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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce Rozpad Sovětského svazu a rok 1991 v dobovém českém tisku je 

popsat, jakým způsobem české deníky Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny 

informovaly o událostech roku 1991 spojených s rozpadem Sovětského svazu. Pro tento účel 

využívá kvalitativní obsahovou analýzu zpravodajských a publicistických textů 

publikovaných ve zmíněných denících v období od 1. června do 31. prosince 1991. Práce se 

zaměřuje na šest klíčových událostí roku 1991 – zvolení Borise Jelcina prezidentem RSFSR, 

rozpad Varšavské smlouvy, summit G7 v Londýně, srpnový puč, podepsání Bělověžské 

dohody a rezignaci Michaila Gorbačova na post prezidenta SSSR. Na základě získaných dat 

popisuje, na jaké aspekty zvolených událostí deníky kladly důraz, jak zobrazovaly osobnosti 

spojené s těmito událostmi, jakým způsobem přitom využívaly agenturní zpravodajství a 

vlastní zahraniční zpravodaje a zda se v těchto ohledech mezi sebou nějakým způsobem 

lišily. Cílem práce je také zachytit část české mediální scény na přelomu 80. a 90. let a vliv 

nově nabité svobody médií na jejich informování o Sovětském svazu. 

Abstract 

The bachelor thesis The Dissolution of the Soviet Union and the year 1991 in the 

contemporary Czech press aims to describe how the Czech daily newspapers Rude pravo, 

Mlada fronta Dnes and Lidove noviny reported on the events of 1991 connected with the 

collapse of the Soviet Union. For this purpose, it uses a qualitative content analysis of news 

and opinion articles published in the aforementioned newspapers in the period from 1 June 

to 31 December 1991. The thesis focuses on six key events of 1991: the election of Boris 

Yeltsin as president of the RSFSR, the dissolution of the Warsaw Pact, the G7 summit in 

London, the August coup, the Belavezha Accords and the resignation of Mikhail Gorbachev 

as president of the USSR. Based on the data collected, it describes what aspects of the chosen 

events the newspapers emphasized, how they portrayed the personalities associated with 

these events, how they used news agencies and their own foreign correspondents in doing 

so, and whether they differed in any way in these respects. The thesis also aims to capture 

part of the Czech media scene in the late 1980s and early 1990s and the impact of the newly 

acquired press freedom on their coverage of the Soviet Union. 
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Úvod 

V roce 1991 se definitivně rozpadla světová velmoc jménem Svaz sovětských socialistických 

republik, která ve druhé polovině dvacátého století výrazně ovlivňovala dění v Československu. 

Cílem této bakalářské práce je popsat, jakým způsobem tuto přelomovou událost reflektoval 

český dobový tisk. Česká média prošla po sametové revoluci v listopadu 1989 zásadní 

přeměnou a tato práce mimo jiné zachycuje, jak se nově nabitá svoboda slova projevila při 

informování o zemi, která v českých dějinách hrála důležitou, avšak velice kontroverzní roli.  

Rozpad Sovětského svazu, jakožto geopolitické jednotky a největšího státu na světě, nebyl 

záležitostí jediného dne, ale šlo spíše o dlouhodobý proces. Z toho důvodu jsem se ve své 

bakalářské práci zaměřila na několik klíčových událostí roku 1991, které definitivnímu rozpadu 

SSSR předcházely a nějakým způsobem ho ovlivnily či urychlily. Konkrétně se jedná o zvolení 

Borise Jelcina prezidentem SSSR 12. června, rozpad Varšavské smlouvy 14. července, summit 

G7 v Londýně ve dnech 15.–17. července, srpnový puč ve dnech 19.–21. srpna, podepsání 

Bělověžské dohody 8. prosince a rezignaci Michaila Gorbačova na post prezidenta SSSR 25. 

prosince. 

Samotné analýze českého tisku předchází teoretická část, která uvádí události roku 1991 do 

širšího kontextu na základě informací z odborné literatury a nabízí různé pohledy historiků a 

odborníků na česká média. První kapitola se zabývá proměnou české mediální scény na přelomu 

80. a 90. let.  Popisuje výchozí situaci, v níž se česká média nacházela před rokem 1989 

v období tzv. normalizace, a následnou transformaci, kterou média prošla z hlediska vlastnictví, 

organizace, obsahu i společenského postavení po roce 1989. S ohledem na zaměření práce se 

soustředí především na tištěná média. Hlavním tématem druhé kapitoly je vývoj 

československo-sovětských vztahů od roku 1917 do roku 1991. Připomínám v ní klíčové 

události, které vzájemné vztahy těchto dvou zemí formovaly, a popisuji proces, během něhož 

se z nezávislého československého státu stal satelit Sovětského svazu, jak se Československu 

z tohoto nerovného svazku podařilo vymanit a jak probíhalo navazování nových vztahů po roce 

1989. Třetí kapitola představuje stručný popis historie SSSR od nástupu Michaila Gorbačova 

do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS v roce 1985 až po rozpad Sovětského svazu 

v prosinci roku 1991. Přibližuje zásadní reformy a změny na poli domácí i zahraniční politiky, 
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kterými Sovětský svaz v tomto období procházel. V této kapitole zároveň podrobněji rozebírám 

jednotlivé události roku 1991, které jsou podkladem pro následný kvalitativní výzkum.  

Předmětem praktické části této bakalářské práce je kvalitativní analýza českých deníků Rudé 

právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Hlavní výzkumná otázka zní, jakým způsobem tyto 

deníky zobrazovaly události spojené s rozpadem SSSR z roku 1991. Pro tento účel jsem 

analyzovala všechny zpravodajské a publicistické texty, které daná periodika publikovala 

v souvislosti s vybranými událostmi v období od 1. června 1991 do 31. prosince 1991. Pomocí 

metody kvalitativní obsahové analýzy jsem zjišťovala, na jaké aspekty zvolených událostí 

deníky kladly důraz, jak zobrazovaly osobnosti spojené s těmito událostmi, jakým způsobem 

přitom využívaly agenturní zpravodajství a vlastní zahraniční zpravodaje a zda se v těchto 

ohledech mezi sebou nějakým způsobem lišily. Při popisu výsledků analýzy využívám citace 

z publikovaných textů. V závěru nabídnu shrnutí výsledků analýzy a odpovím na stanovené 

výzkumné otázky. 

Na konci úvodu bych chtěla zmínit některá odchýlení od teze bakalářské práce. Předně došlo 

k úpravám ve struktuře práce – z důvodu omezeného rozsahu práce jsem se rozhodla 

nezařazovat kapitolu o stručné historii SSSR, ale zaměřila jsem se pouze na historii od roku 

1985 do 1991, kterou se zabývám v kapitole Dějiny SSSR od nástupu Gorbačova do roku 1991. 

Dějinám Sovětského svazu od jeho vzniku se nicméně okrajově věnuji v kapitole Vztah SSSR 

a Československa. Kromě událostí zmíněných v tezi jsem nakonec do analýzy zařadila i summit 

G7 v Londýně, jelikož mu všechny tři deníky věnovaly poměrně velikou pozornost a tematicky 

zapadal do zkoumané oblasti.  
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1 Česká média na přelomu 80. a 90. let 

Na přelomu 80. a 90. let prošla česká média zásadní transformací. Abych tyto proměny mohla 

co nejpřesněji pojmenovat, popíši nejdříve výchozí situaci, v níž se česká média nacházela 

v období normalizace až do převratu v roce 1989. Zaměřím se především na tištěná média – 

oficiální, samizdatová i exilová. Na pozadí velkých společenských i politických změn konce 

80. let budu sledovat, jak se česká mediální scéna měnila z hlediska vlastnictví, organizace, 

obsahu i společenského postavení. Nabídnu také kritické pohledy některých autorů na 

polistopadové transformační období a jeho dopady na podobu české žurnalistiky. 

1.1 Od počátku normalizace do sametové revoluce 

Po násilném ukončení pražského jara invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 započal 

v Československu proces tzv. normalizace. Alexandr Dubček byl na postu prvního tajemníka 

ÚV KSČ 17. dubna 1969 nahrazen Gustávem Husákem a proběhla velká obměna, či lépe řečeno 

čistka, v řadách členů strany, při níž bylo ze strany vyloučeno okolo půl milionů lidí.1 Gustáv 

Husák se v roce 1975 stal také prezidentem Československa, čímž došlo k propojení nejvyšší 

státní a stranické funkce v jedné osobě. „Potlačení reformních snah roku 1968, konsolidace 

politické situace, vynucení alespoň formální loajality a exemplární umlčování či zastrašování 

jako základní nástroje direktivní politiky za ‚normalizace‘ se promítly i do kulturního a 

uměleckého života společnosti,“2 píše se v Dějinách českých médií.  

Významně normalizace ovlivnila také média, neboť zásadní roli během reformního období 

pražského jara hráli právě novináři. Vedení KSČ chtělo tyto novináře potrestat, ale zároveň 

potřebovalo masová média k šíření propagandy. Svého cíle dosáhlo prostřednictvím 

represivních zásahů vůči médiím spojeným s reformními snahami pražského jara, 

individuálního postupu proti jednotlivým novinářům a zakládání nových periodik.3 Mezi 

prvními bylo v květnu 1969 zrušeno periodikum Listy, vydávané Svazem československých 

spisovatelů, následovaly kulturně a politicky zaměřené časopisy Politika, Reportér, Zítřek, 

                                                 
1 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-698-8. S. 204. 
2 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., 

upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. S. 344. 
3 tamtéž, s. 346  
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Host, Orientace a další.4 V průběhu let 1968–1971 došlo ke zrušení 156 ústředně 

registrovaných periodik.5 Personální čistka proběhla také ve stranickém tisku, Československé 

televizi, Československém rozhlasu i Československé tiskové kanceláři.6 17. května 1969 vyšel 

v Rudém právu manifest Slovo do vlastních řad, který vyžadoval očistu sdělovacích prostředků 

a vyjadřoval podporu vedení KSČ. Do ledna 1971 ukončilo novinářskou činnost okolo 1700 

novinářů, desítky z nich emigrovaly. Důležitou součástí konsolidačního procesu bylo též 

zakládání nových stranických periodik. Krátce po invazi vojsk začal vycházet normalizační 

týdeník pro kulturu a politiku Tribuna, Týdeník Aktualit, kulturně orientovaný týdeník Tvorba, 

časopis Svět socialismu či časopis Zprávy.7 

V období normalizace hrála důležitou roli v regulaci médií autocenzura zajištěná dosazením 

loajálních straníků na posty šéfredaktorů a systémem sankcí.8 Na činnost médií dále dohlížely 

republikové úřady podřízené ÚV KSČ – Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI) a Slovenský 

úrad pre tlač a informácie (SÚTI). V roce 1980 většinu jejich kompetencí převzal nově založený 

cenzurní orgán Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI) – například registraci ústředního 

periodického tisku, stanovení přídělů papírů či rozhodování o dovozu zahraničního tisku. FÚTI 

uplatňoval především následnou cenzuru prostřednictvím pravidelné kontroly mediálních 

výstupů a udílení sankcí za zveřejnění nežádoucího obsahu, ale vliv měly i prvky předběžné 

cenzury v podobě požadavků na obsahové zaměření médií vznesených na pravidelných 

schůzkách na ÚV KSČ.  Zvýšená kontrola médií byla každoročně uplatňována od poloviny 

srpna do 22. srpna v souvislosti s výročím 21. srpna 1968.9 Součástí cenzury bylo také rušení 

zahraničního vysílání, především Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky, které trvalo do 

roku 1988.10 

V 70. a 80. letech poptávka po mnoha publikacích, především kulturních a volnočasových, 

značně převyšovala nabídku. Mohla za to jednak přísná centrální regulace přídělů papíru a výše 

nákladu jednotlivých periodik, jednak zastaralé výrobní technologie.11 Mezi nedostatkové tituly 

                                                 
4 VERNER, Pavel. Vývojové trendy v českých médiích po roce 1989. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 

2010. ISBN 978-80-7452-007-5. S. 26. 
5 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 347. 
6 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 213. 
7 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 347–349. 
8 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 209. 
9 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 347. 
10 VERNER, c. d., s. 27. 
11 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 217. 
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patřil například deník Lidová demokracie, časopisy 100+1 zahraniční zajímavost, Gól, Stadion 

či ABC mladých techniků a přírodovědců.12 Výjimečné postavení měl týdeník Mladý svět 

vydávaný ÚV Socialistického svazu mládeže, ve kterém se občas objevovaly i texty odchylující 

se od předepsané propagandy.13 Stálé populárnějšími se stávala neoficiální periodika šířená 

samizdatem, přestože jejich vydávání a šíření bylo v tehdejších podmínkách značně 

komplikované. Mezi nejznámější samizdatová periodika patřily například Lidové noviny, 

undergroundové časopisy Vokno a Jednou nohou (později Revolver Revue), časopisy Kritický 

sborník a Obsah. Do listopadu 1989 vycházelo v Československu celkem okolo tři sta 

ilegálních časopisů.14 Významnou roli v alternativním veřejném prostoru zastávaly také exilová 

periodika, například Svědectví Pavla Tigrida, čtvrtletník exilové sociální demokracie Právo lidu 

či Listy vydávané Jiřím Pelikánem v Římě.15 

V lednu roku 1977 vznikla Charta 77, která upozorňovala na to, že Československo nedodržuje 

své závazky v oblasti ochrany lidských práv, k nimž se přihlásilo podpisem závěrečného 

protokolu Helsinské konference v roce 1975. „Poprvé od začátku normalizace se v rámci jedné 

platformy sešla názorově tak různorodá skupina lidí – od reformních komunistů přes liberály a 

nonkonformní literáty až po křesťany a bývalé politické vězně,“16 píše se v Dějinách českých 

médií 20. století. Přestože proti signatářům Charty 77 byly vedeny tvrdé represe, jejich počet 

rostl. Když se v roce 1985 stal novým generálním tajemníkem ÚV KSSS Michail Gorbačov a 

začal v SSSR prosazovat reformní politiku „perestrojky“ a „glasnosti“, reakce KSČ byla spíše 

vlažná. Na XVII. sjezdu KSČ v roce 1986 se českoslovenští komunisté sice formálně přihlásili 

k přestavbě a nutnosti reforem, reálně ale žádné neprováděli. To se projevilo během tzv. 

Palachova týdne v lednu 1989, kdy policie násilně zakročila proti poklidné akci na uctění 

památky Jana Palacha, což vyústilo v sérii demonstrací a zatýkání. V létě téhož roku opozice 

vydala petici Několik vět, v níž žádala propuštění politických vězňů a svobodu shromažďování 

a projevu.17 Brutální zásah příslušníků Sboru národní bezpečnosti proti studentům na pražské 

Národní třídě 17. listopadu 1989 byl už poslední ránou pro rozpadající se režim. 

                                                 
12 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 362. 
13 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 217. 
14 VERNER, c. d., s. 28. 
15 tamtéž, s. 28 
16 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 207. 
17 tamtéž, s. 207–208 
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1.2 Přechodné období od roku 1989 do roku 1992 

Listopadové demonstrace vedly k definitivnímu pádu socialistického režimu a nadvlády KSČ. 

Československým prezidentem se stal 29. prosince 1989 Václav Havel a Československá 

socialistická republika se následně přejmenovala na Československou federativní republiku18. 

