v tento den stejně jako 

v předchozích letech oslavám nejvíce prostoru ze všech deníků, a to konkrétně téměř 

všechny čtyři strany vydání dohromady s 18 články. Na titulní straně publikovalo projev 

prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky Antonína Novotného. Zbytek první a 

druhé strany věnovalo textům s popisem průvodu, v nichž uvádělo, že se letos jednalo o 

největší oslavy Prvního máje a používalo velké množství výrazů, které měly co nejvíce 

zdůrazňovat mohutnost oslav – například proudy lidí, úchvatné a strhující, jásající 

mohutný průvod apod. Téměř celé další dvě strany deník věnoval dění v zahraničí – 

nejprve, jak se slavilo v Moskvě a v téměř 20 městech po světě. Poselství článků se 

neodchylovalo svými tématy od ostatních – téměř ve všech městech zdůrazňovalo, že 

oslavy byly ve znamení boje proti atomovému zbrojení. Prvnímu máji se v dalších dnech 

však Rudé právo věnovalo jen okrajově. Třetího května na titulní straně vedle pěti 

fotografií z průvodů v Československu a Moskvě otisklo text, v němž opět shrnovalo, že 

manifestující ukázali svou sílu a jednotu. Čtvrtého května už jen na poslední straně 

publikovalo malou fotografii z oslav v západním Berlíně. 

 Lidová demokracie věnovala 2. května oslavám celou titulní stranu a vedle toho 

otiskla šest článků. Na titulní straně vedle tří fotografií zveřejnila text s popisem průvodu 

v Praze a následně projev Novotného. Druhou stranu věnovala průběhu oslav v zahraničí a 

zdůrazňovala, že v celém světě vyšla dělnická hnutí do ulic a jak byly oslavy v Moskvě 

mohutné. Nicméně hned pod tím věnovala samostatný text tomu, jak v Londýně 

labourističtí radní vyzdobili alespoň radnici rudou vlajkou a že „to bylo pro britské fašisty 

                                                        
205 ŠLECHTA, E. V pevné jednotě za mír a socialismus. Svobodné slovo, 1. 5. 1958, roč. 14, č. 103, s. 1. 
206 NESG. Slovíčko: K 1. máji. Svobodné slovo, 1. 5. 1958, roč. 14, č. 103, s. 4. 
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… záminkou k provokační manifestaci před radnicí“207. Poté už jen deník publikoval 

články s popisem oslav v českých městech a o účasti sportovců v průvodu. Svátku práce se 

poté věnovala jen 3. května na titulní straně, kdy uvedla, že „snad ještě nikdy nebyly v naší 

vlasti oslavy Svátku práce tak mohutné, pestré a strhující, jako tomu bylo letos“208 a že 

byly přehlídkou jednoty a síly. 

 Svobodné slovo také oslavám věnovalo 2. května celou titulní stranu. Společně 

s projevem Novotného a popisem událostí publikovalo krátký text o tom, co řekli o Prvním 

máji zahraniční hosté. Mezi ně deník zařadil novináře nebo odboráře z Moskvy, 

Rumunska, Západní francouzské Afriky, Anglie, Mongolské lidové republiky a Egypta. 

Všechny ohlasy byly pozitivní a většina z nich zdůrazňovala jednotu a sílu, kterou 

manifestující v Československu předvedli.209 Ve větším důrazu na zahraniční události 

pokračovalo i na druhé straně. Jeden článek věnovalo samostatně oslavám v Moskvě a 

následně popisu oslav ve více než 10 státech po celém světě, kdy referovalo ve většině 

případů o stejných zemích jako další dva deníky a také uvádělo obdobné informace. 

V tomto ohledu se deníky takřka nelišily. Poté už jen v tento den věnovalo téměř celou 

třetí stranu tomu, jak oslavy probíhaly v českých městech. Oslavám se Svobodné slovo 

věnovalo 3. i 4. května. Publikovalo zmínky především o dění v zahraničí – například 4. 

května zveřejnilo fotografii zobrazující protestující v západním Berlíně s transparenty ve 

znění „Konec atomového zbrojení“ a „Boj proti atomové smrti“.210 

Jak je z výše uvedených informací zřejmé, oproti předchozím sledovaným letům se 

změnila mediální reflexe oslav ze zahraničí. Během posledních 14 dnů před oslavami se o 

oslavách jak v zemích Východního, tak i Západního bloku deníky téměř nezmiňovaly. 

Nicméně oproti tomu během samotných oslav zaplnily události ze zahraničí ve všech 

denících větší prostor než v předchozích letech. Deníky popisu oslav v zahraničí věnovaly 

často stejný prostor jako oslavám v tuzemsku. Periodika zmiňovala průběh oslav i ve 

větším počtu zemí než dříve. Zejména ve Svobodném slově a Lidové demokracii se 

změnilo i referování o zemích na Západě. Přiblížily se rétorice Rudého práva a dávaly 

důraz na stejné věci – budovaly v nich obraz nepřítele a zdůrazňovaly nebezpečí války. 

Shodně s předchozím rokem Svobodné slovo a Lidová demokracie neuvedly u článků ze 

zahraničních oslav jejich autory. Oproti tomu Rudé právo v tomto roce mnohem více 

zveřejňovalo autory zahraničních článků, kteří byli ve většině případů zpravodaji deníku. 

                                                        
207 NESG. Fašistická provokace v Londýně. Lidová demokracie, 2. 5. 1958, roč. 14, č. 104, s. 2. 
208 ld. Přehlídka jednoty a síly. Lidová demokracie, 3. 5. 1958, roč. 14, č. 105, s. 1. 
209 NESG. Co řekli o 1. máji naši zahraniční hosté. Svobodné slovo, 2. 5. 1958, roč. 14, č. 104, s. 1. 
210 NESG. Ze světa: 1. máj v západním Berlíně. Svobodné slovo, 4. 5. 1958, roč. 14, č. 106, s. 2. 
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Například v souhrnném článku o průběhu oslav uvedlo autora při referování z Pekingu, 

Hanoje, Varšavy a Berlína. Ostatní města zůstala bez signatury. V tomto roce nevyužívalo 

články od sovětské agentury TASS. 

 Obecně v roce 1958 v denících přibylo fotografií, které se týkaly Prvního máje, a 

opět nejvíce uveřejnilo Rudé právo. V tomto období se pojetí fotografií ve všech denících 

ve velké míře shodovalo. V období před Prvním májem se v nich shodně jednalo 

především o fotografie z příprav na oslavy, na které daly deníky v tomto roce větší důraz 

než v předchozích letech. Zobrazovaly například zaměstnance podniků chystající výzdobu 

(viz příloha č. 19). Poté 2. května otisklo na titulní straně Rudé právo a Lidová demokracie 

tři snímky, Svobodné slovo čtyři. Shodně ve všech denících zobrazovala jedna fotografie 

tribunu s mávajícími státníky a druhá zaplněné Václavské náměstí focené z ptačí 

perspektivy. Rudé právo a Svobodné slovo pokračovaly s důrazem na fotografie i na 

dalších stranách. Rudé právo například hned na druhé straně otisklo pět fotografií s lidmi 

v průvodech, kde většina z nich byla zobrazená, jak nesou transparenty s hesly. Svobodné 

slovo zveřejnilo čtyři fotografie z průvodu v různých krajích, na nichž manifestující 

tancovali. Oproti tomu Lidová demokracie už pokračovala jen jedním snímkem zobrazující 

májové oslavy v zemi. Rudé právo také používalo více než ostatní deníky fotografie z dění 

v zahraničí. Například 2. května uveřejnilo snímek od ČTK/TASS z moskevských oslav, 

kdy místo snímku Rudého náměstí z ptačí perspektivy užilo fotografii tribuny státníků. 

Poprvé zveřejnilo i malou fotografii z korejského průvodu, u níž neuvedlo autora. 

Svobodné slovo ani Lidová demokracie fotografie ze zahraničí nezařadily. 

 Prvního května také deníky zařadily stejně jako v předchozích letech na titulní 

stranu typické kresby (viz příloha č. 20). Rudé právo a Svobodné slovo na nich oproti roku 

1949 znázornily symbol továren a pracujících lidí. Lidová demokracie na rozdíl od 

předchozích dvou let použila kresbu s hloučkem lidí, kteří nesli prapory a vlajky. 

5.3.2 Rok 1959 

Mediální obraz oslav Svátku práce v roce 1959 byl obdobný jako v roce 1958. 

Reflexe oslav se nesla ve stejném duchu a počty textů, které jednotlivé deníky věnovaly 

oslavám, jsou srovnatelné. Shodně se také v posledních 14 dnech před oslavami deníky 

zaměřily hlavně na pracovní závazky podniků a jejich přípravu na oslavy. Nicméně Rudé 

právo se v roce 1959 začalo věnovat s větším předstihem i intenzitou tomu, že První máj 

bude manifestem proti jadernému zbrojení kapitalistických zemí. V tom se v tomto roce 

více lišila i reflexe mezi jednotlivými deníky. 
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V tomto roce už z deníků vymizela prvomájová hesla. Za celou dobu se objevilo 

pouze jednou ve Svobodném slově 25. dubna ve znění: Ať žije Národní fronta, výraz 

pevného svazku lidu měst a venkova v boji za socialismus a mír.211 Svobodné slovo 

s Lidovou demokracií se také už tolik nevěnovaly roli politických stran, které zastupovaly. 

 Prvního května se Svobodné slovo a Lidová demokracie zaměřily vedle několika 

článků o Prvním máji na svůj běžný obsah včetně zahraničního zpravodajství, kultury nebo 

sportu. Oproti nim Rudé právo běžnou produkci téměř úplně vynechalo.212 Texty v něm 

někdy opomíjely přípravy na samotné oslavy Prvního máje a nejvíce v jejich souvislosti 

zdůrazňovaly budovatelské úsilí a rozdíly mezi Východem a Západem. Západ byl 

zobrazován jako ten, kde je nezaměstnanost a spěje k válce, kdežto na Východě všichni 

bojují, a manifestacemi na Prvního máje mají bojovat, za mír. Rudé právo na rozdíl od 

dalších dvou deníků neuveřejnilo na titulní straně projev předsedy vlády Viliama Širokého 

ke státním vyznamenání, který otisklo až na poslední straně společně s rozkazem ministra 

národní obrany k Prvnímu máji. Místo toho věnovalo titulní stranu článku o Svátku práce, 

kresbě lidí v průvodu, prvomájové básni a také článku o přivítání předsedy presidia 

Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidové republiky Čoj Jon Gena, který navštívil 

Československo. Společně s tím otisklo jeho i prezidentův projev a v úvodním textu se 

nezaměřovalo tolik na průběh oslav, ale opět na jejich poslání – a to průmyslovou výrobou 

porazit kapitalistické státy: „Historický vývoj tlačí kapitalisty stále více ke zdi … všechny 

síly soustřeďujeme k tomu, abychom v té nesmírně důležité soutěži dvou světů překonali ty 

tam na druhé straně barikády nejen silou materiální, ale i silou ducha.“213 Ostatní články 

byly ve stejném duchu. Například na třetí straně stál text o moskevském závodě Rudý 

proletář, který i přes veškeré problémy díky svým dělníkům prosperuje a jak podotýká 

autor: „Máme určité plány… Dělnické plány se, jak známo, obvykle uskuteční.“214 Dále 

zmínilo Svátek práce v Pekingu nebo textový box s titulkem „Současnost kapitalismu“, v 

němž uvedlo několik bodů dokazujících to, jak mají dělníci v kapitalistických zemích 

„těžký život“. Jedním z bodů například byl: „Belgická vláda dala k letošnímu jaru 

dělníkům krutý dar: zvýšila cenu chleba ze 7,5 na 8,25 franků za kilogram.“215 

 Svobodné slovo zveřejnilo 1. května na titulní straně stejně jako Rudé právo text o 

korejské návštěvě, projev prezidenta Novotného a předsedy vlády Širokého ke státním 

vyznamenání a také příspěvek od Emanuela Šlechty. Ten se zaměřil na roli ČSS, kdy 
                                                        
211 Svobodné slovo, 25. 4. 1959, roč. 15, č. 98, s. 1. 
212 Pouze na poslední, šesté, straně uvedla jen na polovině straně krátce zpravodajství ze zahraničí a pár zpráv ze sportu. 
213 NESG. Dejme se na pochod. Rudé právo, 1. 5. 1959, roč. 39, č. 119, s. 1. 
214 OBORSKÝ, S. Rudý proletář předhání. Rudé právo, 1. 5. 1959, roč. 39, č. 119, s. 3. 
215 NESG. Současnost kapitalismu. Rudé právo, 1. 5. 1959, roč. 39, č. 119, s. 4. 
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poprvé za sledovanou dobu došlo v tomto ohledu ke změně referování. Šlechta uvedl, že 

„my, jako složka Národní fronty, si uvědomujeme, že musíme ještě více přispět 

k společnému cíli tím, že se především budeme věnovat politickovýchovné činnosti svého 

členstva. Je třeba se zbavit všech předsudků a škodlivého myšlení bývalé národně 

socialistické strany, ze které jsme vyšli. Znamená to poctivě si přiznat, jak tato strana 

pomáhala rozbíjet a oslabovat jednotu dělnické třídy a jaký neblahý vliv měla na události 

v našich zemích do r. 1938 a v pozdějších letech, jak ani po osvobození její vedení nenašlo 

správnou cestu k socialistické výstavbě a byla v únorovým dnech smetena“216. Je to poprvé 

v souvislosti s Prvním májem, kdy Svobodné slovo zmínilo „škodlivé působení“ socialistů. 

I to reflektuje posun na politické scéně a větší podřízenost deníku komunistickým orgánů. 

Na ostatních stranách se Svobodné slovo již neodlišovalo – zdůrazňovalo mohutnost oslav 

v Sovětském svazu a naopak protesty v kapitalistických zemích. Stejně jako v roce 1958 

otiskla Lidová demokracie text od technika, i Svobodné slovo se nyní přiblížilo Rudému 

právu a autorem jednoho textu byl dělník Bohumil Tondio, který vzpomínal na to, jak ho 

buržoazní republika nenávistně pronásledovala.217 

 Lidová demokracie otiskla 1. května na titulní straně také projev Širokého a vedle 

toho ještě text od Antonína Pospíšila, představitele ČSL. Ten také zmínil, že „z májových 

průvodů zazní … mocný hlas, který bude jménem milionů pracujících varovat před novou 

válkou“218. Stejně jako v projevu Šlechty ve Svobodném slově uváděl, že dosavadní 

výsledky potvrzují správnou politiku Národní fronty, ale na rozdíl od něj nezmínil přímo 

roli ČSL. Oproti Rudému právu a Svobodnému slově nezmínila Lidová demokracie na 

titulní straně příjezd korejské návštěvy. Na druhé a třetí straně jen krátce uvedla, jak budou 

probíhat oslavy v Moskvě, ale oproti ostatním deníkům věnovala Svátku práce mnohem 

méně prostoru. Poté už jen otiskla článek o historii Prvního máje. 

 Rudé právo věnovalo reflexi oslav 2. května celé tři strany z celkových čtyř. Titulní 

stranu uvedlo titulkem „Bojová přehlídka síly a solidarity pracujících“. V detailním 

popisu průvodu stálo, že průvod trval čtyři a půl hodiny, kdy stále neutuchalo „nadšení a 

volání“ a zdálo se, že „nikdo z Pražanů nezůstal doma, že si celá Praha dala dostaveníčko 

na této radostné a velkolepé manifestaci pracujících“219. Na rozdíl od dalších dvou deníků 

zdůrazňovalo hlavně několikahodinovou délku průvodu, kterou ostatní deníky ani 

nezmínily. Také ve všech textech užívalo stejně jako v předchozím roce rétoriku, která 

                                                        
216 ŠLECHTA, E. Za dovršení socialismu v naší vlasti. Svobodné slovo, 1. 5. 1959, roč. 15, č. 103, s. 1. 
217 KOTOULOVÁ, Y. Než vítězně zavlály prapory Prvních májů. Svobodné slovo, 1. 5. 1959, roč. 15, č. 103, s. 3. 
218 POSPÍŠIL, A. Radostně zdravíme První máj. Lidová demokracie, 1. 5. 1959, roč. 15, č. 103, s. 1. 
219 ŠÍP, E. Čtyřapůlhodinový strhující průvod Prahou: Přehlídka radosti a úspěchů lidu. Rudé právo, 2. 5. 1959, roč. 39, č. 120, s. 1. 
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měla zdůrazňovat mohutnost oslav – „Vlna za vlnou, proud za proudem, všichni v jedné 

řadě“220 nebo „Lidé se vyrojili do ulic. Brzo jich zde bylo více než slunečních paprsků“221. 

Na rozdíl od ostatních deníků věnovalo samotnému popisu oslav téměř celou první a 

druhou stranu, a tím pádem i stále se opakující rétorika působila výrazněji. Rudé právo se 

místo reakcí od zahraničních hostů, které využilo Svobodné slovo a Lidová demokracie, 

zaměřilo na reakce československých občanů, kteří byli ve většině případů řediteli závodů. 

Další články popisovaly oslavy v českých krajích a zahraničí. Jako jediný deník věnovalo 

Rudé právo samostatný text oslavám v Pekingu, následně publikovalo i samostatný text 

oslavám v Moskvě. Vedle těchto měst informovalo o průběhu oslav v dalších 16 městech 

po celém světě, což bylo nejvíce ze všech tří deníků. Prvnímu máji se věnovalo ještě 3. 

května článkem o úspěších KSČ, které První máj ukázal, a následně 4. května, kdy se na 

titulní straně vrátilo k dělníkům jako autorům – publikovalo příběh dvou havířů, kteří na 

počest Svátku práce splnili pracovní plán.  

 Svobodné slovo 2. května na titulní straně otisklo projev Novotného, popis průběhu 

oslav v Praze a prohlášení předsednictva ČSS ke konferenci Národní fronty, které se svým 

vyzněním nelišilo o zmíněného textu Emanuela Šlechty v předchozím roce. V roce 1959 v 

článku uvedlo, jak konference „ukázala, jak všechen náš lid, jehož jsou složky Národní 

fronty představiteli, bezvýhradně uznává vedoucí úlohu Komunistické strany 

Československa v našem národním životě“222  a že k „činorodé práci na uskutečnění 

společných socialistických cílů celé Národní fronty se hlásí též Československá strana 

socialistická“223. Společně s tím také zmínilo stejně jako v roce 1958, že budou pokračovat 

v politickovýchovné činnosti a na dalších stranách jako běžně informovalo o oslavách 

v Československu i ve světě s tím, že dalo důraz na Východní blok. Prvnímu máji se 

věnovalo už jen 4. května, kdy otisklo fotografii moskevských vojáků, kteří zahájili tamní 

prvomájovou přehlídku. 

 Lidová demokracie na titulní straně popsala průběh oslav v Praze a stejně jako 

ostatní deníky na ni umístila projev Novotného. Druhou stranu věnovala dění v zahraničí. 

Samostatný článek zasvětila dění v Moskvě, v němž citovala projev maršála 

Malinovského, který odsoudil západní mocnosti, které „se snaží zmařit mírovou iniciativu 

SSSR a vyvíjejí úsilí, aby zabránily vytvoření příznivého ovzduší pro porady mezi 

                                                        
220 STANO, J. Za nového člověka, za život kulturní a radostný. Rudé právo, 2. 5. 1959, roč. 39, č. 120, s. 2. 
221 jh. Jitřní Prahou. Rudé právo, 2. 5. 1959, roč. 39, č. 120, s. 2. 
222 rz. V pevné jednotě Národní fronty pod vedením KSČ za uskutečnění společných socialistických cílů. Svobodné slovo, 2. 5. 1959, 
roč. 15, č. 104, s. 1. 
223 Tamtéž. 
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Východem a Západem“224.  Poté se věnovala jako Svobodné slovo popisu oslav v zemi i 

v zahraničí. Prvnímu máji se v dalších dnech jako jediná až do 8. května nevěnovala. 

Co se týče referování o zahraničních prvomájových oslavách, v tomto roce byla 

patrná ještě výraznější rétorika proti kapitalistickým zemím, a to zejména v Rudém právu. 

Lidová demokracie a Svobodné slovo se před oslavami téměř vůbec nevěnovaly dění 

v zahraničí. Oba shodně až 30. dubna zmínily, jak se chystají na Svátek práce v Moskvě. 

Články nebyly totožné ve svém znění, ale zmiňovaly obdobné záležitosti jako například 

novinky v moskevském průvodu, konkrétní závazky sovětských podniků nebo detailní 

výzdobu průvodu. Svobodné slovo u tohoto článku nezmínilo jeho autora, Lidová 

demokracie jen uvedla zkratku „zč“. 

