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Anotace
Tato bakalářská práce na téma Mediální obraz sametové revoluce v českém tisku
se zabývá obdobím od listopadu do prosince 1989. V této době v Československu
proběhla sametová revoluce a celá společnost procházela transformací. Práce
se konkrétně zabývá dobovými periodiky - Mladou frontou, Rudým právem, Lidovou
demokracií a Svobodným slovem. Na začátku se práce zabývá základními dobovými
souvislostmi a poté stručnou historií jednotlivých deníků. V hlavní části práce je
pak každé periodikum zvlášť analyzováno a rozebírají se zde jednotlivé články,
které se vztahují k událostem souvisejícím se sametovou revolucí, uvolňováním poměrů
v Československu a demokratizací společnosti. Tato práce může nabídnout zajímavý
pohled na to, jak se jednotlivá média vyjadřovala k událostem kolem sametové revoluce,
jak postupně média upustila od cenzury a otevírala se dialogu. Skrze dobová periodika
lze sledovat, jak se utvářela nová společnost a jak se s novou situací, která u nás vznikla
v listopadu 1989, postupně vypořádala jednotlivé deníky.

Annotation
This bachelor thesis ‘Media Portrayal of Czechoslovakia’s Velvet Revolution in Czech
Press’ focuses on the period between November and December 1989. During this time,
Czechoslovakia was undergoing a transformation. The focus is on the press of the time,
specifically on Mlada Fronta, Rude Pravo, Lidova Demokracie a Svobodne Slovo.
The introduction of the thesis is focused on the basic historic background and then each
newspaper is introduced briefly. The main body of the thesis then analyses each
newspaper, with focus on various articles related to the events around Velvet revolution
and democratisation of the Czechoslovakian society. This thesis can offer an interesting
insight into how particular media portrayed the events around Velvet revolution, how
the media gradually went from censorship to freedom of speech and opened up
for a political dialogue. The formation of current society and how media dealt with the
new situation can be seen through the Czech press from the times of Totality.
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Úvod
V této bakalářské práci s názvem Mediální obraz sametové revoluce v českém tisku bych
ráda vypracovala ucelený náhled a porovnala chování dobových periodik v době kolem
sametové revoluce.1 Ačkoliv jsem v tezích svou práci pojmenovala Mediální obraz
sametové revoluce, v charakteristice jasně píší, že se práce bude zabývat pouze českým
tiskem. Proto jsem název doplnila, aby bylo zcela jasné, že tato práce bude souviset pouze
s českými novinami. Také bych ráda vysvětlila, proč jsem nečerpala z knihy Almanach
českých novinářů: 1989‒2008, kterou jsem v tezích uvedla jako jednu ze základní
literatury. Při tvorbě tezí se mi kniha zdála být přínosná, bohužel při hlubším pohledu
jsem v ní nenašla nic, co by mohlo moji práci obohatit. Co se týče struktury práce,
rozhodla jsem se analyzovat jednotlivé deníky odděleně. Při vypracování tezí jsem měla
původně v úmyslu procházet deníky dohromady podle období, ale pak jsem dospěla
k závěru, že takové uspořádání práce by mohlo působit nepřehledně. Nové uspořádání
umožňuje přehledně sledovat, jak se jednotlivé deníky postupně vyvíjely.
Myslím si, že je důležité stále veřejnost systematicky informovat o dění v socialistickém
Československu i o událostech sametové revoluce a ukázat si, jak to v médiích v té době
chodilo a jak média přispěla k ukončení totality v Československu. Tato práce může být
v tomto směru zajímavým příspěvkem. Podkladem pro tuto práci mi jsou články
vztahující se k ukončení socialismu v denících Rudé právo, Lidová demokracie,
Svobodné slovo a Mladá fronta. Vybrala jsem si tyto deníky, protože věřím, že bude
zajímavé porovnávat Rudé právo, které sloužilo jako hlavní nástroj propagandy KSČ,
Mladou frontu, kterou sice KSČ přímo nevydávalo, ale snažilo se skrze ni vychovávat
mladé v duchu komunistické propagandy a dva deníky jiných politických stran, které
se podařilo vydávat i v době totality.
Sametovou revolucí byla ukončena doba totality v Československu a média v tom zcela
jistě sehrála svou roli. Média ovládaná režimem se začala bouřit a v době po sametové
revoluci hledala vlastní identitu. Nejdříve se budeme věnovat dobovým souvislostem,
zmíním důležité události, řekneme si něco o průběhu sametové revoluce jako takové,
abychom se následně mohli při analýze článků na tato data odkazovat. Krátce se zmíníme
1
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Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky. Internetová jazyková příručka [online]. [cit.
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také o historii jednotlivých deníků.
V hlavní části se budu probírat novinovými vydáními a hledat v nich články, které
se vztahují k Sametové revoluci, událostem, které k ní bezprostředně vedly a hlavně
událostem, které po ní následovaly. Cílem práce je porovnat, jak se v období
před revolucí, během ní i v období, které po revoluci následovalo, lišila rychlost, způsob
podání informací v jednotlivých periodikách, ale i to, jaké informace čtenářům
předkládaly. K tomu nám poslouží výtisky uvedených novin v období od listopadu
do prosince 1989. Ačkoliv jsem si v tezích stanovila za cíl analyzovat noviny již od října,
během své práce jsem zjistila, že v říjnových vydání se téměř žádné články vztahující
se k rostoucímu napětí v Československu nenacházejí. Například v Mladé frontě je pouze
jeden krátký článek o demonstraci z 28. října 1989. Dá se předpokládat, že hlavně Rudé
právo bude jako jeden z hlavních nástrojů propagandy totalitního režimu informace
čtenářům podávat pomaleji a budou více zkreslené než informace prezentované deníky
Lidová demokracie a Svobodné slovo, které patřily Československé straně lidové
a Československé straně socialistické, a Mladá fronta, kterou vydával Socialistický svaz
mládeže.

1. Události roku 1989
1.1 Období před sametovou revolucí
V souvislosti se sametovou revolucí se často mluví až o listopadu 1989, ale samotnému
17. listopadu předcházela řada podstatných událostí. Během 80.let komunisté stále
potlačovali jakékoli snahy o reformu a demokratizaci společnosti, avšak protirežimní
nálada mezi obyvateli rostla. Jedním z důvodů, proč režim ztrácel podporu, byl zhoršující
se stav československé ekonomiky.2 V průběhu roku 1989 rostlo napětí mezi lidmi
společně s tím, jak se začal hroutit systém v ostatních zemích Východního bloku. Pád
totalitních režimů odstartoval v Maďarsku a Polsku. ‘’Železná opona’’ se začala bortit
na rakousko-maďarské hranici v květnu 1989, když zde byla odstraněna opatření proti
nelegální emigraci do Rakouska. Tím se zjednodušila možnost odjet na Západ nejen
pro Maďary, ale i pro východní Němce. Maďarsko totiž přestalo vracet východní Němce
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snažící se o útěk zpět do vlasti.3 Další ránou pro ‘’Železnou oponu’’ bylo, když
definitivně padl režim v Polsku. V roce 1989 se v Polsku konaly první svobodné volby.4
Poté následoval pád Berlínské zdi, ke kterému došlo vlastně chybou prvního tajemníka
komunistické strany Güntera Schabowského, který se na tiskové konferenci přeřekl,
že možnost volnějšího vycestování do zahraničí platí okamžitě, ale ve skutečnosti měla
začít platit až později. Pod tlakem lidí, kteří se shromáždili na hranicích, byl přechod
skutečně umožněn, a tím došlo 9. listopadu 1989 k pádu Berlínské zdi.5 Všechny tyto
události přispívaly k volání po svržení současné vlády a po demokratizaci
v Československu.
Napětí rostlo i u nás, hned na začátku roku 1989 nastaly v Československu události známé
jako Palachův týden. Vše začalo 15. ledna, kdy se mělo konat pietní shromáždění
na Václavském náměstí pro uctění oběti Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 upálil,
aby československou veřejnost vyburcoval po okupaci Československa. Shromáždění
se konalo i přes zákaz vládnoucí strany. Lidem nebyl umožněn vstup na náměstí,
a tak došlo k řadě protirežimních potyček v jeho okolí. Veškeré nepokoje byly
nekompromisně potlačeny. Pokojné shromáždění tak kvůli brutálnímu potlačení přerostlo
v protirežimní demonstrace, které pokračovaly i v dalších dnech.6 Ministerstvo vnitra
se na protesty dobře připravilo, byli nasazeni těžkooděnci, psovodi se psy, vodní děla,
obrněné transportéry, zatýkací komanda v civilu a další.7 Po celou dobu demonstrací
probíhala v médiích dezinformační kampaň ospravedlňující zásahy proti demonstrujícím.
První den Palachova týdne 15. ledna bylo pořádkovými silami zkontrolováno 403 osob
a 117 jich bylo zadrženo a předvedeno. Na nelidské zákroky proti demonstrujícím
reagoval i zahraniční tisk, mezinárodní organizace, cizí parlamenty a vlády.8
Palachův týden vzbudil v lidech sílu opět bojovat. K nově vzniklé iniciativě Petice
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československých občanů, která vyjádřila nesouhlas se zásahy během Palachova týdne
a podporu demonstrujícím, se k 31. 1. 1989 připojilo 2100 osob, k 16. únoru to bylo
dalších 1266 osob.9 V květnu 1989 byl uskutečněn průzkum veřejného mínění týkající
se vztahu obyvatel k politickému systému. Z průzkumu vyplynulo, že téměř polovina
respondentů nepovažuje politický režim v ČSSR za demokratický a asi polovina
dotázaných projevila podporu nebo toleranci k protirežimním demonstracím v době
Palachova týdne.10
Další ránou bylo pro režim zveřejnění petice Několik vět. Text Několik vět byl koncem
června zveřejněn v samizdatových Lidových novinách a získal obrovský ohlas.11 Dále
ji 29.června pak zveřejnila Svobodná Evropa a po ní další zahraniční média. Petice
vyzývala vedení Československa k zavedení svobodné a demokratické diskuse,
požadovala propuštění politických vězňů, svobodu shromažďování, nezávislá média,
náboženskou svobodu a další. V našich médiích byla samozřejmě vedena dezinformační
kampaň. V Rudém právu byli signatáři zdiskreditování, označováni za rozvraceče
přestavby usilující o návrat ke kapitalismu. Mnozí z těch, kdo podepsali, byli
zastrašováni, perzekuováni v práci i pokutováni. I přes to se k petici Několik vět do konce
července připojilo přes 10 tisíc podpisů a v polovině listopadu téměř 40 tisíc.12 Petici
podepsalo i mnoho známých osobností, například Hana Hegerová, Jiří Bartoška
nebo malíř Jan Bauch, ale mohl ji podepsat každý.13
S blížícím se výročím invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa bylo jasné,
že se tento den neobejde bez protestních akcí. V inkriminovaných dnech kolem 21.8.1989
se zvýšil počet protirežimních hesel, na několika místech byli občané letáky vyzýváni
k účasti na demonstraci.14 Vláda si byla vědoma, že trpká vzpomínka na okupaci
Československa může obyvatelstvo vyburcovat k akci, a tak byli připraveni zakročit proti
případným demonstracím. V Praze i jiných městech vznikaly spíše malé skupinky, které
se snažili rozjet protestní akce. Nicméně podle denní situační zprávy se toho dne
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se jen v Praze podílelo na udržení pořádku 2000 příslušníků SNB.15
Další příležitostí vyjádřit nesouhlas se stávající politickou situací a touhu bojovat
za svobodu a demokracii, byl 28. říjen. Představitelé nezávislých iniciativ zvali obyvatelé
k účasti na manifestaci na Václavském náměstí k výročí vzniku Československa. Toto
shromáždění nebylo povolené a bylo násilně rozehnáno pořádkovými silami.16 V roce
1989 to nebyla první demonstrace u příležitosti vzniku Československa, v tento den
se demonstrovalo již v roce 1988, ale tehdy se na Václavském náměstí sešlo pouze
asi 2000 lidí, zatímco v roce 1989 demonstrovalo po Praze až 20 tisíc lidí.17 28. října 1989
se v Praze konala poslední větší demonstrace, která předcházela sametové revoluci.
Ukázalo se, že mezi lidmi roste nespokojenost, která by mohla vyvolat změny
společenské i politické.

1.2 Sametová revoluce
Sametová nebo také něžná revoluce dostala svůj název, protože během ní nedošlo
k velkému násilí tak, jako je to pro revoluce běžné. Jako sametovou revoluci označujeme
období od 17. listopadu až do konce prosince 1989. Během této doby proběhla řada
událostí, které vlivem rostoucí nespokojenosti ve společnosti vedly k definitivnímu pádu
totality v Československu a k přechodu k demokracii.
V den zahájení Sametové revoluce 17. listopadu se v Praze uskutečnilo povolené
studentské shromáždění k 50. výročí od uzavření vysokých škol nacisty. Shromáždění
začalo na Albertově a odtud měl původně průvod pokračovat přes dnešní Opletalovu ulici,
stejně jako šel průvod s ostatky Jana Opletala v roce 1939. Aby ale mohl být průvod
schválen, jako cíl průvodu byl deklarován hrob Karla Hynka Máchy.