Společnost čekaly dramatické změny ve všech oblastech a média byla jednou z nich. Stejně 

jako v roce 1968 i v roce 1989 byli novináři důležitou hybnou silou revolučních událostí, 

publikování necenzurovaných informací přispělo k aktivizaci občanů, a urychlilo tak proces 

rozpadu režimu. Média po více jak čtyřiceti letech získala svobodu slova a tisku a prošla 

rozsáhlou transformací – změnil se obsah a podoba mediální produkce, ekonomický a právní 

kontext fungování médií i jejich postavení a funkce ve společnosti.19  

První fázi transformace médií představovalo jejich odstátnění. Článek 17 Listiny základních 

práv a svobod se stal přijetím ústavního zákona č. 23/1991 součástí československé ústavy a 

právně zakotvil svobodu projevu a právo na informace. V březnu 1990 byla přijata novela 

tiskového zákona č. 86/1990 Sb., která označila cenzuru za nepřípustnou a umožnila občanům 

i firmám vydávat periodický tisk, a v květnu byl zrušen hlavní kontrolní orgán médií – Federální 

úřad pro tisk a informace.20 Důležitý byl pro oblast médií také zákon č. 468/1991 Sb. o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, který umožnil fyzickým i právnickým osobám 

získávat licence k vysílání, a zákony vymezující veřejnoprávní média – zákon č. 483/1991 Sb. 

o České televizi, zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu a zákon č. 517/1992 Sb. o České 

tiskové kanceláři. Vznikl tak duální systém vysílacích médií, kdy vedle sebe fungovaly 

soukromá média a média veřejné služby.21 

Změny v organizaci médií se však často děly rychleji než změny v legislativě a vzaly na sebe 

podobu jakési spontánní privatizace. Vedení redakcí přebírali jejich zaměstnanci, kteří se 

následně stali majetkovými podílníky v narychlo ustavených akciových společnostech nebo 

jiných formách vlastnictví, přestože se tak dělo bez příslušné právní úpravy.22 Tento postup se 

týkal například deníků Mladá fronta či Rudé právo a týdeníku Hospodářské noviny, který se 

                                                 
18 Pozn.: Tento název platil pouze od 29. března do 23. dubna 1990, poté došlo k přejmenování na Českou a 

Slovenskou federativní republiku. 
19 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 395. 
20 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 256–257. 
21 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 399. 
22 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 258. 
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následně změnil na deník. U některých periodik došlo také ke změně názvu – Mladá fronta se 

v roce 1990 přejmenovala na Mladou frontu Dnes a Rudé právo v roce 1995 zkrátilo svůj název 

na Právo. Některé deníky, například Lidová demokracie, Svobodné slovo, Obrana lidu či Práce, 

zase neobstály v tržní konkurenci a v průběhu několika let zanikly, nebo se sloučily s jinými 

tituly.23 

Dalším důsledkem polistopadové transformace médií bylo obnovení dříve zakázaných či 

zrušených titulů. Mezi ně patřily například Lidové noviny (v 80. letech vycházející 

v samizdatu), Venkov, Právo lidu, časopis Přítomnost, týdeník Reportér či Literární noviny.24 

Mezi ty, které vycházejí dodnes, patří Lidové noviny. Začátkem 90. let vzniklo také velké 

množství nových deníků a časopisů. Celkem vzrostl počet tištěných periodik ze 772 v roce 1989 

na 1870 v roce 1990. Toto číslo však v následujících letech zaznamenalo velké výkyvy – v roce 

1991 pokleslo na 1553, následující rok vzrostlo na 2983 a o rok později opět významně kleslo 

na 1367.25 Tato čísla ilustrují nestálou situaci porevoluční mediální scény. Mezi nové tituly 

s krátkým trváním patřily například listy Telegraf, Metropolitan, Prostor, Noviny či Občanský 

deník. Naopak velký úspěch zaznamenal nově založený bulvární deník Blesk, který začalo 

v roce 1992 vydávat švýcarské vydavatelství Ringier, a během několika let se stal nejčtenějším 

českým deníkem. Úspěšné byly také některé nově založené časopisy, například společenský 

týdeník Reflex a časopis Respekt navazující na samizdatový list Informační servis.26 

Oblíbenými se staly také inzertní noviny z vydavatelství Annonce Josefa Kudláčka.27 

Přestože nově nabytá svoboda tisku a odstátnění médií byly ve své době vnímány vesměs 

pozitivně, zpětně se nabízí i kritické pohledy na některé aspekty transformace médií. Pavel 

Verner ve své knize Vývojové trendy v českých médiích po roce 1989 například píše: 

„Ideologickou autocenzuru za komunistů nahradila ekonomická cenzura při respektování 

vydavatelských záměrů mediálních magnátů. Oficiální svoboda slova podle zákona však 

v Čechách platit nepřestala. Jen obraz českého tisku svou monotónností názorové různosti mezi 

lidmi příliš neodpovídal.“28 O nízké úrovni profesionality žurnalistiky především v souvislosti 

s nulovou seberegulací v oblasti profesní etiky píše Václav Moravec v Proměnách novinářské 

                                                 
23 tamtéž, s. 258  
24 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 404–405. 
25 VERNER, c. d., s. 31. 
26 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 406–407. 
27 VERNER, c. d., s. 34. 
28 tamtéž, s. 30 
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etiky: „Úvahy vztahující se k samoregulaci žurnalistiky a profesní etice byly v té době 

výjimečné. Novináři s odkazem na desetiletí nesvobody či autocenzuru odmítali sebeomezení, 

která byla běžná na západ od českých hranic.“29 

2 Vztah SSSR a Československa 

V této kapitole stručně připomenu nejdůležitější události, které formovaly československo-

sovětské vztahy od vzniku Sovětského svazu v roce 1917 do jeho rozpadu v roce 1991. Popíši, 

jak se vztah dvou nezávislých zemí postupně proměnil na vztah podřízeného satelitního státu a 

rozpínající se velmoci a jak se Československu v roce 1989 podařilo z tohoto nerovného svazku 

vymanit. Poslední část této kapitoly se věnuje utváření nové podoby vztahů mezi 

Československem a rozpadajícím se Sovětským svazem v letech 1989–1991.  

2.1 Meziválečné období 

V době, kdy za bouřlivé občanské války vznikal pod vedením ruských bolševiků Sovětský svaz, 

formoval se také vztah Československa k této nové velmoci. Samotné Rusko hrálo v úvahách 

o mezinárodním postavení českého národa důležitou roli už v časech národního obrození, vždy 

však vzbuzovalo jisté kontroverze. Ani uvnitř čerstvě uznaného československého státu 

nepanovala ohledně podoby budoucích vztahů s východní velmocí shoda. Všechny politické 

směry s výjimkou levicové sociální demokracie sice odmítaly tamní bolševickou diktaturu 

vedenou V. I. Leninem, ale v ostatních směrech se jejich názory výrazně rozcházely.30 Tehdejší 

československý premiér Karel Kramář chtěl přispět k obnově silného a centralizovaného Ruska 

prostřednictvím přímé vojenské intervence, zatímco prezident T. G. Masaryk spolu s ministrem 

zahraničí Edvardem Benešem zastávali umírněnější názor. Právě druhý, odměřený přístup 

nakonec zvítězil a vytyčil nový směr československo-ruských (později československo-

sovětských) vztahů, jehož základem byl neutrální postoj vůči vnitřním problémům Ruska 

doplněný hospodářskou penetrací.31 „Beneš (stejně jako Masaryk) věřil, že režim, má-li přežít, 

bude muset projít transformací do demokratičtější a federalistické podoby, a zde viděl 

                                                 
29 MORAVEC, Václav. Proměny novinářské etiky. Praha: Academia, 2020. ISBN 978-80-200-3111-2. S. 343. 
30 DEJMEK, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): vybrané kapitoly z 

dějin československé zahraniční politiky. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. ISBN 80-865-

4707-8. S. 89. 
31 tamtéž, s. 90 
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příležitost pro ČSR, …“32 píše Dejmek. Jak se však ukázalo později, jejich předpoklad byl 

mylný.  

V poválečném období se řešila také otázka návratu československých legií z Ruska, k němuž 

nakonec došlo až v roce 1920.33 Během hladomoru v sovětském Rusku v letech 1921–1922 se 

Československo podílelo na hospodářské a humanitární pomoci34 a 5. června 1922 

československá a sovětská strana podepsaly v Praze společnou smlouvu, která umožnila zřízení 

zastupitelstev obou zemí s diplomatickými imunitami, zakotvila vzájemné hospodářské vztahy 

a zároveň výslovně stanovila neutralitu v případě konfliktu jedné ze smluvních stran s třetí 

mocností, nedošlo však ještě k vzájemnému uznání de iure.35 Navzdory navázaným obchodním 

vztahům byly československo-sovětské vztahy na politické úrovni v následující dekádě spíše 

chladné. To se začalo měnit až okolo roku 1933. „Vývoj v Evropě, především vzmach 

nacistických sil v Německu – do té doby hlavním politickým i hospodářským partnerem SSSR 

– ale brzy přinutil Moskvu k hledání zahraničně-politických alternativ k dosavadní ‚rapallské‘, 

tj. protiversaillské linii,“36 vysvětluje Dejmek. 9. června 1934 bylo konečně notifikováno 

vzájemné uznání Československa a Sovětského svazu a prvním československým vyslancem 

v SSSR se stal Bohdan Pavlů, který paradoxně patřil ke stoupencům aktivního boje 

československých legií proti bolševikům.37 Důležitým mezníkem bylo také podepsání 

spojenecké smlouvy mezi Československem a SSSR 16. května 1935, která obsahovala závazek 

vzájemné pomoci v případě nevyprovokovaného útoku po předložení případu Radě Společnosti 

národů, s podmínkou, jež si vyjednala československá strana, že k případné pomoci se připojí 

také Francie.38 Tento dodatek nakonec využil Sovětský svaz jako jistou výmluvu v září 1938, 

kdy západní mocnosti včetně Francie podepsaly Mnichovskou dohodu, a přenechaly tak 

československé pohraničí Hitlerovi. Sovětský svaz sice deklaroval ochotu vyplnit své smluvní 

závazky vůči Československu, ale jen pokud je vyplní i Francie.39 Jak uvádí Dejmek: 

„Deklarovaná sovětská věrnost stávajícím závazkům, tolik kontrastující s politikou západních 

                                                 
32 tamtéž, s. 91 
33 ZBOŘIL, František. Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost. Praha: Leges, 2010. 

ISBN 978-80-87212-38-7. S. 95. 
34 tamtéž, s. 96 
35 DEJMEK, c. d., s. 93; ZBOŘIL, c. d., s. 96.  
36 DEJMEK, c. d., s. 94. 
37 tamtéž, s. 95 
38 ZBOŘIL, c. d., s. 96–97. 
39 DEJMEK, c. d., s. 98. 
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demokracií, přesto výrazně ovlivnila představy E. Beneše i dalších českých demokratů o 

budoucím zajištění státu, což se naplno projevilo již v druhé fázi nové války.“40 

2.2 Druhá světová válka 

Během druhé světové války hrál Sovětský svaz důležitou (i když ne jednotnou) roli v úvahách 

všech proudů českého protinacistického odboje – od demokratů vedených Edvardem Benešem 

po komunisty i česko-slovenskou exilovou reprezentaci na Západě. Mnozí z nich, včetně 

Beneše, věřili, že Sovětský svaz se přidá na stranu Spojenců a přispěje k porážce nacistického 

Německa. Ten však ze začátku války s Německem naopak spolupracoval. Zvrat přišel až 

s německou invazí do SSSR v červnu 1941 a neznamenal pouze zapojení SSSR do boje proti 

Hitlerovi, ale také změnu sovětského postoje k Československu. Moskva oficiálně uznala 

československou exilovou vládu v Londýně a 18. července 1941 byla podepsána nová 

československo-sovětská smlouva, která zakotvila obnovu diplomatických vztahů a vytvoření 

československých vojsk na východní frontě.41 V prosinci 1943 během oficiální návštěvy 

prezidenta Beneše v SSSR následovalo podepsání Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a 

poválečné spolupráci, která mimo jiné obsahovala závazek vzájemného respektování 

nezávislosti a svrchovanosti, jakož i nevměšování se do vnitřních věcí druhého státu.42 Tato 

smlouva, uzavřená na dvacet let, vytyčila jednu ze základních linií poválečné zahraniční 

politiky Československa, která měla mimo jiné zajistit bezpečnost obnovovaného státu. 

Konflikt mezi oběma stranami však nastal už v roce 1945 v souvislosti s územím Podkarpatské 

Rusi. 43 Tato oblast před válkou patřila k Československu, ale po její anexi Maďarskem tu 

zanikla jakákoliv československá správní přítomnost a ke konci války už tu v podstatě vládla 

sovětská vojenská správa.44 V říjnu 1944 sem dorazila československá delegace v čele 

s vládním delegátem Františkem Němcem, aby postupně přebrala moc, setkala se však se 

sílícím hnutím za připojení k sovětské Ukrajině podporovaným sovětskou správou.45 

„Formálně bylo sice trváno na další přináležitosti Podkarpatska k republice (…), fakticky ale 

vláda musela rezignovat, mj. v odůvodněné obavě, aby karpatoruský ‚scénář‘ nebyl Rusy 

                                                 
40 tamtéž, s. 99 
41 tamtéž, s. 100–101 
42 ZBOŘIL, c. d., s. 100; DEJMEK, c. d., s. 103. 
43 DEJMEK, c. d., s. 103–105. 
44 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944–1989. Druhé vydání. Praha: Libri, 2017. ISBN 978-80-7277-561-3. S. 128. 
45 DEJMEK, c. d., s. 105. 
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opakován i na Slovensku,“46 vysvětluje Dejmek. Prozatímní parlament tedy nakonec 22. 

listopadu 1945 schválil připojení tohoto území k sovětské Ukrajině.47 

2.3 Poválečné období 

Přestože válka Sovětský svaz naprosto vyčerpala jak hospodářsky, tak z hlediska lidských ztrát, 

vyšel z ní jako vítěz a hlavně jako jedna ze dvou světových velmocí, což s sebou neslo také 

nároky na připojení nových území. „Pro Sovětský svaz se z tohoto hlediska nabízely dvě 

možnosti zajištění vlastní bezpečnosti. Buď pomocí uzavření přátelských a spojeneckých 

vztahů se svými sousedy na základě rovnoprávnosti a nevměšování se do jejich vnitřních 

záležitostí, anebo jejich ovládnutím jako svých vazalů,“48 popisuje Veselý. Mnoho západních 

politiků, včetně Edvarda Beneše, v té době uvěřilo, že válka Sovětský svaz proměnila a 

demokratizovala, tento předpoklad se však brzy ukázal jako mylný.49 SSSR zvolil druhou 

z výše uvedených možností, což se zpočátku projevovalo především podporou komunistických 

stran v zemích střední a jihovýchodní Evropy a následně intenzivní sovětizací. Z tohoto 

pohledu byly v Československu ideální podmínky – komunisté, kteří se za války podíleli na 

obraně republiky a odboji, se po válce stali nejsilnější politickou stranou. V parlamentních 

volbách v roce 1946 získali téměř 40 % hlasů a spolu s Klementem Gottwaldem v čele vlády 

získali klíčová ministerstva – vnitro, informace, zemědělství. Nadpoloviční většinu ve vládě 

pak získali v únoru 1948, když část ministrů ostatních politických stran podala demisi jako 

protest proti posilování pozic komunistů v bezpečnosti. Komunisté využili toho, že demisi 

nepodala většina členů vlády, a doplnili uvolněné posty svými lidmi, čímž došlo k plnému 

převzetí moci.50 

„Právě sovětská politika ve středo-východní Evropě (ne ale v samotném Československu) po 

roce 1945 se přitom stala záhy jednou z hlavních příčin prohlubujících se disonancí mezi 

Svazem a Západem, které přerostly do tzv. studené války,“51 popisuje Dejmek. S vyostřujícím 

se sporem mezi Západem a SSSR se začala rozpadat i československá představa sebe sama 

jakožto mostu mezi těmito mocnostmi. Vliv Moskvy na československou politiku stále rostl. 

                                                 
46 tamtéž, s. 105 
47 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 128. 
48 VESELÝ, Zdeněk. Dějiny mezinárodních vztahů. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2014. ISBN 978-80-7380-499-2. S. 353. 
49 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 59–60. 
50 VESELÝ, c. d., s. 353–357. 
51 DEJMEK, c. d., s. 107. 



 

 

12 

 

„Poslední možností, jak udržet hospodářské vztahy se západním světem, měl být Marshallův 

plán.“52 Ten však Československo kvůli nátlaku Stalina, který účast Československa na plánu 

považoval za porušení spojenecké smlouvy, odmítlo, čímž zpřetrhalo další vazby na Západ.53 

Náhradou měla být ještě na konci roku 1947 uzavřená československo-sovětská hospodářská 

smlouva a následně založení Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), která se však stala 

spíše nástrojem k totálnímu podřízení ekonomik jednotlivých satelitů včetně Československa 

politickým záměrům SSSR.54 „Lidově demokratické Československo začalo být záhy ke svému 

sovětskému patronovi připoutáváno prakticky ve všech rovinách, přičemž tyto vazby byly 

samozřejmě upevňovány jednak dosazováním Moskvě oddaných lidí do příslušných struktur, 

jednak vysíláním poměrně početného sboru sovětských poradců jak do sfér hospodářských, tak 

do státního aparátu a samozřejmě armády,“55 uvádí Dejmek. Hlavními atributy sovětizované 

ekonomiky Československa se stal vojenský, hutní a těžký strojírenský průmysl.56  

Poúnorové období je však také spojeno s tvrdými represemi jak v řadách předúnorové 

nekomunistické politické garnitury, hospodářské i státní správy a armády, tak později i v řadách 

samotné KSČ.57 Jak uvádí Vykoukal et al.: „Sovětský faktor má pro hodnocení kampaně 

státního teroru na přelomu 40. a 50. let podstatný význam. V jeho světle obecné represe, 

zahrnující inscenované soudní procesy, věznice, pracovní tábory a popravy, byť provázené 

mimořádnou brutalitou a krutostí, přestávají být jen projevem prvoplánové politické deviace, 

ale jeví se jako extrémně pragmatický způsob konsolidace satelitního státu, jehož surovinové a 

pracovní zdroje potřebovala Moskva ke své politice vůči Západu.“58 Stalinova smrt v březnu 

1953 a slavný projev nového generálního tajemníka ÚV KSSS Nikity Chruščova Kult osobnosti 

přednesený na XX. sjezdu KSSS v roce 1956 ovlivnily i klima v menších komunistických 

zemích a přinesly krátké období mírného uvolnění v oblasti politiky i hospodářství. Důležitým 

milníkem ve vývoji československo-sovětských vztahů z tohoto období je vznik Varšavské 

smlouvy 14. května 1955 v reakci na začlenění Spolkové republiky Německo do NATO, který 

znamenal formální dotvoření multilaterální politicko-vojenské struktury.59 Přestože vedení 

                                                 
52 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 149. 
53 tamtéž, s. 149 
54 DEJMEK, c. d., s. 111. 
55 tamtéž, s. 111 
56 tamtéž, s. 112 
57 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 261. 
58 tamtéž, s. 261–262 
59 DEJMEK, c. d., s. 113. 
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SSSR v čele s Nikitou Chruščovem na zmíněném XX. sjezdu KSS deklarovalo tzv. „nový 

kurs“, jímž se distancovalo od agresivní stalinistické politiky vůči sovětským satelitům a 

slibovalo respektování jejich územní celistvosti, do vnitřních záležitostí Československa (a 

ostatních východoevropských států) nadále zasahovalo. Po smrti Antonína Zápotockého si 

Moskva v roce 1957 prosadila zvolení Antonína Novotného, zastávajícího jasně prosovětské 

názory, novým prezidentem republiky.60 

2.4 Pražské jaro 

První projevy sílícího reformního hnutí v Československu v 2. polovině 60. let Moskvu 

zpočátku příliš nezneklidňovaly, když se však reformní vývoj začal zrychlovat a vykazovat 

stále větší známky demokratizace, usoudilo sovětské vedení, že se situace začíná Alexandru 

Dubčekovi, který od roku 1968 zastával funkci prvního tajemníka KSČ, vymykat z rukou a 

ohrožovat socialismus. Na schůzce komunistických představitelů v Drážďanech 23.–24. března 

1968 byla situace v Československu hodnocena jako „kontrarevoluce“ a Moskva si začala 

připravovat půdu pro případný zásah.61 „Jedním z nejdůležitějších nástrojů nátlaku Moskvy na 

Prahu byly protahované štábní hry a manévry Varšavské smlouvy ‚Šumava‘, které se konaly na 

československém území již od května 1968,“62 uvádí Vykoukal et al. 