Oproti tomu se Rudé právo věnovalo dění v zahraničí více a používalo útočnější 

rétoriku proti západním mocnostem. Na rozdíl od předchozích let nepoužívalo pro 

informování ze zahraničí agenturu TASS, ale většina článků byla od vlastních zpravodajů, 

případně v menší míře od ČTK. Zpravodaje mělo Rudé právo opakovaně v tomto roce 

uvedené při informování z Pekingu, Berlína, Moskvy, Vídně, Paříže nebo Varšavy. Oproti 

tomu Svobodné slovo a Lidová demokracie u dalších krátkých článků ze zahraničních 

oslav autory nezveřejnily. Hned 25. dubna uveřejnilo Rudé právo článek o tom, jak je 

průvod ve Francii zakázán a tamní dělníci připravují protesty. V textu stálo: „Je třeba 

poznamenat, že k zákazu dochází v době, kdy se rozvíjejí akce pracujících, vedené jednotně 

odboráři všech svazů a zvýšení kupní síly mezd, za zrušení některých vládních opatření 

zbídačujících lid a za okamžitě uspokojení požadavků stávkujících.“225 V souhrnném 

článku o přípravách oslav z celého světa zdůraznilo téma boje proti kapitalistickým zemím 

a oproti předchozímu roku použilo poprvé termín studená válka v souvislosti s Prvním 

májem: „Dělnictvo rok od roku přechází od svých dílčích sociálních požadavků 

k požadavkům mezinárodního významu, mezi nimiž má letos největší význam boj za 

likvidaci ‚studené války‘, boj proti atomovému nebezpečí.“226 Ve stejné rétorice deník 

pokračoval i 30. dubna, kdy vyzdvihoval, jak je v USA velké množství nezaměstnaných 

lidí a že pro moderní kapitalismus je příznačná práce, která „vyčerpává dělníky až na 

samotné dno“, a tento První máj má být výzvou velmocem, aby zastavily zkoušky 

jaderných zbraní.227 Ve stejné rétorice deník pokračoval i v dalších dnech. Ve článku o 

                                                        
224 NESG. Sovětský lid oslavil Svátek práce. Lidová demokracie, 2. 5. 1959, roč. 15, č. 104, s. 2. 
225 LUC, L. Francouzští pracující se připravují na 1. máj. Rudé právo, 22. 4. 1959, roč. 39, č. 110, s. 5. 
226 zr. Před Prvním májem ve světě: Pracující se připravují k velikým oslavám svého svátku. Rudé právo, 25. 4. 1959, roč. 39, č. 113, s. 
5. 
227 LAŽANSKÁ, I. V kapitalistických zemích před 1. májem: Ve znamení boje za práci a mír!. Rudé právo, 30. 4. 1959, roč. 39, č. 118, 
s. 3. 
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zákazu manifestace v Itálii uvedl, že dělnická třída bojuje proti „strašlivému nebezpečí“, 

kterému je vystavována, a dělnická třída tak „musí bojovat nejen proti nezaměstnanosti, 

ale i proti útoku kapitalistů na životní úroveň a sociální vymoženosti“228. 

Co se týče užití fotografií, v tomto roce deníky využívaly místo zobrazení lidí 

v průvodech spíše fotografie vyzdobených podniků, továren, komínů nebo strojů, které 

dělníci vyrobili. Fotografie používala v tomto roce nejméně Lidová demokracie. Svobodné 

slovo i Rudé právo fotografiím věnovaly obdobný prostor s tím, že Rudé právo jich více 

publikovalo během referování o samotných oslavách. Rudé právo užilo 1. května téměř na 

každé straně fotografie související s Prvním májem. Jen jedna z téměř desítky fotografií 

však zobrazovala manifestující z prvomájového průvodu v roce 1934, ostatní byly 

z prostředí podniků, které se chystají na Svátek práce (viz příloha č. 21). 

Druhého května užilo Rudé právo stejně jako v minulých letech fotografii tribuny 

se státníky na horní části titulní strany. Vedle československých státníků byl na fotografii i 

korejský Čoj Jon Gen. Titulní stranu následně zaplnily další dvě fotografie – jedna 

z průvodu Václavském náměstí, opět focena z horní perspektivy, a druhá zobrazující 

smějící se děti v náručí staršího muže. Na druhé straně zveřejnilo devět fotografií, které 

zobrazovaly manifestující s transparenty a vlajkami (téměř polovina z nich byla opět 

focena z ptačí perspektivy). Třetího května na třetí straně uvedlo Rudé právo jako jediné 

velké množství fotografií manifestujících ze zahraničí, a to konkrétně snímky z Berlína, 

Budapešti, Vídně, Kodaně a Osla (viz příloha č. 22), u nichž uvedla jako zdroj ČTK/MTI. 

Svobodné slovo také užilo 1. května fotografie strojů a vyzdobených domů, jen dvě 

fotografie věnovalo manifestaci, na níž byly jako obvykle davy lidí foceny z nadhledu. 

Druhého května na titulní straně umístilo fotografie státníků až pod fotografii Václavského 

náměstí s davy lidí. V tento den zveřejnilo i pět fotografií, z nichž žádná nebyla ze 

zahraničí. Lidová demokracie nezveřejnila 1. května ani jednu fotografii. Druhého května 

byly na titulní straně čtyři fotografie, které se neodlišovaly od ostatních deníků – 

zobrazovaly jak státníky na tribuně, tak i manifestaci na Václavském náměstí z horní 

perspektivy. Nicméně poté už ve vydání byla jen jedna fotografie z oslav, a tím 

dokumentování prostřednictvím fotografií v Lidové demokracii skončilo. 

V tomto roce zaměřily deníky 1. května typické kresby zejména na zdůraznění 

mládí (viz příloha č. 23). Rudé právo a Lidová demokracie znázornily hloučky mladých 

lidí s vlajkami a transparenty, Svobodné slovo zase tři mladé muže s nářadím a knihami. 

                                                        
228 Italská dělnická třída před 1. májem. Rudé právo, 29. 4. 1959, roč. 39, č. 118, s. 5. 
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5.4 Ve stínu pražského jara 
Ač se Svátek práce v letech 1968 a 1969 odehrával ve zcela odlišném dění na 

politické scéně, v obou letech jeho mediální obraz zrcadlil atmosféru ve společnosti. 

V roce 1968 se deníky věnovaly autorské tvorbě a jejich obsah byl v období májových 

oslav mnohem uvolněnější. O rok později zase na Lidové demokracii a Svobodném slově 

bylo již patrné podřízení se kontrole ze strany nového vedení KSČ.  

5.4.1 Rok 1968 
Mediální obraz oslav Prvního máje v roce 1968 se oproti předchozím letům lišil jak 

užívanou rétorikou, tak i prostorem, které mu jednotlivé deníky věnovaly. Výrazně se do 

reflexe oslav promítla atmosféra pražského jara. Tisk nekladl na Svátek práce takový důraz 

jako v předchozích letech a věnoval se především dění na politické scéně. Zároveň byly v 

počtu zmínek všechny deníky téměř jednotné a celkově byla jejich mediální reflexe oslav 

obdobná. Rudé právo se v tomto roce už nelišilo svou rétorikou namířenou proti 

kapitalistickým zemím a ani tolik nevyzývalo občany k účasti na oslavách. 

 První máj nebyl v tomto roce ani ve znamení budovatelských snah a pracovních 

úspěchů, ani udržení míru a jednoty. Naopak byla v jeho souvislosti zmiňována změna a 

obrodný proces v politické sféře i veřejném životě. Změnila se i slovní spojení, která 

oslavy charakterizovala – jednalo se především radost, svobodu, socialismus a demokracii. 

Poprvé za sledované roky bylo v denících zmíněno, že jsou oslavy Prvního máje 

dobrovolné. Z toho plyne i úplná absence detailních organizačních článků. Zprávy o 

Prvním máji také měly mnohem méně agitační charakter a neburcovaly občany k účasti. 

Z deníků také úplně vymizela prvomájová hesla – poprvé za sledované roky 

nezveřejnil v tomto roce žádný deník ani jedno heslo. Jediná zmínka se v tomto ohledu 

objevila 18. dubna v Rudém právu a Lidové demokracii, kdy jen krátce konstatovaly, že 

ÚV KSSS vydala hesla ke Svátku práce. Nicméně shodně nejmenovaly ani jedno heslo – 

jen obecně uvedly, čeho se týkají. Jak už bylo zmíněno, ze všech deníků také vymizely 

organizační pokyny, co přesně má každý občan či podnik udělat. Z mediálního obrazu tak 

byla patrná menší organizovanost, která tyto oslavy provázela. Společně s tím také strany 

deníků nezaplňovaly rozsáhlé zprávy o tom, jaké závazky každý podnik splní – téma práce 

a budovatelských snah vymizelo v tomto ohledu úplně. 

V tomto roce byly oslavy spojovány konkrétně s rokem 1918 a 1938. S ohledem na 

první jmenovaný rok deníky zdůrazňovaly, že „májové dny poznamená letos 50. výročí 
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vzniku Československé republiky i proměny našeho současného života“229 a na rok 1938 

zase odkazovaly jako na období, v němž „se zrodila jednota všech pokrokových sil k boji 

za udržení samostatnosti republiky. … Dovršením boje bylo vítězství národní a 

demokratické revoluce a později vznik socialistického řízení“230. Kdežto v předchozích 

letech se historické články obracely hlavně ke vzniku samotného Svátku práce, kde deníky 

zdůrazňovaly jeho bouřlivý průběh, nebo k prvním oslavám za tehdejšího režimu v roce 

1948, k němuž se v tomto roce periodika vůbec neobracela. 

V posledních dvou týdnech před oslavami zveřejnil každý deník jen několik zpráv 

o Prvním máji. Titulní strany deníků zaplňovala místo toho jednání o Akčním programu, 

jednání vlády nebo zprávy o problémech politických rehabilitací. Svobodné slovo 

zveřejnilo v této době šest zpráv, Lidová demokracie kromě výše jmenovaných hesel deset 

zpráv a Rudé právo osm zpráv a k tomu věnovalo dalších šest zpráv dění v zahraničí.231 

Rudé právo a Lidová demokracie poprvé zmínily oslavy 18. dubna. Vedle hesel 

zveřejnily zprávu ze zasedání ÚV KSČ. Už jen titulek v Rudém právu, který byl ve znění 

„Májové oslavy v duchu pokrokových tradic“, ukazuje posun ve vyznění oslav, který 

potvrzoval i samotný text: „Je důležité … dát mocně zaznít tradičnímu důvodu májových 

oslav – mezinárodní solidaritě pracujících, které spojuje idea sociální spravedlnosti, 

občanské svobody, demokracie a socialismu. Hlásíme se k ní a jsme hrdi, že přínos ČSSR 

nabývá v toto soudružském společenství světa v posledních měsících tolik na významu.“232 

Svobodné slovo zmínilo První máj až 23. dubna jen krátkou organizační zprávou.  

 Ve většině dubnových článků Rudé právo zdůrazňovalo, že v tomto roce jsou 

oslavy „výrazem obrodného procesu v našem politickém i veřejném životě“233 a „účast je 

samozřejmě všude dobrovolná“234. Ve stejném duchu pokračovala i Lidová demokracie. 

Mimo jiné se také poprvé vymezila proti KSČ, když uvedla, že „jediným organizátorem 

oslav 1. máje v letošním roce je Národní fronta, ne tedy jako v předchozích letech, kdy 

měla hlavní slovo KSČ“235. I Svobodné slovo uvedlo, že „oslavíme letos Svátek práce bez 

direktivního organizování“236 a označovalo ho za svátek jara, radosti a svobody. Rudé 

právo se poté jako jediné v tomto období věnovalo zahraničí – nicméně ani jednou 

                                                        
229 lh. Přípravy májových manifestací. Rudé právo, 21. 4. 1968, roč. 48, č. 110, s. 1. 
230 NESG. Prohlášení ÚV Národní fronty k Svátku práce: První máj v atmosféře politického jara. Lidová demokracie, 25. 4. 1968, roč. 
24, č. 114, s. 1. 
231 Do těchto součtů jsem nezapočítala seznamy vyznamenaných ke Svátku práce, které se v každém deníku objevily 30. dubna na 
titulních stranách. 
232 NESG. Zpráva ze zasedání ÚV KSČ: Májové oslavy v duchu pokrokových tradic. Rudé právo, 18. 4. 1968, roč. 48, č. 107, s. 1. 
233 lh. Společně oslavíme letošní První máj. Rudé právo, 25. 4. 1968, roč. 48, č. 114, s. 1. 
234 Tamtéž. 
235 pm. Národní fronta organizuje 1. máj. Lidová demokracie, 21. 4. 1968, roč. 24, č. 110, s. 1. 
236 r. Svátek práce oslavíme ve jménu bratrství. Svobodné slovo, 28. 4. 1968, roč. 24, č. 117, s. 1. 
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nezmínilo, jak budou oslavy probíhat v Moskvě. Například se věnovalo tomu, kdo 

promluví na oslavách ve Varšavě nebo že ve Francii a Španělsku očekávají stávky. 

Rozdílem ovšem bylo, že v těchto zprávách nepoužívalo útočnou rétoriku proti Západu.  

I 1. května věnovaly Svátku práce všechny deníky méně prostoru než 

v předchozích letech. Všechny tři otiskly na titulní straně seznam vyznamenaných Řádem 

práce a projev předsedy vlády Oldřicha Černíka ke státním vyznamenáním, který se 

nevěnoval tolik samotným prvomájovým oslavám, ale spíše celému obrodnému procesu a 

prohlásil, že „není možný jiný socialismus než demokratický“237. 

Rudé právo informovalo v tento den o Svátku práce na téměř celé titulní a celé třetí 

straně. Vedle toho zmínilo oslavy jen v několika dalších zprávách a oproti předchozím 

letům se i v tento den věnovalo své běžné produkci. Na titulní straně ještě zveřejnilo 

rozsáhlý text s titulkem „Socialistický národ“, v němž opět spojovalo První máj s novým 

směřováním na politické scéně. Československý národ podle autora prožíval své jaro a 

„letošní prvomájové oslavy jsou ve znamení tohoto politického jara, obrodného 

demokratizačního procesu naší socialistické společnosti“238. Třetí stranu věnovalo Rudé 

právo historii Prvního máje, a to zmíněným letům 1918 a 1938. Na rozdíl od předchozích 

let, kdy publikovalo články od dělníků a techniků, uvedlo nyní text od nositele Řádu práce 

Viléma Hasíka, který byl po roce 1945 poslancem Národního shromáždění za KSČ. Článek 

měl úplně jiné vyznění než podobné texty v předchozích letech – stálo v něm, jak má 

v bytě knihy od Čapka a Masaryka a vzpomínal na máj v roce 1938, který označil 

„nejmohutnější a opravdu jednotný První máj“239. Takové charakteristiky užívaly deníky 

v předchozích letech především v souvislosti oslav v roce 1948. Poté už jen krátce zmínilo, 

jak budou probíhat oslavy v zahraničí, a to konkrétně v Sofii, Hong Kongu, Djakartě, 

Madridu a Bělehradu. 

Svobodné slovo věnovalo velkou část své titulní strany tomu, že jeho redakce 

získala Řád práce a zveřejnilo blahopřání od prezidenta Ludvíka Svobody, který redakci 

poděkoval za „úspěšnou práci pro stranu a rozvoj naší socialistické společnosti“240. 

Druhou stranu zasvětilo oslavám v zahraničí a třetí stranu jako jediné manifestu od více 

než 50 umělců241, kteří se v něm hlásili k humanismu a demokratickým ideálům. 

V prohlášení stálo: „Oslavujeme Svátek práce … V radostné atmosféře letošního jara, jež 

nás naplňuje novými nadějemi a vrací nám pocity důvěry, který byl do základu otřesen 
                                                        
237 NESG. Z projevu předsedy vlády ing. Oldřicha Černíka. Rudé právo, 1. 5. 1968, roč. 48, č. 120, s. 1. 
238 BRABEC, V. Socialistický národ. Rudé právo, 1. 5. 1968, roč. 48, č. 120, s. 1. 
239 HAŠKOVÁ, L. Moje První máje. Rudé právo, 1. 5. 1968, roč. 48, č. 120, s. 3. 
240 NESG. Blahopřání naší redakci k udělení Řádu práce. Svobodné slovo, 1. 5. 1968, roč. 24, č. 120, s. 1. 
241 Mezi nimi byli například Lubomír Lipský, Jiřina Bohdalová, Jan Tříska, Miroslav Pelc, Luděk Munzar nebo Jiří Šlitr. 
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hořkými zkušenostmi minulých let, uvědomujeme si obzvlášť naléhavě svou příslušnost 

k humanistické tradici světové kultury. Je naší mravní povinností v jejím duchu hájit 

základní lidská práva – neboť neexistuje svoboda společnosti bez svobody jednotlivce.“242 

Tento text především dokazuje značný posun na politické scéně a zrcadlí celkovou 

atmosféru pražského jara. 

I redakce Lidové demokracie získala v tomto roce Řád práce a také se zaměřila na 

reakce státníků k tomuto vyznamenání. Vedle toho uveřejnila článek od Františka Toušky, 

který se podobal textu od Václava Brabce v Rudém právu. I Touška v něm odkazoval 

především k roku 1938 a uvedl, že se uskutečňuje veliké dílo, a to „transplantace idejí 

demokracie a humanismu do organismu socialistické společnosti. V konfrontaci s tou 

skutečností, která ve svých důsledcích znamená přestavbu celého politického systému 

v naší republice, ustupují nutně do pozadí některá výchozí stanoviska, předznamenávající 

určujícím způsobem minulé oslavy 1. máje“243. Touška zdůraznil i roli ČSL, která byla 

„připravena učinit všechno pro dobro naší socialistické vlasti, pro její šťastnou přítomnost 

i budoucnost“244. 

I reflexi samotných oslav deníky nevěnovaly takový prostor. Každý z nich zveřejnil 

2. května na titulní straně projev od tehdejšího prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandera 

Dubčeka a detailní popis průvodu. Ten se oproti ostatním letům ve všech denících nenesl 

v duchu toho, že byl mohutný. Naopak deníky zdůrazňovaly, že byl svobodný, radostný a 

krásný. Dubček se ve svém projevu neobracel ani tak k Prvnímu máji jako takovému, ale 

k celkové situaci ve společnosti – k Akčnímu programu a cestě k socialistické demokracii. 

Na konci uvedl: „Vynaložme všechny síly, abychom mohli účinně přispět velkému 

světovému zápasu o pokrok. Sjednoťme všechno naše úsilí pro šťastnou přítomnost i 

budoucnost naší země.“245 Shodně také všechny deníky publikovaly reakce zahraničních 

deníků z kapitalistických zemí na prvomájové oslavy, které v předchozích letech 

nevyužívaly. Rudé právo citovalo například francouzský l’Humanité nebo britský Daily 

Telegraph – a jak už jen říkal titulek, v zahraničí označovali tyto oslavy slovy jako 

„spontánnost, plebiscit a úspěch“246. Lidová demokracie například citovala agenturu AFP, 

která oslavy v Československu označila za velký úspěch pro československé vedení.247 

 

                                                        
242 Svobodné slovo, 1. 5. 1968, roč. 24, č. 120, s. 3. 
243 TOUŠKA, F. Ten letošní máj. Lidová demokracie, 1. 5. 1968, roč. 24, č. 120, s. 1. 
244 Tamtéž. 
245 NESG. Projev soudruha A. Dubčeka. Rudé právo, 2. 5. 1968, roč. 48, č. 121, s. 1-2. 
246 NESG. Zahraniční tisk o 1. máji v ČSSR: Spontánnost, plebiscit, úspěch… Rudé právo, 3. 5. 1968, roč. 48, č. 122, s. 7. 
247 ČTK. Náš 1. máj očima ciziny. Lidová demokracie, 2. 5. 1968, roč. 24, č. 121, s. 3. 
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Druhého května uvedlo Rudé právo titulní stranu titulkem, který dával důraz na 

dění v KSČ: „Jednotně za plnění cílů akčního programu KSČ!“. V popisu průvodu 

zdůrazňovalo, jak byl První máj ve znamení „mezinárodní solidarity pokrokových sil 

celého světa“248 a jak se lidé spojili v „pochodujících proudech či netradičně – bez 

průvodu před tribunami“249. Na rozdíl od předchozích let také věnovalo jeden článek 

tomu, jak se na tribuně zahraničních hostů sešli představitelé z Velké Británie nebo Tokia a 

všichni uváděli, jak s pokrokem v Československu sympatizují a věří, že „nové vedení 

využije všech možností, aby upevnilo hospodářství země na socialistickém základě“250. 

V reflexi oslav ze zahraničí věnovalo samostatný text oslavám v Moskvě, a to poprvé 

v tomto roce, následně Varšavě, NDR a západním Berlíně. Oslavám se věnovalo ještě 3. 

května, kdy uveřejnilo článek, který označoval prvomájové oslavy jako referendum „o 

novém, demokratickém vývoji v naší republice od ledna t. r. … vcelku možno říci, že toto 

prvomájové referendum vyznělo velmi výrazně pro nový politický proces demokratizace 

socialismu“251. Jeho autor na konci nicméně zdůrazňoval, že novému vedení KSČ nikdo 

nedá důvěru zadarmo – plnou důvěru si získá „jen svými činy, svou upřímností, otevřeností 

a kritičností do vlastních řad. A tím, že půjde v čele všeho zdravého a pokrokového“252. 

Poslední zmínka o Prvním máji se v Rudém právu objevila 4. května, kdy uvedlo, jak ve 

Španělsku zatkli na Prvního máje 500 lidí. 