18

Na Albertově

se začalo projevy, které provázely pokřiky davu ‘’Svobodu! Svobodné volby!’’ 19 Průvod
sice došel na Vyšehradský hřbitov podle plánu, kde studenti položili květiny a zapálili
svíčky, dále však průvod pokračoval už bez povolení směrem na Václavské náměstí.
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K průvodu se přidávali další lidé, ale až na Václavské náměstí se jim dojít nepodařilo.20
Nejdříve se dav policisté pokusili zastavit ve Vyšehradské ulici, to se jim ale nepodařilo.
Lidé pokračovali k Národnímu divadlu, most Legií směrem k Pražskému hradu zatarasil
jeden policejní kordon, a tak průvod pokračoval po Národní třídě. U křižovatky s ulicemi
Na Perštýně a Spálená přehradil manifestujícím cestu Pohotovostní pluk SNB. Byly
zateraseny i ulice Mikulandská a Voršilská a další policejní kordon později uzavřel
Národní třídu u Národního divadla. Dav manifestujících se musel rozdělit.21
Demonstranti byli přesvědčeni, že zrovna 17.listopadu nezasáhnou pořádkové složky tak,
jak tomu bylo zvykem při podobných demonstracích.22 Lidé zpívali oblíbenou píseň
tatíčka Masaryka a vykřikovali na pohotovostní pluk hesla ‘’Pojďte s námi! Jste taky
Češi! Máme holé ruce!’’ Nebylo jim to ale nic platné, byli surově biti.

23

K jejich

překvapení došlo k brutálnímu zásahu, příslušníci Veřejné bezpečnosti začali dav svírat
a vytvořili tak paniku. Byla jediná možnost útěku, projít mezi ozbrojenci, kteří je brutálně
napadali.24 V nočních hodinách 17. listopadu se v Divadle Na zábradlí, kde se sešli
studenti s umělci, poprvé se začalo hovořit o možnosti studentské stávky.25

1.3 Události po 17.listopadu
Následující dny nepokoje ve společnosti rostly, obyvatelé Československa byli otřeseni
brutalitou zákroku proti studentům. Dokonce tak, že už to nemohli dále ignorovat.
V sobotu 18. listopadu se pražská divadla dohodla se studenty na zahájení stávky
a pozastavila činnost divadel. Večer 18. 11. se prostřednictvím zahraničních tiskových
agentur roznesla zpráva, že během pátečního zásahu proti demonstrujícím došlo k úmrtí
studenta Martina Šmída. To vyvolalo vlnu pobouření nejen u nás, ale i v zahraničí.
Nicméně 19. listopadu tuto zprávu Československá televize vyvrátila.26
19. listopadu bylo založeno Občanské fórum, ve kterém se spojily všechny iniciativy
bojující za změny v Československu. V ten samý den vydala Československá

20

Kronika Sametové revoluce, 1989, Praha: ČTK Repro, 1989, s.2. ISBN: 80-7046-033-4.
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http://www.totalita.cz/
26
Kronika Sametové revoluce, 1989, Praha: ČTK Repro, 1989, s.7. ISBN: 80-7046-033-4.
21

6

demokratická iniciativa požadavek, aby federální vláda podala demisi, byla ustanovena
přechodná vláda a byly vypsány následné volby. Také v tento den oznámila obnovení
činnosti Československá sociálnědemokratická strana a vyjádřila podporu Občanskému
fóru.27 I v některých médiích se stále častěji objevovaly pravdivé informace, cenzura
slábla. Zdeněk Rosenbaum, který tehdy pracoval v politické rubrice ČTK, říká o snaze
psát 20.listopadu 1989 pravdu následující:‘’Celá redakce je rozhořčena na způsobem,
jakým doposud ČTK informuje o událostech v Praze. (...), jsme pevně rozhodnuti tentokrát
konečně psát pravdu a nenechat si do toho mluvit. Píšeme fleš o zahájení demonstrace.
(....) Jen formulaci ‘’účastnící shromáždění vyjadřují nespokojenost s vedením čs.státu
a společnosti’’ jsme přinuceni změnit na ‘’nespokojenost s vládou’’. Jinak zpráva vyšla
v původní verzi. Máme pocit, že jsme po letech vyhráli první důležitou bitvu…’’28
Objektivnost informací byla ale stále nedostatečná, hlavně v televize rozhlase
a regionálních novinách se ještě držela tvrdá cenzura, proto studenti a herci objížděli
podniky a přinášeli dělníkům nové informace o aktuálním dění.29 Do televizi se sice šest
krátkých živých vstupů z demonstrace na Václavském náměstí dostalo až 22.11., dalším
bohužel zabránilo vedení ČST.30 I tak byla ale role televize v aktivizaci obyvatelstva
podle Martina Šmída obrovská: ‘’...česká a slovenská masová média, především
pak Československá televize, sehrála při událostech listopadu 1989 v tehdejším
Československu významnou úlohu při aktivizaci obyvatelstva v jeho protestech proti
vládnoucímu režimu, posílila jeho ochotu vstoupit do generální stávky a vyjádřit
tím podporu požadavkům Občanského fóra. Dějiny neznají žádná kdyby, a proto už nikdy
nebudeme moci porovnat, kolik lidí by našlo odvahu jít do střetu s totalitním režimem
na místní úrovni, kdyby nebylo víkendových přímých přenosů Československé televize
z masových demonstrací, ve srovnání s tím, kolik jich do generální stávky skutečně
vstoupilo.’’31 Pozadu zůstával i rozhlas, pravdivé informace přinesl posluchačům
až s dlouhým zpožděním, kdy už bylo o dalším vývoji v Československu rozhodnuto.32
Až do 27.listopadu demonstrovaly v Praze i dalších městech každý den tisíce občanů.
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27. 11. se konala generální stávka a po skončení stávky vyhlásilo Občanské fórum konec
každodenních manifestací. A představitelé OF zahájili vyjednávání s politickou mocí. 33
První schůzi zprostředkovala 26.listopadu nezávislá iniciativa MOST, která už delší dobu
usilovala o navázání kontaktu mezi vládnoucím režimem a opozicí.34 Cílem byla pokojná
demokratizace Československa, která se vyjedná u stolu a nebude ji provázet násilí.
Za touto iniciativou stáli Michael Kocáb a Michal Horáček. Podařilo se jim přes poradce
spojit s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem a již 18. září předali předsedovi
program své iniciativy MOST.35 A právě díky tomuto kontaktu na premiéra
se jim podařilo zprostředkovat první důležitá jednání mezi zástupci opozice a zástupci
vlády. Kocáb a Horáček se stali jedněmi z tváří revoluce, prvních jednání se sami
zúčastnili.36 Jednání pokračovala i v dnech následujících. 29. listopadu došlo ke splnění
jednoho z požadavků OF, z Ústavy byly odebrány články o vedoucí roli KSČ.37 Bylo
dohodnuto, že 3.prosince bude veřejnosti představena nová reformovaná vláda. Tuto
novou vláda neakceptovali ani občané ani Občanské fórum, protože většinu funkcí stále
obsazovali členové KSČ. Po dalších jednání byla 10.prosince Gustavem Husákem
jmenována nová federální vláda. Gustav Husák hned poté rezignoval na úřad prezidenta.
Logickým kandidátem na post prezidenta se stal Václav Havel. 29.prosince
se na Pražském hradě konalo zasedání Federálního shromáždění a Václav Havel byl
jednohlasně zvolen československým prezidentem.38

2. Jednotlivé deníky
Fungování médií v Československu před rokem 1989 nelze oddělit od chodu státu
a politické situace. Média musela jít na ruku vládnoucí straně, jinak byla
cenzurovaná nebo úplně zrušená. Ekonomicky byla všechna tištěná média závislá
na podpoře Komunistické strany Československa, stát z velké části dotoval vydávání

33
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novin.39 Vydavatelem novin mohly být politické strany, společenské organizace, orgány
Národní fronty nebo místní samospráva.40 Z toho jasně vyplývá, že po 17. listopadu
musela přijít změna ve fungování médií. Média musela nově vyřešit právní a ekonomické
působení. Změnila se jejich role ve společnosti, technologické podmínky, fungování
uvnitř médií, obsah i podoba.41 Po revoluci přestala být média podporována ze strany
státu a musela se o svůj úspěch zasloužit sama.42 Nově se hlavním ukazatelem úspěchu
novinových titulů stala jejich rentabilita.43
Během listopadových demonstrací lidé volali mimo jiné i po nezávislosti médií. Sami
novináři chtěli psát více nezávisle na Komunistické straně Československa, někteří
z nich dokonce podepsali petici Několik vět. V říjnu 1989 pak podepisovali i petici
za propuštění Jiřího Rumla a Rudolfa Zemana, zatečených kvůli vydávání samizdatových
Lidových novin. Různá média přicházela s informacemi o revolučních událostech
s různou rychlostí a různý byl také obsah.44 V době po revoluci se periodika snažila
distancovat od doby před revolucí. Většina z nic se rychle přizpůsobila novým poměrům
ve společnosti a změnili podle toho svůj obsah a postupně i grafiku.45

2.1 Mladá fronta
Mladá fronta vznikla po druhé světové válce. Jedním z možných vydavatelů tisku v době
totality byly společenské organizace. Československý svaz mládeže, který vlastnil deník
Mladá fronta i stejnojmenné nakladatelství, byl jedním z významnějších vydavatelů.
V roce 1969 se přejmenoval na Socialistický svaz mládeže. Hlavní síla deníku MF byla
v zacílení na mladé publikum. Ostatně i celé nakladatelství Mladá fronta bylo zaměřeno
na cílovou skupinu mladých čtenářů. Vydávalo také například časopis Mateřídoušku
nebo Mladý svět.46 Mladá fronta byla před sametovou revolucí populární, v roce 1988
39
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byla třetím nejčtenějším deníkem.47
Deníky Mladá fronta i Rudé právo prošly po revoluci určitou formou privatizace.
Během tohoto procesu došlo v roce 1990 k přejmenování deníku na Mladou frontu
DNES.48

2.2 Rudé právo
Rudé právo bylo vydáváno přímo Komunistickou stranu Československa. Tento deník
patřil mezi významné mocenské nástroje, kterými strana ovlivňovala veřejné mínění.
Deník Rudé právo prošel různými fázemi vývoje, během 2. světové války bylo vydávání
pozastaveno, ale už v roce 1953 se stal nejčtenějším deníkem u nás. 49 Převzalo čtenáře
deníku Právo lidu, na nějž volně navazovalo.50
I Rudé právo se muselo přizpůsobit době po revoluci. První změny začaly přicházet již
v na jaře 1990, z hlavičky Rudého práva byl po letech odstraněn heslo ‘’Proletáři všech
zemí, spojte se!’’. Dále se musel změnit podtitul deníku. Kde dříve stálo ‘’list KSČ’’,
stálo od léta 1991 ‘’Nezávislý list’’ a dnes tam stojí ‘’Nezávislé noviny’’. Dalším
důležitým krokem bylo přejmenování deníku, aby už nebyl v očích čtenářů spojován
s předrevolučním Rudým právem. Od roku 1995 se jmenuje pouze Právo.51

2.3 Lidová demokracie
Předchozí dva tituly spojuje to, že v nějaké podobě vycházejí dodnes. Deníky Lidová
demokracie i Svobodné slovo ale zanikly. Lidovou demokracii vydávala Československá
strana lidová. Lidová demokracie se původně nazývala Lidové listy, ale s nástupem
totalitního režimu musely být všechny tituly, které vycházely za Protektorátu,
přejmenovány.52
Jak již bylo zmíněno výše, deník Lidová demokracie jako takový zanikl. Po revoluci
se média snažila o oddělení od politické moci. Nebylo už dále běžné, aby politická strana

47

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010, s.253. ISBN 978-80-7367-698-8.
48
tamtéž, s.258
49
tamtéž, s.116,128
50
tamtéž, s.145
51
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s.372. ISBN:978-80-247-3028-8
52
KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd.1. Praha :
Portál, 2010, s. 115-116. ISBN:978-80-7367-698-8
10

vlastnila a vydávala své noviny. Československá strana lidová tak deník Lidová
demokracie prodala soukromé společnosti a ta ji později prodala Lidovým novinám.
Tím pak Lidová demokracie roku 1994 definitivně zanikla.53

2.4 Svobodné slovo
Vydavatelem Svobodného slova byla Československá strana socialistická. Deník
se podařilo socialistům po nástupu KSČ k moci udržet, ale musel být stejně jako deník
Lidová demokracie přejmenován. Jeho původní název byl České slovo.54
Svobodné slovo potkal podobný osud jako deník Lidová demokracie. Po revoluci
si Československá strana socialistická deník ponechala, neobstál ale v tržní ekonomice.55
V roce 1997 tedy přenechala strana vydávání deníku soukromému vydavatelství.
To se pokusilo udržet deník také pomocí změny názvu na Slovo, ale i přes všechny snahy
deník v roce 2001 zanikl.56

3. Analýza periodik
3.1 Mladá fronta
Jeden z prvních článku, který podle mého názoru naznačuje blížící se události a uvolnění
v cenzuře, je článek o 28.říjnu 1989. Nemyslím zprávu ČTK s nadpisem ‘’Narušení
veřejného pořádku’’, ta pouze zrcadlí oficiální postoj Komunistické strany . Podle
této zprávy demonstrující neuposlechli výzvy k rozpuštění demonstrace a naopak
stupňovali agresivitu, dokonce se zde píše, že byli napadeni a zraněni příslušníci VB.57
Vedle této zprávy Mladá fronta otiskla důležitý článek s nadpisem ‘’Odpoledne 28.října
na Václavském náměstí’’. Autoři Zbyněk Fiala a Bořek Hanuš v roli očitých svědků
událostí na Václavské náměstí popisují zásah proti demonstrujícím. Jejich pochod
Václavským náměstím byl ozbrojenými složkami zablokován a účastníkům bylo
znemožněno odejít. Redaktoři zaznamenali otázky z davu: ‘’Proč nás tu drží,
53
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když tu nesmíme být?’’, lidé stáli v klidu a volali: ‘’Nechceme násilí!’’.58
11. listopadu pak Mladá fronta vydává článek s názvem ‘’Výměna názorů’’. V tomto
článku se píše o setkání předsedy federální vlády Ladislava Adamce a vedení Výboru
československé veřejnosti pro lidská práva. Podle článku předseda přislíbil podporu
a spolupráci s Výborem. Údajně se diskutovalo o dodržování lidských práv v současnosti
i o potřebě změn v této věci.59 Tento článek považuji za důkaz, že se vláda snažila ukázat
občanům, že bude dbát připomínek Výboru, který má ochraňovat lidská práva, a možná
se tak pokusit zklidnit rostoucí napětí v Československu.
V úterý 14. listopadu vychází v Mladé frontě článek, který vybízí širokou veřejnost,
aby hrůzné události ze 17. listopadu 1939, kdy fašisté brutálně zasáhli proti vysokým
školám a studentům, nebyly zapomenuty.