Přes stále rostoucí hrozbu sovětské invaze, se však pražské reformně-komunistické vedení 

neuchýlilo k žádným aktivnějším obranným opatřením.63 Když pak v noci z 20. na 21. srpna 

přišlo překvapení v podobě invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, Polska, 

Maďarska a Bulharska), nenarazilo na aktivní vojenský odpor. Intervenci v Československu 

následně ospravedlňoval Sovětský svaz tzv. Brežněvovou doktrínou, která de facto zavazovala 

státy sovětského bloku zasáhnout v případě, že by v nějakém z nich vnitřní či vnější síly 

ohrožovaly socialismus, a omezovala tak suverenitu (už tak omezenou) jednotlivých 

socialistických států.64 Ne všechny původní cíle sovětské invaze byly však realizovány – 

například k vytvoření Moskvou sestavené vlády pro odpor československé veřejnosti nakonec 

nedošlo.65 Invaze navíc měla pro SSSR některé krátkodobé i dlouhodobé kontraproduktivní 

                                                 
60 tamtéž, s. 115 
61 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 350. 
62 tamtéž, s. 351 
63 DEJMEK, c. d., s. 119. 
64 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 352–353. 
65 DEJMEK, c. d., s. 119. 
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důsledky. „Morální dopad je těžko kvantifikovatelný, intervence však zničila i zbytky víry 

v Sovětský svaz a socialismus a odpor vůči ní dal mj. silný impuls pro rozmach disidentského 

hnutí v samotném Sovětském svazu,“66 popisuje Vykoukal et al. Potlačením pražského jara 

nicméně došlo k obnovení plné vojenské i politické kontroly nad Československem a k nástupu 

tzv. normalizace.67 

2.5 Období normalizace 

Události srpna 1968 zásadně ovlivnily vývoj československé společnosti v 70. letech. 

Konzervativní křídlo KSČ v čele s Gustávem Husákem ovládlo hlavní mocenské pozice a 

započal proces konsolidace politických a společenských poměrů, pro který se vžilo označení 

normalizace. Tento proces byl také spojen s rozsáhlou čistkou v řadách strany.68 Dejmek uvádí: 

„Triumf Moskvy byl pak korunován nejprve totálním podřízením čs. armády sovětskému velení 

a také novým formálním ztvrzením ‚spojenectví‘, jemuž dala výraz sovětskými diplomaty 

textovaná smlouva z 6. května 1970, doplněná nedlouho později také novou dlouhodobou 

dohodou obchodní.“69  

Právě podřízení sovětské generalitě v strategické oblasti a přítomnost sovětských divizí na 

československém teritoriu zvyšovaly riziko, že by ČSSR v případě války čelilo jadernému 

bombardování. Tato hrozba se ještě znásobila po rozmístění raket středního doletu SS 12 a SS 

13 na území Československa v roce 1983, které vláda ČSSR odsouhlasila. Přesto 

československé komunistické vedení zůstávalo plně loajální Moskvě a stalo se jedním 

z nejagilnějších podporovatelů SSSR jak v oblasti politiky vůči Západu, tak sovětských aktivit 

v tzv. třetím světě.70 „Úzká spolupráce byla pak demonstrována i poměrně častými zájezdy čs. 

politiků do Svazu, a vice versa, jejichž kvantita převyšovala množství podobných návštěv 

zástupců jiných sovětských satelitů,“71 popisuje Dejmek. Ani Československo se však 

nevyhnulo ekonomickým problémům, způsobeným jednak opožděnou reakcí na ropnou krizi, 

jednak vyčerpáním zdrojů extenzivního růstu, které v 80. letech postihly celý Sovětský svaz.72 

                                                 
66 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 353. 
67 tamtéž, s. 353 
68 DEJMEK, c. d., s. 121. 
69 tamtéž, s. 121 
70 tamtéž, s. 121–124 
71 tamtéž, s. 124 
72 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 585. 
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2.6 Konec komunistického režimu 

Zásadní změna v politice Sovětského svazu, která nemohla neovlivnit také Československo, 

přišla s nástupem Michaila Gorbačova na post generálního tajemníka KSSS v roce 1985. 

Vykoukal et al. popisuje: „Rázem nastaly změny, před nimiž záhy bledl i kdysi tak závažný 20. 

sjezd KSSS. Začaly časy perestrojky a glasnosti, provázené radikálním převratem ve 

velmocenských vztazích, uvolňováním vazeb uvnitř sovětského bloku.“73 Ještě v dubnu 1985 

byla sice krátkým protokolem prodloužena platnost Varšavské smlouvy na dalších dvacet let, 

ale už na XXVII. sjezdu KSSS na přelomu února a března 1986 nové sovětské vedení ohlásilo 

změny v zahraniční politice, které mimo jiné proměnily přístup k sovětským satelitům.74  

Vedení KSČ postavil vývoj v SSSR do nevýhodné situace, neboť výrazně připomínal reformní 

hnutí pražského jara, které bylo v Československu tvrdě potlačeno právě s přispěním tehdejšího 

vedení.75 „Ohledně vztahu k reformnímu experimentu 60. let tak nakonec vývoj normalizátory 

předstihl – tak dlouho se problému srpna 1968 vyhýbali, až se stal takřka oficiální politikou 

nového sovětského vedení,“76 popisuje Vykoukal et al. Československé vedení sice nadále 

vyzdvihovalo důležitost partnerství se SSSR, do žádných zásadnějších reforem se však 

nepouštělo a razilo názor, že „perestrojka“ je do dalších států nepřenosná.77 

Velká očekávání byla spojena s návštěvou Gorbačova v Praze v roce 1987, která však lidem 

přinesla zklamání, když generální tajemník ÚV KSSS ve svém projevu pouze ocenil 

československou verzi přestavby a politiku KSČ, aniž by podpořil urychlení reforem či 

odsoudil invazi z roku 1968.78 Lidé přestali věřit, že zkostnatělý režim je možné reformovat 

podle vzoru Sovětského svazu, a započal tak jeho pomalý rozpad zakončený jeho mírným 

svržením v listopadu 1989. „Netřeba pochybovat, že k jeho pokojné formě napomohla i 

nepodpora stávajícího pražského režimu ze strany Moskvy,“79 uvádí Dejmek. 

                                                 
73 tamtéž, s. 589 
74 DEJMEK, c. d., s. 128. 
75 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 589. 
76 tamtéž, s. 589 
77 DEJMEK, c. d., s. 128. 
78 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 592. 
79 DEJMEK, c. d., s. 131. 
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2.7 Vývoj vztahů po sametové revoluci 

Svržení komunistického vedení v Československu, které bylo plně loajální Moskvě, ani nástup 

nové demokratické reprezentace však neznamenalo zpřetrhání veškerých vztahů se Sovětským 

svazem. Z bezpečnostního hlediska šlo pořád o zásadního partnera, zejména v době, kdy ještě 

nebyla ustavena celoevropská bezpečnostní struktura. M. Gorbačov sice prohlásil, že proti nově 

se konstituujícím demokratickým vládám nezasáhne, ale vývoj v Československu představám 

sovětských reformátorům rozhodně neodpovídal. Proto první zahraniční cesta zástupců 

porevoluční reprezentace mířila právě do Moskvy, kde mimo jiné vznesli kategorický 

požadavek odsunu sovětských vojsk z ČSFR. Moskvu navštívil také Václav Havel v únoru 

1990 a podepsal zde Deklaraci o vztazích mezi ČSFR A SSSR a také dohodu o odchodu 

sovětských vojsk z republiky, který byl nakonec dokončen v červnu 1991.80  

Důležitou otázkou bylo také členství Československa v RVHP a Varšavském paktu. O 

ekonomickou spolupráci se Sovětským svazem ČSFR z pochopitelných důvodů nechtěla přijít, 

proto požadovala transformaci RVHP – ta však byla v červnu 1991 zrušena. Podobný osud 

potkal také Varšavskou smlouvu – přes prvotní snahu alianci transformovat a úspěšnou dohodu 

o zrušení vojenských součástí paktu (požadovanou československou stranou), byl její konec, 

urychlený intervencí sovětských jednotek v Pobaltí, stvrzen 1. července 1991. Snaha navázat 

korektní bilaterální vztahy se SSSR však nadále pokračovala. Během neúspěšného puče v srpnu 

1991 Československo vyslovilo podporu legitimní vládě v čele s M. Gorbačovem a následně 

uzavřelo se Sovětským svazem Smlouvu o dobrém sousedství, přátelských vztazích a 

spolupráci, která však měla velice krátké trvání, neboť už v prosinci téhož roku se Sovětský 

svaz rozpadl.81 

Následovalo období navazování diplomatických vztahů s jednotlivými státy nově vzniklého 

Společenství nezávislých států, přičemž hlavní roli nadále hrály z politických i ekonomických 

důvodů vztahy s Ruskem, jejichž rámec byl vytyčen 1. dubna 1992 podepsáním 

československo-ruské smlouvy o přátelství a spolupráci.82 „Smlouva z 1. dubna 1992 nicméně 

vytvořila základní rámec též pro následující vývoj politických vztahů česko-ruských, které se 

ovšem přes její vzletné formulace o vzájemném přátelství a respektu neměly vyvíjet zcela beze 
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stínů, souvisejících především s obtížným loučením Moskvy s její někdejší imperiální 

minulostí,“83 popisuje Dejmek. 

3 Dějiny SSSR od nástupu Gorbačova do roku 1991 

Tato kapitola představuje teoretický rámec pro výzkumnou část, která je předmětem této práce. 

Obsahuje stručný popis historie SSSR od nástupu Michaila Gorbačova do funkce generálního 

tajemníka ÚV KSSS v roce 1985 do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Popisuji v ní, jak 

se vyvíjela domácí a zahraniční politika Gorbačova v kontextu sovětských a světových dějin. 

V druhé části kapitoly se zaměřím na nejdůležitější události roku 1991, které vedly k rozpadu 

SSSR – zvolení Borise Jelcina prezidentem RSFSR, rozpad Varšavské smlouvy, srpnový puč, 

podepsání Bělověžské dohody a rezignace Michaila Gorbačova na post prezidenta SSSR. 

3.1 Michail Gorbačov generálním tajemníkem ÚV KSSS 

S trochou nadsázky by se s odstupem času dalo říct, že proces rozpadu Sovětského svazu 

započal již 11. března 1985, kdy zemřel generální tajemník ÚV KSSS Konstantin Černěnko a 

ještě téhož dne byl na mimořádném plénu KSSS zvolen novým generálním tajemníkem Michail 

Sergejevič Gorbačov. Po období stagnace za vlády Brežněva a krátkých epizodách vlády 

Andropova a Černěnka, znamenalo samotné zvolení čtyřiapadesátiletého Gorbačova příslib 

změny.84 Gorbačov po svých předchůdcích zdědil zemi zmítanou mnohými problémy – 

neefektivní ekonomiku založenou především na vojenském průmyslu, válku v Afghánistánu (a 

v dalších zemích), studenou válku spojenou se závody ve zbrojení, všudypřítomnou korupci a 

alkoholismus.85 Právě rozsáhlou protialkoholní kampaní zahájil Gorbačov svou politiku krátce 

po převzetí moci.86 Přestože šlo o závažný problém, společnost tento krok vnímala velice 

negativně a devastující byly také dopady na státní rozpočet – ztráty příjmů způsobené zákazem 

prodeje a výroby alkoholu během následujících třech let dosáhly 37 miliard rublů.87 88  

                                                 
83 tamtéž, s. 134  
84 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 647. 
85 ZUBOV, Andrej, ed. Dějiny Ruska 20. století – díl II. Praha: Argo, 2015. ISBN 978-80-257-0964-1. S. 475–

476. 
86 TAUBMAN, William. Gorbachev: His Life and Times. London: Simon & Schuster UK, 2017. ISBN 978-1-

4711-4796-8. S. 232. 
87 Pozn.: V roce 1985 byla v SSSR roční spotřeba alkoholu na osobu (včetně dětí) 10,6 litrů, za rok 1984 bylo 

zatčeno 12 milionů opilců a zaznamenáno 13 tisíc znásilnění a 29 tisíc krádeží spojených s alkoholem.  
88 ZUBOV, c. d., s. 478. 
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Kromě tohoto razantního kroku však v prvních měsících Gorbačovovy vlády nenasvědčovalo 

nic tomu, že se blíží radikální reformy. Gorbačov byl obdivovatelem Lenina a přesvědčeným 

komunistou a věřil, že změna může nastat jen skrze reformu komunismu (nikoliv jeho 

zavržení).89 Po převzetí moci však ještě nevěděl, jak by taková reforma měla vypadat, a proto 

byl nejvíce viditelnou změnou jeho nový způsob vládnutí – nesnažil se budovat „kult 

osobnosti“, mluvil s občany o jejich problémech a trval na tom, aby se v politbyru o věcech 

skutečně diskutovalo místo slepého schvalování.90 Přesto neváhal zahájit nekompromisní 

personální obměnu, aby si upevnil svou pozici v čele strany. Během prvního roku a půl vlády 

nechal vyměnit 70 % členů politbyra, 60 % krajských tajemníků strany a 40 % členů ÚV 

KSSS.91 Důležité bylo také obsazení klíčových postů – v čele vlády stanul Nikolaj Ryžkov, 

Boris Jelcin se stal předsedou důležité moskevské stranické organizace, Alexandr Jakovlev byl 

jmenován vedoucím oddělení propagandy ÚV KSSS a ministra zahraničích věcí Andreje 

Gromyka vystřídal Eduard Ševardnadze.92 

3.2 Domácí a zahraniční politika Michaila Gorbačova 

První větší příležitost odhalit svůj záměr reformovat zkostnatělý systém se Gorbačovovi 

naskytla na XXVII. sjezdu KSSS v únoru a březnu 1986. Na něm Gorbačov pronesl dlouhý 

projev, v němž „odsoudil celou Brežněvovu éru jako ‚období stagnace‘ a požadoval zásadní 

změny v ekonomice spolu s demokratizací sovětské společnosti“.93 Klíčovými hesly těchto 

reforem se staly „perestrojka“ (přestavba) a „glasnosť“ (veřejná informovanost).94 Modernizaci 

hospodářství měla zajistit nová investiční a strukturální politika zaměřená na novou výstavbu a 

obnovu strojírenství, avšak „použité masivní finanční injekce pro strojírenství (včetně valut) 

ani po roce, ani po dvou letech od chvíle, kdy strojírenství bylo prohlášeno za národní 

ekonomickou prioritu, nepřinesly naprosto žádný efekt“.95 Důvodem bylo jednak to, že 

ekonomické reformy byly založeny na stejných principech, jaké ekonomickou stagnaci 

způsobily, jednak to, že Gorbačov nebyl dostatečně informován, jak moc kritická situace je.96 
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V dubnu 1986 navíc přišla rána v podobě výbuchu černobylské jaderné elektrárny, který se 

Gorbačovovo vedení zprvu snažilo utajit, čímž ještě zhoršilo jeho výsledný dopad.97  

Černobylská katastrofa narušila důvěryhodnost Gorbačovova režimu a obrovské náklady na 

záchranné akce těžce dopadly na už tak stagnující sovětskou ekonomiku.98 Deficit státního 

rozpočtu se rychle prohluboval – pro srovnání v roce 1985 činil deficit 18 miliard rublů a v roce 

1989 to bylo 92,2 miliard rublů, státní dluh koncem roku 1989 dosáhl 400 miliard rublů (44 % 

národního produktu země).99 K jeho prohloubení přispěl také propad světových cen ropy, 

jednoho z hlavních pilířů sovětského exportu.100 „Z katastrofálního stavu sovětské ekonomiky 

a financí vyplynul jeden z tehdejších hlavních úkolů zahraniční politiky SSSR. Začala být 

vedena snahou přispět k omezení alespoň některých výdajů a závazků vyvázáním Sovětského 

svazu z řady přímých i nepřímých konfliktů, ale také narovnání ekonomických vztahů se státy 

sovětského bloku,“101 uvádí Litera. O novém směřování zahraniční politiky SSSR, které 

označoval jako „nové myšlení“, měl Gorbačov lepší představu než o vnitropolitických 

reformách.102 Jeho cílem bylo nastolení úplné mírové koexistence s nekomunistickými státy a 

ukončení studené války, což mu přineslo velkou popularitu především na Západě.103 „Gorbačov 

se jako první z bolševických vůdců nejen v proklamacích, ale i činy distancoval od základního 

komunistického principu celosvětového socialistického státu, agresivního leninsko-stalinského 

násilí v zahraniční politice,“104 vysvětluje Zubov et al. 