I Svobodné slovo komentovalo 2. května na titulní straně oslavy Prvního máje 

obdobně. V rubrice Slovo ke dni zdůrazňovalo jedinečnost tohoto Svátku práce i menší 

organizovanost, na kterou nicméně autor nahlížel kriticky: „Snad ve snaze 

nepřeorganizovanosti věci, jak se to dělo někdy v minulosti, jsme se dopustili v Praze 

opačného extrému. Výsledkem bylo, že průvod buď stál hodiny na místě, anebo se jen 

hlemýždím tempem posunoval vpřed. Čili: bez dobré organizace hrozí nebezpečí stagnace. 

A my si přece nemůžeme dovolit zůstat stát na půl cesty.“253 V referování o zahraničí na 

druhé straně nevěnovalo samostatný článek oslavám v Moskvě – zapojilo ji do souhrnného 

článku společně s deseti dalšími městy. Deník také v tomto roce vyzdvihoval v souvislosti 

s oslavami roli studentů. V minulosti prý oslavy byly pro studenty ve znamení policie a 

potají rozmístěných fotoaparátů, kdežto v tomto roce vše probíhalo v klidu. V této 

souvislosti zazněla i kritika na začátky komunistického režimu: „Člověk se marně ptal sám 

sebe, proč už se dříve nedostali u nás ke slovu moudří a rozumní lidé … protože včerejšek 
                                                        
248 NESG. Májové manifestace ve znamení pokroku a věrnosti socialismu. Rudé právo, 2. 5. 1968, roč. 48, č. 121, s. 1. 
249 záb, ře, vh, svo, št, pac, le, van, bk, čý. Manifestace v krajích. Rudé právo, 2. 5. 1968, roč. 48, č. 121, s. 2. 
250 bh. Náš společný zájem – mír ve světě a úspěch vaší práce. Rudé právo, 2. 5. 1968, roč. 48, č. 121, s. 2. 
251 ŠÍP, E. Prvomájové referendum. Rudé právo, 3. 5. 1968, roč. 48, č. 122, s. 2. 
252 Tamtéž. 
253 KAPITOLA, L. Slovo ke dni. Svobodné slovo, 2. 5. 1968, roč. 24, č. 121, s. 1. 
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dokázal, že je naše mládež rozumnější a moudřejší než byli ti, kteří ji vlastně měli jít 

zářným příkladem.“254 Třetího května deník zmiňoval svobodu Prvního máje a spojitost 

s rokem 1918, v němž byly oslavy stejně jako v tomto roce „provoněny vánkem právě 

nabyté svobody a lidé ji tehdy hltali plnými doušky“255. 

I Lidová demokracie popisovala 2. května neorganizovanost průvodu – „každý šel 

sám za sebe, tak jak uměl“256 – a svobodu – „Ať žije svoboda, volal dav.“257. Stejně jako 

Svobodné slovo také zmínila studenty, kteří uspořádali majáles, a dění v zahraničí, čemuž 

věnovala dva články. Jeden se věnoval oslavám ve Východním bloku s tím, že Moskvě 

dala oproti Svobodnému slovu větší prostor. Nicméně ani Lidová demokracie 

nezdůrazňovala mohutnost moskevských oslav – věnovala se pouze popisu všech atrakcí a 

aktivit v průvodu. Naposled zmínila První máj 5. května v textu od Stanislava Tomse, 

který se opět vracel k tomu, jak byl v roce 1968 „projevem takové neformální jednoty, 

spontánního myšlení a projevů myšlení, projevem radosti“258. 

Co se týče informování ze zahraničí, společným znakem ve všech denících bylo, že 

se před oslavami neobjevovaly detailní popisy toho, jak bude vypadat První máj v Moskvě 

nebo dalších městech ve Východním bloku. I v následné reflexi oslav se deníky věnovaly 

Moskvě podobně jako ostatním městům. Společně s nižší frekvencí těchto zmínek se také 

změnila i rétorika, s jakou o oslavách informovaly. Sovětský svaz neoznačovaly 

v souvislosti s Prvním májem za vzor Československu a naopak kapitalistické země 

nezobrazovaly jako ty, kde dělníci nemají svobodu a mají v nich špatné podmínky pro 

život. Velký posun byl také patrný v tom, že Svobodné slovo a Lidová demokracie dvakrát 

použily při referování o zahraničních oslavách agentury AP a AFP. Zbytek článků byl opět 

nesignován. Jak už bylo zmíněno, obecně se zahraničnímu dění nejvíce věnovalo Rudé 

právo. Využilo články především od ČTK a jednou i od agentury DPA. Vlastní zpravodaje 

využilo v tomto roce v Moskvě, Varšavě, Káhiře, Bukurešti, Paříži, Budapešti a Sofii. 

Lidová demokracie se například zahraničí věnovala až 1. a 2. května, a to pouze 

dohromady čtyřmi texty, z nichž pouze jeden byl ze Východního bloku. Svobodné slovo 

uvedlo 1. i 2. května pouze jeden článek a k zahraničí se ještě vrátilo jen 6. května.  

Co se týče užití fotografií, v tomto roce na ně nedával ani jeden deník takový důraz. 

Ani v jednom periodiku se neobjevily fotografie oslav z jednotlivých krajů nebo z příprav 

před oslavami. Fotografie se objevily ve všech denících až od 1. května. Nicméně oproti 
                                                        
254 řau, rh, jl. Události májového večera. Svobodné slovo, 2. 5. 1968, roč. 24, č. 121, s. 2. 
255 jl. Slovo ke dni. Svobodné slovo, 3. 5. 1968, roč. 24, č. 122, s. 1. 
256 NESG. Byl to krásný První máj – takových bude více. Lidová demokracie, 2. 5. 1968, roč. 24, č. 121, s. 1. 
257 Tamtéž. 
258 TOMS, S. Nekonvenční úvaha o jednotě. Lidová demokracie, 5. 5. 1968, roč. 24, č. 124, s. 1. 
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minulým letům se lišilo to, jak s nimi deníky pracovaly. Nezobrazovaly manifestace 

obvyklou fotografií Václavského náměstí z ptačí perspektivy. V tomto roce deníky užívaly 

spíše detailní fotografie manifestujících. Změnilo se i pojetí fotografií zobrazující tribunu 

se státníky. Fotografie je ukazovaly v pozicích, jak se shýbají k lidem nebo zobrazovaly 

tribunu i s davy lidí před ní. Tím pádem fotografie nepůsobily tak organizovaně a strojeně 

jako v předchozích letech (viz příloha č. 24 a 25). Především v Rudém právu ještě některé 

historické fotografie zobrazovaly oslavy v letech 1918 a 1938. Společným znakem ve 

všech denících bylo také to, že nepublikovaly fotografie ze zahraničí. Jedině Rudé právo 

zveřejnilo 2. května jednu fotografii od agentury TASS z Moskvy, přičemž nepoužilo 

fotografii z horní perspektivy (viz příloha č. 26). Svobodné slovo i Lidová demokracie také 

zveřejnily 1. května na titulní straně dvě fotografie z předávání vyznamenání – jedna vždy 

byla ze Španělského sálu na Pražském hradě a druhá z předávání vyznamenání každé 

redakci. V tomto roce už typickou kresbu zveřejnilo pouze Rudé právo. Znázornilo na ní 

pouze symboly srpu a kladiva (viz příloha č. 27). 

5.4.2 Rok 1969 
Svátek práce se v roce 1969 odehrával teprve po dvou týdnech po nástupu Gustava 

Husáka na pozici prvního tajemníka. V těchto úplných počátcích normalizace bylo na 

mediálním obrazu ve Svobodném slově a Lidové demokracii patrné, že se opět začaly 

striktně podřizovat pokynům od komunistických orgánů. Nejvýznamnějším společným 

znakem bylo, že se v obou denících objevovaly totožné zprávy jako v Rudém právu, 

v důsledku čehož se mediální prvomájová produkce v tomto roce v jednotlivých denících 

téměř nelišila. O Svátku práce deníky informovaly především prostřednictvím totožných 

zpráv od ČTK, přepisem projevů státníků nebo závěry schůzí komunistických orgánů. 

V denících se ani v tomto roce už neobjevily rozsáhlé články o pracovních úspěších nebo 

burcující výzvy k účasti. Nicméně pro tento rok byl charakteristický velký rozdíl v počtu 

zmínek ve vydáních po oslavách a před nimi. Rudé právo, které bylo před Svátkem práce 

téměř totožné s ostatními deníky, publikovalo v květnových dnech mnohem více článků. 

Značná část z nich i mnohem více komentovala ideologické poslání oslav. 

Dohromady se v denících v tomto roce objevilo zatím nejméně zmínek o Svátku 

práce od začátku sledovaných let a také se o něm zmínily nejpozději. Ze stran deníků také 

úplně vymizela prvomájová hesla. V důsledku událostí pražského jara se režim opět vrátil 

především ke znovuvybudování jednoty, která charakterizovala v tomto roce, stejně jako 

v roce 1948, oslavy Prvního máje. V dozvuku federalizace také tento Svátek práce probíhal 
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zejména v Rudém právu s mnohem větším důrazem na dění na Slovensku, kterému se 

v předchozích letech deníky téměř nevěnovaly. Reportáže z průvodu v Bratislavě 

umisťovalo Rudé právo na první místa nad všechna ostatní města a i ostatní deníky se 

několikrát věnovaly přípravám svátku nebo jeho historii právě na Slovensku. Tato 

skutečnost mohla být ovlivněna i tím, že v roce 1969 promluvil Gustav Husák na 

manifestaci v Bratislavě, a ne jako tradičně v Praze, kde se navíc v tomto roce výjimečně 

nekonal obvyklý průvod. 

První zpráva o Svátku práce se objevila ve všech denících 23. dubna. Jednalo se o 

komuniké ze schůze předsednictva ÚV KSČ, které na ní mimo jiné posoudilo přípravy 

oslav. V článku stálo, že vyzývá příslušné politické orgány, aby rozhodly o způsobu konání 

oslav podle místní situace, „a to buď tradiční formou, nebo na táborech lidu, veřejných 

schůzích, akademiích“259. Jediné Rudé právo k tomu ještě uvedlo, že předsednictvo „znovu 

potvrdilo jejich zásadní ideové pojetí, které spočívá ve vyjádření vedoucí úlohy strany a 

odhodlání naší společnosti pokračovat v socialistickém rozvoji naší vlasti jako pevný oddíl 

socialistického společenství a všech sil bojujících za mír a sociální pokrok“260. 

Rudé právo se oslavám věnovalo ve většině textů obdobně jako ve výše zmíněném 

komuniké. Vedle toho zmínilo jako jediné krátce dění v Moskvě s tím, že v tomto roce v ní 

nebude vojenská přehlídka. Poté publikovalo další dva články o dění v kapitalistických 

zemích, kde jen informovalo, že se v některých státech chystají demonstrace. Vedle těchto 

článků se vymykal jeden s titulkem „Jednota Prvního máje“, v němž autor komentoval 

poslání oslav a kladl důraz především na jednotu a opětovné sjednocení názorů. Svátek 

práce měl podle něj i v tomto roce zvláštní ráz právě kvůli politické situaci: „I v letošním 

Prvním máji se obráží složitá situace v naší straně a v celé společnosti, vzniklá názorovými 

rozdíly na životně důležité otázky stranického života a politického vývoje vůbec. Složitost 

této situace vedla nejvyšší stranický orgán k rozhodnutí, které právě dává v řadě Prvních 

májů tomu letošnímu výjimečné místo. Aby s přihlédnutím k okolnostem oslavili První máj 

podle místních podmínek, aby v zápalu nejednotných názorů na stejné věci se ještě více 

neprohlubovala nedorozumění, aby se ještě více stranicky nevzdalovala. … Letošní První 

máj bude zkouškou, a věříme, že úspěšnou, pro úplné sjednocení stranických řad na zdravé 

základně vytvořené posledním zasedáním ÚV KSČ. … Nevzdávejme se této jednoty, která 

je opravdu klíčem ke všemu dobrému, co nám budoucnost může přinést.“261 

                                                        
259 NESG. O májových oslavách. Svobodné slovo, 23. 4. 1969, roč. 25, č. 95, s. 1. 
260 z. Komuniké ze schůze předsednictva ÚV KSČ: Májové oslavy podle místních podmínek. Rudé právo, 23. 4. 1969, roč. 49, č. 95, s. 
2. 
261 SVOBODA, J. Jednota Prvního máje. Rudé právo, 30. 4. 1969, roč. 49, č. 101, s. 2. 
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Ve Svobodném slově byly jedinými texty, které se lišily od těch, co se objevily i 

v dalších denících, pouze dva ze zahraničí (jeden o demonstracích ve Španělsku a druhý o 

tom, že na Kubě bude První máj dnem pracovního klidu) a jeden o vzpomínce na Prvního 

máje v roce 1918 v Liptovském Mikuláši.262 

Lidová demokracie na rozdíl od Svobodného slova se ani jednou nevěnovala dění 

v zahraničí a její produkce více korespondovala s Rudým právem – uveřejnila pět článků 

ve stejném nebo obdobném znění. Odlišovala se například krátkým organizačním článkem 

o tom, jak „tisková a propagační služba NVP upozorňuje obyvatele, aby k májovým 

oslavám v Praze byla připravena důstojná vlajková výzdoba všech domů, veřejných budov 

a prostranství“263.  

Od 1. května věnovaly všechny deníky vedle reflexe Svátku práce prostor i běžné 

produkci. I 1. května zveřejnily několik totožných či obdobných článků s tematikou 

Prvního máje a ve své produkci se lišily v tento den jen v několika málo případech. 

Všechny deníky zveřejnily popis předávání státních vyznamenání, projev předsedy vlády 

Oldřicha Černíka k vyznamenaným, závěry ze slavnostního zasedání městského výboru 

Národní fronty a přepis z televizního a rozhlasového projevu Gustava Husáka. Na ten daly 

deníky velký důraz a objevil se ve všech případech na titulní straně. Husák v souvislosti se 

Svátkem práce komentoval politickou situaci. Nicméně k samotnému svátku se vyjádřil 

pouze na začátku projevu a poté zdůrazňoval především to, co by občané Československa 

měli dělat pro lepší zítřky, vymezoval se vůči „předlednové“ politice, která podle něj 

útočila na postavení KSČ, a nazýval současnou situaci jako katastrofu: „Od posledního 1. 

máje v roce 1968 bylo u nás mnoho zdravého pohybu i mnoho snů, iluzí, mnoho 

vnitropolitických zápasů, otřesů i zklamání, jejichž výsledkem je však u nás hluboká krize 

politická i ekonomická, krize společnosti, krize zahraničně politických vztahů, zasahující až 

i do morální oblasti. Naši lidé pociťují nejistotu, často jsme se dostali i na okraj 

katastrofických situací.“264 

Rudé právo následně věnovalo Prvnímu máji v tento den největší prostor. Od 

ostatních dvou deníků se lišilo na titulní straně textem od Evžena Erbana, člena 

předsednictva ÚV KSČ, který více komentoval poslání Svátku práce. Erban uvedl: „Chtěl 

bych dnes po roce bouřlivého a málokým z nás ve všem tom zvláštním a dramatickém 

očekávaného vývoje připomenout skutečnost, že První máj se nehledě na původní pohnutku 

                                                        
262 NÁHALKA, E. 1. máj 1918 v Liptovském Mikuláši. Svobodné slovo, 29. 4. 1969, roč. 25, č. 100, s. 3. 
263 NESG. Lidová demokracie, 29. 4. 1969, roč. 25, č. 100, s. 4. 
264 zč. S důvěrou do příštích dnů. Svobodné slovo, 1. 5. 1969, roč. 25, č. 102, s. 3. 
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svého vzniku stal v tomto století Svátkem práce a poctivého lidského úsilí a že to jsou 

hodnoty, jichž je nám v této chvíli a v této situaci daleko nejvíce zapotřebí.“265 Stejně jako 

v době před pražským jarem se obracel především na důležitost výroby a ekonomické 

vyrovnanosti a na to, že Československo musí respektovat závazky socialistického 

společenství. První máj má podle něj být „svědectvím našeho porozumění pro těžkosti 

dané chvíle a naší schopnosti poučit se z omylů a neúspěchů celého předchozího úsilí“266. 

Další strany Rudé právo věnovalo například Prvnímu máji v roce 1945 nebo článku o 

podniku Strojní a traktorová stanice Pezinok, který získal státní vyznamenání, a deník 

pochvaloval jeho výrobu. Tento text svým pojetím připomínal četné články z 50. let, které 

se v souvislosti se Svátkem práce zaměřovaly především na úspěchy podniků.  

Svobodné slovo a Lidová demokracie se už následně 1. května věnovaly Svátku 

práce jen krátce. Oba deníky informovaly o zákazu demonstrací ve Francii, Svobodné 

slovo k tomu ještě uvedlo krátký text o Prvním máji v roce 1890, Lidová demokracie se 

zase věnovala slavnostnímu shromáždění funkcionářů obvodních a místních orgánů KSČ a 

orgánů Národní fronty v předvečer Prvního máje. 

Čtvrtého května se na titulních stranách ve všech denících objevil detailní popis 

oslav z každého většího města. Rudé právo vedle toho jako jediné zveřejnilo samostatně 

projevy z manifestací od Husáka a Černíka a text, který se vyjadřoval k poslání Svátku 

práce, v němž jeho autor konstatoval, že oslavy potvrdily nové směřování politiky 

komunistů a že „prvomájové oslavy jsou velkým poučením. I když se do myslí mnoha 

našich občanů podařilo opozičním silám vnést hodně zmatku … První máj přece jen 

ukázal, že rozum vítězí nad pouhými emocemi a že je stále víc lidí, kteří si přejí odstranit 

nedorozumění a neshody a obnovit svazky, v nichž je zdroj bezpečnosti a rozvoje naší 

země“267. Na třetí straně zmínilo oslavy v zahraničí, kdy na první místo opět umístilo 

průběh oslav v Moskvě a věnovalo větší prostor komunistickým zemím. Prvnímu máji se 

poté věnovalo už jen 5. května, kdy se ve dvou článcích věnovalo dění na Slovensku. 

Svobodné slovo uvedlo První máj 4. května už jen dvěma články – jeden shrnoval 

oslavy v zemi a citoval projev Husáka v Bratislavě, druhý se věnoval zahraničnímu dění, 

kdy Moskva byla na rozdíl od Rudého práva jen součástí dlouhého textu. Lidová 

demokracie se následně také věnovala zahraničnímu dění, ale pouze v zemích Východního 

bloku. Pátého května zmínila První máj pouze projevem Husáka, z nějž například vybrala: 

                                                        
265 ERBAN, E. Symbol pokroku. Rudé právo, 1. 5. 1969, roč. 49, č. 102, s. 1. 
266 Tamtéž. 
267 OBORSKÝ, S. Komentujeme: Nejen hesla. Rudé právo, 4. 5. 1969, roč. 49, č. 103, s. 2. 



 
 

70 

„Západní tisk předpokládal v Československu stávky, neklid, demonstrace, vzpoury … 

Dnes lze říct, že manifestace na 1. máje proběhly v celém Československu klidně, bez 

větších incidentů, že se jich zúčastnily ohromné masy lidí, které přijímaly stanoviska 

stranických a vládních činitelů, že se aktivizovala velká část členů KSČ  i pracujících v 

celém státě. Těch přibližně 2 milionů lidí, kteří se účastnili májových průvodů a 

shromáždění, potvrdilo důvěru k vedení strany a státu, potvrdilo touhu po klidném řešení 

problémů a po klidné atmosféře.“268 

Co se týče referování o zahraničních prvomájových oslavách, stejně jako byly 

v tomto roce všechny deníky s domácím referováním o Prvním máji střídmější, 

nesoustředily se tolik ani na zahraničí. Lidová demokracie se například jako jediná vůbec 

nevěnovala před oslavami dění v zahraničí. Ani Rudé právo nedávalo takový důraz na 

oslavy ve Východním bloku. Zmínilo je jen třikrát, a to ještě kratšími texty, než tomu bylo 

zvykem zejména v 50. letech. I o kapitalistických zemích deníky informovaly jen stručně, 

neobjevovala se v tomto ohledu proti nim téměř žádná útočná rétorika. Deníky jen 

zmiňovaly chystané protesty, bojovnost a solidaritu dělníků po celém světě. 

Rudé právo jako jediný deník uvedlo zahraniční články od svých zpravodajů – 

v tomto roce z Moskvy, Paříže, Washingtonu, Budapešti, Londýna, Bělehradu, Berlína a 

Sofie. Svobodné slovo a Lidová demokracie publikovaly několik zahraničních článků opět 

nesignovaných. 

Podobně jako v roce 1968 nezveřejnily deníky tolik fotografií k Prvnímu máji. 

V posledních 14 dnech dokonce nepublikoval ani jeden deník ani jednu fotografii, která by 

se bezprostředně týkala oslav. Následně Lidová demokracie a Rudé právo zveřejnily 1. 

května na titulní straně pouze fotografie z předávání vyznamenání ve Španělském sále. 