60

Tento článek musí na dnešního čtenáře

působit ironicky. Média i režim odsuzují brutalitu, která byla použita proti studentům
v roce 1939, při čemž záminkou pro tuto agresi byly studentské demonstrace za svobodu.
O pár dní později, přesně 50 let od fašistického zásahu se na Národní třídě opět pokojně
demonstrující studenti dočkali tvrdého zákroku příslušníků VB. Studenti si byli jisti,
že zrovna v den výročí tak odsouzeníhodného dne se nemůže nic stát.
Den po zásahu VB na Národní třídě 18. listopadu vychází v Mladé frontě článek ‘’A co je
dneska statečnost?’’. Na konci tohoto článku je krátká informace o studentském
shromáždění z předchozího dne. Zatím se ale neobjevují žádné zprávy o tom,
že by se událo nějaké bezpráví. Píše se sice o tom, že studenti volali po demokracii
a spravedlnosti, ale uvádí se, že poté, co položili květiny na hrob Karla Hynka Máchy,
byla akce prohlášena za ukončenou. Zatím MF nepřináší žádné informace o tom,
kam průvod pokračoval a co se později 17. listopadu 1989 událo.61
20. listopadu bylo v Mladé frontě hned na titulní straně otištěno prohlášení Městské
vysokoškolské rady a Městského výboru Socialistického svazu mládeže. V tomto
prohlášení už se píše o nepřiměřenosti zásahu proti studentům a volá se po vysvětlení
a prošetření událostí a potrestání viníků.62 Není velkým překvapením, že toto prohlášení
otiskla právě Mladá fronta, protože jejím vydavatelem byl Socialistický svaz mládeže.
MF vždy obsahově cílila na mladé obyvatelstvo, proto i tohle prohlášení,
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které sice vyzývalo studenty k uvážlivému jednání, ale na druhou stranu jasně odsoudilo
brutální sílu, s kterou bylo 17. listopadu zasahováno proti studentům. Dalším článkem,
otisknutým dne 20. 11. a vztahující se k demonstracím, byl článek ‘’Pátrání Mladé fronty
po osudech zraněných’’. Zde se popisuje, jak redakce MF hledala informace o lidech,
kteří byli 17. 11. zraněni. Uvádí se přesně, kolik bylo zraněných a jaká zranění lidé utrpěli
přímo během demonstrace.63 Ve stejném čísle byl otištěn projev předsedy vlády České
socialistické republiky Františka Pitry. V tomto projevu předseda české vlády popírá
jakákoliv těžká zranění způsobena zásahem na demonstraci, tvrdí, že vybudování dobře
fungujícího socialistického státu chce čas a snaží se všemožně uklidnit veřejnost. F. Pitra
neobvinil studenty, dobře ví, že to si nemůže dovolit, obviňuje blíže nedefinované kluby,
které se podle něj snaží o destabilizace země a zneužily pokojného studentského
shromáždění.64
Titulní strana MF ze dne 21. listopadu přináší spoustu dalších článků. V článku
‘’Prohlášení sekretariátu ústředního výboru SSM’’ vyjádřil sekretariát podporu
prohlášení městského výboru SSM a městské vysokoškolské rady SSM, který byl
v Mladé frontě otisknut předchozí den.65 Na to navazuje článek ‘’Než vyšli na Václavák’’,
podle kterého prohlášení získává podporu napříč vysokými školami. V článku je dále
popisováno, jak se vyvíjela situace na jednotlivých vysokých školách.66 Na tomto článku
je krásně vidět, jak se postupně do stávky zapojovala i ostatní města mimo Prahu.
Protikladem k těmto je článek ‘’Jednání vlád ČSSR, ČSR a SSR - K událostem
17. listopadu’’. V něm vlády sice připouštějí možnost dialogu, ale spíše se snaží studenty
uchlácholit a vybízí je, ať se nenechají strhnout protisocialistickými organizacemi.67
Zajímavé jsou také odpovědi čtenářů na otázku ‘’Co je pro vás v této chvíli
nejdůležitější?’’. Herec Ivo Novák například odpovídá: ‘’...Aby se už dalo jednat s lidmi,
kteří jsou za to všechno odpovědní. Abychom nemluvili s cihlovou zdí…’’ nebo student
Jiří Venclík: ‘’Nejdůležitější dneska je, aby ta stávka, kterou jsme ve škole zahájili
na protest proti brutalitě policejního zákroku, byla skutečně k něčemu…’’.68 V té době
možná jen málokoho napadlo, že totalitní režim padne, ale je vidět, jak většina lidí toužila
po dialogu. Přáli si, aby se konečně mohli ptát politiků a otázka na brutální zásah
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proti studentům, ale i další nezůstaly bez odpovědi. Kromě toho nechybí v MF ani články
o nekončících demonstracích v Praze i v dalších městech. Demonstrací se údajně zúčastní
hlavně mladí lidé, kteří volají po politickém dialogu, demisi vlády a svobodných
volbách.69 Ke stávce se přidala i divadla, kromě všech pražských profesionálních divadel
pozastavila svoji činnost i některá divadla amatérská a mimopražská.70
Ve této době probíhaly vedení redakce MF velké změny. Výpovědi různých svědků
se na přesné chronologii událostí nemohou shodnout, ale jednotní jsou v tom,
že: ‘’od úterý 21. listopadu Miloslava Moučková a její zástupci redakci již neřídili,
neboť se podle Martina Komárka „prostě vypařili. Redakci řídil neformální výbor...“ ‘’
Sama Mladá fronta informuje o změnách ve vedení redakce až dne 28. listopadu.71
V dalším čísle MF z 22. listopadu se objevují články oslavující a podporující další velké
demonstrace na Václavském náměstí. Je zveřejněn přepis televizního projevu Miloše
Jakeše, kde svým způsobem nabízí otevřenost vůči připomínkám veřejnosti a souhlasí
se zavedením dialogu. Dále je také otištěno prohlášení městského výboru KSČ v Praze,
které brojí proti všem demonstrujícím, viní protisocialistické skupiny, které zneužívají
mladé lidi a zneužily události 17. listopadu, aby destabilizovaly společnost.

72

V těchto

dnech můžeme vidět, jak už většina médií zvolna vyjadřovala podporu demonstrujícím
a informovala o tom, že vůbec existuje nějaká opozice. Většina oficiálních organizací
se stále držela svého a odmítala si připustit, že se mezi lidmi zvedla taková vlna odporu,
že změny už jsou zřejmě nevyhnutelně. Řada deníků přinášela další a podrobnější
informace o průběhu demonstrací. MF své čtenáře informuje o řečnících i o heslech,
které volal dav. A tak mohli mít i obyvatelé, kteří se demonstrací nezúčastnili, dobrou
představu o tom, co se v Praze děje. 22. listopadu vychází článek o tom, co MF označuje
za ‘’naše první masové diskusní fórum činitelů s občany’’. Na stadionu v Teplicích
se poprvé veřejně diskutovalo o zdejším stavu ovzduší a možných následcích na životy
místních.73 Uvolňování poměrů ukazuje nejen to, že MF věnuje této problematice celou
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stránku, ale hlavně to, že k takovému setkání vůbec došlo. V článku ‘’Dění v krajích’’
přináší MF zprávy o tom, jak probíhají demonstrace v jiných městech. Díky tomu je jasné,
že se nemanifestuje pouze v Praze, ale děje se něco, co se týká celého Československa
a všech jeho obyvatel. 74
Další den 23. 11. se podle MF k velké radosti demonstrujících zúčastnila manifestační
akce i Československá televize. V článku ‘’Žít vpravdě s národem’’ přináší deník opět
podrobný popis dění na manifestaci, dále i úryvky z proslovů řečníků. Je zveřejněna
i výzva k opětovné účasti na zítřejší demonstraci.75 Kromě studentstva byli významnými
aktéry reformních událostí i herci. Jak se píše v článku ‘’Otevřená divadla, otevřený
dialog’’, v divadlech se sice nehrálo, ale stejně byla každý večer plná lidí. Všichni
zde přítomní se snažili najít řešení, předávali si informace a diskutovali o možných
cestách, kam by se Československo mělo dále ubírat. Divadla se stala platformou
pro podobně smýšlející lidi toužící po změně.76 Důležité bylo, aby lidé věděli, že se těchto
diskusí může zúčastnit každý a tomu podobné články přispívaly. Zajímavý rozhovor
si připravila Mladá fronta pro své čtenáře s místopředsedou Výboru československé
veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci Zbyňkem Vokrouhlickým.
Ten v rozhovoru vypověděl, že demonstrace probíhající v posledních dnech jsou
odpovědí občanů na porušování základních lidských práv už delší dobu, nejen
na demonstraci 17. listopadu. Také v rozhovoru vyjádřil postoj k Občanskému fóru.
Podle něj musí být všechny organizace registrované, což OF nebylo, zároveň ale řekl,
že zásah proti OF by byl neuvážený a nepokoje by pouze zesílily. Současně zdůraznil,
že je důležitě, aby byly schváleny jejich návrhy zákonů o sdružování a shromažďování.77
Je zajímavé pozorovat, jak se do médií postupně dostávají i rozhovory se zajímavými
lidmi mimo stranu a je jim umožněno se vyjádřit k dříve kontroverzním tématům.
I v pátek 24. listopadu je v Mladé frontě spousta informací o probíhajících demonstracích.
Čtenáři tak mohou vidět, že volání lidu po změně neutichá a stále manifestuje spousta
lidí. Zajímavé je, že MF každý den označuje demonstraci za největší. 78 Oproti tomu
se stále objevují články jako například ‘’Zástupci Mostecka proti stávce’’. Ten pojednává
o tom, že se Miloš Jakeš sešel s dělníky, zástupci odboru a dalšími z Mostecka. Přítomní
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vyjádřili podporu straně a odsoudili demonstrace.79 Dle článku můžeme vidět, že je v MF
dáván prostor oběma stranám. Značná část prostoru je věnována informacím
o demonstracích, studentských a dalších iniciativách, ale přesto zde jsou i příspěvky
protirevoluční, podporující stranu a její stanoviska.
Další zajímavý příspěvek přináší MF 25. 11. v příloze Víkend. Článek s názvem
‘’Budoucnost’’ přináší čtenářům názory těch osobností, které bychom mohli označit
za elitu národa. Byli to například Václav Klaus, zástupce OF a představitel ekonomů
Akademie věd, ředitel Divadla Na zábradlí Vladimír Vodička nebo sociolog Ivan Mucha.
Ti přinášejí svůj pohled na budoucnost, co by se mělo dále v Československu dít,
co by měli obyvatelé žádat.80 Hodně lidí bylo v té době zmatených, nevěděli kam by dál
měla československá společnost směřovat a Mladá fronta jim nabídla názory více
osobností, aby se mohli zorientovat a vytvořit si vlastní názor.
27. listopadu informuje MF o probíhajících jednání mezi vládou ČSSR a opozicí. Přináší
podrobné informace z tiskové konference, která se konala po včerejším jednání. Mluvčí
Občanského fóra uvedl, že by v dohledné době mělo dojít k propuštění politických vězňů.
To byl jeden ze základních požadavků OF. Obě strany údajně vyjádřily podporu dalším
jednáním.81