Krátce po převzetí moci vyhlásil Gorbačov jednostranné sovětské moratorium na podzemní 

jaderné pokusy a v roce 1986 přišel s iniciativou zničení veškerých zásob jaderných zbraní ve 

světě do roku 2000. Nejvýrazněji se Gorbačovovo „nové myšlení“ začalo projevovat 

na sovětsko-amerických vztazích, které za dlouhá desetiletí studené války značně ochladly do 

té míry, že tehdejší americký prezident Ronald Reagan označil Sovětský svaz za „říši zla“.105 

Během šesti let, kdy byl Gorbačov u moci, proběhlo mezi ním a americkými prezidenty 

(Ronaldem Reaganem a později Georgem Bushem) několik setkání, během nichž došlo 

                                                 
97 ZUBOV, c. d., s. 479. 
98 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 650. 
99 LITERA, Bohuslav. Od Stalina ke Gorbačovovi: mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 

1945-1991. Praha: Dokořán, 2019. ISBN 978-80-7363-918-1. S. 288. 
100 tamtéž, s. 289 
101 tamtéž, s. 289 
102 TAUBMAN, c. d., s. 252. 
103 ZUBOV, c. d., s. 482. 
104 tamtéž, s. 482 
105 tamtéž, s. 482–483 
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nejdříve k podepsání dohody o nerozmisťování dalších raket středního doletu v Evropě a 

později i dohody o oboustranné likvidaci raket středního doletu a dohody o omezení 

strategických jaderných sil (START I).106 „Jaderné závody, započaté již v letech druhé světové 

války, které národní hospodářství Ruska vyčerpaly mnohem víc než ekonomiku americkou, 

Gorbačov definitivně ukončil,“107 uvádí Zubov et al. 

Gorbačovovým reformám na domácím poli z let 1985–1986 se dařilo znatelně hůř. Změna 

v přístupu přišla v roce 1987, kdy Gorbačov opustil dosavadní tezi, že socialismus v SSSR je 

v zásadě zdravý a je pouze třeba ho „urychlit“, a začal nahlas pojmenovávat závažné vnitřní 

problémy, které měly být podle něj odstraněny větší mírou demokracie. Cíl vybudovat 

komunismus byl nahrazen směřováním k právnímu státu, byly povoleny „alternativní volby“ 

(umožňující výběr z více kandidátů) lidových poslanců do sovětů všech úrovní a nejvyšším 

zákonodárným orgánem SSSR se stal Sjezd lidových poslanců. Větší otevřenost – „glasnosť“ 

ve všech sférách společenského života navíc odstartovala emancipaci společnosti, která vedla 

ke vzniku nových politických uskupení a hnutí.108 Následovaly také poměrně radikální tržní 

reformy, které se však opakovaně míjely s účinkem. „Zákony o samostatné pracovní činnosti, 

o kooperaci, pronájmu, farmářských hospodářstvích a mnohé další se rodily s obrovskými 

potížemi, váha nových ekonomických jevů byla i nadále směšně malá a na oslabení krizových 

jevů v národním hospodářství žádný podstatnější vliv mít nemohla,“109 popisuje Zubov et al. 

Nové reformy měly mimo jiné za důsledek rozdělení KSSS na reformní a konzervativní křídlo 

– odpůrci reforem uvnitř komunistické strany se začali shromažďovat okolo Jegora Ligačova a 

na druhé straně se začala formovat radikální frakce, jejíž nejvýraznější osobností se stal Boris 

Jelcin.110 

V roce 1989 se konaly první volby do Sjezdu lidových poslanců, které přestože měly pořád 

mnoho nedostatků, poprvé vykazovaly znaky demokratičnosti. První zasedání Sjezdu se konalo 

na přelomu května a června téhož roku a bylo vysíláno přímými televizními přenosy, což mělo 

obrovský vliv na veřejnost. Poslanci se brzy rozdělili na konzervativce a radikální frakci (tzv. 

Meziregionální skupinu), Gorbačov však nadále zaujímal centristické postavení, čímž si 

                                                 
106 tamtéž, s. 482–483 
107 tamtéž, s. 484 
108 tamtéž, s. 491–495 
109 tamtéž, s. 492 
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znepřátelil oba zmíněné tábory.111 Jeho pozici mělo posílit zvolení do nové funkce prezidenta 

SSSR112 14. března 1990, ale ani tento krok nezachránil jeho klesající popularitu. „Nový 

prezident se stále více dostával do vleku událostí, které již nekontroloval,“113 uvádí Vykoukal 

et al. V únoru a březnu 1990 se konaly volby do správních orgánů, v nichž byl poslancem 

Nejvyššího sovětu Ruské federace zvolen také Jelcin, který se následně stal jeho předsedou a 

zasadil se o vyhlášení suverenity Ruska.114 Následovala „přehlídka suverenit“ svazových 

republik a začínalo být jasné, že ohromný sovětský kolos dlouho nevydrží.115 Celý proces navíc 

urychlil tvrdý zásah jednotek sovětského ministerstva vnitra v Litvě 13. ledna 1991, při němž 

zemřelo 15 lidí a který vyvolal nevoli pobaltských republik i demokratických sil v Rusku.116  

3.3 Rok 1991 a rozpad Sovětského svazu 

Na popud sílícího nacionalismu ve svazových republikách bylo v březnu 1991 vyhlášeno 

referendum, ve kterém se občané měli vyjádřit, zda si přejí zachovat celistvý Sovětský svaz.117 

Pro zachování SSSR se vyslovilo 76,4 % voličů, nutno však dodat, že pobaltské republiky, 

Arménie, Gruzie a Moldávie účast v referendu odmítly. Na základě výsledků referenda začal 

Gorbačov pracovat na nové svazové dohodě, která měla dát jednotlivým republikám větší 

autonomii, ale zároveň zachovat svaz.118 Voliči v referendu také podpořili zřízení funkce 

prezidenta RSFSR, jímž byl následně 12. června zvolen Boris Jelcin. Právě on se stal hlavním 

Gorbačovovým oponentem v otázce zachování svazu. „Gorbačov chtěl silné republiky a silný 

svaz, Jelcin naopak co nejsilnější republiky a slabý svaz,“119 vysvětluje Vykoukal et al. 

Nakonec se jim podařilo najít jistý kompromis a vytvořit návrh smlouvy, podle níž se nové 

soustátí mělo jmenovat Svaz suverénních států. Ratifikace smlouvy byla naplánovaná na 20. 

srpna 1991 a po ní mělo následovat schválení nové svazové ústavy.120 Pro Gorbačova byla nová 

                                                 
111 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 674–676. 
112 Pozn.: Funkce prezidenta SSSR byla vytvořena 27. února 1990. Prvním a posledním prezidentem SSSR byl 14. 

března zvolen Michail Gorbačov. 
113 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 677. 
114 tamtéž, s. 678 
115 ZUBOV, c. d., s. 525. 
116 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 680. 
117 Pozn.: Otázka v referendu přesně zněla: „Považujete za nezbytné uchování Svazu sovětských socialistických 

republik jakožto obnovené federace suverénních republik, v níž budou plně zaručena práva a svobody pro člověka 

jakékoli národnosti?“ 
118 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 680. 
119 tamtéž, s. 680 
120 ZUBOV, c. d., s. 529. 
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svazová dohoda signálem, že se mu podaří situaci stabilizovat, bylo však jasné, že „republiky 

posilují, svaz slábne, antikomunistické nálady rostou a Gorbačov ztrácí moc.“121 

Před plánovaným slavnostním podpisem smlouvy odjel Gorbačov s rodinou na dovolenou do 

své vily na Krymu. Toho však záhy využila skupina konzervativců122 k zosnování státního 

převratu, který měl zastavit reformy a obnovit moc sovětského ústředí a KSSS.123 Dne 18. srpna 

dorazila na Gorbačovovo letní sídlo delegace pěti pučistů s ultimátem – buď Gorbačov vyhlásí 

výjimečný stav, nebo tím pověří viceprezidenta Janajeva – Gorbačov však odmítl.124 Následně 

byl s rodinou uvězněn ve své vile a skupina pučistů v Moskvě vytvořila státní výbor pro 

výjimečný stav, oznámila veřejnosti, že Gorbačov je vážně nemocný a nemůže dále vykonávat 

svou funkci prezidenta SSSR, a zahájila pokus o státní převrat. Do centra Moskvy byla vyslána 

vojska s tanky, která měla zaútočit na sídlo sovětské vlády – Bílý dům, k zatčení Jelcina a 

dalších demokratických politiků se však organizátoři převratu nakonec neodhodlali.125 Jelcin 

prohlásil převrat za protiústavní a Moskvané začali kolem Bílého domu stavět barikády. Vojáci 

odmítli proti občanům zaútočit.126 „Puč byl zoufale špatně naplánován, připraven, a ještě hůře 

proveden. (…) Pučisté neměli k dispozici žádnou jednotku, na kterou by se mohli plně 

spolehnout,“127 popisuje Vykoukal et al. Dne 20. srpna se Jelcinovi a jeho stoupencům podařilo 

pokusu obsadit Bílý dům definitivně zabránit a převzali situaci do svých rukou.128 Pučisté byli 

zatčeni a Gorbačov se vrátil do Moskvy. Hlavním vítězem byl ale bezesporu Jelcin. 

Gorbačov v následujících dnech přistoupil na požadavky Jelcina a Nejvyššího sovětu RSFSR – 

podepsal výnos o okamžitém zrušení KSSS a zřekl se funkce generálního tajemníka ÚV 

KSSS.129 „Sovětský prezident Michail Gorbačov nyní disponoval pouze zlomkem své někdejší 

moci.“130 Zbyl mu tak poslední cíl – zajistit aby byla podepsána nová svazová dohoda. 

Neúspěšný puč však urychlil směřování jednotlivých republik k nezávislosti. Klíčové bylo 

                                                 
121 tamtéž, s. 529 
122 Pozn.: Hlavními strůjci puče byli viceprezident SSSR G. I. Janajev, předseda vlády V. S. Pavlov, ministr obrany 

D. T. Jazov, předseda KGB V. A. Krjučkov, ministr vnitra B. K. Pugo, člen ÚV KSSS O. D. Baklanov, armádní 

generál V. Varennikov, generál KGB J. Plechanov a předseda Gorbačovova prezidentského štábu V. I. Boldin. 
123 ZUBOV, c. d., s. 529. 
124 TAUBMAN, c. d., s. 608. 
125 MARPLES, c. d., s. 83–84. 
126 ZUBOV, c. d., s. 530. 
127 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 681. 
128 ZUBOV, c. d., s. 532. 
129 tamtéž, s. 533 
130 tamtéž, s. 534 



 

 

23 

 

prosincové referendum na Ukrajině, v němž se však naprostá většina obyvatel vyslovila pro 

nezávislost.131 Představa zachování jednotného svazu se začala rozplývat.  

Dne 8. prosince 1991 se v Bělověžském pralese sešli bez informování Gorbačova prezident 

RSFSR Boris Jelcin, prezident Ukrajiny Leonid Kravčuk a předseda Nejvyššího sovětu 

Běloruska Stanislav Šuškevič a domluvili se na rozpuštění Sovětského svazu a založení volného 

sdružení Společenství nezávislých států (SNS).132 „Legitimita jejich kroku spočívala ve 

skutečnosti, že v roce 1922 tyto republiky vytvořily podpisem svazové smlouvy SSSR a měly 

tedy právo ho rozpustit,“133 vysvětluje Vykoukal et al. K dohodě o vzniku SNS se 

v následujících dnech připojilo i zbývajících jedenáct bývalých republik SSSR (pobaltské státy 

a Gruzie se odmítly připojit). K jejímu podepsání, a tedy i k oficiálnímu rozpadu Sovětského 

svazu, došlo 21. prosince v Alma-Atě.134 O čtyři dny později Gorbačov oznámil svou rezignaci 

na post prezidenta SSSR – de facto už neexistujícího státu – a 31. prosince 1991 byl Sovětský 

svaz formálně rozpuštěn.135 „A tak bylo v předvečer 69. výročí vzniku tohoto státu se SSSR 

definitivně skoncováno. Státní útvar bolševiků, vytvořený za cenu neuvěřitelného násilí a moře 

krve, zmizel bez jediného výstřelu a bez sebemenšího projevu hrubé síly; národy, jež ruští 

bolševici kdysi podrobili, setrvaly v naprostém klidu,“136 popisuje Zubov et al. 

4 Události spojené s rozpadem Sovětského svazu z roku 1991 v dobovém 

českém tisku 

Součástí této kapitoly je metodologická část výzkumu, v níž popisuji zvolenou výzkumnou 

metodu – kvalitativní obsahovou analýzu a představuji stanovené výzkumné otázky. Věnuji se 

v ní také představení zkoumaného materiálu, tzn. deníků Rudé právo, Mladá fronta Dnes a 

Lidové noviny – stručně shrnu jejich historii a podobu v roce 1991. Poslední část kapitoly 

představuje výsledky analýzy zmíněných deníků a způsobu, jakým informovaly o událostech 

spojených s rozpadem Sovětského svazu z roku 1991. 

                                                 
131 MARPLES, c. d., s. 88-94. 
132 ZUBOV, c. d., s. 537. 
133 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 682. 
134 ZUBOV, c. d., s. 537. 
135 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, c. d., s. 683. 
136 ZUBOV, c. d., s. 537. 
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4.1 Metoda výzkumu – kvalitativní analýza 

Pro účely výzkumné části této práce jsem zvolila metodu kvalitativní analýzy, neboť je dle 

mého názoru nejlépe vyhovující vzhledem k charakteru zkoumaných dat, umožní mi jim do 

hloubky porozumět a co nejpřesněji popsat jevy, které během analýzy odhalím. Jako průvodce 

touto výzkumnou metodou mi posloužila publikace Základy kvalitativního výzkumu od 

Anselma Strausse a Juliet Corbinové a kapitola Kvalitativní analýza dat z knihy Renáty 

Sedlákové Výzkum médií. 

Termín kvalitativní výzkum definuje Strauss a Corbinová jako „jakýkoliv výzkum, jehož 

výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“.137 

Kvalitativní výzkum podle nich umožňuje odhalit a porozumět tomu, co je podstatou jevů, a 

získat o nich detailní informace, které lze těžko odhalit kvantitativními metodami.138 „Samotná 

práce s daty spočívá především v opakovaném procházení, pročítání, třídění, seskupování, 

kategorizování, promýšlení a přeuspořádávání dat, s cílem odhalit skryté významy a struktury 

a formovat nové poznatky,“139 uvádí Sedláková. 

Kvalitativní výzkum se skládá se tří složek – údajů, analytických a interpretačních postupů 

(proces kódování) a písemné nebo ústní výzkumné zprávy.140 Analýza spočívá v třídění dat a 

je podkladem pro následnou interpretaci, při níž se výzkumník snaží rekonstruovat a vysvětlit 

smysl dat s ohledem na kontext jejich vzniku.141 

Při práci z daty budu uplatňovat přístup tzv. zakotvené teorie, kterou Strauss a Corbinová 

definují jako teorii induktivně odvozenou ze zkoumání jevu. „To znamená, že je odhalena, 

vytvořena a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a 

analýzou těchto údajů.“142 Podle nich se tedy při kvalitativní analýze nezačíná od teorie, která 

by se následně ověřovala, ale teorie naopak vzniká během zkoumání dat. K tomu je podle 

                                                 
137 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-858-3460-X. S. 10. 
138 STRAUSS – CORBINOVÁ, c. d., s. 11. 
139 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. S. 395. 
140 STRAUSS – CORBINOVÁ, c. d., s. 12. 
141 SEDLÁKOVÁ, c. d., s. 397. 
142 STRAUSS – CORBINOVÁ, c. d., s. 14. 
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Sedlákové zcela zásadní schopnost vhledu, umění rozpoznat v datech podstatné údaje a skryté 

struktury, přisoudit datům význam a být dostatečně citlivý k jejich významovým nuancím.143 

Při vytváření zakotvené teorie se podle Sedlákové střídá induktivní a deduktivní myšlení. Tento 

proces má charakter spirály, která opakovaně prochází formulováním výzkumných otázek, 

sběrem dat a jejich analýzou. Sběr dat probíhá tak dlouho, dokud nedojde k jejich saturaci, to 

znamená, že už se neobjevují nové informace, odlišné struktury a nové strategie jednání. 