Následně 4. května publikovalo Rudé právo na titulní straně tři fotografie, Svobodné slovo 

dvě a Lidová demokracie pouze jednu. V Rudém právu jedna z nich zobrazovala Husáka, 

jak přijímá květiny z davu lidí pod tribunou, čímž pokračovalo v podobném trendu 

zobrazování státníků jako v předchozím roce (viz příloha č. 28). Další dvě fotografie 

zobrazovaly stovky lidí na manifestaci v Banské Bystrici a Ostravě. Jejich pojetí se tolik 

nelišilo od 50. let – byly foceny lehce z ptačí perspektivy a ukazovaly co největší počet 

manifestujících. Na druhé straně zveřejnilo Rudé právo dvě fotografie (jednu z průvodu 

v Brně, druhou v Ústí nad Labem) a na třetí straně jako jediné fotografii od TASS/ČTK 

z Moskvy, na níž zblízka zobrazovalo manifestující. 

                                                        
268 NESG. Z projevu prvního tajemníka ÚV KSČ dr. G. Husáka. Lidová demokracie, 5. 5. 1969, roč. 25, č. 104, s. 1-2. 
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Lidová demokracie a Svobodné slovo v tomto vydání nezveřejnily ani jeden 

snímek, který by zobrazoval dění v zahraničí. Svobodné slovo zase dalo 4. května ve 

fotografiích důraz na představitele ČSS – jedna z nich zobrazovala jejího předsedu 

Bohuslava Kučeru, který hovořil na manifestaci v Mělníce, druhá fotografie pak v detailu 

malý hlouček manifestujících (viz příloha č. 29). Lidová demokracie oproti tomu na ČSL 

nedala větší důraz a jedinou fotografii věnovala Husákovi na tribuně v Bratislavě, jak si 

podává květinu s lidmi v davu, která byla totožná s tou v Rudém právu (pro porovnání viz 

příloha č. 28 a 30). 

V tomto roce zveřejnilo typickou kresbu 1. května na titulní straně pouze Rudé 

právo, které stejně jako v minulém roce neznázornilo postavy. Tentokrát kresba 

zobrazovala jen svazek květin (viz příloha č. 31). 

5.5 Po Chartě 77 
To, že se 70. letech postupně vytrácelo „ideologično“ 50. a 60. let269, bylo patrné i 

na mediálním obrazu oslav Prvního máje. Deníky se sice v jejich souvislosti věnovaly 

obdobným tématům, nicméně na ně nedávaly takový důraz jako například v 50. letech. 

Společně s tím nebyla ani tolik výrazná rétorika proti kapitalistickým zemím a celkově 

deníky věnovaly oslavám méně prostoru než v prvních čtyřech sledovaných letech. 

5.5.1 Rok 1978 
Oproti 50. letům prvomájové články v roce 1978 tolik neapelovaly na účast občanů 

na manifestacích a tisk celkově působil umírněněji. K tomuto vyznění mohlo přispět i to, 

že ani v těchto letech deníky neobnovily publikaci rozsáhlých seznamů hesel. V tomto roce 

jedině Lidová demokracie zveřejnila 17. dubna krátký článek o tom, jaká hesla pro tyto 

oslavy zveřejnila KSSS. Společně s tím všechny deníky v tomto roce málokdy zasvětily 

Svátku práce celé strany, případně i téměř celá vydání, jako tomu bylo dříve. Nicméně 

oproti prvnímu roku normalizace, kdy se mediální produkce začala opět pomalu podřizovat 

cenzuře a obnovené větší kontrole ze strany režimu, počet zmínek o Svátku práce vzrostl. 

Co se týče hlavního poslání, které by tyto oslavy v tisku provázelo, ani v něm 

nebyly deníky plně vyhraněné. Obecně se opět obracely na budovatelské úspěchy, loajalitu 

k Sovětskému svazu, udržení míru a jednoty. Jedinými specifickými tématy byly v tomto 

roce připomínání výročí Vítězného února a prvních oslav Svátku práce za nového režimu a 

poté plnění závazků vytyčených na XV. sjezdu KSČ. V tomto roce se také vrátil větší 
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rozdíl v mediálním obsahu mezi Rudým právem a dalšími dvěma deníky. Rudé právo opět 

dávalo mnohem větší důraz na úspěchy jednotlivých podniků a plnění pracovních závazků. 

Svobodné slovo a Lidová demokracie podobné články téměř nezveřejňovaly a stejně jako 

v roce 1969 se jejich mediální produkce téměř nelišila. V období před oslavami 

zveřejňovaly totožné zprávy od ČTK, které maximálně zkrátily nebo v nich vynechaly pár 

vět. V každém deníku se v tomto období objevil jen jeden autorský článek, který by více 

komentoval poslání Svátku práce. Oproti předchozímu sledovanému roku se v tomto 

ohledu odlišovalo Rudé právo, které naopak publikovalo jen několik zpráv od ČTK a 

mnohem větší důraz věnovalo autorským článkům, které interpretovaly poslání oslav. 

Rudé právo zahájilo v tomto roce prvomájovou produkci 20. dubna článkem o 

splněných závazcích, v němž informovalo o tom, co každý podnik splní nebo již splnil 

k Prvnímu máji a jako vždy konstatovalo: „O tom, že se lidé postavili odpovědně za své 

sliby, svědčí příspěvky z několika našich krajů.“270 Svobodné slovo zmínilo První máj už 

19. dubna, kdy uvedlo závěry představitelů Městského výboru Národní fronty týkajících se 

oslav, které shrnovaly jejich hlavní poslání: „Náplní letošních oslav těchto dvou 

významných dnů budou ideové závěry XV. sjezdu KSČ, jejich úspěšné plnění v roce, kdy si 

připomínáme 30. výročí Vítězného února a mírové úsilí, jež vyústilo bojem proti 

neutronové bombě.“271 Lidová demokracie vedle zmíněného článku s hesly od KSSS 

zveřejnila stejný text jako Svobodné slovo dne 19. dubna, ale jen v kratším znění. 

Rudé právo se do začátku května lišilo od ostatních dvou deníků několika články. 

Například hned 22. dubna zveřejnilo článek, který se vyhrazoval proti oslavám v roce 

1968: „Nastoupíme k letošním májovým pochodům s vědomím obrovské síly, kterou nám 

vlévá do žil naše jednota vykovaná za léta od dubnového zasedání ÚV KSČ v roce 1969, 

kdy nastoupilo nové vedení strany v čele se soudruhem Gustavem Husákem k obrovskému 

konsolidačnímu úsilí za překonání krizového vývoje. Je to jiná jednota od té, kterou 

pamatujeme z oslav Prvního máje před deseti lety. Za jednotu vydávalo tehdy pravicově 

oportunistické vedení protistranické, protisovětské vystupování živlů, které se vetřely do 

našich prvomájových průvodů. Bylo to prvně a jedenkrát od roku 1948, kdy se na našich 

májových manifestacích mohla hlásat nepřátelská, protisocialistická, kontrarevoluční 

hesla.“272 V dalším obdobném textu využívalo podobně jako v 50. letech rétoriku 

namířenou proti kapitalistickým zemím: „Ještě nikdy v minulosti nevyvíjely pokrokové síly 

                                                        
270 NESG. Úsilí pracujících k 30. výročí února přináší ovoce: Splněnými závazky vstříc 1. máji. Rudé právo, 20. 4. 1978, roč. 58, č. 93, 
s. 1. 
271 rad. Májové oslavy v hlavním městě. Svobodné slovo, 19. 4. 1978, roč. 34, č. 92, s. 1. 
272 SVOBODA, J. S novým jarem. Rudé právo, 22. 4. 1978, roč. 58, č. 95, s. 3. 
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světa tak obrovské úsilí, aby byl na naší planetě zaveden nový, spravedlivý společenský 

řád, který by nahradil starý kapitalistický řád, plodící hlad a bídu stamilionů.“273 V 

posledním vydání před oslavami působilo Rudé právo nejvíce agitačně ze všech deníků. 

Hned vedle názvu deníku v rámečku zveřejnilo pozvání do průvodu, v němž mimo jiné 

stálo: „Pojď s námi, soudružko a soudruhu, v prvomájové manifestaci! Naše účast 

v průvodu ukáže světu šťastný život lidí sjednocených ve velkou rodinu, která již po třicet 

let společně užívá výsledků své poctivé práce u štědře prostřeného stolu.“274 

Vedle organizačních zpráv publikovalo Svobodné slovo svůj jediný autorský 

článek týkající se Prvního máje dne 19. dubna, v němž jeho autor odkazoval na oslavy 

v roce 1945 a 1948 a obdobně jako v Rudém právu popisoval poslání tohoto Svátku práce: 

„Posíleni úspěchy a splněním daných závazků vyjádříme na májových manifestacích slib, 

že budeme dál rádi a s chutí pracovat pro dobro socialismu, a to nejen u nás, ale i jinde ve 

světě, že budeme podporovat vše, co vede k životu a jeho kráse. Ale na druhé straně … 

vyjádříme opovržení nad těmi, kteří znovu mluví o možnostech lidské zhouby.“275 

Lidová demokracie také věnovala jediný text komentující První máj letům 1945 a 

1948 a obdobně zdůrazňovala, že „v souladu s růstem hmotného i duchovního bohatství se 

upevňuje morální a politická jednota občanů, jejich sepětí s politikou komunistické 

strany“276. Nicméně oproti Svobodnému slovu v něm zmínila i roli ČSL s tím, že se 

přihlásila k odpovědnému přístupu na jejím dubnovém zasedání a zavázala „všechny členy, 

orgány, organizace strany ke zvýšení aktivity a angažovanosti při další realizaci cílů XV. 

sjezdu KSČ a úkolů, vytyčených na loňském II. sjezdu Československé strany lidové“277.  

První vydání s reflexí oslav vyšlo 2. května. Svátek práce zabral ve všech denících 

většinu tohoto čísla. Například Rudé právo mu věnovalo první čtyři z celkových osmi 

stran. V tomto roce se mediální reflexe oslav ve všech denících téměř nelišila – 

zdůrazňovaly stejné věci a obdobně referovaly o zahraničním dění. Na rozdíl od 

předchozích let deníky tolik nepokračovaly s další reflexí v následujících květnových 

dnech. Všechny zmínily oslavy naposled 3. května jen několika stručnými články. 

Na titulní stranu všechny deníky shodně zařadily projev generálního tajemníka ÚV 

KSČ Gustava Husáka a popis pražského průvodu, který se v tomto roce konal na Letenské 

pláni. Rudé právo opěvovalo oslavy mnohem více než další dva deníky a častěji užívalo 

                                                        
273 NESG. Pod praporem pokroku. Rudé právo, 29. 4. 1978, roč. 58, č. 101, s. 1. 
274 NESG. Pozvání do průvodu. Rudé právo, 29. 4. 1978, roč. 58, č. 101, s. 1. 
275 LANGPAUL, L. K novým činům. Svobodné slovo, 19. 4. 1978, roč. 34, č. 92, s. 1. 
276 PETERA, R. Svátek tvořivé práce. Lidová demokracie, 29. 4. 1978, roč. 34, č. 101, s. 1. 
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opět zveličující výrazy jako průvod se valí dál nebo moře šťastných lidských úsměvů. Jako 

jediné zmiňovalo vedle mohutnosti i lásku ke KSČ: „V celé zemi uspořádali účastníci 

manifestací nadšené ovace inspirátorce a organizátorce našich vítězství – Komunistické 

straně Československa – a vyjádřili tak svou úctu a lásku, které k ní chovají, a důvěru, 

kterou mají v její politiku. Oslavy 1. máje byly imponujícím výrazem sepětí strany s lidem, 

mohutné jednoty pracujících Československé socialistické republiky.“278 V Lidové 

demokracii a Svobodném slově se opět některé pasáže při popisu průvodu téměř nelišily, a 

deníky tak pokračovaly ve velmi podobné produkci. 

Rudé právo dalo v tento den na titulní straně také větší důraz na oceněné hrdiny 

socialistické práce, kteří „se opravdu nebáli, nelekali žádných překážek a dokázali úspěšně 

realizovat své myšlenky, představy spjaté se socialismem, komunismem“279, a ptalo se jich 

na dojmy z oslav. Na druhé straně uvedlo samostatný článek o průvodu v Bratislavě, která 

se podle nich „změnila se doslova v živou řeku praporů, májek, hesel a transparentů 

s hrdými hlášeními pracujících z podniků, závodů a dalších pracovišť o plnění úkolů 

třetího roku šesté pětiletky“280. Nicméně na ni nedalo takový důraz jako v roce 1969 – 

v tomto roce převažoval opět popis oslav z Prahy. Třetí stranu věnovalo průvodům 

v krajích a čtvrtou v zahraničí, kdy opět více zmínilo dění v zemích Východního bloku a 

především v Moskvě, která v článku stála na prvním místě. Více než u ostatních měst u ní 

zdůrazňovalo, jak byly oslavy krásné, neopakovatelné nebo jedinečné. Třetího května 

uveřejnilo článek, který shrnoval První máj a zmiňoval obdobné charakteristiky jako před 

oslavami – plnění pracovních úkolů, to, že to byla „velkolepá a radostná přehlídka 

budovatelských sil naší země“281 nebo rozdíly oproti kapitalistickým zemím: „Současné 

období přináší další a další důkazy o tom, že kapitalismus není s to vytvořit sociální 

podmínky důstojné života pro pracující.“282 Posledním článkem k Prvnímu máji byla 

vzpomínka na to, jak se v Bratislavě a Dolných Krškanech v roce 1928 na oslavách střílelo 

a nyní mohou občané prožívat tento svátek svobodně. 

 Svobodné slovo využívalo 2. května stejně jako Rudé právo zážitky hrdinů 

socialistické práce a účastníků průvodu, kterých se ptalo na jejich dojmy. Například Alena 

Janáčková, studentka filozofie fakulty UK Praha, uvedla: „Záplava květů a barev, radost, 

štěstí a uspokojení z dobře vykonané práce, tak na mne působí letošní pražské prvomájové 

                                                        
278 HOUFOVÁ, J. Radost a odhodlání. Rudé právo, 2. 5. 1978, roč. 58, č. 102, s. 1-2. 
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Prvomájová Praha. Rudé právo, 2. 5. 1978, roč. 58, č. 102, s. 1-2. 
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281 NESG. V duchu jednoty vůle a činů. Rudé právo, 3. 5. 1978, roč. 58, č. 103, s. 1. 
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manifestace.“283 V krátkém článku také zmínilo ČSS a její zásluhy na manifestaci: „Mezi 

čelnými funkcionáři naší strany, kteří se podíleli na prvomájových oslavách jako hlavní 

řečníci manifestací pracujících, byli tajemník Čs. strany socialistické J. Fleybeck, … 

členové MO naší strany v Oloví na okrese Sokolov se zařadili nejen mezi vlajkonoše v čele 

prvomájového průvodu, ale ostatní manifestovali pod vlastním transparentem společně 

s dalšími občany.“284 Třetího května uvedlo jeden krátký článek o oslavách 

v kapitalistických zemích a druhý o tom, jak se zemědělci v Jihočeském kraji vracejí 

zpátky k práci, protože „k Svátku práce splnili svůj slib … Téměř na celé plánované 

výměře 31 tisíc hektarů zasázeli už brambory“285. 

 Jak už bylo zmíněno, Lidová demokracie se ve své produkci ani 2. května nelišila. 

Shodně zmínila detailní průběh oslav ve velkém množství měst v zahraničí a poté dávala 

důraz také na Bratislavu, kterou hodnotila obdobně jako Rudé právo: „Manifestace … 

Bratislavy byla spontánním projevem jejich důvěry a podpory, politice KSČ.“286 V tomto 

roce také shodně jako všechny deníky použila reakce manifestujících, a to například Annu 

Petrovičovou, hrdinku socialistické práce, která říkala: „Hluboce na mě působí radostná 

atmosféra a přála bych si, aby takový První máj mohli prožívat pracující na celém 

světě.“287 Třetího května uvedla krátce prvomájové protesty v Latinské Americe. 

 Co se týče informování ze zahraničí, tak v tomto roce se mu deníky téměř vůbec 

nevěnovaly v období před oslavami. Naopak 2. května mu věnovaly větší prostor než 

v dřívějších letech. Lišily se především tím, že zmínily mnohem více měst než dříve. 

V tomto roce deníky pokračovaly v útočné rétorice proti kapitalistickým zemím. Nicméně 

se nestala jedním z hlavních témat oslav. Všechny deníky spíše informovaly o 

zahraničních oslavách prostřednictvím přesných popisů průvodů. 

Rudé právo opět využilo při referování o zahraničních oslavách své zpravodaje. 

V tomto roce od nich uvedlo články z Moskvy, Paříže, Sofie, Bonnu, Berlína, Budapešti, 

Varšavy a Addis Abeby. Zbytek článků byl opět bez signatury nebo od ČTK. V tomto roce 

ani jeden deník nezveřejnil články od zahraničních agentur jako v roce 1968. Svobodné 

slovo mělo v tomto roce poprvé článek od zahraničního zpravodaje, a to konkrétně 

z Moskvy, který oslavy popisoval obdobně jako zpravodajové Rudého práva. Další články 

byly stejně jako v Lidové demokracie bez autora. 
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 V tomto roce začaly deníky v souvislosti s Prvním májem obrazový materiál 

publikovat 29. dubna. Lidová demokracie a Svobodné slovo umístilo v tento den na titulní 

stranu fotografii Španělského sálu z předávání státních vyznamenání. Lidová demokracie 

k tomu ještě uveřejnila detailní pohled na obecenstvo. Jediné Rudé právo nepoužilo pohled 

pouze do Španělského sálu a dalo větší důraz na zobrazování státníků – zveřejnilo 

fotografii, jak Husák předává dělníkovi Jozefu Holákovi státní vyznamenání, a poté 

snímek s kosmonautem Vladimírem Remkem na ceremoniálu. Na páté straně uveřejnilo 

fotografii od ČTK z průvodu v kapitalistických zemí, kde měli manifestující desítky 

transparentů. Druhého května zveřejnily všechny deníky na titulní straně fotografie tribuny 

se státníky, kde v tomto roce stáli i kosmonauti, kteří se vrátili ze SSSR a dostali na tribuně 

čestné místo. Všechny ostatní fotografie poté zobrazovaly průvod a manifestující s tím, že 

mezi jednotlivými deníky nebyl mezi fotografiemi v tomto roce téměř žádný rozdíl. 

Deníky tolik nezobrazovaly snímky fotografované seshora, ale více se zaměřovaly na 

detailní zobrazení manifestujících (viz příloha č. 32). Nicméně i přesto se typické 

fotografie s tisíci lidmi z nadhledu především v Rudém právu objevily. To se také od 

ostatních deníků lišilo fotografií, na níž byli manifestující nesoucí velké obrazy Gottwalda, 

Marxe, Engelse a Lenina (viz příloha č. 33). Rudé právo také zveřejnilo fotografii 

z Bratislavy a společně se Svobodným slovem věnovalo jednu fotografii od agentury 

TASS oslavám v Moskvě, na níž oba deníky zobrazily zblízka moskevské manifestující. 

V tomto roce se už v žádném deníku kresba typická pro předchozí roky neobjevila. 

5.5.2 Rok 1979 
Mediální obraz oslav Prvního máje se v roce 1979 podobal předchozímu roku. 

Deníky zveřejnily obdobný počet zmínek a dávaly Svátku práce i stejné poslání. Shodně s 

předchozím rokem zveřejnily před oslavami jen malé množství článků, které by více 

komentovaly poslání svátku. Opět se v denících objevovaly totožné zprávy od ČTK nebo 

články se závazky jednotlivých podniků po celé zemi, které byly ve všech periodikách 

v obdobném znění.  

 Slovní spojení, která provázela tyto oslavy, se taktéž ničím neodlišovala od 

předchozího roku. Hlavní heslo, které deníky zveřejnily jen mimochodem v článcích 

s jednotlivými závazky podniků, bylo v tomto roce ve znění V pevné jednotě KSČ a lidu za 

další úspěchy v budování rozvinuté socialistické společnosti. Stejně jako v předchozím 

roce se také deníky obracely k pražskému jaru a zdůrazňovaly rozdíl mezi tehdejším a 

aktuálním politickým děním. Shodně také nezveřejnily v tomto roce žádná hesla. Pouze 17. 
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dubna, kdy se jednalo o první zmínku ve sledovaném období, Rudé právo a Lidová 

demokracie krátce uvedly, jaké poslání mají v tomto roce hesla od ÚV KSSS a citovaly: 

„V heslech ÚV KSSS k 1. máji je obsažena výzva k upevňování jednoty a semknutosti 

komunistů celého světa na neochvějném základě marxismu-leninismu a proletářského 

internacionalismu.“288 Svobodné slovo se Svátku práce poprvé věnovalo také 17. dubna, 

ale pouze okrajově při zmínění aktivity brigád u velkého předmájového úklidu. 