Občanské

fórum

sestavilo

a

představilo

svůj

vlastní

program,

kde formulovalo své požadavky například na integraci do Evropy, sociální spravedlnost
nebo rovné volby.82 Ač největší část MF v těchto dnech zabírají zprávy z demonstrací,
je důležité, že přináší čtenářům i zprávy o probíhajících jednáních se stávající vládou.
Lidé tak mohou vidět, že se skutečně něco podstatného děje, demonstrace mají smysl
a pracuje se na tvorbě budoucnosti. Zajímavý je také rozhovor s Alexandrem Dubčekem,
který vybízí občany ČSSR, aby se i dále scházeli, vytvářeli nátlak a pomáhali posunout
Československo dál.83 S tím souhlasí i studenti. Článek ‘’Odmítáme všechny lži’’ jasně
říká, že demonstrace se netýkají jen studentů. Myšlenku na změnu podporují i pracující
lidé, dělníci.84
Mladá fronta z 28. listopadu se věnuje generální stávce, která se konala předchozí den.
Psalo o se průběhu stávky po celém Československu.85 Řečníci na Václavském náměstí
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se nechali slyšet, že i když hlavní vlna demonstrací končí, v dialogu se musí pokračovat.86
Z tohoto čísla MF je jasné, že o potřebné změny se bude i nadále bojovat.
Ve středu 29. 11. vychází článek oslavující výsledky dalších jednání vlády a opozice.
Během jednání vznikla dohoda na tom, že bude prezidentovi republiky navržena nová
koaliční vláda. Článek s názvem ‘’Budeme mít koaliční vládu!’’ tlumočí autorovu radost,
která se určitě musela přenést i na čtenáře.87
V mezidobí po demonstracích a ještě před jmenováním nové vlády přináší 2. prosince
MF článek ‘’My nejsme politici’’. V posledních dnech začaly údajně kolovat fámy,
že studentské iniciativy se rozpadají a přestávají podporovat Občanské fórum.
To v rozhovoru pro Mladou frontu studenti z celostátního studentského stávkového
koordinačního výboru vyvracejí. Říkají, že jejich snažení rozhodně neutichá a OF i nadále
podporují, ač mají drobné neshody.88 Tyto informace přinesly uklidnění lidem ve dnech,
kdy situace byla nepřehledná provokační fámy se rychle šíří.
4. prosince Mladá fronta představuje novou vládu ČSSR, kterou jmenoval prezident
Husák a zároveň zveřejňuje prohlášení předsedy federální vlády L. Adamce k nové
vládě.89 Toto prohlášení působí ve dnech velkých změn jako prázdné řeči a spíše krok
zpět než dopředu. Hned další den 5. 12. je Mladá fronta plná reakcí opozice a studentstva
na složení nové vlády. Ti všichni novou vládu odmítají. Lidé opět vyšli do ulic a vyjádřil
svoji nespokojenost se složením nové vlády, v které mají nadále většinu komunisté.90
Naopak 6. 12. informuje MF o nové vládě ČSR. V této vládě již nemají komunisté většinu
a zdá se, že se opravdu něco podstatného změnilo.91 Daleko větší prostor ale dostává
článek o tom, že státy Varšavské smlouvy přiznaly, že dění z 21. srpna 1968 ‘’znamenal
vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaného československého státu a musí být
odsouzen’’.92 To muselo být pro všechny čtenáře stejně jako pro autora velmi potěšující
zpráva, ač přišla o tolik let později.
Pondělní Mladá fronta z 11. 12. se samozřejmě věnuje hlavně událostem z 10. prosince,
kdy byla jmenovaná nová vláda ČSSR. Prezident Husák odvolal členy staré vlády
a jmenoval vládu novou. MF představuje čtenářům jednotlivé členy nové vlády. Na této

86

PROCHÁZKOVÁ, Eva a Petr VOLF. Dnes naposled?. Mladá fronta. 1989, XLV(280), 1, 2.
ŠTĚPÁNEK, Jindřich. Budeme mít koaliční vládu. Mladá fronta. 1989, XLV(281), 1, 2.
88
KASALOVÁ, Jana a Martin KOMÁREK. My nejsme politici. Mladá fronta. 1989, XLV(284), 4.
89
ČTK. Nová vláda ČSSR. Mladá fronta. 1989, XLV(285), 1, 2.; ČTK. Z prohlášení L.Adamce. Mladá
fronta. 1989, XLV(285), 2.
90
pro, is, asa, ješ, ris, rup, fil, iků. Sametová, ale i důrazná. Mladá fronta. 1989, XLV(286), 1, 2.
91
FIALA, Zbyněk. Světlo na konci tunelu. Mladá fronta. 1989, XLV(287), 1, 2.
92
PACNER, Karel. Světlo na konci tunelu. Mladá fronta. 1989, XLV(287), 1, 2.
87

17

nové vládě už se dohodly všechny politické strany a nezávislé iniciativy. Československo
má novou vládu, ve které po letech nehrají hlavní roli komunisté.93 Zároveň 10. 12.
abdikoval prezident republiky Gustav Husák.94 Mladá fronta v dalších dnech informovala
o tom, že široká veřejnost v čele se studenty si žádá za nového prezidenta Václava
Havla.95
Týden po jmenování nové vlády dne 18. 12. vychází v MF článek ‘’Ministři uchopili
nůžky’’. Ten pojednává o otevření hranic mezi Československem a Rakouskem.
Československo zrušilo vízovou povinnost pro rakouské občany a naopak.
Tím Československo vyslalo jasnou zprávu, že chce navázat vztahy se svými sousedy
a otevřít se zbytku světa.96
V dalších dnech se MF mimo jiné věnuje ustanovováním zákonodárných sborů, úpravou
zákonů a volbě prezidenta.97 Poslednímu číslu z 30. 12. Mladé fronty z roku 1989
ale vládne Václav Havel. 29. prosince byl zvolen prezidentem ČSSR všemi členy
parlamentu jednohlasně.98 Píše se o jeho životě i o naplněném Hradčanském náměstí
lidmi, kteří přišli nového prezidenta podpořit.99 Z celého čísla jednoznačně vyplývá máme po letech prezidenta, na kterého můžeme mít hrdí.

3.2 Rudé právo
Stejně jako Mladá fronta i Rudé právo komentuje demonstraci z 29. října, ale asi není
překvapením, že se zde žádné články, nabízející jiný pohled než ten oficiální, neobjevují.
Rudé právo otisklo pouze zprávu ČTK, podle které má člověk až pocit, že by měl
příslušníky VB litovat.100
10. listopadu vychází i v Rudém právu článek o Výboru československé veřejnosti
pro lidská práva. Píše se zde mimo jiné o návrzích nových zákonech, které bude výbor
předkládat ke schválení.101 Také je zveřejněna stejná zpráva ČTK o setkání vedení
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Výboru a předsedy federální vlády L. Adamce, jakou otiskla Mladá fronta.102 Článek
se zdá téměř stejný jako v MF. Má působit dojmem, že vláda dbá připomínek Výboru,
protože nemůže dát veřejnosti najevo že se nezajímá o to, co jí předkládá organizace
ochraňující lidská práva. To režim rozhodně nechtěl připustit.
Rudé právo z 18. listopadu přináší článek o oficiální vzpomínkové akci, která proběhla
k 17. 11. 1939, ale také článek o studentské demonstraci. V článku s názvem
‘’Demonstrace studentů’’ o neukázněných studentech, kteří hanobili členy KSČ, stranu
samotnou, projevovali se radikálně a agresivně. Museli být přivolání příslušníci VB,
kteří některé studenty předvolali a obnovili pořádek v centru Prahy.103 Stále žádné zmínky
o tom, jak probíhalo obnovení pořádku, o zraněných studentech, kteří chtěli jen pokojně
vyjádřit svůj názor.
Projev F. Pitry k událostem 17. listopadu 1989 otiskla 20. 11. MF i Rudé právo.104
V Rudém právu jej ale doplňuje článek ‘’Rozhodně proti provokacím’’, který prakticky
kopíruje Pitrův projev, odsuzuje demonstrace, nabádá ke klidu, obhajuje stranu i čas,
který je potřeba k přestavbě a demokratizaci země.105 Zároveň Rudé právo nabízí článek
jednoho ze svých redaktorů, který se údajně v dobu demonstrace v centru Prahy nacházel.
Ten popírá, že by proti studentům byly použity jakékoliv nepřiměřené prostředky,
naopak prý demonstranti byli několikrát slušně vyzváni k rozchodu. 106 Díky tomu,
že Rudé právo nabídlo osobní zkušenost někoho, kdo se na místě nacházel, mohl čtenář,
který si přečetl pouze Rudé právo, nabýt dojmu, že se vlastně vůbec nic hrozného nestalo
a všechny ty zprávy, které se k němu donesly, mohly být jen zveličovány.
21. listopadu se Rudé právo také zabývá jednáním vlád o situaci v Československu. Název
článku ‘’Dialog ano - konfrontace ne’’ je všeříkající. Vláda je otevřena dialogu
a připomínkám jak zlepšit situaci a urychlit přestavbu státu. Odmítá ovšem demonstrace,
kterých zneužívají organizace snažící se o destrukci Československa. 107 Jiný článek
přináší informace o dalších demonstracích, stávkujících studentech i divadlech.108
Na rozdíl od Mladé fronty z textu není cítit podpora pro studentstvo a umělce. Naopak
se články snaží působit dojmem, že KSČ dělá vše proto, aby situaci uklidila. Rudé právo
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přináší také z mého pohledu zajímavý rozhovoru s dvěma příslušníky Sboru národní
bezpečnosti. Na článek ze dne 18. 11. s očitým svědectvím jednoho z redaktorů totiž
prý dostávala redakce spoustu telefonických ohlasů, které výpověď redaktoru vyvracely.
Proto přineslo Rudé právo rozhovor s příslušníky SNB, kteří 17. listopadu na daném místě
zasahovali, ti opět potvrdili oficiální verzi, že měli demonstranti spoustu času odejít a byli
k tomu několikrát vyzýváni. Zároveň vypověděli, že nebylo použito nepřiměřeného
násilí.109
I 22. listopad se v Rudém právu nese spíše v duchu odmítání demonstrací, volání
po občanském klidu a snaze upevnit moc strany.

Článek s názvem ‘’Pokračují

demonstrace a studentské stávky’’ ale přináší na poměry Rudého práva relativně faktické
informace bez známek propagandy KSČ. Píše se o studentské stávce, o neustávajících
demonstracích na Václavském náměstí i o řečnících - Václavu Havlovi a Jiřím
Bartoškovi. Dále se píše tom, že studenti trvají na vyšetření zásahu na Národní třídě.
Je zmíněno i provolání Občanského fóra, které bylo na demonstraci přečteno. 110 Stejně
jako MF otisklo i Rudé právo projev Miloše Jakeše týkající se současné situace. Snaží
se uklidnit situaci, přimět obyvatelstvo k zachování rozvahy, ale přiznává, že další rozvoj
socialismu není možný bez reforem a dialogu.

111

Dále je zveřejněno o něco ráznější

prohlášení městského výboru KSČ. Prohlášení odsuzuje události těchto dnů jako snahy
zadusit nastupující ekonomické a politické reformy, vyzývá všechny komunisty
a pracující lid, aby si nenechali vzít to, co už se podařilo vybudovat. Události posledních
dnů jsou dle prohlášení důsledkem toho, že se studenti nechali zatáhnout do mocenské
hry.

112

Na rozdíl od MF v Rudém právu není patrná jakákoliv sympatie se stávkujícími

studenty, ostatními demonstrujícími ani s iniciativami usilující o zavedení politického
dialogu.

Nicméně

se

zde

objevují

pravdivé

informace

o

aktuálním

dění

v Československu. Například na titulní straně se objevuje článek o setkání L. Adamce
se zástupci těchto iniciativ i o záležitostech, které spolu projednávali. Občanská sdružení,
která se pomalu začala formovat v politickou opozici, žádala po Adamcovi zavedení
dialogu a důsledné vyšetření zásahu ze 17.listopadu, které ostatně přislíbil113 Dále vyšla
zpráva o počtu zraněných, hospitalizovaných i ošetřených ze dne 17.listopadu.114
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Zajímavé je také, že Rudé právo poskytlo čtenářům rozhovor se studenty, kde měli
možnost vysvětlit, proč považují studentskou stávku za nezbytnou. ‘’...naše požadavky
jsou politického charakteru, byly přímou reakci na brutální zásah Bezpečnosti…
Kdybychom se obrátili na poslance, tak nemáme jistotu, zda to, co požadujeme, bude
zákonodárným sborem vůbec projednáváno.’’