Zjednodušený postup výzkumníka shrnuje Sedláková do následujících kroků:144 

1. formulování výzkumných otázek 

2. sběr dat 

3. třídění dat 

4. odpovídání na otázky a induktivní vyvozování obecnějších tezí, základu teorie 

5. formulování doplňujících otázek o specifických situacích / sběr dat 

6. deduktivní ověřování platnosti formulovaných tezí na nových datech 

7. reformulace tezí 

8. sběr dat 

9. …145 

10. saturace dat 

11. finalizace teorie 

Za základní postup vytváření zakotvené teorie lze považovat kódování, přičemž Strauss a 

Corbinová rozlišují tři typy: otevřené, axiální a selektivní. Zdůrazňují, že hranice mezi nimi 

jsou pouze uměle vytvořené, a nemusí tak nutně následovat za sebou jako nějaké stupně.146 

Sedláková popisuje, že při otevřeném kódování výzkumník vytváří základní kategorie, které 

považuje za podstatné pro zkoumané téma.147 „Konceptualizace spočívá v rozboru dat a volbě 

označení pro jednotlivé jevy. Tato označení představují názvy kódů, kterými budeme data 

kódovat.“148 Následuje proces kategorizace, v němž kódy, které jsou si významově blízké, 

sdružujeme do obecnějších kategorií. Axiální kódování definuje Strauss a Corbinová jako 

                                                 
143 SEDLÁKOVÁ, c. d., s. 403. 
144 tamtéž, s. 407 
145 Pozn.: Tento krok naznačuje, že je třeba předchozí kroky podle potřeby opakovat do té doby, než dojde 

k saturaci dat. 
146 STRAUSS – CORBINOVÁ, c. d., s. 40. 
147 SEDLÁKOVÁ, c. d., s. 412. 
148 tamtéž, s. 413 
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„soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány novým 

způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi.“149 Během selektivního 

kódování je pak vybrána jedna centrální kategorie, která je následně uváděna do vztahu 

k ostatním kategoriím.150  

Jak již bylo naznačeno, kvalitativní analýza je spíše „měkkou“ metodou a uvedené postupy 

mohou být modifikovány s ohledem na charakter zkoumaných dat. Během analýzy se budu 

nicméně držet základních principů nastíněných v této kapitole. Jak píše Strauss a Corbinová, 

obecnou technikou, která je středem všech kódovacích postupů a která napomáhá 

přizpůsobivému použití těchto postupů, je kladení otázek.151 Proto jsem si před samotnou 

analýzou dat stanovila jednu hlavní a několik konkrétnějších výzkumných otázek. 

4.2 Výzkumná otázka 

Vzhledem k velkému rozsahu a rozmanitosti zkoumaných dat jsem si kromě základní 

výzkumné otázky stanovila i několik konkrétnějších podotázek, abych co nejvíce využila 

potenciál zkoumaného materiálu. Nicméně, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, během 

procesu kvalitativní analýzy běžně vyvstávají další a další otázky a jejich počet je v podstatě 

nevyčerpatelný. Během analýzy se každopádně pokusím formulovat odpovědi na následující 

otázky: 

VO1: Jakým způsobem deníky Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny zobrazovaly 

události spojené s rozpadem SSSR z roku 1991? 

VO2: Na jaké aspekty událostí daná média kladla důraz? 

VO3: Jakým způsobem daná média zobrazovala osobnosti spojené s těmito událostmi? 

VO4: Lze pozorovat nějaké rozdílné tendence ve způsobu informování o událostech v SSSR 

mezi jednotlivými deníky? 

VO5: Jakou roli hráli zahraniční zpravodajové jednotlivých deníků při informování o 

událostech spojených se SSSR? 

                                                 
149 STRAUSS – CORBINOVÁ, c. d., s. 70. 
150 tamtéž, s. 86 
151 tamtéž, s. 41 
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4.3 Vymezení zpracovaného materiálu 

Jak již bylo zmíněno, cílem tohoto výzkumu je popsat, jakým způsobem české deníky Rudé 

právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny zobrazovaly události roku 1991 spojené s rozpadem 

Sovětského svazu. Zaměřila jsem se konkrétně na tyto události: zvolení Borise Jelcina 

prezidentem RSFSR 12. června, rozpad Varšavské smlouvy 1. července, srpnový puč 19. až 21. 

srpna, podepsání Bělověžské dohody 8. prosince a rezignaci Michaila Gorbačova na post 

prezidenta SSSR 25. prosince. Z toho důvodu jsem stanovila sledované období od 1. června do 

31. prosince 1991. Ve zmíněných denících spadajících do tohoto období jsem vyhledala 

všechny texty (zpravodajské i publicistické), které se nějakým způsobem týkaly 

vyjmenovaných událostí (vyřadila jsem pouze přílohy k deníkům). Po první fázi analýzy 

periodik ze sledovaného období jsem se z důvodu velkého zastoupení daného tématu rozhodla 

mezi zkoumané události zařadit i summit států G7 v Londýně, který se konal ve dnech 15. až 

17. července. V následujících podkapitolách stručně představím použitá periodika, jejich 

historii a podobu, kterou měla v předmětném roce 1991. 

4.3.1 Rudé právo a jeho podoba v roce 1991 

Komunistický deník Rudé právo poprvé vyšel 21. září 1920 poté, co došlo k odštěpení části 

redakce Práva lidu. Jeho prvním šéfredaktorem byl Bohumír Šmeral. Od 18. května 1921 

vycházelo Rudé právo jako ústřední orgán KSČ.152 V době protektorátu přešlo Rudé právo do 

ilegality a jeho činnost byla přerušována zásahy Gestapa. Jeho vydávání bylo na půl roku 

přerušeno a místo něj vycházel časopis Předvoj.153 K obnově Rudého práva došlo na podzim 

roku 1944.154 Důležitou součástí ilegálně vydávaného Rudého práva byla programová 

prohlášení vycházející z dokumentů Komunistické internacionály, vedení KSČ v Moskvě a 

ilegálního vedení KSČ.155  

Po převzetí moci komunisty v únoru 1948 se Rudé právo díky vazbě na vládnoucí KSČ stalo 

hlavním sdělovacím prostředkem v Československu. „Informovalo podle pokynů a potřeb ÚV 

KSČ a podílelo se i na likvidaci nepohodlných skupin uvnitř států,“156 píše Symůnková. „Po 

sloučení ČSSD a KSČ v červnu 1948 zanikl sociálnědemokratický tisk – 30. června 1948 tak 

                                                 
152 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., příloha I. 
153 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 219. 
154 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 103. 
155 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 219. 
156 SYMŮNKOVÁ, Hermenegilda. Rudé právo a opozice. In: Manipulátoři: O technikách bojů lži proti pravdě a 

nenávisti proti lásce. Praha: Karolinum, 1992, s. 87-122. ISBN 80-7066-621-8. S. 88. 
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naposled vyšlo i tehdy již půl století existující Právo lidu a jeho čtenáře převzalo Rudé 

právo.“157 Krátkou přestávku v striktně ideologické linii Rudého práva představovalo období 

pražského jara, kdy se list podílel na informování o reformní politice ÚV KSČ. To se však brzy 

změnilo s intervencí vojsk Varšavské smlouvy.158 „Po této krátké epizodě uzavřené radikálními 

personálními změnami se RP vrátilo k tvrdé stranické linii a zahájilo okamžitě tažení proti tzv. 

kontrarevolučním silám,“159 uvádí Symůnková. Během normalizačních let se Rudé právo 

zapojilo do propagandistické kampaně proti opozici, z níž asi nejvýraznější bylo tažení proti 

Prohlášení Charty 77 a jeho signatářům.160 

Po listopadové revoluci prošlo Rudé právo tzv. „spontánní privatizací“.161 1. února 1990 

vzniklo Vydavatelství RUDÉ PRÁVO spravující majetek KSČ a ještě téhož roku se od něj 

oddělilo Vydavatelství Florenc, jehož ředitelem se stal Zdeněk Porybný (zároveň šéfredaktor 

deníku Rudé právo).162 Porybný se však stal i majoritním akcionářem nově založené společnosti 

BORGIS a.s., která 16. října 1990 začala vydávat svůj vlastní deník Rudé právo s podtitulem 

„Levicový deník“. Téhož dne přestalo vycházet Rudé právo vydávané Vydavatelstvím 

Florenc.163 Benda uvádí: „Dne 29. prosince 1990 Porybný, který v tu dobu ještě stále byl ve 

funkci ředitele Vydavatelství Florenc, uzavřel za společnost BORGIS a.s. s podnikem 

Vydavatelství Florenc zastoupeným Michaelem Rižákem, v té době současně členem 

představenstva BORGIS a.s., hospodářskou smlouvu o dočasném užívání majetku (movitých 

věcí), a to bez souhlasu Federálního ministerstva financí či jiného státního orgánu.“164 Zdeněk 

Porybný následně kvůli těmto krokům čelil trestnímu oznámení. „V době, kdy probíhala tzv. 

‚spontánní privatizace‘, se však nelze divit skutečnosti, že vyšetřování této kauzy skončilo bez 

zjištění takových skutečností, které by umožňovaly zahájení trestního stíhání,“165 píše Benda. 

V roce 1991 byl šéfredaktorem Rudého práva stále Zdeněk Porybný a jeho zástupci Lubor 

Kazda a Michal Rižák. List vycházel od pondělí do soboty – běžné vydání mělo osm stran a 

                                                 
157 tamtéž, s. 145 
158 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., příloha XXIII. 
159 SYMŮNKOVÁ, c. d., s. 88. 
160 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 220. 
161 Pozn.: Josef Benda definuje spontánní privatizaci jako divoký, neřízený přechod velké části českého 

periodického tisku do soukromých rukou, přičemž díky tehdejší neexistující relevantní právní úpravě byly podle 

něj dovoleny mnohé, v následujících letech už neopakovatelné kroky. 
162 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989–2006. Praha: Karolinum, 2007. 

ISBN 978-80-246-1387-1. S. 96. 
163 tamtéž 
164 tamtéž, s. 96–97 
165 tamtéž, s. 98 



 

 

29 

 

stálo 2 Kčs, sobotní vydání stálo 3 Kčs a jeho součástí byla i příloha Čtení na sobotu. Kromě 

toho ve středu vycházela příloha Uprostřed týdne a v pátek příloha Styl. V červenci 1991 se 

změnil podtitul listu „Levicový list“ na „Nezávislé noviny“, což sám šéfredaktor komentoval 

takto: „Neznamená to, že tím od levicovosti ustupujeme. Naši čtenáři už většinou pochopili, že 

se snažíme noviny dělat především pravdivě a poctivě, bez přisluhování někomu nebo něčemu. 

Nezávislost je v tomto smyslu samou dření naší novinářské práce.“166 

4.3.2 Mladá fronta Dnes a její podoba v roce 1991 

Předchůdce Mladé fronty Dnes, deník Mladá fronta vznikl krátce po druhé světové válce 

v květnu 1945 jako nadstranický list mladých lidí.167 Skupina kolem Jaromíra Hořce, který se 

stal šéfredaktorem Mladé fronty, tehdy obsadila tiskárnu v ulici Panská 8 v Praze, kde dříve za 

první republiky sídlil list Prager Tagblatt a později za okupace orgán říšského protektora Der 

Neue Tag.168 První číslo Mladé fronty s podtitulem „Deník mladých lidí“ vyšlo 9. května 1945 

a mělo pouze dvě strany.169 Podtitul se však v následujících dnech několikrát měnil – nejdříve 

na „Deník Svazu československé mládeže“, následně na „Deník československé mládeže“ a 

nakonec na „Deník Svazu české mládeže“.170 Po únoru 1948 se deník ocitl pod tlakem nového 

mocenského centra, které ho postupně přetvořilo k obrazu svému z hlediska obsahu i obsazení 

redakce (v roce 1950 byl vyměněn i šéfredaktor Jaromír Hořec).171 Jakožto ústřední tiskový 

orgán Československého svazu mládeže sloužila Mladá fronta v následujících letech hlavně 

stranické propagandě. 

Doba relativního uvolnění poměrů v roce 1968 ovlivnila i Mladou frontu – 27. června 1968 

spolu s dalšími médii publikovala výzvu Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, 

úředníkům, vědcům, umělcům a všem, v níž spisovatel Ludvík Vaculík kriticky hodnotil 

poúnorový vývoj komunistického Československa a vyzýval k urychlení probíhajících 

                                                 
166 PORYBNÝ, Zdeněk. Nezávislé noviny. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(154), s. 2. ISSN 

0032-6569. 
167 HOŘEC, Jaromír. Na počátku byl čin. Generace 45. Praha: Riopress, 1997, s. 15–31. ISBN 80-85611-42-2. S. 

22. 
168 tamtéž, s. 17 
169 tamtéž, s. 20–21 
170 tamtéž, s. 21 
171 tamtéž, s. 23–26 
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reforem.172 V období normalizace však Mladá fronta opět fungovala jako nástroj propagandy 

ústředního výboru Socialistického svazu mládeže (SSM).173 

Rychlé změny se začaly dít ihned po 17. listopadu 1989. Už 20. listopadu Mladá fronta 

publikovala informace o násilném zásahu pořádkových sil na Národní třídě.174 V porevolučních 

letech prošla Mladá fronta, podobně jako Rudé právo, procesem tzv. spontánní privatizace 

(Josef Benda dokonce její případ v tomto ohledu označuje za modelový).175 Když v roce 1990 

zanikl SSM, jeho nástupnickou organizací se stal Svaz mladých (SM), který prostřednictvím 

podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství (MFNV) převzal i vydávání deníku Mladá 

fronta. Karel Hvížďala po svém návratu do Československa však přivedl redaktory Mladé 

fronty na myšlenku osamostatnit se a ti následně začali vyjednávat s vedením SM o možném 

odkoupení deníku za symbolickou cenu, což bylo vedením SM odmítnuto. Nakonec se redaktoři 

Mladé fronty rozhodli založit akciovou společnost M a F, a.s. a připravili plán na založení 

„nového“ deníku s názvem Mladá fronta Dnes. V polovině srpna 1990 pak hromadně ukončili 

své pracovní poměry s MFNV a podepsali pracovní smlouvy s M a F, a.s. Dne 31. srpna 1990 

vyšlo poslední číslo deníku Mladá fronta (vydávaného MFNV) a následující den vyšlo první 

číslo deníku Mladá fronta Dnes (vydávaného M a F, a.s.).176 

V roce 1991 byl šéfredaktorem Mladé fronty Dnes Libor Ševčík a jeho zástupci Bořek Hanuš, 

Martin Komárek a Petr Šabata. V tiráži bylo uvedeno, že deník vydává M a F, akciová 

společnost a předsedou představenstva je Karel Hvížďala. Výtisk deníku od pondělí do soboty 

stál 2,50 Kčs, v červnu pak sobotní vydání zdražilo na 3 Kčs. V sobotu vycházela v deníku 

příloha mf Dnes Víkend a v pátek mf Dnes Plus, součástí čtvrtečního vydání byl televizní 

program. V září došlo ke změně v designu Mladé fronty Dnes – přehlednější rozdělení na 

rubriky (Z domova, Názory a reportáže, Ze zahraničí, Ekonomika a finance, Kultura, Sport a 

další) – a rozšíření počtu stran z původních 8 na 16. 

                                                 
172 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 303. 
173 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 216. 
174 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 397. 
175 BENDA, c. d., s. 89. 
176 tamtéž, s. 89–95 
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4.3.3 Lidové noviny a jejich podoba v roce 1991 

Historie Lidových novin sahá až do roku 1893. Vznikly v Brně sloučením deníku Moravské listy 

a časopisu Pozor a založil je JUDr. Adolf Stránský.177 Prvním šéfredaktorem Lidových novin 

byl Emil Čermák.178 O tom, že noviny tehdy sloužily politickým zájmům svého vydavatele, 

svědčil i podtitul „Orgán strany Lidové na Moravě“, který Lidové noviny nesly až do roku 1908. 