Rudé právo se Svátku práce následně věnovalo především již zmiňovanými články 

s činností jednotlivých podniků. Jednou například uvedlo samostatný článek o Nové huti 

Klementa Gottwalda, kde chtěli, aby „už na 1. máje pec vyrobila první surové železo … 

aby veseleji vyšlápli v pestrém májovém průvodu“289. V Rudém právu se první článek 

komentující  poslání Svátku práce objevil až 28. dubna. V něm se opět obracelo na dění na 

politické scéně v roce 1968 a dávalo ho do kontrastu s tím, jak se nyní všem občanům 

podle režimu daří lépe: „V uplynulých letech jsme bilancovali desetiletí práce od 

historického zasedání ústředního výboru strany v dubnu 1969, kdy byl do funkce 

generálního tajemníka ÚV KSČ zvolen soudruh Gustav Husák. S hrdostí jsme mohli 

konstatovat ohromný rozmach národního hospodářství i vzestup životní úrovně a široké 

zabezpečení sociálních jistot … všechno, co děláme a oč usilujeme, je inspirováno hlavním 

cílem politiky KSČ – vytvářet stále krásnější, bohatý, vpravdě socialistický život.“290 K 

seznamu vyznamenaných ku příležitosti Svátku práce věnovalo jako jediný deník velký 

prostor příběhům oceněných. Celou třetí, čtvrtou i pátou stranu z celkových osmi věnovalo 

medailonkům hrdinů socialistické práce a národním umělcům. Popisovalo jejich život, 

oddanost a vděčnost KSČ a jejich úspěchy. Dohromady zmínilo v souhrnném článku 

doplněném fotografiemi 16 hrdinů socialistické práce a 15 národních umělců. Tomu se 

ostatní dva deníky takto rozsáhle nevěnovaly. 

Svobodné slovo vedle článků s přípravou jednotlivých podniků zveřejnilo první 

komentující článek až 29. dubna, kde se jeho autor shodně jako v článku v Rudém právu 

odkazoval na pražské jaro: „Je za námi deset nesnadných a přece tak plodných let, která 

naplnila novým smyslem básníkova slova: ‚Jak je krásné překonati zápor a býti, růsti, 

slaviti…‘ A tak lze letošní První máj uvítat s optimismem a jistotou, že se v budoucnosti 

podaří dosáhnout cílů ještě vyšších a náročnějších, spojí-li se k ušlechtilému dílu tvůrčí 

energie milionů mozků i rukou.“ 291 Svobodné slovo se také lišilo jedním článkem o tom, 
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jak bude na průvodu o manifestované postaráno. Uvádělo, kolik stánků bude k dispozici, 

kolik zdravotníků bude připraveno nebo kolik klobás bude přichystáno.292 Jednalo se tak o 

první článek, v němž deníky lákaly na oslavy prostřednictvím přichystaného občerstvení. 

Lidová demokracie vedle obdobných článků s úspěchy podniků zveřejnila první 

autorský článek o Prvním máji 28. dubna. Jeho autor zdůrazňoval, jak má podle něj Svátek 

práce v tomto roce výjimečné místo a shodně se odkazoval k začátkům normalizace: 

„Specifičnost letošního Prvního máje však spočívá v těsné návaznosti na desáté výročí 

dubnového zasedání ÚV KSČ v roce 1969, kdy bylo zvoleno nové vedení komunistické 

strany v čele s Gustavem Husákem a otevřela se tak cesta k definitivní porážce pravicových 

sil, ke konečnému překonání vážných důsledků předchozího krizového období.“ 293 

Druhého května uvedly všechny deníky na titulní straně projev Husáka a popis 

průběhu manifestace v Praze. Hlavním tématem, které zmiňovaly v souvislosti s Prvním 

májem bylo, že „letošní oslavy Svátku práce vyzněly v duchu odhodlání všemi silami 

dospět ke splnění závěrů XV. sjezdu KSČ“294. Téma tohoto sjezdu zmínilo Rudé právo jako 

jediný deník i v hlavním titulku, který byl ve znění: „Splníme program XV. sjezdu KSČ“. 

Vedle toho také všechny deníky zmínily v souvislosti s oslavami i roli KSČ a oddanost 

občanů. Například Svobodné slovo uvedlo, že manifestace byly „výrazem podpory milionů 

našich lidí politice KSČ“295 a v lidech se projevovala „vděčnost za úspěšné a moudré 

vedení československého lidu Komunistickou stranou Československa“296. Nicméně 

celkově se v tomto roce reflexe manifestací ve Svobodném slově a Lidové demokracii 

lišila od té v Rudém právu. První dva jmenované deníky Prvnímu máji nevěnovaly 2. 

května takový prostor a publikovaly články, které spíše popisovaly průběh oslav než jejich 

poslání. Oba deníky také na rozdíl od Rudého práva nevěnovaly celou titulní stranu reflexi 

oslav a vedle toho uveřejnily i články s jinou tematikou.  

Rudé právo věnovalo v tento den Prvnímu máji celé první čtyři z celkových osmi 

stran a na ostatních se, vyjma sedmé strany, tohoto tématu přinejmenším jedním článkem 

dotklo. Oproti ostatním deníkům se nejprve na titulní straně zaměřilo na to, co oslavy 

prokázaly a věnovalo se jejich celkovému poslání. Samotný popis průvodů zařadilo až 

poté. V článku opakovaně uvádělo, jak Pražané důstojně a radostně oslavili První máj a 

hned v prvních odstavcích zmiňovalo, že „milióny účastníků, mezi nimi velké množství 
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mládeže, dokumentovaly své odhodlání dosáhnout cílů stanovených XV. sjezdem KSČ, 

vyrovnat se s nesnadnými úkoly letošního roku a přispět k dynamickému rozvoji naší 

ekonomiky, jak to předpokládá i vyžaduje program budování rozvinuté socialistické 

společnosti“297. Společně s tím opět zdůrazňovalo vztah občanů ke KSČ: „Oddanost, lásku 

a věrnost inspirátorce a organizátorce našich vítězství – Komunistické straně 

Československa – spontánně projevili pracující na všech prvomájových 

shromážděních.“298 Rudé právo se věnovalo i popisu průvodu v Bratislavě, na kterou opět 

dalo menší důraz, reportáži z manifestací v českých krajích nebo zahraničním oslavám. 

Moskvě opět patřilo první místo a zároveň ji věnovalo největší prostor. Stejně jako 

v předchozím roce se vedle toho věnovalo mnohem většímu počtu zemí – v tomto roce 

téměř 30 státům. Informování o zahraničních oslavách bylo obdobné jako v předchozích 

letech – nejvíce deník vyzdvihoval bojovnost dělnického hnutí po celém světě a kritizoval 

země, v nichž manifestace zakázali. 

Nicméně nutno dodat, že druhý květen byl jediným dnem, který patřil v Rudém 

právu na tak velkém prostoru oslavám Prvního máje. Třetího května se mu věnovalo jen 

třemi články a následně ho do konce sledovaného období nezmínilo. Třetího května 

shrnovalo na titulní straně poslání oslav, kdy zopakovalo témata, která oslavy Prvního 

máje provázela – posilování přátelství se Sovětským svazem, XV. sjezd KSČ a jednotu 

občanů.299 V tento den jako jediné zmínilo, co se psalo o oslavách v sovětském tisku. Poté 

už jen zveřejnilo zprávu od ČTK, že v Santiagu v Chile uspořádali i přes zákaz 

prvomájovou manifestaci proti „reakčnímu Pinochetovu režimu“300.  

Svobodné slovo se vedle již zmíněných článků věnovalo 2. května na titulní straně 

ještě reakcím od samotných manifestujících. Na druhé straně uvedlo zahraniční dění, kde 

shodně uvedlo Moskvu na prvním místě, a zmínilo mnohem více zemí, než tomu bylo 

v předchozích letech. Také se jen krátce na několika řádcích věnovalo účasti funkcionářů 

ČSS na májových oslavách. Obdobně jako Rudé právo při popisu průvodů v krajích hlavně 

zdůrazňovalo, že se občané všude hlásili k plné podpoře politiky KSČ. Třetího května také 

shodně zmínilo nepokoje v Chile. Čtvrtého května už jen nepřímo zmínilo První máj 

v článku o pracovních závazcích stovek podniků, které svůj závazek splněný na 51 procent 

demonstrovaly i v prvomájových průvodech.301 
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Lidová demokracie věnovala reflexi oslav Prvního máje nejmenší prostor ze všech 

deníků. Na titulní straně se při popisu oslav nelišila od ostatních deníků a například uvedla: 

„Hesla zdůrazňovala význam 1. máje jako svátku pracujících celého světa, odhodlání 

uskutečnit program XV. sjezdu KSČ, připomínala 34. výročí osvobození Československa 

Sovětskou armádou, přátelství a spolupráci se Sovětským svazem a dalšími socialistickými 

zeměmi, úsilí o mír, pokrok a porozumění mezi národy.“302 Stejně jako ostatní deníky 

věnovala druhou stranu zahraničním oslavám, kdy shodně uvedla Moskvu na první místo a 

třetí stranu zasvětila prvomájovému dění v krajích. Vedle toho také zmínila účast 

sportovců v průvodu. Třetího května se Prvnímu máji už nevěnovala, jen okrajově zmínila 

v článku o květinové výzdobě, jaké květiny dobře doplňují výzdobu májových dnů.303 

 I v tomto roce se deníky tolik nevěnovaly dění v zahraničí v období před oslavami. 

Rudé právo zveřejnilo v dubnu jen jedenkrát zahraniční přípravy na První máj, kdy 

zmínilo, jak se odboráři v Chile rozhodli uspořádat prvomájové shromáždění a chilský tisk 

proti nim rozpoutal protikomunistickou kampaň.304 Svobodné slovo zmínilo zahraniční 

dění až 29. dubna, kdy jen popisovalo, jak se kapitalistické i socialistické země chystají na 

oslavy. Lidová demokracie se už 20. dubna jen okrajově dotkla přípravy oslav v Moskvě, 

kdy psala o návštěvě Čechoslováků, kteří jeli do Moskvy na hokej a zároveň v článku 

zmiňovala, jak se ve městě chystají na První máj: „Vše se chystá na moskevský První máj, 

na ojedinělý zážitek, jak ho známe z televize. Jenže to my už všichni kolem hokeje, co jsme 

teď v Moskvě, budeme doma. Na cestu nás bude provázet přání … Vše nejlepší k svátku 1. 

máje, k Svátku práce!“305 V kontrastu s tím zase 2. května věnovaly všechny deníky 

zahraničnímu Svátku práce téměř největší prostor z dosud všech sledovaných let. Nicméně 

větší pokrytí zahraničních oslav byl jediným rozdílem. Rétorika a podání oslav se nelišily 

oproti předchozímu roku. Shodně také Rudé právo publikovalo většinu článků od svých 

zpravodajů. Jejich umístění se oproti předchozím sledovaným letům téměř nelišilo – 

informovali z Moskvy, Addis Abeby, Berlína, Washingtonu, Havany, Teheránu a Hanoje. 

Ostatní články byly stejně jako v dalších dvou denících nesignované, případně jejich malá 

část pocházela od ČTK. 

 Fotografie v souvislosti s Prvním májem zveřejnily deníky až v posledním vydání 

před oslavami a v prvním vydání po nich. Nejvíce jich jako v předchozích letech užilo 

Rudé právo, které zároveň také jako jediné publikovalo fotografie focené z ptačí 
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perspektivy, čímž opět zdůraznilo mohutnost oslav. Ostatní deníky se spíše zaměřily na 

detailní fotografie, které zobrazovaly jen několik mávajících manifestujících. Nutno dodat, 

že tyto fotografie v tomto roce zařazovalo ve větší míře i Rudé právo. Svobodné slovo a 

Lidová demokracie zveřejnily 29. dubna na titulní straně fotografii Španělského sálu 

z předávání vyznamenání a poté Gustava Husáka, jak předává ocenění. Oproti tomu Rudé 

právo k fotografiím Husáka ještě publikovalo koláž, na které byla v popředí žena 

s praporem a za ní namontované stovky lidí (viz příloha č. 34). Rudé právo následně 

například na třetí straně uveřejnilo dvě historické fotografie – jednu z roku 1890 a druhou z 

roku 1951. Na čtvrté straně byla fotografie od ČTK, která zobrazovala opět seshora Rudé 

náměstí v Moskvě. Druhého května uveřejnily všechny deníky jako v předchozích letech 

na titulní stranu fotografii tribuny se státníky a fotografie z průvodu. 

Všechny deníky se v tomto roce více zaměřily na zobrazování mladší generace 

v souvislosti s Prvním májem. To dokazují titulní strany z 2. května, na kterých Lidová 

demokracie a Rudé právo umístily snímky manifestujících dětí (viz příloha č. 35). 

Společně s tím také v tento den Rudé právo uveřejnilo fotografii ze zahraničí od ČTK, a to 

konkrétně z Moskvy, na níž zobrazilo stejně jako při referování o československých 

oslavách v detailu mladé manifestující (viz příloha č. 36). Ani v tomto roce se už v žádném 

deníku kresba typická pro první sledovaná léta neobjevila. 

5.6 Poslední roky před revolucí 
V letech 1988 a 1989 reflektoval mediální obraz Svátku práce postupnou změnu 

nálady ve společnosti. Deníky mu dávaly ještě menší ideologické poslání a věnovaly své 

strany především dění na politické scéně. V těchto letech bylo nejvíce výrazné přiblížení 

produkce Rudého práva k dalším dvěma deníkům. 

5.6.1 Rok 1988 
V tomto roce věnovalo oslavám Rudé právo v posledních dvou týdnech před nimi 

obdobný prostor jako Svobodné slovo i Lidová demokracie a nepublikovalo vícero článků, 

které by zdůrazňovaly ideologické poslání Prvního máje. Na strany deníků se také 

nevrátila ani prvomájová hesla, ani konkrétní organizační články s pokyny, kdo bude 

v jaké části průvodu. Obecně bylo z mediálního obrazu zřejmé, že se postupně vytrácela 

dogmatická organizovanost oslav i jejich výrazné ideologické poslání, které bylo z deníků 

patrné ve všech předchozích letech. Toto vyznění ještě zdůrazňovalo to, že se produkce 

s tematikou Prvního máje odehrávala hlavně prostřednictvím zpráv od ČTK. Hlavním 
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posláním oslav nebylo jen budování socialismu, posilování vztahu se Sovětským svazem a 

oddanost KSČ – tento Svátek práce byl v tisku ve znamení hospodářské přestavby, která 

zrovna rezonovala na tehdejší politické scéně. 

 Lidová demokracie zmínila První máj nejdříve ze všech deníků. Stejně jako 

v předchozích letech uveřejnila 18. dubna krátký článek o prvomájových heslech od ÚV 

KSS. I ta odkazovala k účasti na přestavbě: „Hesla … vyzývají sovětské pracující k co 

nejaktivnější účasti na přestavbě, demokratizaci společnosti a radikální hospodářské 

reformě.“306 Svobodné slovo se tématu poprvé dotklo 19. dubna při informování ze 

zasedání předsednictva ústředního výboru ČSS, kdy jen krátce vedle dalších bodů 

zveřejnilo, že „předsednictvo projednalo rovněž přípravy účasti strany na prvomájových 

shromážděních a na oslavách 43. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. 

Nejširší účastí na těchto akcích potvrdí členové naší strany svoje socialistické uvědomění a 

bezprostřední vztah k uskutečňování zásad a postupů přestavby“307. Rudé právo v těchto 

dnech věnovalo většinu stran informování o okresních a obvodních konferencích KSČ a 

téma Svátku práce zmínilo ve všech sledovaných letech jako poslední ze všech deníků, a to 

až 23. dubna článkem o průběhu příprav po celé zemi. I z toho lze usuzovat menší důraz, 

který KSČ ve svém ústředním deníku na samotný Svátek práce dávala. 

 Následně deníky věnovaly v dubnových dnech Prvnímu máji jen několik stejných 

článků, a to včetně Rudého práva. Až do 29. dubna zveřejňovaly jen krátké organizační 

zprávy, jakými byly například pokyny ohledně vlajkové výzdoby nebo informace o 

chystaných atrakcích v průvodech. V posledním vydání před oslavami zveřejnily všechny 

deníky projev předsedy federální vlády Lubomíra Štrougala a reportáž z předávání státních 

vyznamenání k Prvnímu máji. Na rozdíl od roku 1979 se Rudé právo od ostatních dvou 

deníků v tomto směru tolik neodlišovalo a stejně jako ony se zaměřilo hlavně na popis 

ceremoniálu, a ne na podrobné ideologické články. 

 Vedle toho Rudé právo uveřejnilo na titulní straně článek s titulkem „Pod prapory 

přestavby“, v němž komentovalo význam tohoto Svátku práce. V celém článku utvrzovalo 

občany ve správném přístupu KSČ a obracelo se především k hospodářské reformě: 

„Letošní První máj oslavujeme ve zvláštní atmosféře startu významných společenských 

přeměn. Přesvědčujeme se o tom na každém kroku, že hospodářská reforma vstoupila do 

našeho života. Podle inspirujícího příkladu Komunistické strany Sovětského svazu také 

naše strana udává tempo sociálních a ekonomických reforem, promyšleně a uvědoměle, 
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krok za krokem, uskutečňuje heslo ‚více socialismu – více demokracie‘.“308 Hospodářskou 

přestavbu zmínilo v tomto vydání v souvislosti s Prvním májem i v článku „Prvomájové 

ohlédnutí. Co se v životě lidí změnilo a mění“, kde se ptalo sedmi lidí, co se v jejich práci 

změnilo v důsledku přestavby. Všichni zmiňovali, že se v jejich práci změnilo hodně – 

například rekonstruovali budovy nebo zavedli nové projekty, v rámci nichž se více starali o 

životní prostředí. Například Ján Kysel‘, zástupce předáka z údržby báňských mechanismů 

Baňo Področany, uvedl: „Od prosince minulého roku náš jedenáctičlenný kolektiv – 

protože nás závod, Magnezitka v Lovinobani, uplatňuje zásady experimentu – pracuje 

podle brigádní formy. Jsme tedy zainteresováni na tom, aby mechanismy při těžbě 

surového magnezitu pracovaly spolehlivě a bez prostojů.“309 Stejně jako v předchozím 

roce také věnovalo téměř celou jednu stranu hrdinům socialistické práce a jejich příběhům. 

 Jediný autorský článek o Prvním máji ve Svobodném slově, který byl od člena 

předsednictva ÚV ČSS Ladislava Dvořáka zveřejněný 30. dubna, se nelišil od zmíněného 

textu v Rudém právu. Autor také zdůrazňoval nutnost přestavby v československém 

hospodářství: „Letošní prvomájové oslavy proběhnou v roce významných změn v našem 

vnitropolitickém životě. Myšlenky rozbíhající se přestavby celé naší společnosti, spojené 

s důsledným uplatňováním socialistické demokracie, se nepochybně odrazí i 

v prvomájových průvodech.“310 Zmínil i roli ČSS, která se na své IX. celostátní konferenci 

zabývala stanovenými úkoly a cíli vytyčenými XVII. sjezdem KSČ, přičemž uvedl, že 

„s tímto odhodláním se zúčastníme i oslav Prvního máje a oslav spojených s Květnovým 

povstáním českého lidu a osvobozením Sovětskou armádou“311.  

 I v Lidové demokracii měl jediný článek s posláním oslav stejné vyznění a jeho 

autor dával důraz na shodné věci. Zdůrazňoval plnění úkolů vytyčených KSČ – „Vše, co 

bylo XVII. sjezdem Komunistické strany Československa vytyčeno, k čemuž se rovněž 

přihlásila naše strana na svém VI. sjezdu, a co nachází sympatie u naprosté většiny 

příslušníků našich národů, bude dovedeno do důsledného konce.“312 – a nutnost přeměny – 

„Nacházíme se v období přechodném, ale o to složitějším a obtížnějším. Přestávají platit 

stará, překonaná pravidla a zásady, a nová se ještě v životě společnosti neprosadila.“313  

  I 2. května se reflexi oslav Svátku práce věnovaly deníky v menší míře. Patrné to 

bylo zejména u Rudého práva, v němž oslavy Svátku práce nezabraly kompletně ani jednu 

                                                        
308 ČSS. Vstříc májových oslavám. Svobodné slovo, 19. 4. 1988, roč. 44, č. 91, s. 1. 
309 NESG. Prvomájové ohlédnutí: Co se v životě lidí změnilo a mění. Rudé právo, 30. 4. 1988, roč. 68, č. 101, s. 3. 
310 DVOŘÁK, L. Prvomájové zamyšlení. Svobodné slovo, 30. 4. 1988, roč. 44, č. 101, s. 1. 
311 Tamtéž, s. 3. 
312 ANDRŠ, J. První máj. Lidová demokracie, 30. 4. 1988, roč. 44, č. 101, s. 1. 
313 Tamtéž. 
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celou stranu v tomto vydání. Vzhledem k tomu, že také neuveřejnilo výrazně ani větší 

počet zmínek, ani ideologických článků, které by zdůrazňovaly poselství Svátku práce, se 

neodlišovalo v tento den od ostatních deníků. V květnových dnech se neobjevil ani 

v jednom deníku ani jeden článek komentující poslání Svátku práce. Všechny deníky 

publikovaly jako obvykle na titulní straně projev generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše 

Jakeše a jako hlavní článek popis oslav z pražského Letenského náměstí. Jakeš se ve svém 

projevu nelišil od již zmiňovaných charakteristik, které provázely v tisku tyto oslavy 

Prvního máje. Zdůrazňoval nutnost přestavby a uváděl, že „letošní 1. máj oslavujeme 

v mimořádně závažném období dalšího rozvoje naší země. Na základě linie urychlení 

sociálně ekonomického rozvoje, kterou vytyčil XVII. sjezd Komunistické strany 

Československa, vypracoval ústřední výbor KSČ komplexní program přestavby a 

demokratizace naší společnosti, který postupně začínáme uvádět v život“314. 