115

I Rudé právo se muselo trochu

přizpůsobit situaci a začít přinášet čtenářům více aktuálních informací, které byly stejně
dostupné ve většině médiích a jejich absence v Rudém právu by působila spíše podezřele.
Zajímavé je, že v MF se ve dnech krátce po 17. listopadu objevují téměř výhradně články
vztahující se právě k revolučním událostem, Rudé právo z 22. 11. věnuje aktuálnímu dění
první dvě stránky, podle zbylých stránek bychom však nepoznali, že se v Československu
děje něco neobvyklého.
Zajímavou úvahu přináší Rudé právo 23.listopadu. Na titulní straně se tučným písmem
objevuje článek s nadpisem ‘’Rozvahu’’, v němž se píše o neutuchajících manifestacích,
které sice začali studenti, ale teď už se zapojují všichni. V úvaze se přiznává, že forma
dialogu, jakou strana nabízela, nebyla pro mladé dostačující. Vyzývá je ke kritičnosti
a odvaze, zároveň je ale žádá o zvážení situace bez emocí. Přiznává se, že vláda udělala
své chyby, ale to není důvod zahazovat vše, co zatím vybudovala a co má ještě v plánu
vybudovat.116 Pak je zde článek ‘’S členy JZD o studentech’’. Tady redakce přináší
rozhovor s členy JZD o studentských stávkách a celkovém jednání studentů,
v němž i členové JZD přiznávají některé chyby, které komunisté udělali, jako například
nedostatečné množství informací o událostech a zraněných ze 17.listopadu, ale zároveň
vyjadřují jasný názor, že generální stávka by se konat neměla. Je to podle nich zbytečné
a neefektivní.117 To považuji za důkaz, že strana byla ochotna přiznat veřejnosti
své chyby, ukázat, že se zmýlila a vyjádřit otevřenost připomínkám veřejnosti. Generální
stávky se ovšem bála a snažila se jí všemožně zabránit. O tom se osvědčí i článek ‘’Jedna
hodina stávky v Praze by stála 35 miliónů Kčs’’, kde se objevují kalkulace, kolik by stála
stávka v celé republice nebo kolik v Praze.118 Čtenářům je dále předložen rozhovor
s generálním prokurátorem ČSR Jaroslavem Krupauerem o vyšetřování událostí
souvisejících s 17. listopadem. Krupauer vysvětlil, jak vyšetřování probíhá, kdy bude
ukončeno a další.119 Vyšetření brutálního zásahu proti studentům bylo stále jedním
115
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z hlavních bodů, který stávkující žádali. Článek pomáhá i utišit pochybnosti čtenářů
o tom, zda budou události 17. listopadu řádně a nestraně prošetřeny.
Na vydání Rudého práva z 24. 11. je dobře patrný rozdíl mezi tímto deníkem a MF.
Zatímco MF plní hlavně informace o přesném průběhu demonstrací, Rudé právo
se počtem demonstrujících ani řečníky nezabývá. Na jeho stránkách se píše o jednáních
vlády, strany, různých funkcionářů a dalších. Myslím, že ač deník nepopírá, snaží se spíše
neupozorňovat na to kolik lidí každý den po celém Československu stávkuje. Naopak
poukazuje na to, že strana a její členové dělají vše pro to, aby se problém vyřešil a situace
se uklidnila, zatímco ostatní naopak situaci zhoršují stávkami a demonstracemi.120 Také
v tento den vydává Rudé právo stanovisko redakce k současné situaci, které téměř přesně
kopíruje oficiální názor strany. Zásah ze 17. listopadu byl chybný, je potřeba ho prošetřit
a informovat veřejnost. Jsme otevřeni připomínkám, ale jsme proti všem demonstracím,
stávkám a hlavně stále budeme usilovat o budování úspěšného socialistického státu.121
Objevuje se ale i krátká zpráva o založení československého koordinačního
a informačního stávkového výboru. Podle zprávy se sešli studenti z několika měst,
vyhlásili, že jejich cílem je dialog a během tiskové konference o svých snahách
informovali novináře.122 Celá strana je věnována prohlášením různých institucí i jedinců
k aktuálním událostem. Svazy, pracující a instituce spjaté s KSČ neříkají téměř
nic nového, skoro všichni odmítají demonstrace a stávky, které podrývají základy státu
a nesouhlasí se zásahem 17. listopadu. Působí to, jako kdyby říkali stanovisko strany pouze

svými slovy.123
I 25. 11. pokračuje Rudé právo ve stejném duchu, věnuje se hlavně stranickým
záležitostem. Píše se o zasedání ÚV KSČ a nově zvoleném generálním tajemníkovi.
Je zde také zveřejněno usnesení KSČ. V tomto usnesení strana mimo jiné vyjadřuje
politování nad událostmi ze 17. listopadu, nabádá, aby při řešení současných problému
byly použity mocenské prostředky pouze v krajním případě. Nabádá komunisty
ke sjednocení

a

všechny

občany

k

zachování

zdravého

rozumu.124

V článku ‘’Shromáždění v Praze’’ se píše o pražské demonstraci a objevují
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se už i informace o řečnících. Zároveň článek nabízí i přehled o vývoji situace v jiných
městech. I Rudé právo už dává svým čtenářům jasnou zprávu, že demonstrace se netýkají
pouze Prahy. Podle článku se například v Českých Budějovicích sešlo 30 000
demonstrujících.125 Stále se také hodně řeší možnost generální stávky. Podle článku
‘’Horníci, chemici, stavbaři se stávkou nesouhlasí’’ sice pracující vyjadřují podporu
studentům, se stávkou ale nesouhlasí: ‘’Distancujeme se od stávek, které přece nic neřeší.
Naopak mohou jen zkomplikovat ekonomickou situaci v naší zemi.’’
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Nebo článek

‘’Nedostatky řešit, ale ne stávkou’’ přináší rozhovor se zaměstnanci ze závodu ČKD
Slaný, kde se mistr nechal slyšet: ‘’Žádná generální stávka by nic nevyřešila. Socialismus,
pokud jim o něj jde, musíme budovat prací a ne jinak.’’ 127
V neděli 26. listopadu vydává Rudé právo zvláštní vydání, které se opět zaměřuje
na stranické události. Je zde otisknut projev nového generálního tajemníka Karla
Urbánka,

který

přednesl

v

televizi.

V

projevu

mluví

o

úkolech,

které teď před ním a celou stranou leží, přiznává některé chyby, kterých se strana
v minulosti dopustila. Z projevu je jasné, že už si strana byla vědoma velké síly
demonstrantů a bude nutné udělat ústupky, aby neztratila svou moc.128 Píše se ale i o další
monstrózní manifestaci na Letenské pláni, kde se podle Rudého práva sešli i pracující,
kteří chtěli vyjádřit podporu požadavků studentstva. Zajímavé je, že z celého článku je
tučně vytištěn odstavec o tom, jak organizátoři odmítli dát slovo přítomným dělníkům.129
Je jasné, na co se Rudé právo snažilo dát důraz.
I Rudé právo stejně jako MF otiskla dne 27. listopadu informaci o setkání zástupců
Občanského fóra se zástupci federální vlády. Píše se o tom, že budou propuštěni někteří
političtí vězni i o dalších, dosud nesplněných požadavcích OF. Obě strany se dohodly,
že v jednáních je třeba pokračovat a o dalších požadavcích vést dialog. 130 Také
se objevuje článek, kde jsou zveřejněny výsledky prošetřování událostí ze 17. listopadu.
‘’...výsledky šetření svědčí o nepřiměřené tvrdosti a adekvátnosti zásahu...Tyto poznatky
byly 24. listopadu předány vojenské prokuratuře, která již vede trestní řízení…’’
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Pod nátlakem lidu došlo k opravdovému a nestrannému vyšetřování. Otisknut byl i článek

125

fm, jk, ch, nk, ČTK. Shromáždění v Praze. Rudé právo. 1989, XLV(278), 1, 2.
ml, fm, ČTK. Horníci, chemici, stavbaři se stávkou nesouhlasí. Rudé právo. 1989, XLV(278), 2.
127
KROPÁČ, Zdeněk. Nedostatky řešit, ale ne stávkou. Rudé právo. 1989, XLV(278), 3.
128
ČTK. Projev Karla Urbánka v televizi. Rudé právo. 1989, (zvláštní vydání z 26.11.1989), 1, 3.
129
jk, mik, ČTK. Co se dělo na Letné. Rudé právo. 1989, (zvláštní vydání z 26.11.1989), 1, 3.
130
SIROTA, Igor. Setkání delegace ÚV NG a vlády ČSSR ze zástupci Občanského fóra. Rudé právo.
1989, 70(279), 1.
131
ČTK. Dosavadní výsledky šetření. Rudé právo. 1989, 70(279), 2.
126

23

o další demonstraci na Letné. Ač se většina článku vztahuje k projevu L. Adamce, píše
se i o jiných řečnících a hlavně se objevuje mnohem podrobnější popis průběhu
manifestací.132
Jako stranický deník se i den po generální stávce věnuje Rudé právo hlavně záležitostem
strany. Píše se samozřejmě i o uskutečněné stávce, ač v menším rozsahu než v Mladé
frontě. V článku ‘’Mezi houkání sirén’’ se píše o průběhu stávky na různých místech,
ale zajímavá informace v Rudém právu je, že píše o komunistech a odborářích, kteří stáli
na některých místech v čele stávky.133 Otištěna byla také zpráva, že OF vyzývá
k ukončení každodenních demonstrací a stávkování, ačkoliv je nutné i nadále usilovat
o dialog a neustoupit od podmínek, které veřejnost klade vládě. Mluvilo se také o potřebě
vytvořit novou vládu.134
O nové vládě se stejně jako v MF píše i 29. 11. Podle jednání delegace vlády a opozice
má být nová vláda navržena do 3. 12.135 Také se píše o vyjádření studentů. Ti se rozhodli
ve stávce pokračovat, protože jejich požadavky ještě nebyly splněny.136 Dále Rudé právo
otisklo formulaci cílů, které si stanovilo Občanské fórum. V tomto prohlášení OF kritizuje
KSČ. Zveřejnění tohoto prohlášení v Rudém právu je důkazem velkých změn,
které probíhaly v ČSSR a které i strana i Rudé právo začínaly pomalu akceptovat.137
Další dny se v Rudém právu nesou ve stylu jednání vlády s opozicí, komunistických
sjezdů a schůzek. Zajímavý je až rozhovor s Václavem Havlem z 2. prosince. Samo Rudé
právo na úvod rozhovoru píše, že se zde o něm psalo různě a teď je poprvé dán prostor
jemu samotnému. Na otázku, že určitě nemá Rudé právo dvakrát v lásce, Havel řekl:
‘’Rudé právo o mně moc dobře nepsalo. Teď ale není čas na rekriminaci minulosti,
teď musíme myslet na budoucnost. Vítám, že mne Rudé právo o rozhovor požádalo,
protože bych rád jeho prostřednictvím členům komunistické strany něco řekl.’’
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Rozhovor s Havlem je zcela jistě jeden z milníků na cestě Rudého práva k demokratizaci.
Je to důkaz, že i redakce se snažila o dialog a dala prostor se vyjádřit lidem z opozice.
4. 12. píše Rudé právo o jmenování nové vlády a představuje její členy.139 Otištěno

132

ČTK, pez, jib, RAŠPL, Petr, až. Dvakrát na Letné. Rudé právo. 1989, 70(279), 6.
rs, kr, jt, edk, jr, vd, dg, Mezi houkání sirén. Rudé právo. 1989, 70(280), 1, 2.
134
dam, pez, jib, ČTK. Návrh ukončit stávky. Rudé právo. 1989, 70(280), 1, 2.
135
ČTK, SIROTA, Igor. Do neděle nová vláda. Rudé právo. 1989, 70(281), 1.
136
ČTK, rč. Společenský dialog. Rudé právo. 1989, 70(281), 2.
137
NESG. Programové zásady Občanského fóra. Rudé právo. 1989, 70(281), 3.
138
LIPAVSKÝ, Jan. Několik otázek Václavu Havlovi. Rudé právo. 1989, 70(284), 4.
139
ČTK. Jmenováni noví členové vlády ČSSR. Rudé právo. 1989, 70(285), 1.; NESG. Složení vlády.
Rudé právo. 1989, 70(285), 1.
133