Období největší slávy zaznamenaly Lidové noviny (už jako nadstranické a nezávislé) v období 

první republiky pod vedením Arnošta Heinricha, kdy do nich přispívaly takové osobnosti jako 

například Karel Čapek a jeho bratr Josef, Eduard Bass, Ferdinand Peroutka nebo Hubert 

Ripka.179 V té době už fungovala i redakce Lidových novin v Praze. „Noviny získaly renomé 

seriózního deníku určeného zejména inteligenci, a to kombinací aktuálního zpravodajství, 

objektivních komentářů sympatizujících s politikou Hradu a důrazem na kulturu,“180 píše 

Končelík et al. 

Lidové noviny vycházely i za druhé světové války, a proto jim v poválečném vyrovnání bylo 

zakázáno pokračovat pod stejným názvem.181182 Navázaly na ně koncepčně i personálně 

Svobodné noviny vycházející jako list Sdružení kulturních organizací pod vedením Eduarda 

Basse a později Ferdinanda Peroutky.183 Koncem února 1948 byl však Peroutka násilně 

odstraněn z funkce šéfredaktora a na jeho místo byl dosazen Jan Drda.184 Svobodné noviny 

přešly do majetku Syndikátu českých spisovatelů a později Svazu československých 

spisovatelů a vrátily se k původnímu názvu Lidové noviny, na prvorepublikovu tradici Lidových 

novin však nenavázaly a místo toho se zapojily do „výstavby socialismu“.185 „Pod Drdovým 

vedením noviny velmi špatně hospodařily, a proto bylo jejich vydávání ukončeno a v roce 1952 

je nahradil týdeník Literární noviny, které rovněž vydával Československý spisovatel,“186 píše 

                                                 
177 Pozn.: JUDr. Adolf Stránský přišel v roce 1880 do Brna, aby na Moravě vybudoval moravskou podobu 

mladočeské strany a zbavil tak vlivu moravskou Národní stranu. 
178 PERNES, Jiří. Svět Lidových novin. In: Lidové noviny Arnošta Heinricha a dnešek: Odborná novinářská 

konference. Brno: Syndikát novinářů jižní Moravy, 2006, s. 17–23. ISBN 80-210-3995-7. S. 18. 
179 tamtéž, s. 22 
180 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, c. d., s. 41. 
181 Pozn.: Po válce bylo vydáno rozhodnutí, že nadále nesmějí vycházet noviny a časopisy, které sloužily 

okupantům, a mohou vycházet pouze noviny vydávané politickými stranami nebo jinými celonárodními 

organizacemi. (PERNES, c. d., s. 110) 
182 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 244. 
183 tamtéž, s. 243 
184 PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893–1993: Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993. ISBN 80-710-6056-9. S. 116. 
185 tamtéž 
186 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 276. 
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Bednařík et al. Myšlenka obnovit nezávislé Lidové noviny se objevila v roce 1968, k jejímu 

uskutečnění však nedošlo, neboť přišla okupace vojsk Varšavské smlouvy a následně tzv. 

normalizace.187 

Obnovy, i když pouze v samizdatové podobě, se Lidové noviny dočkaly až v roce 1987 

z iniciativy novináře Jiřího Rumla. Samizdatový list vycházel jako měsíčník a přispíval do nich 

například Václav Havel, Jiří Dienstbier, Petr Pithart a další.188 Úřední registrace Lidových novin 

byla tehdy státními orgány zamítnuta a Jiří Ruml spolu s Rudolfem Zemanem byli dokonce 

v říjnu 1989 zatčeni z důvodu pobuřování.189 Legálně začaly Lidové noviny vycházet opět 

v prosinci 1989 – nejdříve pouze dvakrát týdně a od 2. dubna 1990 šestkrát týdně.190 Pro potřeby 

úřední organizace byla založena Společnost pro Lidové noviny a v listopadu 1991 vzniklo 

vydavatelství LN, akciová společnost (později Lidové noviny, a.s.).191 Obnovené Lidové noviny 

se snažily navázat na původní tradici listu a jeho slávu z období první republiky, o čemž svědčí 

i informace v tiráži novin o tom, že se jedná o Lidové noviny, které byly založeny v Brně 

Adolfem Stránským roku 1893. 

V roce 1991 vycházely Lidové noviny jako deník od pondělí do soboty s podtitulem „Nezávislý 

československý deník“. Jako šéfredaktor v nich působil Rudolf Zeman a jeho zástupci byli 

Jaroslav Jírů, Jaroslav Veis a Jiří Závozda. Výtisk novin stál 2,50 Kčs, jen sobotní vydání, jehož 

součástí byla příloha Nedělní lidové noviny, stálo 3,50 Kčs. V Lidových novinách vycházely i 

další tematické přílohy (například sportovní příloha Finále nebo příloha Finanční noviny). 

Běžně mělo vydání 12 stran (od října16 stran) a bylo rozděleno do několika rubrik – například 

Zpravodajství z domova, Zpravodajství ze zahraničí, Ekonomika, Kultura, Sport, Publicistika 

a další. Typickým znakem byl také pravidelný kreslený vtip Vladimíra Jiránka pod hlavičkou 

na titulní straně.  

  

                                                 
187 PERNES, c. d., s. 117–118. 
188 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ, c. d., s. 371. 
189 tamtéž 
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4.4 Analýza zobrazení událostí spojených s rozpadem SSSR z roku 1991 

v denících Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny 

V praktické části této práce provedu kvalitativní analýzu zpravodajských a publicistických 

textů v denících Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, které pojednávají o vybraných 

událostech druhé poloviny roku 1991 spojených se Sovětským svazem a jeho rozpadem. Tyto 

události jsou podrobně rozebrané v teoretické části, proto se zde nebudu věnovat jejich výkladu. 

Pokusím se popsat, jakým způsobem daná média o těchto událostech informovala, na jaké 

aspekty kladla důraz a jakým způsobem zobrazovala historické osobnosti s těmito událostmi 

spojené. Výzkum je rozdělen na šest částí, z niž každá je věnována jedné z vybraných událostí. 

U všech událostí jsou tři oddíly, každý věnovaný případu jednoho z deníků. V závěru nabídnu 

celkové shrnutí analýzy a porovnání jednotlivých deníků.  

4.4.1 Zvolení Borise Jelcina prezidentem RSFSR 

Rudé právo 

Volbě ruského prezidenta je v Rudém právu věnován poměrně velký prostor, první zmínka o 

nadcházejících volbách (v rámci sledovaného období) se objevuje 8. června. Deník se věnuje 

jak průběhu volební kampaně, tak následně výsledkům voleb a využívá k tomu jednak agenturní 

zpravodajství ČTK, jednak autorské komentáře. V rámci předvolebního období Rudé právo 

zdůrazňuje skandální charakter kampaně. V článku Skandální koření kampaně se píše: „Po 

úvodních týdnech více méně seriózní kampaně před volbami prvního ruského prezidenta 

začínají být voličům předkládány problematické aféry skandálního charakteru.“192 V tomto 

ohledu je větší prostor věnován aférám spojeným s Borisem Jelcinem193: „Přesto se Jelcinovi 

připisují největší šance, i když se musí počítat i s nepříznivým důsledkem zatím neobjasněných 

afér kolem chystaného prodeje 140 miliard rublů na Západ a kolem jmenování údajného 

italského mafiána Roberta Coppoly čestným ruským generálním konzulem.“194195 Kauza 

spočívala v tom, že se na veřejnost dostal dokument (zveřejnila ho Komsomolskaja pravda) 

                                                 
192 ČTK. Skandální koření kampaně: Před prezidentskými volbami v RSFSR. Rudé právo: Levicový list. Praha: 

Borgis, 1991, 1(133), s. 3. ISSN 0032-6569. 
193 Pozn.: Rudé právo se okrajově zmiňuje i o skandálu spojeném s Ryžkovem, který spočíval v tom, že za jeho 

vlády byl zahájen rozprodej státních vil v celkové hodnotě 160 miliónu rublů. 
194 (zr), ČTK. Duel Jelcin–Ryžkov: Dnes volí Rusko prezidenta. Rudé právo: Levicový list. Praha: Borgis, 1991, 

1(136), s. 15. ISSN 0032-6569. 
195 Pozn.: V Rudém právu se ve zkoumaném období často objevovaly články, u nichž byla uvedena autorská 

zkratka i zkratka zpravodajské agentury (někdy i s poznámkou, že článek připravoval autor s použitím dané 

agentury). V citacích proto uvádím oba údaje. 
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z 16. října 1990 podepsaný Jelcinem a ruským ministrem zahraničí A. Kozyrevem, jímž byl 

jmenován čestným generálním konzulem Ruské federace Ital Robert Coppola, který byl údajně 

členem italské mafie. Po tomto zveřejnění byl dokument nicméně anulován.196 

Největší šance na výhru je připisována Jelcinovi: „Všeobecně se soudí, že nejvíce šancí na 

vítězství má B. Jelcin, který se na specificky ruské politické scéně pohybuje déle.“197 Nicméně 

Nikolaji Ryžkovovi198 je věnován stejný prostor a o obou se píše jako o „hlavních uchazečích 

o úřad ruského prezidenta“.199 Při porovnávání těchto dvou kandidátů Rudé právo zmiňuje 

sociální aspekt: „Protivníci Jelcinovi vyčítají zejména sociální bezohlednost a nedůslednost v 

plnění vlastních slibů. (…) Jeho (pozn. Ryžkovův) volební program počítá především s hlasy 

těch, kteří by chtěli zachovat sociální bezpečí předpředstavbových časů.“200 Z těchto vět navíc 

vyznívá mírný příklon k Ryžkovovi. Další zmiňovaný rozdíl mezi kandidáty lze popsat jako 

kontrast města a venkova. „Za jeho (pozn. Jelcinovu) největší oporu jsou pokládána velká 

města, v nichž má nejmasovější základnu hnutí Demokratické Rusko.“201 A dále se píše: „Na 

venkově byl Jelcin mnohde předstižen Nikolajem Ryžkovem.“202  

Před volbami Rudé právo také upozorňuje na hlubší smysl voleb, než je pouze výběr mezi 

různými kandidáty. „Podstatným při rozhodování většiny voličů bude výběr cesty, kterou chtějí 

jít. Každý z obou hlavních kandidátů totiž ukazuje jinam.“203 Boris Jelcin je prezentován jako 

zastánce radikálních reforem a Nikolaj Ryžkov jako zástupce konzervativního směru. Rudé 

právo také poukazuje na fakt, že funkce ruského prezidenta byla zavedena poměrně spěšně: 

„Rusko tak patrně získá světový primát v rychlosti zavedení prezidentské funkce. (…) Právě 

toto tempo se u řady voličů setkalo se zřetelnými rozpaky.“204 O výsledcích voleb205 informuje 

                                                 
196 REDDAWAY, Peter a Dmitri GLINSKI. The Tragedy of Russia's Reforms: Market Bolshevism Against 

Democracy. Washington, D.C.: United States Institute of Peace, 2001. ISBN 1-929223-06-4. S. 275. 
197 MAKOVIČKA, Bohuslav. Spor o cestu reformy: Před prezidentskými volbami v Ruské federaci. Rudé právo: 

Levicový list. Praha: Borgis, 1991, 1(135), s. 7. ISSN 0032-6569. 
198 Pozn.: Nikolaj Ivanovič Ryžkov byl komunistický politik, který v letech 1985–1991 působil jako předseda 

Rady ministrů SSSR.  
199 ČTK. Skandální koření kampaně: Před prezidentskými volbami v RSFSR. Rudé právo: Levicový list. Praha: 

Borgis, 1991, 1(133), s. 3. ISSN 0032-6569. 
200 (zr), ČTK. Duel Jelcin–Ryžkov: Dnes volí Rusko prezidenta. Rudé právo: Levicový list. Praha: Borgis, 1991, 

1(136), s. 15. ISSN 0032-6569. 
201 tamtéž 
202 ČTK. Jelcin vyhrál. Rudé právo: Levicový list. Praha: Borgis, 1991, 1(138), s. 7. ISSN 0032-6569. 
203 (zr), ČTK. Duel Jelcin–Ryžkov: Dnes volí Rusko prezidenta. Rudé právo: Levicový list. Praha: Borgis, 1991, 

1(136), s. 15. ISSN 0032-6569. 
204 tamtéž 
205 Pozn. Výsledky voleb byly následující: Boris Jelcin – 57,3 %; Nikolaj Ryžkov – 16,8 %; Vladimir Žirinovskij 

– 7,8 %, Aman Tulejev – 6,8 %, Albert Makašov – 3,7 % a Vladimir Bakatin – 3,4 %. (MARPLES, c. d., s. 78.) 
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Rudé právo spíše věcně, aniž by k nim připojovalo nějaký komentář. Zdůrazňuje však 

překvapivý úspěch Vladimira Žirinovského206: „Za senzaci je považováno, že na třetím místě 

za Jelcinem a Ryžkovem s přibližně deseti procenty hlasů se asi umístí šéf liberálních demokratů 

Vladimir Žirinovskij.“207 

Mladá fronta Dnes 

První zmínka o volbě ruského prezidenta (ve sledovaném období) se v Mladé frontě Dnes 

objevuje 3. června. V období před samotnými volbami jsou této události věnovány pouze dva 

texty, z nichž jeden je autorský komentář. V něm Jiří Doubrava zmiňuje skandální charakter 

kampaně, který však hodnotí kladně, jako důkaz dalšího uvolnění na sovětské politické scéně. 

„Volební kampaň provázená vytahováním skandálů na té či oné straně svědčí každopádně o 

pohybu na ruské, tedy i sovětské vnitropolitické scéně. Což je zásluha Borise Jelcina, ať už o 

něm kdokoliv smýšlí jakkoliv.“208  

Mladá fronta Dnes prezentuje Jelcina jako hlavního kandidáta: „Hlavní kandidát na funkci 

prvního ruského prezidenta Boris Jelcin v Moskvě upozornil, že nelze zpřetrhat vztahy s 

východoevropskými zeměmi, které se vytvářely celá desetiletí, ale je nutné na ně pohlížet zcela 

nově.“209 Ve stejném úryvku lze pozorovat snahu vztáhnout událost v Rusku i na bližší oblast 

východní Evropy. Jelcin je zároveň popisován jako „razantní a ne vždy pragmaticky 

uvažující“210. Rozdíl mezi Jelcinem a Ryžkovem je vykreslován jednak jako rozdíl mezi 

městem a venkovem, jednak mezi liberálním a konzervativním proudem. Doubrava píše: „Pro 

konzervativnější vrstvy společnosti představuje (pozn. Ryžkov) stále záruku klidného vývoje a 

jisté rozvážnosti. (…) Jelcina budou volit ve velkých městech, Ryžkova spíše na vesnicích.“211  

                                                 
206 Pozn.: Vladimir Žirinovskij byl v té době poměrně neznámý politik, jehož kandidatura byla oznámena na 

poslední chvíli, neboť měl zprvu problémy získat požadovaných 100 tisíc podpisů na podporu své kandidatury. 

(MARPLES, c. d., s. 77.) 
207 ČTK. Jelcin vyhrál. Rudé právo: Levicový list. Praha: Borgis, 1991, 1(138), s. 7. ISSN 0032-6569. 
208 DOUBRAVA, Jiří. Jelcin to viděl snazší: Před volbou ruského prezidenta. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, 

akciová společnost, 1991, 2(135), s. 5. ISSN 1210-1168. 
209 NESG. Koalice Gorbačov – Jelcin nepřežije: N. Ryžkov k situaci v SSSR. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, 

akciová společnost, 1991, 2(128), s. 5. ISSN 1210-1168. 
210 DOUBRAVA, Jiří. Jelcin v prvním kole: Možná s tím sám nepočítal. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová 

společnost, 1991, 2(138), s. 5. ISSN 1210-1168. 
211 DOUBRAVA, Jiří. Jelcin to viděl snazší: Před volbou ruského prezidenta. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, 

akciová společnost, 1991, 2(135), s. 5. ISSN 1210-1168. 
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Větší prostor je věnován výsledkům voleb, které jsou prezentovány jako důkaz nespokojenosti 

ruské společnosti. „Nehledě na zřejmě nepopiratelné vítězství Borise Jelcina ve středečních 

volbách prvního prezidenta Ruské federace průběh kampaně a počet hlasů získaný dalšími 

kandidáty prokázal, že obyvatelé této největší sovětské republiky nejsou spokojeni se složením 

její nejvyšší politické reprezentace.“212 Objevuje se také reflexe významu těchto voleb. 

Doubrava píše: „V prvních prezidentských volbách v historii Ruska byly podstatné dvé 

skutečnosti: nešlo ani tak o volbu osobnosti jako spíše o referendum vystihující náladu lidí, 

především v oblastech vzdálených centru; zvolení Jelcina bylo od začátku jasnou záležitostí, 

jenže on potřeboval neproblematické vítězství, aby měl přesvědčivý mandát k jednání s 

Kremlem.“213 Mladá fronta Dnes o volbách celkově informuje hlavně prostřednictvím 

autorských komentářů (Jiřího Doubravy a Milana Vodičky), agenturní zpravodajství téměř 

nevyužívá. 