Mediální produkce v Lidové demokracii a Svobodném slově se v tento den téměř 

vůbec nelišila. Poprvé za sledovaná období zveřejnily oba deníky úvodní popis oslav ve 

stejném znění, který se maximálně lišil jen v několika slovech patrně kvůli odlišnému 

rozložení stran každého periodika. Každý deník k němu ještě uvedl svůj vlastní úvod, 

v němž oba zmiňovaly obdobné věci. Svobodné slovo například uvedlo, že „plnou 

podporou cílům kompletní přestavby společnosti vytyčeným Komunistickou stranou 

Československa přišli včera do prvomájového průvodu manifestovat pracující“315. Lidová 

demokracie zařadila kratší úvod, v němž obdobně uvedla, že První máj byl v tomto roce ve 

znamení boje „za společenský pokrok a mír“316. Na titulní straně také oba dva deníky 

publikovaly opět ve shodném znění krátké reakce vyznamenaných. Svobodné slovo 

zveřejnilo reakci od dvou vyznamenaných – od Jaroslava Kouřila, horníka a hrdiny 

socialistické práce, a Jany Hlaváčové, národní umělkyně. Lidová demokracie k tomu ještě 

připojila Jiřího Schrumpfa, laureáta státní ceny Klementa Gottwalda. V obdobném znění 

byly v obou denících i články o prvomájových oslavách v zahraničí. V souhrnném článku 

oba deníky zmínily přes desítku zemí, kdy se většina z příspěvků shodovala. U obou byla 

shodně Moskva na prvním místě, u níž uváděly stejné charakteristiky jako u oslav 

v Československu: „Urychlení, demokratizace, přestavba – tato slova se nejčastěji 

objevovala na rudých transparentech pracujících.“317 Poté se deníky v několika textech 

lišily. Konkrétně Lidová demokracie například zveřejnila svůj vlastní článek ohledně 

                                                        
314 NESG. Projev soudruha Miloše Jakeše. Rudé právo, 2. 5. 1988, roč. 68, č. 102, s. 1. 
315 z/ČTK. Z prvomájových manifestací v celé republice: Oslava Svátku práce – podpora cílů přestavby. Svobodné slovo, 2. 5. 1988, roč. 
44, č. 102, s. 1. 
316 č/re. Všechny síly pro rozvoj naší vlasti. Lidová demokracie, 2. 5. 1988, roč. 44, č. 102, s. 1. 
317 NESG. Za mír, spolupráci a solidaritu. Lidová demokracie, 2. 5. 1988, roč. 44, č. 102, s. 2. 
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oslavách v krajích a také se na rozdíl od Svobodného slova věnovala jedním článkem 

prvomájovému dění v Bratislavě. Svobodné slovo zase navíc zveřejnilo v článku „Záběry 

z Letné“ reakce manifestujících z pražského průvodu. Oba deníky následně 3. května, kdy 

První máj zmínily naposled, uvedly krátký článek komentující oslavy v Polské lidové 

republice, který byl opět ve stejném znění. K tomu se oba deníky věnovaly příběhům 

hrdinů socialistické práce, kdy nicméně zmínily jiné osoby. 

 Až na jednu výjimku zveřejnilo Rudé právo výše jmenované články, shodné 

v Lidové demokracii a Svobodném slovu, v odlišném znění. Jedině při informování 

z prvomájových zahraničních oslav užilo u některých měst stejné znění jako v ostatních 

denících, nicméně u dalších měst uvedlo informace od svých vlastních zpravodajů. I 

přesto, že jak popis průběhu oslav Praze, tak i Bratislavě byl v jiném znění než v dalších 

dvou periodikách, Rudé právo v nich nezdůrazňovalo jiné záležitosti a nedávalo větší 

důraz na mohutnost nebo poslání oslav. Jako jediné v tento den využilo reakce 

zahraničních hostů, kteří dorazili na československé oslavy. Uveřejnilo například 

komentáře odborářů z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Všichni z nich manifestace 

chválili a obdivovali hlavně masovou účast.318 Mnohem méně prostoru věnovalo dění 

v jednotlivých československých krajích – nepoužilo na rozdíl od dalších deníků dlouhý 

souhrnný článek. Krátce jen například zmínilo, že se v Jihlavě účastnilo prvomájové směny 

více než 500 obyvatel obce nebo detaily oslav v Děčíně. Jak oproti ostatním deníkům, tak i 

předchozím sledovaným letům dalo menší důraz i na prvomájové dění v zahraničí. Rudé 

právo ho většinou zveřejňovalo hned na druhé straně. Nicméně v tomto roce mu poprvé 

věnovalo souhrnný článek až na sedmé straně po běžných zprávách ze zahraničí. Stejně 

jako ostatní deníky se zaměřilo na krátké zprávy z co největšího počtu zemí. Rudé právo 

popisovalo oslavy dohromady v 27 zemích po celém světě s tím, že převládalo dění 

v zemích Východního bloku. Třetího května poté komentovalo dění v západním Berlíně 

s tím, že „granáty a slzným plynem odpověděla západoberlínská policie na pokojnou 

prvomájovou manifestaci v dělnické čtvrti Kreuzberg“319. K tomu ještě stručně zmínilo 

průběh oslav v Chile. Poprvé se za sledovaná léta v těchto květnových dnech nevrátilo k 

Prvnímu máji článkem, který by shrnoval a interpretoval úspěch oslav. 

 Zahraničním oslavám Svátku práce se deníky před samotnými oslavami 

nevěnovaly vůbec. Menší důraz na dění v zahraničí byl patrný i během reflexe oslav. 

Deníky nedávaly větší důraz na prvomájové oslavy v Moskvě, které sice v souhrnných 

                                                        
318 KREJČÍ, M. POSLEDNÍ, V. Hlasy zahraničních hostů. Rudé právo, 2. 5. 1988, roč. 68, č. 102, s. 2. 
319 ČTK. Západní Berlín: První máj s obušky. Rudé právo, 3. 5. 1988, roč. 68, č. 103, s. 7. 
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článcích uvedly na první místo, ale ani jednou jim nevěnovaly samostatný článek. Také 

deníky téměř nepoužívaly v souvislosti Prvním májem útočnou rétoriku proti 

kapitalistickým zemím. Rudé právo při referování ze zahraničí opět využívalo své 

zpravodaje v Paříži, Hanoji, Bělehradu, Varšavě, Bonnu, Sofii, Londýně, Pekingu, Moskvě 

a Havaně. Svobodné slovo a Lidová demokracie zahraniční články opět nesignovaly. 

Deníky uveřejnily fotografie jen 30. dubna a 2. května. Všechny shodně 

publikovaly stejně jako v předchozích letech v prvním jmenovaném dnu fotografii 

generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, jak buď sám, nebo s ostatními státníky 

předává vyznamenání. Fotografie se v tomto roce nelišily od roku 1979, například ve 

Svobodném slovu byla fotografie Miloše Jakeše a Gustava Husáka z roku 1979 velmi 

podobná (viz příloha č. 37). Druhého května uveřejnilo Rudé právo 11 snímků a Svobodné 

slovo s Lidovou demokracií 7 fotografií. Tradičně publikovaly všechny deníky snímek se 

státníky na tribuně a také několik detailních záběrů na manifestující s tím, že ještě více než 

v předchozím roce zobrazovaly děti nebo mládež. Ve všech denících se objevovaly snímky 

rodičů s dětmi v kočárku nebo na ramenou, případně tancující mládež v průvodu (viz 

příloha č. 38). Rudé právo a Svobodné slovo také vedle toho otiskly fotografii (oba deníky 

od ČTK) z manifestace v Moskvě s tím, že Svobodné slovo na ní zobrazovalo mladou ženu 

s dítětem v náručí, kdežto Rudé právo dalo naopak důraz na mohutnost a použilo snímek 

lidí na manifestaci opět focený seshora. Rudé právo ještě uveřejnilo taktéž od ČTK 

fotografii zobrazující z ptačí perspektivy manifestující na Prvního máje v Tel Avivu a také 

publikovalo nejvíce fotografií z ostatních krajů v zemi včetně Bratislavy. Nicméně to 

mohlo být způsobené tím, že se oslavám mimo Prahu v samotných článcích téměř 

nevěnovalo a místo toho použilo více obrazového materiálu. I v tomto roce se už v žádném 

deníku kresba typická první sledovaná léta neobjevila. 

5.6.2 Rok 1989 
V roce 1989 byl mediální obraz Svátku práce v tisku ještě méně intenzivní než 

v předchozím roce. Celkově uveřejnily všechny deníky nejméně zmínek s tematikou 

Prvního máje, nepublikovaly ani žádná hesla, ani rozsáhlé články s pracovními úspěchy 

podniků po celé zemi. Mediální pokrytí se opět odehrávalo v Lidové demokracii a 

Svobodném slově především prostřednictvím agenturních zpráv od ČTK a Rudé právo 

například před oslavami ani jednou nezveřejnilo článek s tím, o kolik plánují určité 

podniky překročit své závazky. Shodně se také všechny deníky věnovaly reflexi oslav 

pouze v prvním a jen krátce ve druhém vydání po jejich konání a tím toto téma utichlo. 



 
 

87 

Stejně jako v předchozím roce byla výrazným společným znakem totožnost článků ve 

všech denících. I přesto, že Rudé právo užívalo nejvíce ideologicky zabarvenou rétoriku 

při informování o oslavách, nebyla v tomto roce tolik výrazná oproti dalším deníkům. I 

díky tomu byl v posledních dvou letech mediální obraz ve všech denících nejpodobnější.  

Svátek práce byl stejně jako v roce 1988 ve znamení přestavby hospodářství. Jeho 

hlavním heslem, které deníky zmínily jen okrajově v souhrnných článcích o oslavách, bylo 

V jednotě strany a lidu cestou přestavby a demokratizace za rozvoj socialistické 

společnosti. Tyto oslavy nebyly vyhraněné, ani co se týče nejvíce užívaných charakteristik. 

Tisk užíval typická slova, která charakterizovala oslavy průřezově celé sledované období – 

například důstojné, radostné a mohutné. S tím, že stejně jako v předchozích letech nejvíce 

těchto charakteristik uvádělo Rudé právo. 

Ve sledovaném období v dubnu se všechny deníky shodovaly v konkrétních dnech, 

v nichž publikovaly články s tematikou Prvního máje. Jednalo se o 21., 25., 27., 28. a 29. 

dubna. Lidová demokracie a Svobodné slovo se stejně jako v předchozím roce téměř vůbec 

nelišily a zveřejnily v těchto dnech celkem šest shodných zpráv převážně od ČTK.320 

Vedle toho publikovaly oba dva deníky další dva články. Ve Svobodném slově souvisely 

s ČSS. Jeden byl ze schůze předsednictva ÚV ČSS, na které zmiňoval májové oslavy a 

vyzýval členy k co „nejširší účasti na květnových manifestacích a shromážděních i další 

aktivitou při naplňování svých vlastních pracovních plánů a závazků“321. Autorem druhého 

článku byl vedoucí oddělení ÚV ČSS Stanislav Křeček, který spíše mluvil v souvislosti 

s Prvním májem o smyslu práce. Hned v úvodu uvedl: „Hovoříme-li každý rok spíše o 

prvomájových průvodech – uděláme dnes výjimku: zamysleme se nad významem a 

skutečným smyslem práce pro člověka a lidskou společnost.“322 Poté například apeloval na 

to, aby se lidé poučili z předchozích chyb: „Řešme problémy, které se nahromadily, a 

důsledky omylů, kterých jsme se dopouštěli, ale raději se postarejme o to, aby se problémy 

nehromadily a abychom se nedopouštěli tolika omylů.“323 Lidová demokracie také 

věnovala jeden článek poslání Svátku práce. Jeho autor Zbyněk Žalman, předseda ČSL, 

konstatoval, že stále přetrvává bojovný charakter Svátku práce, protože se nacházíme „v 

etapě přestavby hospodářského mechanismu a všestranného rozvíjení demokratických 

prvků politického a veřejného života. Je to boj proti všemu malému a pohodlnému, co v nás 

přežívá z minulosti, byť i nedávné“324. Poté zmiňoval i roli ČSL, jejíž členové se mají 
                                                        
320 Do tohoto počtu řadím i oficiální seznam vyznamenaných k Prvnímu máji. 
321 ČSS. Vstříc Prvnímu máji. Svobodné slovo, 25. 4. 1989, roč. 45, č. 97, s. 1. 
322 KŘEČEK, S. Smysl práce. Svobodné slovo, 29. 4. 1989, roč. 45, č. 101, s. 1. 
323 Tamtéžs 
324 ŽALMAN, Z. Svátek práce. Lidová demokracie, 28. 4. 1989, roč. 45, č. 100, s. 1. 
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snažit o upevnění jednoty strany. Druhým textem byla zpráva od ČTK věnující se 

přípravám na Svátek práce v několika krajích v zemi.325 

Rudé právo mělo v dubnu společné s ostatními deníky dva články – pokyny k 

vlajkové výzdobě a zprávu ze zasedání předsednictva ÚV KSČ. Poté se téměř každý 

zmiňovaný den v dubnu věnovalo stejným tématům jako další periodika, ale komentovalo 

je prostřednictvím svých vlastních textů. Vedle toho zveřejnilo dalších devět článků, 

z nichž většinu publikovalo 29. dubna. Jeden z nich se například obracel na úplné počátky 

a další se vymezoval vůči oslavám v roce 1970. Jeho autorka vzpomínala na to, jak se sešly 

desetitisíce lidí, „i když v dopisních schránkách nacházeli varující a zastrašující letáky. 

Museli přijít. Jejich dělnická čest, třídní příslušnost a socialistické přesvědčení jim velelo 

spontánně vyjádřit svou vůli i odhodlání. V této zemi už nikdo nebude terorizovat poctivé, 

pracovité a socialismu oddané občany. My to nedovolíme. Takový byl první máj na 

pražském Václavském náměstí v roce 1970. Pro tehdejší účastníky vskutku 

nezapomenutelný“326. Jako jediné se také více věnovalo vyznamenaným, kde k jejich 

seznamu uvedlo přes tři desítky portrétních snímků s krátkým medailonkem oceněných. 

Druhého května se i nadále nelišila produkce Lidové demokracie a Svobodného 

slova, které většinu článků uveřejnily ve stejném znění. Oproti tomu Rudé právo se sice 

opět věnovalo shodným tématům, ale ve většině případů uvedlo článek ve svém vlastním 

znění. Všechny deníky shodně otiskly projev generálního tajemníka Miloše Jakeše 

z pražské manifestace a reportáž z předávání státních vyznamenání ku příležitosti Svátku 

práce, která se ve všech denících téměř nelišila. V Lidové demokracii a Svobodném slově 

se shodovala i reportáž z pražského průvodu, kterou oba deníky uvedly velice podobnými 

titulky – první jmenovaný deník uvedl „Jednotně cestou přestavby a demokratizace“ a 

druhý „Jednotnou cestou přestavby a demokratizace za socialismus“. Oproti tomu Rudé 

právo uvedlo svůj autorský článek na stejné téma titulkem „Naše vlast důstojně oslavila 1. 

máj 1989“, v němž vedle popisu manifestace více zdůrazňovalo poslání Svátku práce. 

Znovu například zmiňovalo téma přestavby: „Hesla, transparenty svědčily o tom, co 

prožíváme na svých pracovištích: je to zápas za uskutečnění přestavby a demokratizace, je 

to úsilí vyrovnat se se současnými úkoly, připravit se na nové podmínky, za nichž budeme 

v celém národním hospodářství pracovat od příštího roku.“327  

 

                                                        
325 ČTK. Přípravy na slavné dny května. Lidová demokracie, 29. 4. 1989, roč. 45, č. 101, s. 3. 
326 BOUDOVÁ, M. Václavské náměstí, 1. května 1970. Rudé právo, 29. 4. 1989, roč. 69, č. 101, s. 4. 
327 HOUFOVÁ, J. Naše vlast důstojně oslavila 1. máj 1989. Rudé právo, 2. 5. 1989, roč. 69, č. 102, s. 1. 
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Rudé právo vedle toho ještě jako jediné zařadilo 2. května pochvalné reakce od 

venezuelského, mexického, panamského, italského a sovětského odboráře, kteří navštívili 

československé oslavy Prvního máje, a také podrobnou reportáž z pražské manifestace. 

Dále uveřejnilo stejně jako Lidová demokracie popis oslav v Bratislavě od ČTK. Nicméně 

i přesto se téměř celý článek lišil a v Rudém právu se zněním v Lidové demokracii 

korespondovalo jen pár vět. Rudé právo více zdůraznilo práci a sliby podniků: „Mezi 

podniky, které vzorným plněním úkolů kráčejí vstříc XVIII. sjezdu KSČ, patří i největší 

chemický kombinát na Slovensku, oborový podnik Slovnaft v Bratislavě. Jeho pracující 

překročili všechny rozhodující ukazatele plánu za tři roky pětiletky a nastoupené  tempo se 

jim daří udržovat i letos.“328 Zahraničním oslavám se věnovalo na celé páté straně, na níž 

uvedlo pár odstavců o 32 zemích. Některé zprávy pocházely od ČTK, čímž se shodovaly 

s ostatními dvěma deníky, které se také prostřednictvím agenturních zpráv prvomájovým 

oslavám v zahraničí věnovaly. Další zprávy mělo Rudé právo od svých vlastních 

zpravodajů. V počtu zmíněných zemí ani v jejich referování se jak od předchozího roku, 

tak i od ostatních deníků nelišilo, a to včetně autorských příspěvků o Prvním máji. Oslavy 

poté jen zmínilo krátkým rozhovorem s Čeňkem Strnadem, členem MV KSČ v Praze, 

který uváděl, že se oslavy budou konat i v budoucnu na Václavském náměstí. 

 Lidová demokracie a Svobodné slovo ještě publikovaly ve svém vlastním znění 

popis oslav z jednotlivých krajů. Oba deníky se také zaměřily na reakce manifestujících – 

Lidová demokracie se ptala lidí z průvodu, jakými byla například národní umělkyně 

Zuzana Růžičková nebo člen basketbalového družstva, a Svobodné slovo zase uvedlo 

pochvalné reakce od oceněných hrdinů socialistické práce. Jak už bylo zmíněno, oba 

deníky se také téměř ve shodném znění věnovaly zahraničním oslavám. Uvedly ve většině 

případů stejné země a u těch, na nichž se neshodovaly, se někdy lišily i zmiňované aspekty. 

Například u bulharské Sofie Lidová demokracie uvedla, že se ve městě konají oslavy bez 

tradičního průvodu, ale „to však neznamená, že by jeho oslavy byly méně intenzivní. 

Naopak, organizátoři nesčetného počtu akcí, které se konají po celé zemi, se snaží, aby 

byly spontánnější, přirozenější a co nejzábavnější“329. Kdežto Svobodné slovo jen stručně 

zmínilo, že se oslavy konaly bez průvodu: „V Bulharsku se letos 1. máj slavil na lidových 

veselicích. Pracovní kolektivy u příležitosti tohoto svátku odevzdávaly i výsledky práce 

navíc. V mnoha městech a vesnicích byly v předvečer 1. máje dány do užívání nové výrobní 

kapacity, sociální, zdravotnická a kulturní zařízení.“330 Třetího května se oba deníky 

                                                        
328 ČTK. Manifestace v Bratislavě. Rudé právo, 2. 5. 1989, roč. 69, č. 102, s. 2. 
329 NESG. Celý svět oslavil Svátek práce. Lidová demokracie, 2. 5. 1989, roč. 45, č. 102, s. 2. 
330 zč. Svět slavil Svátek práce. Svobodné slovo, 2. 5. 1989, roč. 45, č. 102, s. 2. 
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věnovaly oslavám prostřednictvím zahraničního dění – Lidová demokracie krátce zmínila 

prvomájové oslavy ve Střední Americe, Svobodné slovo zase krátce popsalo Svátek práce 

v New Yorku, Santiagu, Tel Avivu a Mexiku. 

Zahraničním oslavám se v dubnových dnech deníky opět vůbec nevěnovaly. Jak už 

bylo zmíněno, 2. května zveřejnil každý deník v souhrnném článku krátké zmínky o větším 

počtu zemí na světě. Více než na detailní popis událostí se tak zaměřily na větší spektrum 

pokrytých států.331 Podobně jako v předchozím roce ani jeden deník tolik nezmiňoval 

protesty v zemích na Západě, ani proti nim nepoužíval útočnou rétoriku. Rudé právo opět 

jako jediné využívalo zahraniční zpravodaje, a to tentokrát z Moskvy, Varšavy, Sofie, 

Londýna, Paříže, Berlína, Havany a Tokia. 

  Fotografie v souvislosti s Prvním májem užívaly deníky podobně jako 

v předchozím roce – všechny je zveřejnily jen 29. dubna a 2. května. Vedle toho pouze 

Rudé právo publikovalo 28. dubna na titulní straně fotografii dětí vyrábějících výrobky 

z papíru s popiskem: „Kdo by si dokázal představit oslavy 1. máje bez dětí! Patří k nim 

stejně jako rozkvetlé šeříky či jiné květiny v místech prvomájových průvodů.“332 V důrazu 

na dětskou účast v průvodech pokračovalo Rudé právo i v následné obrazové reflexi oslav. 