24

je stejně jako v MF prohlášení L. Adamce.140 Také bylo na titulní straně zveřejněno
stanovisko vlády ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území z roku 1968,
kde jej odsuzuje.141 I Rudé právo další den zveřejňuje reakce na novou vládu, ač to není
hlavním tématem jako v MF. Píše se, že studenti dále stávkují, protože změny ve vládě
jsou jen na oko, fakticky se nic nezměnilo, stále vládnou hlavně komunisté. Další změny
si žádají i demonstrující, kteří se opět shromáždili na Václavském náměstí.142
Stejně jako Mladá fronta i Rudé právo 11.12. na titulní straně píše o nově jmenované
vládě. Představuje její členy a informuje o odstoupení prezidenta Husáka,
který rezignoval po jmenování nových členů vlády.143 Nadále ale plní listy Rudého práva
spíše informace o tom, co se děje ve straně, než co se děje ve státu, Rudé právo si i nadále
drží tvář deníku politické strany. Proto je zajímavé, že 18. prosince Rudé právo otisklo
přepis projevu Václava Havla, který přednesl v Československé televizi. Projev se týká
Havlovy kandidatury do prezidentských voleb, které jsou poslední dny velkým tématem
mezi lidmi i v médiích.144
Další čísla Rudého práva se především věnují nutnému přebudování strany tak,
aby obstála v nové éře i v očích občanů ČSSR. Opět se probírají hlavně stranické
záležitosti. Ve vánočním čísle Rudého práva je zveřejněn průzkum veřejného mínění,
podle kterého by 73 procent obyvatel zvolilo za prezidenta republiky Václava Havla.145
29. prosince pak přináší redakce informace ze schůze parlamentu, kde byl mimo jiné
zvolen předsedou parlamentu Alexander Dubček.146
A konečně číslo z 30. prosince, které samozřejmě hlásí zvolení nového prezidenta. Píše
se o průběhu volby prezidenta a dokonce i Rudé právo zařadilo do svého čísla životopis
Václava Havla.147 Rozhodně se ale nedá říct, že je mu věnováno celé číslo jako u Mladé
fronty.
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3.3 Lidová demokracie
I redakce Lidové demokracie otiskla stejně jako předchozí dva deníky zprávu ČTK
‘’Narušení veřejného pořádku’’. To je také jediná informace, kterou zde k 28. 10.
najdeme, žádné další články k tomuto tématu otisknuty nebyly.148
I informace v dalších dnech jsou podobné těm v MF a Rudém právu. Hodně zpráv
o oficiálních událostech jsou v této době přejímány z ČTK. To platí i o 10. listopadu,
kdy Lidová demokracie stejně jako Rudé právo zveřejňuje zprávu ČTK z tiskové
konference a zasedání Výboru československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární
spolupráci.149 Redakce Lidové demokracie otiskla 11. listopadu stejnou zprávu jako MF
i Rudé právo o setkání Ladislava Adamce a vedení Výboru.150
18. listopadu přináší Lidová demokracie pohled na studentské shromáždění z předchozího
dne. Článek nabízí informace o tom, kde měla oficiální akce skončit kam průvod
poté pokračoval. Dokonce se objevuje i krátká zmínka o brutálním zásahu pořádkových
sil: ‘’Sedali si na zem, dožadovali se přístupu na Václavské náměstí a někteří podávali
příslušníkům VB květiny a opět zapalovali svíce… Přibližně za hodinu pořádkové síly
po několikanásobně opakovaných výzvách k rozchodu a uvolnění Národní třídy tvrdě
zasáhly.’’ 151 Oproti tomu, co se v tento den psalo v MF a Rudému právu, je článek velmi
otevřený.
Ač v předchozím vydání nabídla Lidová demokracie podrobné informace o studentské
manifestaci, v pondělí 20. 11. na titulní stranu umisťuje projev předsedy vlády ČSR
F. Pitry jako MF a Rudé právo.152 Kromě toho vychází článek ‘’K pátečním událostem
v Praze’’, v němž je zveřejněna zpráva ČTK, že během zásahu na Národní třídě nedošlo
k žádným úmrtím a zpráva o úmrtí studenta Martina Šmída, která se šířila médii,
byla lživá. O něco zajímavější jsou ale informace o uzavřených divadlech, která otevřela
své prostory pro vedení společenského dialogu, který následoval ve dnech
po 17. listopadu. V neděli se prý na Václavském náměstí sešly tisíce lidí, zapalovaly
svíčky a provolávaly hesla: ‘’Národ sobě! Svobodné volby’’. 153 Vzhledem k tomu,
že deník byl orgánem Československé strany lidové, samozřejmostí bylo i zveřejnění
stanoviska strany. Na titulní straně se objevuje krátký článek o schůzi předsednictva
148
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městského výboru ČSL, který odsoudil zásah bezpečnostních orgánů proti studentům
dne 17. listopadu.154
21. listopadu Lidová demokracie zveřejňuje zprávu ČTK ‘’Jednání vlád ČSSR, ČSR
a SSR’’, v tom se shoduje s Mladou frontou i s Rudým právem. 155 Dále pak byl otištěn
článek ‘’Stanovisko orgánu Čs. strany lidové’’, podle nějž celá strana odsoudila zásah
proti demonstrujícím studentům a žádá vyšetření celé situace.156 Prohlášení vydává
i redakce Lidové demokracie. Ta k požadavkům strany ještě žádala projednání nového
tiskového zákona, který by umožňoval zveřejňovat i stanoviska, která se neshodují
s oficiálními názory strany bez finančních postihů.157 Lidová demokracie otiskla
i prohlášení předsednictva České národní rady a sekretariátu ÚV SSM. Zatímco ČNR
vyzývá k rozumu a odpovědnosti a zdůrazňuje, že bude i nadále vyžadovat trestání
za porušení zákonů, ÚV SSM vyjadřuje podporu studentům a vyzývá k dialogu.158
Dalším článkem, který bych zmínila je ‘’Rozhořčení a oprávněné požadavky’’. V tomto
článku je zveřejněno několik prohlášení různých skupin obyvatel. Například je otištěno
stanovisko věřících, výzva výtvarníků nebo prohlášení skupiny novinářů. Všechna
se víceméně shodují - události ze 17. listopadu nemůžou být zapomenuty jako už tolikrát
předtím, musí se vyšetřit. Také je zde zveřejněno stanovisko Občanského fóra,
které se staví za studenty a podporuje myšlenku generální stávky.

159

Samozřejmě

se i nadále píše o probíhajících demonstracích. Lidová demokracie i nadále nabízí
poměrně detailní informace o jejich průběhu. Čtenáři se mohou dozvědět kudy průvod
procházel i o provolávaných heslech.160
V

čísle

z

22.

listopadu

je

samozřejmostí

přepis

projevu

Miloše

Jakeše

jako u dvou předchozích deníků.161 Zveřejněno je také prohlášení ústředního výboru
ČSL. Kromě odsouzení tvrdého zásahu proti mládeži ze 17. 11. žádají také zavedení
celospolečenského dialogu, který přispěje k uklidnění a pomůže vyřešit nastalou
situaci.162 Lidová demokracie také otiskla zprávu ČTK o setkání předsedy federální vlády
Ladislava Adamce s představiteli studentských, uměleckých a občanských kruhů,
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kteří reprezentují veřejnost. Na setkání se dle článku řešily potřebné kroky, které je nutné
udělat ke stabilizaci situace. Mimo jiné se mluvilo změně Ústavy a změně některých
zákonů. Píše se i o další demonstraci v Praze, kde zástupci, kteří se setkali s Adamcem,
informovali o výsledcích jednání. Jako Rudé právo psala i Lidová demokracie o řečnících
a jejich projevech. Na rozdíl od Rudého práva je v Lidové demokracii stručně nastíněn
obsah prohlášení Občanského fóra, které zde bylo přečteno. Podle tohoto prohlášení chce
OF usilovat o dialog se zástupci vlády o řešení aktuální situace i o řešení otázek
budoucnosti.163 O Občanském fóru vychází dokonce samostatný článek, v němž se píše
o první tiskové konferenci OF, kde zveřejnili formulaci svých cílů a informovali o setkání
s Adamcem. Cíle OF Lidová demokracie příliš nespecifikuje. Na této konferenci se ještě
Václav Havel nechal údajně slyšet: ‘’ ...Občanské fórum se necítí způsobilé vést dialog
s představiteli moci, ale připravit půdu pro takový dialog.’’

164

Zajímavý je také článek

‘’Herci chtějí pracovat’’. Tam se píše o prohlášení Divadla na Vinohradech, ve kterém
reagují na dezinformační kampaň proti nim, že svými stávkami poškozují ekonomiku
státu. Uvádějí tedy, že všechna představení odehrají ve svém volném čase, až se situace
uklidní. Zároveň prohlašuji, že začnou opět hrát hned, jak budou splněny
jejich požadavky.165 Je důležité, že se čtenáři o tomto prohlášení dozvěděli, ani studentům
ani hercům nešlo o poškození státu. Naopak chtěli, aby se situace u nás zlepšila a byli
ochotni tomu obětovat i svůj volný čas.
Tak jako se v Rudém právu píše hodně o KSČ, píše se v Lidové demokracii hodně o ČSL.
Proto i 23. listopadu je otištěn další článek s názvem ‘’Stanoviska členů Čs.strany
lidové’’. V těchto dnech se scházely orgány ČSL po celé republice, vyjadřovaly
se k současné situaci a hledaly řešení pro budoucnost. Hlavním tématem byl samozřejmě
17. listopad. Brutální zásah proti pokojně demonstrujícím studentům byl proti
všem křesťanským principům, které ČSL zastávala. Členové strany napříč republikou
se shodli, že chtějí usilovat o dialog, o ukončení diskriminace osob na základě jejich
vyznání, o svobodu vyznání pro každého. Podporují i redakci Lidové demokracie
ve snaze o nový tiskový zákon.166 Redakce opět přináší nejnovější zprávy týkající
se manifestujících. Píše se o tom, jak studenti získávali větší podporu, o vývoji situace
na jednotlivých školách a samozřejmě opět i o manifestacích na Václavském náměstí.167
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V těchto dnech bylo zcela jistě důležité, že informace o průběhu demonstrací neutichaly,
a tak se i obyvatelé mimo Prahu mohli dozvědět o neutuchajících snahách studentů, herců
a třeba i přijet podpořit ideály, o které usilovali. Vážnost situace připomněl také článek
‘’Svědectví plné slz’’. V něm se píše o nahrávce, kterou pořídil některý z demonstrujících
17. listopadu. Záznam je podle článku možné zhlédnout prostřednictvím Československé
televize a každý si tak může udělat obrázek o zásahu sám. Autor nedokázal skrýt
svou lítost, už podle názvu je jasné, v jakém duchu se článek nese.168
I 24. listopadu stejně jako u MF plní stránky Lidové demokracie informace o průběhu
demonstrací v Praze i o stávkách v jiných městech. Také se objevují další informace
o generální stávce. Ta se má konat 27. 11. od 12 hodin. Přesnou délku stávky má určit
stávkový výbor, nejdéle má však trvat do 14 hodin.169 Na titulní straně čísla z 24. 11.
je otištěna zajímavá úvaha nad současnou situací. Autorka Veronika Hokeová na začátku
odmítá veškeré násilí a nabádá především mladé demonstrující studenty, aby se vyhnuli
jakémukoliv násilí i akcím, které by mohly násilí vyvolat. Uvažuje i nad myšlenkou
dialogu, jak těžké, ale i důležité bude opět se naučit jej vést. A na závěr zdůrazňuje roli
mladých v této době a snaží se lidem dokázat, že mladí nechtějí působit problémy, naopak
chtějí

pomáhat

a

věci

zlepšit,

uvádí,

že:

‘’...aby

zabránili

případným

národohospodářským škodám, které by mohly vzniknout dvouhodinovou generální
stávkou, nabízejí odpracovat bez nároků na mzdu a ve svém volném čase celou
osmihodinovou pracovní směnu. Studentům totiž nejde o poškozování země, která je jejich
domovem; naopak. jejich volání po dialogu je voláním po světlejší budoucnosti každého
z nás.’’’ 170
25. listopad v Lidové demokracii je i nadále o průběhu demonstrací i o projevech
zde pronesených.171 Kromě toho se zde stejně jako v Rudém právu hodně píše
o záležitostech vydavatele deníku - tedy Československé strané lidové. Čtenářům jsou
k dispozici informace ze zasedání výboru strany i úryvky z projevů přednesených členy
strany na Václavském náměstí.172
Také Lidová demokracie se ve svém čísle dne 27. 11. věnuje setkání představitelů OF
a Ladislava Adamce. V článku se neobjevují žádné jiné informace než v předchozích
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dvou denících.173 Článek ‘’Rozjasnilo se nejen nad Letnou’’ přináší reportáž z další
demonstrace, která se tentokrát přesunula na Letnou. Lidová demokracie nabízí přepis
projevů Václava Havla a předsedy federální vlády Adamce, ale shrnuje i projevy dalších
řečníků a informace o celkovém průběhu manifestace.174 Dále nabízí Lidová demokracie
svým čtenářům odpovědi dvou významných osob těchto dní Václava Havla a Alexandera
Dubčeka na některé otázky novinářů během tiskové konference. Na otázku týkající
se socialismu se nechal A. Dubček slyšet: ‘’Hlásil jsem se a hlásím k reformnímu
socialismu. Socialismu, který otevře prostor skutečné vládě lidu… To, co ale bylo v naší
zemi v posledním období, nemělo se socialismem nic společného.’’ Václav Havel
ke stejné věci řekl: ‘’Já jsem se vydával za socialistu, ale před 15 lety jsem toho slova
přestal užívat, protože v našem jazykovém kontextu ztratilo jakýkoliv smysl. Stalo
se pouhým zaříkadlem, kterým se oháněla byrokratická moc.’’175
28. listopadu šlo samozřejmě ve všech novinách hlavně o průběhu generální stávky.
Lidová demokracie přináší poměrně detailní popis, jak probíhala stávka v různých
podnicích a na různých místech. Pražští dopraváci například vstupovali do stávky
s heslem ‘’Lépe jít pět minut pěšky, než zůstat stát v půli cesty!’’, tramvaje a autobusy
totiž zastavily svůj provoz jen na pět minut, metro ale stálo celé dvě hodiny. 176 O den
dříve než Rudé právo otiskla Lidová demokracie cíle Občanského fóra, cílů bylo celkem
sedm a týkaly se oblastí, které vyžadovaly podstatné změny - právo, politický systém,
zahraniční politika, národní hospodářství, sociální spravedlnost, životní prostředí
a kultura.177
Jako MF i Lidová demokracie informuje o dalším jednání Adamce s OF, tato informace
se objevuje ve zveřejněné zprávě ČTK k jednání federální vlády.178 Dále se číslo Lidové
demokracie věnuje záležitostem ČSL. Vzhledem k tomu, že jde o deník Československé
strany lidové, věnuje se také hodně církevním tématům.
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je otisknuta informace o zasedání Výboru církevních a náboženských činitelů,
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se o nové vládě, i zde je zveřejněn projev L.Adamce. 181 Rovnou je i otištěno prohlášení
OF k nové vládě, vyjadřují nesouhlas, konstatují, že změny ve vládě nemohou být pouze
kosmetické a že této vládě nemohou dát svou důvěru.182 Média v těchto dnech pomáhala
OF i studentům vyslat k veřejnosti zprávu, že se nedají uchlácholit a budou i nadále
vyžadovat skutečné změny ve složení vlády. Také občané chápali vážnost situace a byli
odhodláni nadále bojoval za změny. Článek o velké manifestaci, kde dávali občané najevo
nespokojenost s novou vládou, vychází 5. 12.183 Ten samý den se píše i odsouzení
vojenské invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968,
o čemž v těchto dnech píše i Rudé právo a MF.184
Další dny Lidová demokracie jako i další média informují o jednáních, která měla vést
k vytvoření nové vlády. 11. prosince konečně všechna média oslavují její vznik.
Jako oba předchozí deníky představuje i Lidová demokracie nové členy vlády a oznamuje
abdikaci prezidenta.185
Píše se také o snaze lidí dosadit Havla do úřadu prezidenta. Lidé demonstrovali a volali
hesla: ‘’Prezident, ne disident! Zvolíte si Havla, půjde s námi pravda!’’ a další.186 Havel
se stal mezi lidmi v průběhu roku 1989 velmi oblíbeným, a tak není divu, že si ho žádali
jako prezidenta. 18. prosince otiskla Lidová demokracie stejně jako MF zprávu o otevření
hranic s Rakouskem.
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čtenářů, kteří celý svůj život žili v uzavřeném Československu, velkou událostí, a tak není
divu, že o tom oba deníky informovaly.
Tématem dalších dní byly prezidentské volby i utváření programu nové vlády.
To přerušila 29. prosince zpráva o zvolení A. Dubčeka předsedou parlamentu. Byl zvolen
během schůze obou sněmoven, kde se také projednávali možní kandidáti na poslance
navrženi politickými stranami, dále ústavní zákon o volbě poslanců i formulace
prezidentského slibu.188
Poslední číslo Lidové demokracie z roku 1989 má samozřejmě jasné téma.
Jako oba předchozí deníky se i redakce Lidové demokracie věnuje zvolení Václava Havla
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prezidentem republiky. I zde se píše o Havlově životě a velkých oslavách jeho zvolení
do úřadu prezidenta republiky.189