Lidové noviny 

Lidové noviny věnují velký prostor předvolební kampani, ale přistupují k ní odlišně než zbylé 

dva deníky. Velký důraz je kladen na faktické informace – průběžné výsledky veřejného mínění 

a popis pravidel voleb. Objevuje se rozhovor s historikem Royem Alexandrovičem 

Medvěděvem214, v němž vyjadřuje názor na předvolební kampaň Jelcina, nikoliv však přímo 

redakční komentář na toto téma. Stejně jako v předchozích denících se objevuje zmínka o 

skandálech, které během kampaně vypluly na povrch. V článku Skandál jako na zavolanou se 

rozebírá aféra kolem Jelcina a italského mafiána Roberta Coppoly a její možné důsledky na 

výsledky voleb. „Přes odměřený přístup Jelcinova týmu celá záležitost hrozí přerůst ve výrazný 

skandál vrcholící předvolební kampaně.“215  

Před volbami také vychází reportáž Všichni prezidentovi muži216 stálého zpravodaje v Moskvě 

Jaromíra Štětiny z volebních štábů všech kandidátů. V tomto ohledu dávají Lidové noviny 

                                                 
212 NESG. Boris: šéf všech Rusů: Poprvé za tisíciletí Rusko volilo vůdce. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová 

společnost, 1991, 2(139), s. 3. ISSN 1210-1168. 
213 DOUBRAVA, Jiří. Jelcin v prvním kole: Možná s tím sám nepočítal. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová 

společnost, 1991, 2(138), s. 5. ISSN 1210-1168. 
214 ŠTĚTINA, Jaromír. Vsadil Boris Jelcin na správnou kartu? Lidové noviny: Nezávislý československý deník. 

Praha: LN, 1991, 4(129), 6. ISSN 0862-5921. 
215 NESG. Skandál jako na zavolanou: Předvolební kampaň v Rusku plná útoků a dementi. Lidové noviny: 

Nezávislý československý deník. Praha: LN, 1991, 4(134), s. 5. ISSN 0862-5921. 
216 ŠTĚTINA, Jaromír. Všichni prezidentovi muži: Předvolební kampaň v Rusku plná útoků a dementi. Lidové 

noviny: Nezávislý československý deník. Praha: LN, 1991, 4(135), s. 4. ISSN 0862-5921. 
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nejvíce prostoru všem zúčastněným kandidátům, přestože Jelcina uvádí jako jasného favorita. 

„I když šance Jelcina se zdají být neotřeseny, stále není vyloučena možnost druhého kola,“217 

píše se v jednom ze článků před volbami. U nesignovaných zpráv Lidové noviny neuvádí jako 

zdroj konkrétní zpravodajskou agenturu, ale v zápatí stránek věnovaných rubrice Zpravodajství 

ze zahraničí se zpravidla objevuje poznámka, že využívají materiál agentur AP, Reuter a ČTK. 

Při hodnocení výsledků voleb je v Lidových novinách zohledněn i výsledek méně populárních 

kandidátů, který je v některých příkladech hodnocen jako překvapivý a vykládán jako důkaz 

nespokojenosti obyvatel. „Pozorovatelé hodnotí výsledky ještě před měsícem naprosto 

neznámého Žirinovského jako odraz hluboké nespokojenosti širokých vrstev obyvatelstva se 

současným i bývalým vedením země symbolizovaným Jelcinem a Ryžkovem.“218  

4.4.2 Rozpad Varšavské smlouvy 

Rudé právo 

O rozpadu Varšavské smlouvy, respektive o podpisu protokolu o jejím zrušení, informuje Rudé 

právo poměrně stroze a neutrálně. Zaměřuje se především na technické aspekty rozpuštění 

aliance a příliš nerozebírá problematickou historii tohoto uskupení. Zpráva o podpisu protokolu 

se 2. července objevuje na titulní straně. V ní je rozpad aliance vyobrazen s jistou nostalgií, 

která je patrná například na formulaci „Čelní zúčastnění představitelé přednesli projevy na 

rozloučenou.“219 Důraz je kladen především na výhled do budoucna a vytváření nové podoby 

vzájemných vztahů: „Prezident V. Havel mj. zdůraznil, že začíná nová éra vztahů mezi zeměmi 

bývalé Varšavské smlouvy jako rovnoprávných partnerů.“220  

Ve sloupku Konec epochy, který vyšel také 2. července na titulní straně, se sice objevuje 

kritický pohled na historii Varšavské smlouvy, zvláště v porovnání s ostatními deníky je však 

velice mírný. „Není asi příliš nad čím truchlit. Varšavská smlouva zaniká z vůle svých členů. 

Jejich zájmy měla bránit, ale nedá se říci, že si tak opravdu vždy a všude počínala – asi 

nejzřetelněji to ukázala v Československu v srpnu 1968, ale i při sovětském zásahu v Maďarsku 

                                                 
217 NESG. Skandál jako na zavolanou: Předvolební kampaň v Rusku plná útoků a dementi. Lidové noviny: 

Nezávislý československý deník. Praha: LN, 1991, 4(134), s. 5. ISSN 0862-5921. 
218 NESG. Jelcin už v prvním kole: Předběžné výsledky ruských voleb. Lidové noviny: Nezávislý československý 

deník. Praha: LN, 1991, 4(138), s. 1,4. ISSN 0862-5921. 
219 (roš), ČTK. Varšavská smlouva ukončila činnost: Protokol podepsaly hlavy členských států nebo jejich 

zástupci. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(153), s. 1,2. ISSN 0032-6569. 
220 tamtéž 
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v roce 1956 a chystanou intervencí v Polsku v roce 1981.“221 Ve stejném textu Václav Bervida 

dává zánik Varšavské smlouvy do souvislosti s členstvím v NATO, které hodnotí spíše 

negativně. „Varšavská smlouva zaniká, NATO zůstává, má ale podle deklarací hrát roli v úsilí 

o nový, celoevropský systém bezpečnosti, jenž se nyní rodí. To ovšem nic nemění na skutečnosti, 

že by nejlepší bylo obejít se bez existence jakéhokoli bloku.“222  

Mladá fronta Dnes 

První zmínka o chystaném podpisu protokolu o zrušení Varšavské smlouvy (v rámci 

sledovaného období) se v Mladé frontě Dnes objevuje už 22. června. Titulek „Pohřeb bude bez 

Gorbačova“223 zavádí metaforu „smrti“ Varšavské smlouvy, která je použita i v následujících 

textech na toto téma. Před samotným podepsáním protokolu 28. června zde vychází rozsáhlý 

publicistický text, v němž Milan Vodička kriticky reflektuje historii paktu. Zdůrazňuje 

především fakt, že Varšavská smlouva se vydávala za něco, čím vůbec nebyla, a během své 

existence vystupovala v rozporu se svým posláním. „Až příští týden v Praze bude tiše pohřbena 

Varšavská smlouva, měla by mít v epitafu toto: pakt, který nikdy nebyl tím, co o sobě hlásal.“224 

Dále se také píše: „Varšavská smlouva, co do výzbroje nejmohutnější seskupení poválečného 

světa, se stala výjimečnou v tom, že dvakrát v rozporu se svými stanovami hovořícími o 

nevměšování vojensky vystoupila proti svým členům.“225 

Oficiálnímu ukončení existence Varšavské smlouvy je na titulní straně Mladé fronty Dnes 2. 

června věnován velký prostor. Na stránce dominuje titulek „Pohřeb beze smutku“ a dvě 

fotografie delegátů, včetně Václava Havla, podepisujících protokol. Podobně jako z titulku i 

z textu článku vyznívá kladné hodnocení ukončení aliance. Pro srovnání s Rudým právem je 

také zajímavý úryvek z projevu Václava Havla, který pro tento účel Mladá fronta Dnes vybrala: 

„Tuto tečku bylo podle něj (pozn. Havla) nutno udělat v zájmu všech zemí střední a východní 

Evropy i celého evropského kontinentu, aby bylo možno nejen fakticky, ale i po právní stránce 

uzavřít smutné období, které bylo hluboce poznamenáno zhoubnou totalitní ideologií a 

                                                 
221 BERVIDA, Václav. Konec epochy. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(153), s. 1. ISSN 

0032-6569. 
222 tamtéž 
223 NESG. Pohřeb bude bez Gorbačova: Kdo na poslední zasedání VS. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová 

společnost, 1991, 2(145), s. 3. ISSN 1210-1168. 
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velmocenskou hegemonií.“226 Zmínka o navazování nových vztahů se zde sice také objevuje, 

ale je značně upozaděna. Zdůrazňován je naopak ničivý dopad, který v minulosti měla činnost 

Varšavské smlouvy na Československo. „Nejmohutnější vojenské uskupení poválečné Evropy 

zemřelo včera ve městě (pozn. v Praze), které se stalo jeho nejkřiklavější obětí,“227 píše 

Vodička. 

Lidové noviny 

V Lidových novinách je zániku Varšavské smlouvy věnována pozornost až v bezprostřední 

blízkosti samotného podpisu protokolu. I tento deník od začátku používá metaforu „smrti 

aliance“ a toto zakončení hodnotí kladně, což vyplývá už z titulku článku z 1. června 

Optimistické rozpuštění a podtitulu Pakt je mrtev, ať žijí nové vztahy.228 Důraz je tedy kladen i 

na vytváření nových vztahů. Komentáře, které by podrobněji rozebíraly historii tohoto paktu či 

připomínaly vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, se však 

v Lidových novinách neobjevují. 

Stejně jako ostatní deníky i Lidové noviny umístily zprávu o ukončení existence Varšavské 

smlouvy na titulní stranu. V článku s titulkem V Praze znělo rekviem je zdůrazňován hlubší 

význam tohoto právního aktu. „Ale nepohřbíval se jen Varšavský pakt. Dělal se kříž za celou 

epochou nerovnoprávných vztahů, kdy v područí sovětského impéria byla jak skupina zemí v 

chomoutu Varšavské smlouvy, tak i řada dalších, jejichž závislost měla jinou specifickou 

podobu.“229 V porovnání s ostatními deníky je však této události v Lidových novinách věnován 

jen malý prostor. 

4.4.3 Summit G7 v Londýně 

Summit států G7, kterého se účastnilo Spojené království, USA, Japonsko, Itálie, Německo, 

Francie, Kanada a zástupci Evropského společenství, se konal 15.–17. července 1991 

v Londýně. Sovětský prezident Michail Gorbačov dlouhodobě usiloval o plnohodnotnou účast 

na tomto summitu a nakonec byl přizván alespoň jako host. Jeho cílem bylo získat od členských 
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států finanční pomoc na záchranu sovětské ekonomiky. Mezi státy G7 však nebyla příliš velká 

ochota financovat nejistou podobu reforem, které Gorbačov představoval, a tak se nakonec 

shodly na poskytnutí spíše technické pomoci SSSR v podobě zvláštního přičlenění Sovětského 

svazu k Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance, spolupráce ostatních 

mezinárodních finančních institucí a lepšího přístupu sovětského zboží a služeb na západní trhy. 

Samotný zájem států angažovat se v osudu ekonomiky Sovětského svazu však znamenal 

důležitý signál.230 

Rudé právo 

O účasti Gorbačova na summitu G7 se Rudé právo zmiňuje už 9. července a následně se věnuje 

průběhu a výsledkům samotného summitu. Jedná se spíše o věcné, zpravodajské pokrytí 

události s využitím agenturního zpravodajství (především ČTK a AP). V souvislosti se 

summitem se v Rudém právu objevuje pouze jeden publicistický komentář Václava Bervidy, 

ani ten však nenabízí kritický pohled na hlavní téma summitu – otázku finanční pomoci SSSR. 

Rudé právo zdůrazňuje dopad otázek projednávaných v rámci summitu na Československo: 

„Prohlásila (pozn. G7), že je znepokojena tím, jak rychle sklouzává (pozn. SSSR) do obrovských 

potíží, a upozornila, že řešení sovětských problémů je spojeno i s jinými státy, zejména s 

Československem, Maďarskem a Polskem.“231 A dále: „Pozornost byla na místě už vzhledem 

k tomu, do jaké míry může být další mezinárodní vývoj – včetně střední a východní Evropy – 

ovlivňován právě situací v SSSR.“232 

Výsledky summitu jsou v Rudém právu prezentovány v podobě podrobného popisu technické 

pomoci, která byla SSSR nabídnuta. Co se týče hodnocení, Rudé právo naznačuje, že 

„Gorbačov čekal více“233, ale více méně jeho misi hodnotí jako úspěšnou. Bervida ve svém 

komentáři píše: „Dosáhl Gorbačov všeho, co chtěl? Nikoli, ale na druhé straně získal dost z 

toho, co se realisticky dalo očekávat.“234 Píše zde navíc o předpokladu, že finanční pomoc bude 
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SSSR poskytnuta v budoucnosti. „Sovětskému prezidentu bylo v podstatě dáno najevo, že 

peníze přijdou později, pokud splní určité předpoklady.“235 O jaké předpoklady se má jednat, 

už však nepíše. 

Mladá fronta Dnes 

Deník Mladá fronta Dnes věnuje summitu G7 poměrně velkou pozornost, neomezuje se pouze 

na agenturní zpravodajství, ale nabízí i několik kritických komentářů. Tematizuje především 

otázku, zda by měl Západ poskytnout SSSR finanční pomoc, a přiklání se spíše k názoru, že 

nikoliv. Už 5. června v komentáři Sovětské dilema Západu Vodička píše: „Západní státy teď 

musí rozetnout své velké dilema, totiž zda křísit povadlé sovětské hospodářství, aniž Moskva 

bude rozvíjet zásadní reformu. (…) Stát, který se slovy svého nejvyššího představitele hlásí stále 

k Leninovým a Marxovým teoriím a komunistickým ideálům, asi jen těžko může tržní ekonomiku 

zavést.“236 Libor Rouček upozorňuje také na zájem Západu zachovat stabilizovaný Sovětský 

svaz a nabízí predikci výsledků summitu: „Západ má na pokračování sovětských reforem 

životní zájem a z tohoto důvodu určitou formu pomoci nabídne. Dá se však očekávat, že se bude 

jednat – alespoň prozatím – o menší částky a spíše o technickou, vzdělávací a případně 

potravinovou pomoc než o přímé finanční injekce.“237 

Kromě tohoto tématu Mladá fronta Dnes zdůrazňuje důležitost summitu pro Gorbačova. Ivana 

Štěpánková ve svém komentáři píše: „Možná půjdou i na míň (pozn. Gorbačovova delegace), 

hlavně nemůžou přijet s prázdnýma rukama, protože sovětské veřejné mínění začalo výši 

konkrétní částky, kterou Gorbačov v Londýně získá, poměřovat jeho úspěšnost ve funkci.“238 

Také se objevuje otázka, jak můžou výsledky summitu ovlivnit Československo. Rouček píše: 

„Londýnský summit bude tedy významný nejen pro SSSR, ale i pro země, jako je ČSFR. 

Podařilo-li by se Moskvě totiž získat finanční pomoc bez účasti či dokonce na úkor 
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středoevropských zemí, hrozí nebezpečí, že hospodářské reformy v těchto státech se ocitnou 

finančně na suchu.“239  

V průběhu summitu Mladá fronta Dnes využívá vlastní zpravodajku v Londýně Ivanu 

Štěpánkovou. Ta upozorňuje na sovětskou snahu ovlivnit výsledky jednání a nazývá ji přímo 

propagandou. „Současně s tím, jak se blížil úterní večerní příjezd M. Gorbačova do Londýna 

na summit sedmi nejvyspělejších zemí světa, stupňoval štáb sovětských odborníků své 

propagandistické snahy ovlivnit mínění sedmičky a koneckonců i novinářů.“240 O výsledcích 

summitu informuje Mladá fronta Dnes ambivalentně. První den po summitu hodnotí 

Štěpánková Gorbačova jako vítěze jednání: „V tu chvíli bylo jasné, že M. Gorbačov v Londýně 

uspěl, že se mu podařilo získat opět sympatie a morální podporu sedmičky.“241 O dva dny 

později však publikuje komentář Clona euforie je pryč s téměř opačným hodnocením: „Nevrací 

se (pozn. Gorbačov) s prázdnýma rukama, ale vlastně v nich nic nemá. A navíc nemá právo se 

urazit, protože sám si je zřejmě vědom, že je polovičatý reformátor.“242 

Lidové noviny 

Také Lidové noviny věnují summitu G7 v Londýně velkou pozornost v podobě autorských 

komentářů. První s titulkem Velká sedma v osmi se objevuje už 12. července a Jiří Rohan 

(zpravodaj BBC v Londýně) v něm zdůrazňuje význam Gorbačovovy účasti s ohledem na to, 

že SSSR nepatří mezi nejvyspělejší země světa. „Nezúčastní se (pozn. Gorbačov) sice summitu 

přímo, v tomto ohledu se muselo zachovat určité dekorum už proto, že Sovětský svaz nelze ani 

při velmi živé představivosti počítat k nejbohatším zemím světa, ale sejde se s přítomnými 

kolegy hned po oficiálním ukončení schůzky 17. července.“243 V jiném textu se zase píše: 

„Gorbačov, který na dohodu s velkou sedmičkou vsadil svou politickou budoucnost, bude muset 
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na setkání s jejími představiteli čekat až do středy.“244 Gorbačov je tak vykreslován jako ten, 

kdo potřebuje hodně získat, ale zároveň může hodně ztratit. 