Druhého května zveřejnilo snímek dětského souboru Valášek, který tančil v průvodu, a 

rodičů nesoucích na zádech své děti. Právě tento typ snímku byl pro poslední sledované 

roky typický při obrazovém informování o oslavách. 

  Všechny deníky publikovaly 2. května fotografii tribuny se státníky a fotografie 

z předávání státních vyznamenání, u čehož se téměř nelišily. Shodně publikovaly snímek 

se státníky, a to buď s prezidentem Husákem, nebo generálním tajemníkem Jakešem, jak 

předávají vyznamenání. Jediné Rudé právo ještě zveřejnilo fotografii Španělského sálu 

s účastníky ceremoniálu. Snímky zobrazující tribunu byly ve všech denících jako tradičně 

foceny zepředu, nicméně Rudé právo ji poprvé zveřejnilo přes celou šíři strany (viz příloha 

č. 39). Fotografii ze zahraničí publikovalo Rudé právo i Svobodné slovo. Oba deníky 

shodně na snímcích od ČTK zobrazovaly v detailu moskevské manifestující. Rudé právo 

také jako jediné zveřejnilo fotografii Václavského náměstí z ptačí perspektivy přes celou 

jeho délku s tisíci manifestujících. Fotografie vzhledem ke své velikosti ze všech 

zveřejněných snímků ve sledovaných letech nejvíce zdůrazňovala mohutnost oslav (viz 

příloha č. 40). I v tomto roce se v žádném deníku typická kresba neobjevila. 

                                                        
331 Toto kritérium platí vyjma moskevských oslav, kterým všechny deníky věnovaly shodně největší mediální prostor a společně s tím 
uvedly i nejvíce detailů. 
332 Rudé právo, 28. 4. 1989, roč. 69, č. 100, s. 1. 
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5.7 Porovnání analyzovaných let 
Analýza ukázala, že se mediální obraz oslav Prvního máje v průběhu čtyř desetiletí 

komunistického režimu proměňoval v několika ohledech. Postupem let bylo z deníků 

patrné, že režim přikládá oslavám prostřednictvím tisku stále menší pozornost. Dokazovaly 

to jak postupné poklesy celkových počtů zmínek o Prvním máji, tak i změna užívané 

rétoriky v souvislosti v oslavami, ze které se postupně vytrácela její agitačnost a popud 

k výrazné aktivizaci občanů. Agitační vyznění oslav Prvního máje snižovalo také to, že 

v posledních 14 dnech před nimi zveřejňovaly postupně všechny deníky stále méně článků. 

Zjištěné poznatky z analýzy podrobněji rozeberu v těchto šesti hlediskách, které 

poskytnou odpovědi na stanovené otázky na počátku analýzy: 

- změny v počtu zveřejněných článků o Prvním máji 

- změny v počtu zveřejněných hesel a budovatelských písní 

- změna hlavního poslání a tématu oslav v průběhu sledovaných let 

- podobnosti a odlišnosti ve způsobu referování o oslavách v jednotlivých 

denících 

- proměna rétoriky vůči oslavám Prvního máje v zahraničí 

- proměny v užívání fotografií s tematikou Prvního máje 

5.7.1 Počet zveřejněných článků o Prvním máji 
Analýza ukázala, že se v průběhu let měnil celkový počet zmínek o Prvním máji 

(více viz přílohy č. 1–10). V tomto ohledu byly první sledované roky nejintenzivnější a 

poté postupem let počet prvomájových článků klesal, a to pouze s výjimkou 70. let, kdy 

došlo k lehkému nárůstu, a následně v 80. letech opět k poklesu. Obecně byl patrný i rozdíl 

mezi počty zmínek v Lidové demokracii a Svobodném slově oproti Rudému právu, které 

v každém sledovaném roce věnovalo oslavám větší mediální prostor. 

Nejvíce článků o Prvním máji se ve všech denících objevilo v roce 1949, kdy 

dohromady zveřejnilo Rudé právo během tří týdnů přes 110 zmínek. V Lidové demokracii 

a Svobodném slově to bylo přibližně o polovinu méně. V 50. letech následně počet 

prvomájových článků klesl – v Rudém právu se objevilo necelých 70 zmínek, Svobodné 

slovo a Lidová demokracie se opět pohybovala na polovině tohoto čísla. 60. léta, ač oba 

sledované roky byly ve vyznění oslav a politické situaci zcela odlišné, charakterizovaly 

obdobné počty zmínek, které byly oproti 50. letům poloviční. Rudé právo uveřejnilo v roce 

1968 i se zahraničními zprávami přibližně 40 zmínek, Svobodné slovo a Lidová 
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demokracie se pohybovala na téměř 30 zmínkách. V tomto roce bylo poprvé patrné 

přiblížení se počtu zmínek v Rudém právu k ostatním dvěma deníkům, které pokračovalo i 

v některých následujících letech. V roce 1969 se nicméně rozdíl v počtu zmínek mezi 

jednotlivými deníky opět rozešel. Rudé právo publikovalo přibližně 40 zmínek, ostatní dva 

deníky nedosáhly ani 20 článků. Oba sledované roky v 70. letech se stejně jako svým 

vyzněním nelišily ani počtem zmínek. Rudé právo se pohybovalo na přibližně 35 článcích, 

ostatní deníky na necelých 30. V 80. letech opět došlo k poklesu – v roce 1988 Rudé právo 

překročilo lehce hranici 20 zmínek, ostatní deníky se držely na tomto čísle nebo nepatrně 

pod ním. V roce 1989 počet zmínek opět klesl a ani v jednom deníku nepřekročil hranici 

20 článků. Tím se tento rok stal v tomto ohledu nejméně intenzivním. Pokud porovnáme 

čísla v tomto roce s prvními dvěma sledovanými roky, tak se jedná u Rudého práva o 

pokles na pětinu, u ostatních deníků přibližně na třetinu celkového množství zmínek o 

Svátku práce. 

5.7.2 Počet zveřejněných hesel a budovatelských písní 
Z analýzy také vyplynulo, že hesla nebo budovatelské písně publikovaly všechny 

deníky na svých stranách pouze první tři sledované roky. Nejvíce hesel se v denících 

objevilo v roce 1949. Ve čtvrtém sledovaném roce, tj. v roce 1959, je už jen krátce 

uveřejnilo pouze Svobodné slovo. Následně hesla ze stran deníků úplně vymizela. 

Periodika je poté zmínila jen okrajově v souhrnných článcích o průběhu oslav Svátku práce 

v Československu nebo při krátké informaci o tom, jaká hesla zvolil ÚV KSSS. 

 Menší počet hesel nebo jejich úplné vymizení koresponduje s celkovým poklesem 

množství prvomájových článků i jejich menší agitačností ve všech denících. Rok 1949, v 

němž byl mediální obraz ve všech denících nejvíce agitační a burcující k účasti na 

oslavách, se vyznačoval jak nejvyšším počtem zmínek, tak i největším množstvím hesel a 

budovatelských písní. Následně ačkoliv byl v 70. letech mediální obraz v některých 

ohledech podobný 50. letům, tak se v normalizačních letech deníky k publikaci 

jednotlivých hesel nevrátily. 

5.7.3 Změna hlavního tématu a poslání oslav 
Dalším východiskem analýzy také je, že se v průběhu let proměňovala i hlavní 

témata a poslání Svátku práce. Vedle zdůrazňování solidarity dělnických hnutí po celém 

světě mu v každém roce režim dával prostřednictvím tisku takové vyznění, jaké zrovna 

rezonovalo celou společností. V důsledku toho se měnila i charakteristická slova, která 

v každém roce deník v souvislosti s konkrétními oslavami užíval. V roce 1948 byl Svátek 
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práce ve znamení jednoty a oslavy vítězství po Vítězném únoru. První máj 1949 byl v tisku 

zase o budovatelských úspěších a zdůraznění míru. V roce 1958 deníky uváděly, jak 

manifestující už prokázali jednotu a sílu a oslavy byly především ve znamení boje proti 

jadernému zbrojení. Mediální obraz oslav v tomto roce také nejvíce provázela útočná 

rétorika proti kapitalistickým zemím a zdůrazňování rozdílů mezi nimi a zeměmi 

Východního bloku. V roce 1959 tato tendence ještě vzrostla a deníky lehce upozadily 

zdůrazňování budovatelských úspěchů. První máj 1968 se lišil ve všech aspektech.  

Mediálním obrazem rezonovalo hlavně téma svobody, demokratizace a nového směřování 

celé země. O rok později se reflexe oslav na začátku normalizace zase obrátila k tématu 

jednoty, kterou režim potřeboval znovu vybudovat. V 70. letech se deníky přiblížily 

k tématům 50. let – dávaly důraz na budovatelské úspěchy, ale ve značně menší míře. 

Hlavním tématem pro rok 1978 bylo plnění závazků z XV. sjezdu KSČ a výročí Vítězného 

února, o rok později zase o trochu více pracovní úspěchy. 80. léta byla vzhledem k dění na 

politické scéně také v hlavním tématu odlišná – deníky zdůrazňovaly především přestavbu 

hospodářského systému.  

V souvislosti s tímto aspektem je také nutné zmínit, že se neproměňovala jen 

jednotlivá poslání svátku, ale lišilo se také to, jaký důraz na něj jednotlivé deníky dávaly. 

Obecně se dá říct, že nejvýrazněji bylo ideologické poslání Svátku práce patrné v Rudém 

právu. Ve většině sledovaných let ho další dva deníky tolik nezdůrazňovaly a místo 

interpretačních článků spíše publikovaly agenturní zpravodajské texty. V tomto ohledu se 

nicméně lišil mediální obraz oslav Prvního máje v letech 1948 a 1968. Oba roky se 

odehrávaly v bezprostřední blízkosti důležitých dějinných událostí a na všech denících 

byla patrná jejich mobilizace ve prospěch podpory politické a společenské změny, při níž 

všechny deníky obdobně zdůrazňovaly hlavní témata oslav. 

5.7.4 Podobnosti či odlišnosti u jednotlivých deníků 
V průběhu let se proměňovalo i to, jak se Lidová demokracie a Svobodné slovo od 

Rudého práva odlišovaly z hlediska toho, jestli publikovaly články totožného znění nebo se 

věnovaly své autorské produkci. V prvním sledovaném roce byl mezi všemi deníky ještě 

značný rozdíl. Nepublikovaly totožné články, jak tomu bylo v posledních letech, a Lidová 

demokracie se Svobodným slovem ještě neuveřejňovaly oficiální organizační pokyny 

k manifestacím jako Rudé právo. Místo toho dávaly důraz na roli a úkoly stran, jejichž 

ústředním deníkem byly. Publikovaly výzvy pro své voliče, aby se zúčastnili průvodů a 

také se přičinili o požadovanou jednotu. Na rozdíl od ostatních let se Lidová demokracie a 
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Svobodné slovo věnovaly v roce 1948 projevům hlavních představitelů KSČ obdobně jako 

projevům představitelů ČSL, resp. ČSS. I přesto, že deníky publikovaly autorské články, se 

v tomto roce jejich vyznění nelišilo a všechny užívaly stejnou rétoriku. Kdežto hned o rok 

později byl v tomto ohledu značný rozdíl. Lidová demokracie a Svobodné slovo tolik 

nezmiňovaly význam jejich stran při organizaci oslav – ale stále zveřejnily prvního května 

články od jejich představitelů – a produkce všech periodik se k sobě mnohem více 

přibližovala. Oba dva deníky publikovaly stejně jako Rudé právo detailní organizační 

články a také texty s úspěchy podniků. V roce 1958 se mediální produkce v denících už 

téměř nelišila. Lidová demokracie a Svobodné slovo až na jednu výjimku nezmiňovaly 

články od představitelů svých stran, které se týkaly Prvního máje, a na titulních stranách ve 

stěžejní dny publikovaly jen články či projevy představitelů KSČ. Výrazným společným 

znakem tohoto roku také bylo, že se deníky nelišily v užívané rétorice. Obdobně 

zdůrazňovaly mohutnost oslav a také se útočně obracely na země v Západním bloku. 

Nicméně v roce 1959 Rudé právo intenzitu rétoriky proti kapitalistickým zemím 

vystupňovalo a bylo v ní útočnější než další dva deníky. Lidová demokracie a Svobodné 

slovo v tomto roce několikrát zmínily své politické strany v souvislosti se Svátkem práce, 

nicméně v jiném kontextu – zdůrazňovaly, že před rokem 1938 tyto strany rozbíjely 

jednotu a nyní budou pracovat na politickovýchovné činnosti svých členů. 

V roce 1968 se v denících neobjevovaly totožné články, nicméně autorská 

produkce všech periodik měla stejné vyznění a jejich mediální obraz se v tomto roce také 

téměř nelišil. Rok 1969 znamenal v tomto ohledu obrat – Lidová demokracie a Svobodné 

slovo publikovaly opět totožné články a vůbec se nevěnovaly textům od představitelů 

svých stran. Nicméně Rudé právo se od nich odlišilo při samotné reflexi oslav větším 

ideologickým komentováním průběhu manifestací. V roce 1978 a 1979 bylo Rudé právo 

více agitační a publikovalo větší množství autorských článků než ostatní dva deníky. 

Nicméně jejich mediální obraz byl více umírněný než například v 50. letech. V roce 1988 a 

1989 se dalo Rudé právo ve své produkci opět více srovnat s oběma deníky – sice 

publikovalo své autorské články, které se ale od těch v ostatních periodikách nelišily a 

nebyly více agitační. K tomu se Lidová demokracie a Svobodné slovo opět více vrátily 

k informování o svých stranách a opět publikovaly autorské články od jejich představitelů 

s interpretací poslání Svátku práce. 

 Vedle nejagitačnějšího charakteru a největšího ideologického důrazu na oslavy 

Svátku práce se Rudé právo ještě oproti dalším deníkům lišilo i v několika dalších 

ohledech. Mnohem více užívalo při referování o Prvním máji svědectví a dopisy čtenářů. 
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Publikovalo je jak před samotnými oslavami, tak i po nich, a to, ať už se jednalo o 

pamětníky, kteří vzpomínali na minulé oslavy, nebo o běžné občany. Pokaždé byly 

všechny jejich reakce ve prospěch rétoriky celého deníku. Tento fakt navozoval dojem, že 

si to samé myslí i všichni ostatní občané. Další dva deníky se k tomuto způsobu referování 

přiblížily až v pozdějších sledovaných letech. Nicméně i tak užívaly reakce manifestujících 

v menší míře a často je spojovaly s vyznamenanými ku příležitosti Svátku práce. 

Společně s tím ještě bylo pro Rudé právo typické, že využívalo jako autory článků 

o Prvním máji dělníky nebo techniky. V tomto ohledu se Lidová demokracie a Svobodné 

slovo přiblížily Rudému právu v souvislosti s oslavami pouze v letech 1958 a 1959. 

5.7.5 Proměna rétoriky při referování o zahraničním dění 
 Na základě analýzy je také zřejmé, že režim využíval oslavy Prvního máje 

k propagandě proti kapitalistickým zemím. I její intenzita se postupem let proměňovala. 

Stejně jako s hesly nebo agitačním charakterem článků byla útočná rétorika nejvíce patrná 

v Rudém právu. Nejvíce ji všechny deníky užívaly v prvních čtyřech sledovaných letech. 

Úplně největší intenzity v tisku dosáhla v 50. letech, a to konkrétně v roce 1959, kdy se boj 

proti hrozbě z kapitalistických zemí stal jedním z hlavních témat oslav. V roce 1968 během 

pražského jara například útočná rétorika vymizela úplně. V roce 1969 se k ní deníky ještě 

v souvislosti Prvním májem tak výrazně nevrátily, protože především dávaly důraz na 

domácí politické dění a znovuobnovení jednoty. V roce 1978 se však v denících opět stala 

jedním z témat při referování o Svátku práce, nicméně v menší míře než v 50. letech. 

Hrozbu jaderných zbraní z kapitalistických zemí a boj proti Západu už v tomto roce tolik 

nezdůrazňovaly v souhrnných článcích, ale spíše ji zmiňovaly, jen pokud informovaly o 

prvomájových oslavách v zahraničí v samotných článcích. V roce 1978 a 1979 se také na 

rozdíl od 50. let neobjevila tak silná rétorika v Lidové demokracii a Svobodném slově. 

V posledních dvou letech deníky o oslavách informovaly více zpravodajsky, kdy pouze 

popisovaly průběh oslav. V těchto letech se už v denících neobjevily v souvislosti 

s oslavami útočné výrazy proti kapitalistickým zemím nebo detailní propagandistické 

články o tom, jakou hrozbu pro svět představují. 

 Postupem let se také vyvíjelo to, jak se deníky obracely na dění ve Východním 

bloku. Oslavám v Moskvě dávaly konstantně s výjimkou roku 1968 největší důraz ze všech 

zemí. Často moskevským průvodům věnovaly samostatný článek. Pokud se tomu tak 

nestalo, uváděly dění v Moskvě alespoň na prvních místech v souhrnných článcích. Stejně 

jako s kapitalistickými zeměmi, tak i v souvislosti s děním v Moskvě užívaly deníky 
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typickou rétoriku, kdy v tomto případě zdůrazňovaly mohutnost a velkolepost oslav, které 

mají jít všem ostatním zemím příkladem. V porovnání s útočnou rétorikou proti 

kapitalistickým zemím nedošlo k takové změně v průběhu sledovaných let. Zatímco 

v posledních sledovaných letech útočná rétorika proti kapitalistickým zemím téměř 

vymizela, oslavy v Moskvě byly v průběhu všech let popisovány obdobným způsobem, a 

to i když na ně deníky nedávaly zejména v posledních letech takový důraz. 

 Jednotlivá periodika se lišila i tím, jaké zdroje při referování o zahraničních 

oslavách používala. Rudé právo mělo jako jediné v několika městech po celém světě své 

zpravodaje a publikovalo jejich autorské články. V prvních sledovaných letech, kdy byla 

rétorika proti Západu nejintenzivnější, bylo také velké množství článků od sovětské 

agentury TASS. Kdežto Svobodné slovo a Lidová demokracie ve většině případů 

publikovaly nesignované zahraniční články, případně u nich uvedlo jako zdroj ČTK. Jen 

několikrát za celé sledované období se objevil u jejich článků ze zahraničních oslav podpis 

redaktora. V tomto ohledu se ve všech denících lišil rok 1968, kdy deníky v jako jediném 

sledovaném roce v uvolněné atmosféře pražského jara publikovaly zahraniční zprávy o 

oslavách od agentur AFP a AP.  

5.7.6 Změna v užívání fotografií 
Analýza ukázala i proměnu v užívání fotografií s tematikou Svátku práce. 

V některých ohledech vývoj obrazové produkce kopíroval výše zmíněný vývoj textové 

produkce. Stejně jako u ní – nejvíce fotografií celkově využívalo Rudé právo. Nejméně se 

fotografiím zase věnovala Lidová demokracie. Obecně také bylo patrné, že postupem let 

deníky nezveřejňovaly tolik fotografií ani před oslavami, ani po nich, jak k tomu shodně 

docházelo u článků. Nicméně v klíčových dnech – čili bezprostředně před Prvním májem a 

po něm – se počet fotografií v průběhu let tolik neměnil a neklesal jako u textů. Obecně 

zaznamenala za celé sledované období fotografická produkce mezi jednotlivými deníky 

méně rozdílů, než ke kterým docházelo v rámci textové produkce. 

Všechny deníky ve všech sledovaných letech využívaly fotografií z ptačí 

perspektivy, která ještě více zvýrazňovala tisíce manifestujících na oslavách. Nejvíce 

těchto snímků využívalo Rudé právo, které tím ještě více umocňovalo vyznění svých 

článků, v nichž se nejvíce ze všech deníků zaměřovalo na zdůrazňování mohutnosti a 

velkoleposti oslav. Pojetí fotografií z ptačí perspektivy deníky využívaly v největší míře 

v prvních čtyřech sledovaných letech. Postupem let publikovaly spíše více detailních 

fotografií z průvodů. Ty nejčastěji zobrazovaly mávající a usmívající se manifestující, kteří 
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v rukou nesli transparenty nebo vlajky. Další typickou fotografií bylo zobrazení státníků na 

tribuně z pražského průvodu.333 S těmito fotografiemi pracovaly deníky ve většině případů 

obdobně. Objevovaly se na titulních stranách v prvních vydáních pro manifestacích a až na 

dva sledované roky byla tribuna zobrazována zepředu a ve většině případů bez 

manifestujících. Jedině v roce 1968 a 1969 deníky pojaly tuto fotografii jiným způsobem. 

V roce 1968 zobrazovaly tribunu ze strany nebo zezadu a státníci se na snímkách shýbali 

k lidem, podávali si s nimi ruce nebo od nich dostávali květiny. S obdobným zobrazováním 

státníků deníky pokračovaly v menší míře i v roce 1969. 

Pro první sledované roky bylo charakteristické, že deníky dávaly přednost spíše 

většímu počtu menších snímků, které v pozdějších letech nahrazovaly menším počtem 

větších fotografií. V roce 1948 deníky sice publikovaly velké množství prvomájových 

článků, ale na fotografickou produkci se zejména ve dnech před oslavami tolik nezaměřily. 