3.4 Svobodné slovo
30. října deník Svobodné slovo informuje o demonstraci z 28. října jen textem přejatým
z ČTK. Otištěna je zde stejná zpráva jako ve všech předchozích denících.190 Stejné
jsou i informace přinášené redakcí Svobodného slova o Výboru čs. veřejnosti pro lidská
práva a humanitární spolupráci. 10. listopadu nejdříve vychází článek o zasedání Výboru
a 11. listopadu je opět otištěna zpráva ČTK o setkání vedení Výboru s předsedou federální
vlády Adamcem.191
Další vydání Svobodného slova ze dne 18. a 20. listopadu se mi bohužel nepodařilo
dohledat, proto nebudu události těchto dvou dnů analyzovat, ale budu čerpat z poznatků
jiných.
18. listopadu ještě Svobodné slovo stejně jako ostatní deníky přináší pouze informace
o schváleném studentském shromáždění, které přerostlo v nepokoje. Neobjevuje
se zde zmínka o brutálním zásahu VB proti studentům jako v Lidové demokracii192
18. listopadu vyšel ve Svobodném slovu jeden článek vztahující se k událostem
ze 17. listopadu. Píše se v něm o manifestaci, kde lidé žádali svobodu, demokracii
a zavedení diskuze. Na konci článku je pak přidána věta o ‘’pokusu o narušení pořádku’’.
Miessler o článku píše: ‘’Celek působí, jako by Svobodné slovo s akcí sympatizovalo
a doušku o narušení pořádku bylo nuceno přidat teprve poté, co se informace o ní objevila
v televizi. V zásadě tato douška není součástí článku.’’ 193
Deník Svobodné slovo z 20. 11. přináší na jedné straně velmi smělé vlastní články
o událostech posledních dnů včetně prohlášení Čs. strany socialistické, kde odsuzuje
zákrok na Národní třídě. Na straně druhé je zde otištěn televizní projev F. Pitry i oficiální
zpráva přejatá z ČTK.194 Prohlášení Čs. strany socialistické, které bylo otištěno na titulní
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straně, odsuzuje zákrok proti studentům a žádá jeho vyšetření.195 Ve Svobodném slovu
tedy dostaly prostor obě strany, bylo možné si přečíst hlasy volající po demokracii i
názory oficiální, spjaté s KSČ. Všechny čtyři deníky v tento den otiskly projev F. Pitry,
ale dále už se liší v tom, jak podrobné zprávy přinesly.
I 21. 11. se nese číslo Svobodného slova v duchu rozpolcenosti. Také v deníku Svobodné
slovo jako ve všech předchozích je otištěna oficiální zpráva ČTK o jednání vlád ČSSR,
ČSR a SSR. Shodují se i v tom, že každý deník otiskl v tento den stanovisko či prohlášení
svého vydavatele. Ve Svobodném slovu je tedy v článku ‘’Jsme pro dialog’’ otištěno
stanovisko členů Čs. strany socialistické. Jsou zde vlastně reakce na článek Prohlášení
k událostem dne 17. listopadu 1989, které bylo ve Svobodném slovu otištěno 20. 11.
Redakce obdržela mnoho zpráv vyjadřující podporu tomuto Prohlášení a tak některé
z nich otiskli.196 Dále Svobodné slovo informuje o studentské stávce. Studenti
prý ve svých prohlášeních žádali prošetření zásahu ze dne 17. 11. Také žádali média
o poskytování pravdivých informací. Jsou zde také otištěny informace o průběhu
studentské stávky a zavedení dialogu na jednotlivých školách.197 Samozřejmě
ani ve Svobodném slovu nechybí 20. 11. zprávy o aktuálním dění. Lidé se scházeli
před budovou Melantrichu, kde sídlí redakce Svobodného slova, a četli zde Prohlášení
k událostem dne 17. listopadu 1989. Píše se o průvodu manifestujících i jeho trase.
Také se v článku zmiňují o transparentech s hesly ‘’Ne násilí! Národ sobě!’’. 198
Svobodné slovo ze dne 22. 11. samozřejmě přináší informace o schůzce předsedy
federální vlády Adamce se zástupci studentských, uměleckých a občanských kruhů.
O tomto setkání informuje Svobodné slovo stejně jako předchozí deníky zprávou přejatou
z ČTK. 199 Důležitou informací, kterou Svobodné slovo svým čtenářům přineslo, je článek
o dělnících vyjadřujících podporu studentům. Rozšířila se tak zpráva, že stávka není
pouhým výmyslem studentů. Vyšetření událostí ze 17. 11. a konkrétní změny směřující
k demokracii žádají občané napříč společností. V článku ‘’Rozhodný hlas dělníků’’
uveřejňuje redakce ohlasy, které reagují na události těchto dní. Dělníci z různých závodů
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po celém Československu připojili svůj podpis k různým prohlášením, která odsuzují
zásah proti studentům.200 Další informace o demonstracích přináší článek ‘’Demokracie
a humanismus!’’. Tisíce lidí se sešly u budovy Melantrichu, kde zástupce Svobodného
slova přečetl Prohlášení zveřejněné v deníku 20. 11. Dále z balkonu promlouvali řečníci
Občanského fóra. V tomto článku se poprvé píše o OF a jeho ustanovení
ze dne 19. listopadu. Další informace už jsou podobné jako v předešlých denících. Píše
se o řečnících, přednesených projevech, chystané generální stávce i o setkání s předsedou
federální vlády a prohlášení Občanského fóra. Stejně jako deník Lidová demokracie
i zveřejněné Svobodné slovo stručně nastínilo obsah prohlášení OF. 201 I ve Svobodném
slovu, které jinak působí jako jeden z hlavních hlasů revoluce, byla otištěna zpráva
o jednání městského výboru KSČ. Během jednání se mluvilo o současné situaci, zneužití
mladých lidí protisocialistickými skupinami, ale i nutných změnách.202 Krátkou
informaci přináší Svobodné slovo i o zraněných ze 17. 11. Sama redakce po zraněných
na rozdíl od MF nepátrala, předává jen informaci, kterou vydalo Ministerstvo
zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o tom, že v pražských nemocnicích bylo
hospitalizováno osm osob.203 Více informací o průběhu demonstrací v Praze našli čtenáři
v článku ‘’Lidé znovu v ulicích’’, který přináší poměrně přesný popis událostí v Praze.
Studenti žádají svobodu, pravdu a demokracii. Nespočet lidí nosí trikoloru a vlajku
jako vyjádření podpory revolučních událostí.204 I Svobodné slovo jako MF otisklo článek
o setkání lidu a státních činitelů v Teplicích. Toto setkání, kde debatovali občané se státní
mocí o životním prostředí, by ještě před pár dny rozhodně nebylo možné.205 O stávce
divadel, o otevření divadelních prostorů, kde se vedou veřejné diskuze o věcech příštích,
i o vyjádřené podpoře se píše v článku ‘’Tribuna národa v divadlech (prozatím
bez Národního)’’. Většina pražských ale i některá mimopražská divadla nabídla
své prostory k vedení dialogu, Národní divadlo ale zůstává zavřené. Podle ředitele
se jedná o historickou budovu, ve které se nachází příliš cenných uměleckých děl,
a proto nemohou umožnit komukoliv vstup do budovy.206 Svobodné slovo se skutečně
stává revolučním deníkem. Redakce přináší obrovské množství různých informací
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vztahujících se k aktuálnímu dění.
23. listopadu se ve Svobodném slovu jako v ostatních denících, které patřili některé
z politických stran, píše ve velké míře o různých prohlášeních a stanoviscích, které strana
zaujala k událostem posledních dní.207 Dále je na titulní straně otištěna zpráva ČTK
o vyšetřování zásahu ze 17. 11. V této zprávě je popsán průběh vyšetřování, ale zatím
bez výsledků.208 Na jednu stranu se veřejnost dozvěděla, že vyšetřování probíhá a tlak
veřejnosti na to, aby byli nalezeni viníci má smysl. Na straně druhé ale ještě vyšetřování
nepřineslo konkrétní výsledky a také nikdo nebyl potrestán. Lidé tedy pochopili, že nesmí
polevit a i nadále vytvářet nátlak. I 23. 11. věnuje redakce část čísla reakcím občanů
na jejich Prohlášení. Opět zde široká veřejnost vyjadřuje podporu studentům a odpor
k zásahu SNB na Národní třídě.209 Samozřejmě nechybí další informace o dění
na Václavském náměstí, o pronesených projevech a nadšené atmosféře.210 Dále vychází
článek ‘’Školy se politizují’’, v němž se píše, jak se do studentské stávky zapojuje více
a více škol. Zároveň redakce přináší rozhovor s rektorem Univerzity Karlovy, který
slibuje, že se studenti nemusí bát postihu za účast ve stávce.211 ‘’Dvě svědectví
z Národní’’ je velmi zajímavý článek. Redakce rozhodně nechtěla, aby se vzpomínky
na zásah ze 17. listopadu rozplynuly, a tak přinesla právě tento článek nabízející výpovědi
očitých svědků o inkriminované události. Petr Náhlík z Plzně vypráví svůj zážitek
z Národní třídy: ‘’My jsme byli přimáčknuti na auto, jehož majitelka byla zastavena
průvodem a v němž nám nabídla úkryt. Ujeli jsme asi 5 metrů, během nich do aut neustále
bušily pendreky. Nějaký policista vyzval řidičku k předložení dokladů. Jakmile
ale otevřela okénko, jiný nastříkal dovnitř slzný plyn a poté nás další policisté vyvlekli
z vozu a srazili na zem. Na mne se okamžitě vrhly »červené barety« a dobře mířenými
ranami mě mlátily do hlavy a přes holeně.’’212
24. listopadu jsou na titulní straně pod nadpisem ‘’Šance pro 15 miliónů’’ otištěny další
informace o probíhajících demonstracích. Demonstrace jsou větší a větší, stále více
občanů si uvědomuje vážnost situaci a přicházejí na Václavské náměstí vyjádřit podporu.
Je zde uveřejněna velká část prohlášení OF, které při shromáždění na Václavském
náměstí, přečetl Václav Havel. V tomto prohlášení vyzývá občany k připojení
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se ke generální stávce dne 27. 11. a k vytrvalému boji za demokratizaci a svobodu.213
Ve stejném čísle vychází projev ústředního tajemníka ČSS J. Škody, který přednesl
na Václavském náměstí. V tomto projevu prohlašuje, že ČSS bude usilovat o návrat
demokracie do naší země. Mluví o schůzce s představiteli KSČ, se kterými se snažili
představitelé ČSS vést dialog a byli ujištěni, že KSČ nebude řešit aktuální krizi násilím.
Dále vyjádřili představitelé ČSS na schůzce své rozhořčení nad událostmi ze 17. 11.214
Stejný den se objevují také informace o tom, jak studenty a jejich manifestace, podporuje
čím dál více zaměstnanců podniků napříč Československem.215 Lidé si uvědomovali,
že na Národní třídě byly nebo mohly být i jejich děti, že situace je neudržitelná a vyžaduje
důkladné prošetření incidentu. Informace o tom, že podporu vyjadřuje čím dál tím více
lidí, byly velmi důležité. Média v tomto ohledu značnou měrou přispívala,
aby si co nejvíce lidí uvědomilo vážnost situace a přidali se ke stávce. O situaci v mimo
Prahu informuje článek ‘’Demonstrace také v Brně’’. Zde se prý sešlo 50 tisíc lidí,
kteří zde vyslechli projevy dělníků i umělců podporujících studenty i generální stávku.
Píše se ale i o jiných městech, například na shromáždění v Olomouci se sešlo přes 10 tisíc
lidí.216
25. 11. je na titulní straně Svobodného slova otištěno Usnesení ČSS, v němž strana mimo
jiné žádá svobodu, změnu tiskového, shromažďovacího, volebního a dalších zákonů.217
Kromě Usnesení nabízí redakce i článek o zasedání ČSS.218 I Svobodné slovo věnuje
značnou část prostoru svému vydavateli - Československé straně socialistické.
Samozřejmě ani ve Svobodném slovu nechybí každodenní dávka zpráv o manifestacích
z Václavského náměstí.219
27. listopadu v den generální stávky vychází dokonce v záhlaví titulní strany Svobodného
slova titulek ‘’Dnes 27. listopadu: Generální stávka!’’. Jako v ostatních denících
i ve Svobodném slovu najdeme informace o manifestaci na Letenské pláni, kde bylo
oznámeno, že proběhlo jednání mezi zástupci opozice a Ladislavem Adamcem. Kromě
obvyklých řečníků zde toho dne promlouval také již zmíněný Adamec. Nejdříve byl jeho
projev přijímaným kladně, ale na některá jeho slova reagovali občané i nesouhlasně.220
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V článku

‘’Než

zaznějí

sirény’’

přináší

Svobodné

slovo

informace

o tom, jak a kde se různé podniky zapojí do stávky. OF se nechalo slyšet, že stávka
má být od 12 hodin nejdéle do 14 hodin, přesnou délku v různých podnicích mají
ale stanovit stávkové výbory.221 Svobodné slovo odvádělo skvělou práci v tom,
že dostatečně informovalo občany ČSSR nejen o dění v Praze, ale po celém
Československu. V článku ‘’Kraje podporují Prahu’’ přinesla redakce další informace
o dění mimo Prahu. Lidé se scházeli po celém ČSSR, zvonili klíči a vyjadřovali touhu
po změnách.222 Samozřejmostí bylo i prohlášení studentů, že oni se stávkováním nekončí
ani po generální stávce, protože jejich požadavky stále nebyly splněny.223 Svobodné slovo
dokonce otisklo i projev z prvního vystoupení Václava Havla v Československé televizi.
Havel vzkázal lidem, že OF pouze chce, aby všichni občané ČSSR mohli žít slušně
v demokratické zemi. Vysvětlil, že v generální stávce nejde o to poškodit hospodářství,
ale je to pouze cesta, jak ukázat, že občané touží po svobodě a demokracii.224
Den po generální stávce jsou samozřejmě noviny plné informací o jejím průběhu.
Jako v ostatních denících i ve Svobodné slovo přibližuje čtenářům průběh generální
stávky na různých místech. Článek ‘’Lid za své požadavky’’ hlásí plná náměstí nejen
v Praze, ale i Ústí nad Labem, Brně, Plzni, Ostravě a dalších městech.225 Značná část
prostoru je věnována záležitostem strany. Pod titulem ‘’Kdo jsme’’ se můžeme dočíst
o tom, o co strana chce usilovat a v jakou stranu se chce formovat.226 Stejně jako deník
Lidová demokracie v čísle z 28. 11. zveřejňuje Svobodné slovo program Občanského
fóra.227
29. listopadu jsou otištěny zprávy o dalších jednáních vlády se zástupci OF. Je oznámeno,
že během těchto jednání se obě strany dohodly na představení nové vlády
do 3. prosince.228 Jiný článek zase informuje o stále pokračující studentské stávce,
která je důsledkem výbor stávkujících studentů. Svobodné slovo přináší rozhovor
se členy výboru, kteří odpověděli na otázky týkající jejich požadavků, způsobu jejich
plnění nebo také vztahu k Občanskému fóru.229
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Další dny se opět hodně psalo o záležitostech ČSS. Kromě různých jednání, zasedání
a shromáždění popisuje Svobodné slovo i to, že je v posledních dnech zaznamenán
zvýšený zájem o členství v ČSS.230 4. prosince je samozřejmě ve Svobodném slovu
otištěn článek o složení nové vlády. Součástí tohoto článku je i stanovisko vlády k invazi
vojsk Varšavské smlouvy do Československa z roku 1968. Vláda vstup zatím nepříliš
rezolutně označila jako ‘’porušení norem vztahů mezi suverénními státy’’.231 Stejně jako
Lidová demokracie i Svobodné slovo zařadilo ještě téhož dne do svých novin vyjádření
OF ke složení nové vlády. OF složení nové vlády rezolutně odmítají.232 Reakce na novou
vládu plní i titulní stranu Svobodného slova z 5. 12. Lidé se opět sešli na Václavském
náměstí, aby vyjádřili, že takové změny nestačí. Nechtějí už, aby KSČ měla ve vládě
většinu, musí jít o vládu pluralitní.233 Svobodné slovo otisklo důležitou zprávu ČTK,
že po české vládě odsoudili události ze srpna 1968 i sami představitelé států Varšavské
smlouvy.234
11. prosinec se v žádném ze čtyř deníku příliš neliší. Nejdůležitější bylo představit
veřejnosti členy nové vlády, která byla zvolena dne 10. prosince. Důležitá byla i zpráva
o abdikaci prezidenta. Svobodné slovo navíc uvedlo informace o setkání přední osobnosti
revoluční doby Václava Havla a předsedy Československé strany socialistické Bohuslava
Kučery. Předseda ČSS vyjádřil již od samého počátku kladný vztah k OF a Havel
poděkoval celé redakci Svobodného slova za jejich práci i za možnost využít k proslovům
balkon v domě, kde redakce sídlí.235
V dalších dnech média řeší vše, co souvisí s osobností nového prezidenta. Havel jako
prezident byl optimálním řešením pro většinu národa.
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Dne 19. 12. Svobodné slovo

otisklo článek o tom, že ČSS také doporučuje na místo prezidenta Václava Havla.237
Zpráva o otevření hranic s Rakouskem se 18. 12. objevuje i ve Svobodném slovu.238 Tato
zpráva byla určitě pro mnoho našich obyvatel zásadní, nově mohli bez víza vycestovat
k našim rakouským sousedům. Proto není divu, že se tomuto tématu MF, Lidová
demokracie i Svobodné slovo věnují.
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Stejně jako u předchozích deníků bylo ve Svobodném slovu 29. prosince oznámeno
zprávou přejatou od ČTK, že do funkce předsedy Federálního shromáždění byl zvolen
A. Dubček.239 30. prosince se všechny deníky včetně Svobodné slovo zabývají novým
prezidentovi Václavem Havlem. Svobodné slovo oslavuje zvolení Václava Havla, stejně
jako celé Československo. Poslední číslo Svobodného slova je opět věnováno jeho životu
a myšlenkám, za kterými si důsledně stál. Také se psalo o velkých oslavách na počest
zvolení nového prezidenta.240

Závěr
Tato práce dokumentuje, jaké informace a jak rychle přinášely čtyři různé deníky
o událostech sametové revoluce - Mladá fronta, Rudé právo, Lidová demokracii
a Svobodné slovo.
Velký vliv na obsah deníků má vždy vydavatel. Každý deník věnoval velkou pozornost
tématům, která se týkala právě jeho vydavatele. Toto tvrzení platí nejvíce pro Rudé právo,
které i v důležitých dnech sametové revoluce plní své stránky informacemi o záležitostech
KSČ.
Ze všech analyzovaných deníku se jeví Svobodné slovo jako nejsilnější hlas revoluce.
V prvních dnech po 17. listopadu vykročil z řady jako nejodvážnější periodikum.
Prohlášení k událostem 17. listopadu, které bylo ve Svobodném slovu otištěno, přitáhlo
občany k sídlu redakce, kde bylo Prohlášení vyvěšeno. Později z balkonu redakce
Svobodného slova řečníci jako Václav Havel, Václav Malý nebo Jiří Bartoška pronášeli
své projevy k demonstrujícím. Role Svobodného slova je v událostech sametové revoluce
zcela jistě nezpochybnitelná.
Velkou roli sehrál i deník Lidová demokracie, který se jako první zmínil o brutálním
zásahu proti studentům dne 17. listopadu. Už 18. 11. na konci článku o demonstraci
popisuje zásah proti studentům jako tvrdý. Ač v dalších dnech odvaha v redakci trochu
oslabila a stále se na titulních stranách zveřejňovaly oficiální zprávy, brzy se opět stala
jedním z mediálních tahounů revoluce. Deník Lidová demokracie je charakteristická
tím, že věnuje velkou část informacím o dění v Československé straně lidové a vzhledem
k tomu, že se jedná o lidovecký deník, hodně se věnuje i náboženské tématice.
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Mladá fronta si i ve dnech sametové revoluce držela ráz studentského deníku. Psalo
se o studentských iniciativách, stávkách a dalších událostech. I MF věnovala značný
prostor svému vydavateli Socialistickému svazu mládeže. Vzhledem k tomu,
že vydavatelem nebyla politická strana a nebylo nutné se věnovat stranickým
záležitostem, působí celý deník méně politicky než ostatní. Stejně jako deník Lidová
demokracie vydávala i MF na předních stránkách ještě několik dni po 17. 11. oficiální
zprávy. V tom se oba deníky lišily od Svobodného slova, které se velmi brzy oprostilo
od oficiálních zpráv ovlivněných politikou KSČ a věnovalo první stránky aktuálním
událostem v republice a dění kolem ČSS.
Rudé právo, jak se dalo očekávat, přinášelo objektivní zprávy nejpomaleji. Redakce
se nejprve snažila zlehčovat průběh zásahu 17. listopadu. Když si vedení deníku a KSČ
uvědomilo, že ztratilo důvěru veřejnosti, začalo vyvíjet velké úsilí přesvědčit občany
ČSSR, že jsou otevřeni dialogu, ale zároveň Rudé právo odsuzuje všechny demonstrace
a hlavně odrazuje veřejnost od generální stávky. Výjimečné je Rudé právo v tom,
že informace o aktuálním dění v republice se objevují třeba jen na prvních
dvou stránkách, zatímco ostatní deníky jsou jich plné. Další stránky Rudého práva
jsou o různých schůzích, zasedáních a jednání členů KSČ.
Na konci sledovaného období jsou si všechna periodika podobná. Změnám
v Československu už se v té době musela přizpůsobit všechna média, a tak kromě
záležitostí týkajících se vydavatele, nebyl velký rozdíl mezi informacemi v jednotlivých
denících. Například velká část posledního číslo všech sledovaných periodik je věnována
Václavu Havlovi a jeho zvolení prezidentem.

Summary
This thesis describes the information from four different Czech newspapers - Mlada
fronta, Rude pravo, Lidova demokracie and Svobodne slovo. It is clear that the publishers
had an impact on the content,as each newspaper usually reflects the themes its publisher
is concerned with.
Svobodne slovo seems to be the strongest voice of the revolution from all of the four
newspapers. In the few days following 17 November, it bravely stepped out of the line
and released a statement on the events of the time. This brought the citizens
of Czechoslovakia to the building, where the editors of the newspaper resided and where
40

this statement was on display. It is where speakers gave their calling for democracy
speeches to the crowd later. Overall, Svobodne slovo played an important role
in the events of the Velvet Revolution.
Lidova demokracie did not play any less of an important role in the events of the time,
as it was the first press to speak up about the brutal attack on the students. As early
as 18 November, in an article about student’s demonstration, Lidova demokracie labelled
the attack as hard.The courage to write the truth, however, grew weaker in the following
few days. Apart from their own news, they kept publishing the official news but soon
they have joined the Svobodne slovo and became important voice of revolution. There
were lot of articles about the publisher of Lidova demokracie which is Ceskoslovenska
strana lidova and also a lot of religion-themed articles.
Mlada fronta remained the newspaper for younger generation even in the days
of the Velvet Revolution. There were a lot of articles about students’ initiatives, strikes
and others. Mlada fronta also gave a lot of space to its publisher, Socialisticky svaz
mladeze. The whole newspaper seemed more political than the others. Just like Lidova
demokracie, Mlada fronta newspaper also kept publishing the official news within few
days after 17 November.
As anticipated, Rude pravo was the slowest in the publishing of objective information
about the revolution, as the editors attempted to play down the situation. After realising
the newspaper together with its publisher, the Communists, had lost the trust of the public,
the editors tried hard hard to convince the public that they are open for social and political
dialogue. At the same time, Rude pravo was against all demonstrations and mainly against
the general strike. In the case of Rude pravo, the impact of the publisher on the content
was the most significant.
The content across the newspapers became more similar at the end of the analysed
period. Every medium had to adapt to the new era, thus there were no longer vast
differences between the information across various newspapers, except the information
about their publisher.
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