Oproti tomu v roce 1949 periodika publikovala zejména před oslavami více fotografií, 

které byly oproti předchozímu roku i více ze zahraničí, ale při mediální reflexi samotných 

manifestací se obrazové produkci věnovala obdobně jako v předchozím roce. Neukázalo 

se, že by počet fotografií korespondoval s nejvyšším počtem článků v tomto roce. Rok 

1959 byl zase specifický v tom, že se na fotografiích odráželo jedno z hlavních poslání 

oslav, jakým byly budovatelské úspěchy a plnění pracovních závazků. Fotografie 

v souvislosti s Prvním májem se v tomto roce před oslavami zaměřily především na 

zobrazování prostředí továren a podniků. Rok 1968 byl specifický zase v tom, že v jako 

jediném sledovaném roce nevyužívaly deníky fotografie z ptačí perspektivy a mnohem 

více využívaly detailní snímky. 

V 70. letech se pojetí fotografií přiblížilo opět stejně jako textová produkce 50. 

letům. Nicméně s tím rozdílem, že deníky už nepublikovaly celkově takové množství 

fotografií a před oslavami se obrazové produkci nevěnovaly vůbec. V roce 1979 také 

začaly všechny deníky ve větší míře publikovat fotografie dětí a mladistvých, kteří se 

účastnili manifestací. V posledních sledovaných letech jim deníky dávaly obdobnou 

pozornost jako například fotografiím tribuny se státníky. 

Co se týče fotografií zobrazujících zahraniční manifestace, nejvíce jich zveřejnilo 

Rudé právo. Společně s ostatními deníky tyto snímky zobrazovaly ve většině případů dění 

v Moskvě, kdy se svým pojetím nelišily od fotografií z Československa. Za všechny 

sledované roky uveřejnily deníky jen několikrát fotografie z kapitalistických zemí, na 
                                                        
333 V tomto hledisku došlo k výjimce pouze v roce 1969, kdy první tajemník ÚV KSČ promluvil místo v Praze na manifestaci 
v Bratislavě, protože se v hlavním městě v tomto roce nekonal tradiční průvod. 
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nichž byli vyobrazeni manifestující, jak protestují s transparenty s hesly proti tamní vládě. 

Bylo patrné, že v obrazové produkci dávaly deníky důraz na oslavy v Sovětském svazu. 

V souvislosti s fotografiemi lze zmínit i vývoj grafických prvků, a to zejména 

kreseb, které se na stranách deníků v souvislosti s Prvním májem objevovaly v prvních 

sledovaných letech. Všechny deníky zveřejnily kresby pouze prvního května v letech 1948, 

1949, 1958 a 1959 na titulních stranách. V roce 1968 a 1969 se objevily v ten samý den jen 

v Rudém právu. Na ostatních stranách se v těchto letech grafickému znázornění oslav 

deníky jinak nevěnovaly. Následnou úplnou absenci kreseb v letech 1978, 1979, 1988 a 

1989 lze přičítat buď menšímu ideologickému náboji, který charakterizoval oslavy v těchto 

letech, nebo pokroku ve fotografických aparátech, v jehož důsledku daly deníky důraz 

spíše na autentické zobrazení událostí. 

Kresby vždy doplňovaly ideologické vyznění celých oslav Prvního máje. Byly na 

nich znázorňovány rudé prapory, československé vlajky nebo typické ideologické symboly 

– například srp a kladivo jako symboly dělnictva, továrny a komíny s kouřem 

symbolizující důraz na práci a výrobu nebo květiny charakterizující samotné oslavy 

Prvního máje. Ve většině případů byli na kresbách mladí lidé, kteří buď byli znázorněni při 

práci na poli, nebo jak hledí do dálky. Také na nich byly často zobrazeny davy lidí, které 

podporovaly zdůrazňovanou mohutnost oslav. Na všech kresbách se postavy usmívaly a 

často se na nich objevovaly i dětské nebo mládežnické postavy. Důraz na dětské účastníky 

manifestací následně převzaly v denících samotné fotografie, které v posledních čtyřech 

letech ve velkém množství zobrazovaly právě mladé rodiče s dětmi v průvodech. 

 Co se týče vývoje kreseb v průběhu let, v jednotlivých denících ani letech se od 

sebe výrazně nelišily. Vždy zobrazovaly stejné zmíněné symboly a nebylo patrné, že by se 

v nich zrcadlila hlavní témata, která vždy provázela konkrétní oslavy. Například v roce 

1949 byl hlavní důraz na budovatelské úspěchy a pracovní závazky a kresba v Rudém 

právu znázorňovala muže, které v ruce držel rukojeť patrně od lopaty, a ženu, která držela 

kytici, a za nimi byly znázorněny stojící hloučky lidí. Oproti tomu kresba v roce 1958, kdy 

budovatelské úspěchy nebyly ústředním tématem, dávala zase mnohem větší důraz na práci 

a výrobu – znázorňovala dva muže v prostředí domů, továren a komínů. Výjimkou také byl 

rok 1968 a 1969, kdy Rudé právo na kresbách neznázornilo postavy, ale pouze srp a 

kladivo v prvním jmenovaném roce a květiny v následujícím roce. Vedle kreseb se 

grafická podoba deníků v průběhu let v souvislosti s Prvním májem výrazně nelišila. 
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Závěr 
Za jeden z nejvýraznějších poznatků analýzy považuji téměř kontinuální pokles 

počtu všech zmínek týkajících se Prvního máje v průběhu jednotlivých let. Z toho plyne i 

menší důraz, který režim postupně oslavám Prvního máje 

prostřednictvím československého tisku dával. Lze to přičítat jak postupné proměně 

komunistické ideologie, tak i vývoji ostatních médií, a to zejména televize, která v průběhu 

sledovaných let sílila na svém významu a zařadila se k hlavním prostředkům při šíření 

komunistické ideologie. Mediální obraz oslav byl nejvíce intenzivní v prvních dvou 

sledovaných letech. Konkrétně v roce 1949 se ve všech denících objevil vůbec nejvyšší 

počet článků týkajících se Prvního máje. Naopak poslední sledované roky se vyznačovaly 

nejnižším počtem zmínek ve všech denících. Rok 1989 byl z hlediska počtu zmínek 

nejméně intenzivní. I z toho lze usuzovat průběžný menší význam oslav ze strany režimu. 

Potvrdilo se, že Rudé právo věnovalo Svátku práce ve všech letech ze všech deníků 

největší mediální prostor. Společně s tím v něm byla nejvýraznější i používaná rétorika jak 

v souvislosti s oslavami v Československu, tak i v zahraničí. Rudé právo nejvíce 

zdůrazňovalo mohutnost oslav, jejich poslání a důležitost při budování socialismu. Obecně 

se ukázalo, že Svobodné slovo a Lidová demokracie tolik ideologickou rétoriku 

nepoužívaly a jejich mediální obraz byl v porovnání s Rudým právem umírněnější.  

Neukázalo se, že by ve významných letech zmíněných v úvodu (1948, 1968, 1969) byl 

mediální obraz ve všech denících stejně intenzivní. Svobodné slovo a Lidová demokracie 

za Rudým právem kontinuálně v průběhu všech sledovaných let v počtu zmínek 

zaostávaly. Nejvíce se oba deníky Rudému právu přiblížily v období pražského jara. 

Průměrně nejmenší rozdíl v počtu zmínek o Prvním máji byl oproti Rudému právu v obou 

denících v posledních čtyřech sledovaných letech, tj. v letech 1978, 1979, 1988 a 1989. 

V tomto případě byl menší rozdíl způsoben zejména tím, že v Rudém právu docházelo 

k poklesu intenzity, s jakou o Prvním máji informovalo. 

Naopak se také potvrdilo, že se do mediálního obrazu oslav Prvního máje výrazně 

promítalo bezprostřední dění na politické scéně a celková atmosféra ve společnosti. 

Hlavním posláním Prvního máje se nejčastěji stávalo jedno určité téma, které zrovna 

rezonovalo společností. To dokazuje zmiňovaný fakt, že komunisté dávali Svátku práce 

ideologický význam a využívali ho ve svůj prospěch a k aktivizaci obyvatelstva. 

Analýza také potvrdila, že prvomájové oslavy sloužily režimu k propagandě proti 

zemím Západního bloku. Tato tendence byla nejvíce patrná v letech 1949, 1958 a 1959, 
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kdy všechny deníky používaly v největší míře útočnou rétoriku proti režimním nepřátelům. 

V menší intenzitě se k ní zejména Rudé právo vrátilo i v letech 1978 a 1979. Naopak v 

letech 1948, 1968 a 1969, kdy docházelo k významným událostem a změnám na domácí 

scéně, deníky tolik nepoužívaly útočnou rétoriku proti kapitalistickým zemím (například v 

roce 1968 vymizela úplně) a více se věnovaly tuzemskému dění. V posledních dvou 

sledovaných letech, tzn. 1988 a 1989, lze téměř úplnou absenci článků namířených proti 

oslavám v Západním bloku přičítat předrevoluční atmosféře ve společnosti. 

Prvnímu máji ve Východním bloku se naopak všechny deníky věnovaly kontinuálně 

ve všech letech a z tisku bylo patrné, že na ně Sovětský svaz dával velký důraz. S 

výjimkou roku 1968 deníky referovaly o Sovětském svazu s tím, že má jít Československu 

příkladem. Oslavy v Moskvě stály ve většině případů vždy na prvním místě v souhrnných 

článcích.  

Z analýzy také vyplynulo, že fotografická produkce se v souvislosti s Prvním májem 

na rozdíl od výrazných proměn článků tolik neodlišovala. Všechny deníky dávaly v 

průběhu let obdobnou pozornost typickému snímku pro oslavy – vyobrazení mávajících 

státníků na tribuně z průvodu. Jen v roce 1968 a následně v menší míře i v roce 1969 

zobrazovaly státníky, jak si z tribuny podávají ruce s manifestujícími. V prvních čtyřech 

sledovaných letech kopírovalo užívání fotografií největší ideologické poslání a intenzitu 

textové produkce – deníky v největší míře publikovaly fotografie z ptačí perspektivy, které 

zdůrazňovaly mohutnost oslav. S postupným slábnutím mediálního obrazu oslav se tyto 

snímky objevovaly v menší míře a byly nahrazovány detailnějšími snímky z průvodu. 

Co se týče použití grafických prvků, analýza neukázala žádné podstatné závěry. V 

souvislosti s Prvním májem se grafická podoba deníků v průběhu let neodlišovala. Jen v 

prvních čtyřech letech deníky uveřejnily kresby s ideologickým vyzněním, které se 

nicméně postupem let neproměňovaly a zobrazovaly stále stejné ideologické symboly. 

Závěrem je nutné konstatovat, že postupné proměny komunistického režimu 

v Československu v průběhu čtyř desetiletí se do mediálního obrazu nejvýznamnějšího 

slavnostního rituálu té doby výrazně promítly. Oslavy vždy sloužily jako zrcadlo režimu, 

který je využíval jako další šanci k šíření svých myšlenek a upevňování moci. Mediální 

obraz oslav Prvního máje analyzovaný v této práci tak může sloužit jako jeden z dalších 

střípků k doplnění analýz o fungování médií v komunistickém režimu a také jako podklad 

pro další zkoumání tohoto slavnostního rituálu, který ve čtyřiceti letech vlády KSČ tvořil 

jeden z výrazných prostředků režimní propagandy. 
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Summary 
This bachelor thesis focused on the transformation of the media image of the May Day 

celebrations in four decades of the communist era in Czechoslovakia. One of the main 

findings of the analysis is the almost continuous decrease of the number of all mentions 

about the May Day celebrations in the course of the four decades. It implies a gradually 

lower emphasis which communists put on the May Day celebrations in the 

Czechoslovakian press. Firstly, it could attribute to gradual changes in the communist 

ideology. Secondly, a continuous development of other media, especially television, could 

have influenced this trend as a result of the growing impact of television as another means 

to propagate the communist ideology. The most intensive media image was found in the 

first two selected years. Namely, the biggest number of mentions about the celebrations 

appeared in 1949. On the contrary, the lowest number of mentions is characteristic to the 

celebrations in the last two years. Specifically, 1989 was the least intensive from all of the 

selected years. 

The analysis showed that Rudé právo was the most biased newspaper and it used 

ideological rhetoric the most. Generally, Svobodné slovo and Lidová demokracie didn’t 

put such a significant emphasis on the celebrations and they didn’t use ideological rhetoric 

as much as Rudé právo did. In addition, Rudé právo contained the highest number of 

mentions about the May Day celebrations in each of the selected years. 

Furthermore, the media image of the celebrations always reflected the latest events in 

the political landscape and the current atmosphere in society. As a result, the celebrations 

had a different main mission each year which mirrored the topics communists wanted to 

spread widely throughout society. This proves that the communists considered the May 

Day celebrations to be an effective propaganda device and they used them for their own 

ideological purposes. 

In addition, the analysis showed that the May Day celebrations were utilized as a 

means to further communist ideology against The Western Bloc. This tendency was most 

evident in 1949, 1958 and 1959 when all the newspapers used the most offensive 

ideological rhetoric. On the other hand, in 1948, 1968 and 1969 all the newspapers covered 

the latest events in Czechoslovakia with more emphasis than they wrote about ongoing 

events in the West. However, the media coverage of the May Day celebrations in the 

Eastern Bloc was more or less the same in the course of the four decades, with the only 

exception being 1968 when the celebrations in the Soviet Union weren’t portrayed as an 
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ideal example for the Czechoslovakian celebrations in all the newspapers. 

Generally, the analysis showed that there weren’t any significant differences in using 

photographs or graphics regarding the May Day celebrations. In the first years all the 

newspapers used aerial shots to emphasize the massiveness of the celebrations. Whereas a 

larger number of detailed photos was used by all the newspapers in the last years. 

To sum up, the transformation of the communist regime in the course of the four 

decades strongly influenced the media image of the May Day celebrations in the 

Czechoslovakian press. A continuous decrease of the number of mentions, changes in the 

main topics or a significant decline in using ideological rhetoric prove that. 
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- Kniha je souborem vědeckých studií, které analyzují kulturu Československa v letech 1948-
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Popisuje například socialistické pojetí kultu osobnosti. Součástí publikace jsou i 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1: Počet článků o Prvním máji v roce 1948 (tabulka)* 

*Pozn. Jak jsem již v práci zmínila, v posledních dvou kategoriích, čili v textech o Prvním 
máji v zahraničí, jsem do tabulek zaznamenala souhrnné články, které informovaly o 
prvomájovém dění v zemích jak Východního, tak Západního bloku, hodnotou 0,5 ke každé 
ze dvou kategorií. Tím zůstane dodržen celkový poměr zmínek pro následné lepší 
porovnání. 
 

 Příloha č. 2: Počet článků o Prvním máji v roce 1949 (tabulka) 

 

Příloha č. 3: Počet článků o Prvním máji v roce 1958 (tabulka) 

 

1948 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

75 33 35 

Hesla a budovatelské 
písně 

6 1 0 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

5,5 0,5 1,5 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

3,5 2,5 0,5 

1949 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

85 44 53 

Hesla a budovatelské 
písně 

14 11 8 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

9 2,5 3,5 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

5 3,5 1,5 

1958 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

53 23 27 

Hesla a budovatelské 
písně 

1 3 1 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

5,5 3 0,5 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

4,5 4 4,5 
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Příloha č. 4: Počet článků o Prvním máji v roce 1959 (tabulka) 

 

 

 Příloha č. 5: Počet článků o Prvním máji v roce 1968 (tabulka) 

 

 

Příloha č. 6: Počet článků o Prvním máji v roce 1969 (tabulka) 

 

 

 

1959 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

50 32 22 

Hesla a budovatelské 
písně 

0 1 0 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

9 4,5 5,5 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

8 0,5 0,5 

1968 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

24 22 24 

Hesla a budovatelské 
písně 

1 0 1 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

6 1 1 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

8 2 3 

1969 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

28 10 17 

Hesla a budovatelské 
písně 

0 0 0 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

2 1,5 1 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

3 2,5 1 
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Příloha č. 7: Počet článků o Prvním máji v roce 1978 (tabulka) 

 

 

Příloha č. 8: Počet článků o Prvním máji v roce 1979 (tabulka) 

 

 

 Příloha č. 9: Počet článků o Prvním máji v roce 1988 (tabulka) 

 

 

 

 

1978 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

28 25 19 

Hesla a budovatelské 
písně 

0 0 1 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

1 1,5 1 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

1 1,5 3 

1979 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

32 27 23 

Hesla a budovatelské 
písně 

1 0 1 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

4,5 2 2 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

5,5 2 1 

1988 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

22 17 15 

Hesla a budovatelské 
písně 

0 0 1 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

0,5 1,5 1,5 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

1,5 0,5 0,5 
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 Příloha č. 10: Počet článků o Prvním máji v roce 1989 (tabulka) 

 

 

 

 

Příloha č. 11: Pražský průvod na titulní straně Rudého práva ze dne 4. 5. 1948 (fotografie) 

 

 

1989 Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie 

Obecné texty o Prvním 
máji 

18 13 15 

Hesla a budovatelské 
písně 

0 0 0 

Texty o Prvním máji 
ve Východním bloku 

0,5 0,5 0,5 

Texty o Prvním máji 
v Západním bloku 

0,5 1,5 1,5 
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Příloha č. 12: Titulní strana Svobodného slova ze dne 4. 5. 1948 (fotografie) 
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Příloha č. 13: Kresby z titulních stran Rudého práva (vlevo nahoře), Svobodného slova a 

Lidové demokracie (dole) ze dne 1. 5. 1948 (obrázek) 
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Příloha č. 14: Manifestace v Moskvě ze třetí strany Rudého práva ze dne 1. 5. 1949 

(fotografie 

 

 

Příloha č. 15: Manifestace v Moskvě na titulní straně Lidové demokracie ze dne 29. 4. 

1949 (fotografie) 
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Příloha č. 16: Titulní strana Rudého práva ze dne 3. 5. 1949 (fotografie) 
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Příloha č. 17: Titulní strana Lidové demokracie ze dne 3. 5. 1949 (fotografie) 
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Příloha č. 18: Kresby z titulních stran Rudého práva (vlevo nahoře), Svobodného slova a 

Lidové demokracie (dole) ze dne 1. 5. 1949 (obrázek) 
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Příloha č. 19: Přípravy na oslavy Prvního máje z titulní strany Rudého práva ze dne 28. 4. 

1958 (fotografie) 

 

Příloha č. 20: Kresby z titulních stran Rudého práva (vlevo), Svobodného slova a Lidové 

demokracie (další strana nahoře) ze dne 1. 5. 1958 (obrázek) 
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Příloha č. 21: Pracující dělníci ze čtvrté strany Rudého práva ze dne 1. 5. 1959 (fotografie) 
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Příloha č. 22: Zahraniční prvomájové průvody na třetí straně v Rudém právu dne 3. 5. 1959 

(fotografie) 
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Příloha č. 23: Kresby z titulních stran Rudého práva (vlevo), Svobodného slova a Lidové 

demokracie (dole) ze dne 1. 5. 1959 (obrázek) 
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Příloha č. 24: Prvomájové průvody z titulní strany Svobodného slova ze dne 2. 5. 1968 

(fotografie) 

 

 

Příloha č. 25: Státníci na tribuně z druhé strany Rudého práva ze dne 2. 5. 1968 

(fotografie) 
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Příloha č. 26: Moskevský průvod z třetí strany Rudého práva ze dne 2. 5. 1968 (fotografie) 

 

 

Příloha č. 27: Kresba z titulní strany Rudého práva ze dne 1. 5. 1968 (obrázek) 
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Příloha č. 28: Státníci na tribuně z titulní strany Rudého práva ze dne 4. 5. 1969 

(fotografie) 

 

 

Příloha č. 29: Prvomájové manifestace z titulní strany Svobodného slova ze dne 4. 5. 1969 

(fotografie) 
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Příloha č. 30: Státníci na tribuně z titulní strany Lidové demokracie ze dne 4. 5. 1969 

(fotografie) 

 

 

Příloha č. 31: Kresba z titulní strany Rudého ze dne 1. 5. 1969 (obrázek) 
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Příloha č. 32: Prvomájový průvod z titulní strany Svobodného slova ze dne 2. 5. 1978 

(fotografie) 

 

 

Příloha č. 33: Prvomájový průvod z titulní strany Rudého práva ze dne 2. 5. 1978 

(fotografie) 
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Příloha č. 34: Koláž z titulní strany Rudého práva ze dne 29. 4. 1979 (obrázek) 

 

Příloha č. 35: Prvomájový průvod z titulních stran Lidové demokracie (nahoře) a Rudého 

práva ze dne 2. 5. 1979 (fotografie) 
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Příloha č. 36: Moskevští manifestující ze čtvrté strany Rudého práva ze dne 2. 5. 1979 

(fotografie) 

 

Příloha č. 37: Předávání státních vyznamenání z titulních stran Svobodného slova, a to 

z 29. dubna 1979 (nahoře) a 30. dubna 1988 (fotografie) 
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Příloha č. 38: Manifestující z druhé strany Rudého práva dne 2. 5. 1988 (fotografie) 

 

 

 

Příloha č. 39: Tribuna státníků z druhé strany Rudého práva ze dne 2. 5. 1989 (fotografie) 
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Příloha č. 40: Václavského náměstí z titulní strany Rudého práva ze dne 2. 5. 1989 

(fotografie) 