Před summitem Lidové noviny také zdůrazňují otázku, zda by se mělo Sovětskému svazu 

pomoci finančně, přičemž se zde objevují poměrně silné názory, že by taková pomoc neměla 

cenu. Jiří Rohan například píše: „Hasit sovětské potíže finančními dotacemi v naději, že se tím 

vyřeší, by bylo asi stejně užitečné jako přikládat náplast na zlomenou nohu.“245 Od toho se 

odvíjí i predikce výsledků summitu. Jiří Jonáš ve svém komentáři uvádí: „Převládá však názor, 

že by se mělo jednat spíše než o finanční o technickou pomoc.“246 Jinde se zase píše: „Pokud 

chce Gorbačov od klubu bohatých zemí velké peníze, bude na jeho dveře klepat nadarmo.“247 

Rozhodování Západu v této věci je vykreslováno jako čistě pragmatické. Jiří Rohan uvádí: 

„Západ sice netěší metody, jichž Kreml použil proti některým odbojným republikám, leč uvažuje 

obchodně.“248 V tomto ohledu Tomáš Smetánka poukazuje na rozdílné názory států G7: „Ne 

všichni ze sedmi adresátů sovětské prosby o pomoc navrhují tutéž odpověď. Ti, kdo jsou Moskvě 

zeměpisně nejblíže, si přejí vyhovět.“249 

K hodnocení výsledků summitu přistupují Lidové noviny od začátku poměrně objektivně. Už 

z titulku zprávy Triumf se snoubí se zklamáním vyplývá, že úspěch Gorbačova rozhodně není 

jednoznačný. Dále se zde píše: „Gorbačov sice upevnil své postavení, uzavřel historickou 

dohodu, získal západní podporu, ale málo konkrétní pomoci.“250 V dalším komentáři John 

Lloyd (zpravodaj Financial Times v Londýně) reflektuje, jak výsledek summitu ovlivní 

postavení Gorbačova na domácí politické scéně. „Prohlásili (pozn. zástupci států G7), že s ním 

udělali ‚historický krok‘, který pomůže ‚integrovat Sovětský svaz do světové ekonomiky‘, 

Gorbačov opět jednou oslnil Západ. Ale co ho čeká po návratu doma v Moskvě? (…) Pro lidi v 
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Sovětském svazu to ovšem znamená velice málo. Většina z nich si řekne, že se prostě vrátil s 

prázdnýma rukama.“251 Vlastního zpravodaje Lidové noviny do Londýna nevyslaly, poměrně 

hojně však využívají příspěvky od novinářů z jiných periodik (viz výše). 

4.4.4 Srpnový puč 

Rudé právo 

Dne 17. srpna se v Rudém právu objevuje krátká zpráva o tom, že Alexandr Jakovlev odešel 

z KSSS a mimo jiné varoval před hrozbou státního převratu v SSSR. „Alexandr Jakovlev, 

známý jako duchovní otec sovětské přestavby, vystoupil v pátek z KSSS s dramatickým 

varováním, že předáci tvrdé konzervativní linie chystají státní převrat v zemi.“252 Ze stručnosti 

a postranního umístění zprávy je nicméně patrné, že tomuto výroku není přikládána velká váha. 

Když se potom 20. srpna objeví dramatické zprávy o puči a svržení Gorbačova, jsou 

prezentovány jako něco nečekaného a překvapivého. To dokládá i fakt, že téměř celá úterní 

titulní strana (až na jeden článek) je věnovaná událostem v SSSR. Dominuje jí titulek přes celou 

šíři strany Gorbačov svržen253 a fotografie tanků v centru Moskvy. Vzhledem k tomu, že situace 

byla v první den převratu značně nepřehledná, ústřední článek je v podstatě kompilací 

agenturního zpravodajství (využívá agentury RIA, AFP, VIA, Reuter) a přináší pouze základní 

informace. Otištěny jsou také vyjádření československých a světových politiků. Nicméně už 

první den na titulní straně je publikován sloupek Mráz v Kremlu šéfredaktora Rudého práva, 

v němž polemizuje o budoucích dopadech státního převratu. „Nová vedoucí sestava je – až na 

Gorbačova – prakticky stejná jako ta předcházející, což naznačuje tomu, že jejím cílem nebude 

zřejmě vrátit Sovětský svaz zpět do doby Brežněvovy stagnace, ale vrátit kontrolu nad procesy 

probíhajícími v Sovětském svazu stranickému a vojenskému vedení, odhodlanému zachovat 

jednotu Sovětského svazu a zabránit akcelerování reforem, započatých v roce 1985 s příchodem 

Gorbačova k moci.“254 Na titulní straně je publikován též rozhovor se Zdeňkem Mlynářem, 

v němž vyjadřuje svůj názor na puč: „Považuji to za pokus násilím zastavit dosavadní vývoj v 

SSSR. Tento vývoj byl samozřejmě rozporný: Přinášel nejenom demokratizaci, ale také vytvářel 
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situaci, kdy nefungoval ani starý, ani nový systém. Lidem v SSSR se prakticky vedlo stále 

hůř.“255 Přestože je státní převrat označován za nezákonný a odsouzeníhodný, je prezentován 

jako „hotová věc“, které je nutné se nyní přizpůsobit. 

Kromě informování o událostech v Moskvě se hned první den objevují i další témata s tím 

spojená. Jako první vyvstává otázka dodávek ropy do Československa – objevuje se ujištění, že 

dodávky jsou nadále plynulé,256 ale také zpráva o tom, že v mnoha československých městech 

vznikají fronty na benzín u čerpacích stanic.257 Nastolena je také otázka ochrany 

československých hranic a hrozby přílivu uprchlíků: „Z jedné strany by podle jeho (pozn. čs. 

ministra obrany Luboše Dobrovského) slov mohl takovým ohrožením být rychlý postup velkého 

počtu uprchlíků ze SSSR na naše území.“258 Celé dvě strany jsou věnovány podrobnějším 

informacím o průběhu převratu včetně představení strůjců puče, otištění výnosu výboru pro 

výjimečný stav, prohlášení nového mocenského vedení a provolání Gennadije Janajeva k šéfům 

států a vlád. Dále se zde objevuje chronologický přehled Gorbačovovy kariéry s titulkem Léta, 

která změnila svět259 a připodobnění jeho svržení k sesazení Nikity Chruščova v roce 1964.260 

Také další den je celá titulní strana věnovaná státnímu převratu, objevují se však už náznaky, 

že by nemusel být úspěšný. Hlavním tématem je mohutná protestní reakce sovětských občanů 

(Stotisícová demonstrace před Zimním palácem).261 Do popředí se dostává otázka, jaké dopady 

budou mít změny v Sovětském svazu na československé hospodářství. Rudé právo publikuje 

názory několika ekonomů, například Ing. Josefa Kreutera: „Přesto jako ekonom největší 

nebezpečí nevidím v nějakém dramatickém omezení dodávek ropy a zemního plynu, jako spíše 

v dalším zhoršení podmínek pro odbyt čs. výrobků na sovětských trzích.“262 Objevuje se také 

komentář Převrat a naše ekonomika, v němž Pavel Páral kromě obav z omezení dodávek ropy 
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upozorňuje i na otázku splácení sovětského dluhu. „Nejistý je osud čtyřmiliardového dluhu, 

který vůči nám SSSR má a jehož splácení v polovině devadesátých let nám mělo ulehčit úhradu 

půjček, které dnes čerpáme od nejrůznějších světových finančních institucí.“263  

Třetí den už je zřejmé, že pokus o státní převrat v Sovětském svazu byl neúspěšný, což jasně 

signalizuje titulek Převrat ztroskotal, Gorbačov se vrací264 na titulní straně. Poprvé se objevuje 

také reportáž zpravodaje Rudého práva Vladimíra Diviše přímo z Moskvy, v níž popisuje 

situaci před ruským parlamentem a upozorňuje, že ještě nemusí být po všem. „Nelze vyloučit 

zoufalý pokus o násilné rozbouření uklidňující se hladiny.“265 Diviš také popisuje smrt tří lidí, 

kteří se stali obětmi puče.266 Zprávu navíc doplňuje fotografie mrtvého muže, kterého přejel 

vojenský transportér. Kromě toho se však objevuje zcela nový motiv – výzva k podpoře 

demokracie v SSSR. Kromě zprávy Podpora Gorbačovovi, demokracii267 o demonstraci na 

Václavském náměstní  Robert Dengler v sloupku na titulní straně píše: „V Moskvě se nyní 

bojuje i za Prahu a v Praze za Moskvu. Boj za demokracii je naše společná věc.“268  

Téma neúspěšného státního převratu se na stránkách Rudého práva objevuje pravidelně až do 

konce srpna spolu s jeho hlubší reflexí. Vynořují se různá přirovnání srpnových událostí – 

k Pekingu 1989 či Praze 1989. Vladimír Diviš se v rozhovoru s komentátorem sovětské televize 

Alexandrem Tichomirovem ptá: „Proč se skupině pučistů nepodařilo zopakovat pekingský 

‚tchienan-menský model‘ převratu?“269 Dengler ve svém sloupku zase píše: „Tamní občané 

(pozn. sovětští) byli rychlejší než desetidenní listopadová smršť u nás.“270 A Zdeněk Mlynář ve 

své úvaze zase uvádí: „Přesně ve výročních dnech československého srpna 1968 se v Moskvě 
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část vládnoucí elity pokusila zopakovat si tehdejší recept doma. Místo pražského srpna 1968 se 

jí však z toho vyklubal pražský listopad 1989.“271  

Častější jsou také příspěvky zpravodaje Rudého práva v Moskvě Vladimíra Diviše. Spíše než 

autorské komentáře Rudé právo využívá publicistické rozhovory, v nichž názor na události 

vyjadřuje respondent, nikoliv redaktor. Výjimkou jsou třídílné úvahy Zdeňka Mlynáře, v nichž 

se zamýšlí nejen nad srpnovými událostmi, ale také nad budoucností SSSR. Zabývá se i otázkou 

rozpadu SSSR a problémem sovětských jaderných zbraní. „Kdyby opravdu místo SSSR zaujalo 

Rusko, bylo by i nadále držitelem druhé největší jaderné výzbroje na světě, což by mu 

poskytovalo jisté výsadní místo ve světové politice. Jinak by však pokleslo mezi jiné regionální 

velmoci.“272 Právě téma možného rozpadu Sovětského svazu vyplouvá na povrch stále častěji. 

Už 25. srpna se na titulní stránce objevuje titulek SSSR se rozpadá? a zpráva o tom, že Ukrajina 

a Bělorusko vyhlásily nezávislost.273 Dne 30. srpna Rudé právo publikovalo reportáž Vladimíra 

Diviše s titulkem Kolos se rozpadá. Píše se v ní: „Ve čtvrtek brzy ráno přistálo v Moskvě letadlo 

se špatnou zprávou z ukrajinské metropole: Snad poslední reálnější šance na zbrzdění kolosu 

řítícího se k rozpadu se rozplynula. (…) Pučisté chtěli převratem zabránit podpisu svazové 

smlouvy, která podle jejich názoru, nabízela republikám příliš velkou samostatnost a volnost. 

Jenže převrat, který měl zemi násilím stmelit, vyvolal právě opačný proces.“274 Z těchto řádků 

působí rozpad Sovětského svazu jako nevyhnutelný.  

Mladá fronta Dnes 

V Mladé frontě Dnes se objevuje zmínka o možném organizování státního převratu 

konzervativci už 21. června.  V komentáři Mluví se už o spiknutí Jiří Doubrava píše: „Možný 

je nakonec i ten zmiňovaný palácový převrat.“275 Také Mladá fronta Dnes publikuje 17. srpna 

varování Alexandra Jakovleva, že „předáci tvrdé konzervativní linie v KSSS chystají státní 
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převrat.“276 V úterý 20. srpna je nicméně státní převrat v SSSR jednoznačně hlavní událostí 

dne. Titulní straně vévodí titulek Gorbačov svržen, studená sprcha z Moskvy277 a velká 

fotografie ženy klečící před obrněným vozidlem. První informace jsou stejně jako v Rudém 

právu převzaty z agenturního zpravodajství (využívá agentury TASS, AFP, RIA), už první den 

se však objevuje reportáž zpravodaje Mladé fronty Dnes z Moskvy Jiřího Doubravy. Velice 

barvitě v ní líčí, co se děje na ulicích Moskvy: „Tankisté nasazují přilby a berou si do rukou 

samopaly. Jenže to už jsou tanky obsazené lidmi a každý pokus o násilné řešení by znamenal 

nepředstavitelný masakr.“278 Situaci připodobňuje k srpnu 1968 v Praze.  Další publikované 

informace o průběhu puče se téměř shodují s těmi v Rudém právu – tzn. prohlášení státního 

výboru pro výjimečný stav a další dokumenty, chronologie vlády Gorbačova, představení 

strůjců puče apod. Objevuje se i připodobnění k sesazení Chruščova.  

Od prvního dne Mladá fronta Dnes klade důraz na ekonomické důsledky událostí v Sovětském 

svazu. Objevuje se zpráva, že dolar v reakci na Gorbačovův odchod v Asii posílil,279 ale i 

komentář, v němž Jiří Leschtina rozebírá hrozbu omezení dodávek ropy do Československa. 

„Pokud by v nejbližších týdnech došlo v důsledku občanské války v SSSR například k poklesu 

dodávek ropy pod 11 miliónu tun (naše optimální potřeba je 16 miliónu tun), vykazovala by 

naše ekonomika všechny znaky katastrofického vývoje.“280 Ve zprávě Varování turistům je zase 

zdůrazňována možnost přílivu uprchlíků ze Sovětského svazu do Československa.281  

Následující den Mladá fronta Dnes otvírá titulní stranu titulkem První dnešní mrtví,282 který se 

však vztahuje pouze ke krátké zprávě založené na údajích stanice CNN (které se objevily těsně 

před uzávěrkou), o samotných obětech se v tomto čísle více nepíše. Další informace přináší 

zvláštní zpravodaj z Moskvy Jiří Doubrava. Opět je rozvíjeno připodobnění k srpnu 1968, na 
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titulní straně jsou dokonce otištěny dvě fotografie – jedna z Moskvy a jedna z Prahy v roce 

1968. Akce pučistů je od začátku prezentována velmi negativně. V komentáři Tankový mír Jan 

Plachetka například píše: „Jsme mírumilovná země, praví se v pondělním prohlášení státního 

výboru pro výjimečný stav v SSSR. Československo 1968, Maďarsko 1956, Afghánistán 1979, 

Litva 1991… A také třeba Čína 1989, Rumunsko 1989, Albánie 1991, Jugoslávie 1991. To jsou 

milníky mírumilovnosti a lidumilnosti sovětských internacionalistů, jejich učedníků a ideových 

spřízněnců.“283 Kritických komentářů se objevuje hned několik, mimo jiné s názorem, že 

převrat nebude úspěšný. Doubrava píše: „Jenže, co je to za diletantský pokus o puč, když hned 

v prvních hodinách nezamezím svým politickým protivníkům spojení s veřejností?“284 Na 

povrch se dostává také otázka obranyschopnosti Československa, která je hodnocena jako 

nedostatečná. Martin Komárek ve svém komentáři píše: „Kterýkoli občan nad zprávou o 

převratu musel uvažovat o tom, co dozajista trápí politiky: Záruky vnější bezpečnosti naší země 

jsou stvrzeny pěknými sliby, několika složkami papírů, mnoha velkými slovy, nikoli však 

reálnými smlouvami a vlastní obranyschopností.“285 Dále je rozvíjeno téma uprchlíků ze 

Sovětského svazu, přestože podle slov textu „nic nenasvědčuje tomu, že by se k hranici měl 

v nejbližší době přiblížit nějaký mohutnější proud uprchlíků ze SSSR“.286 Poprvé se také 

objevuje hodnocení vedoucí role Jelcina. Doubrava poznamenává: „Mělo by jít o Gorbačova. 

Jeho jméno ovšem nikdo po zdech nepíše, byť jde o něj. Všichni volají Jelcin.“287 

Také 22. srpna dominují stránkám Mladé fronty Dnes zprávy o událostech v SSSR. Neúspěch 

puče je hodnocen kladně a objevuje se přirovnání k sametové revoluci v Praze. Jiří Doubrava 

popisuje: „Je konec a Moskva se chystá k oslavě. Připomíná to tady atmosféru Prahy někdy tak 

pět dnů po 17. listopadu 1989. (…) A nakonec i Národní třídu Moskva má: je to podjezd u 

Smolenského náměstí, kde leží čerstvé květy na místech, na nichž zahynuli minulou noc mladí 

lidé.“288 Jelcin je prezentován jako hlavní vítěz: „Dnes po tom všem, co se stalo, je Jelcin 
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nejvlivnější osobností Sovětského svazu.“289 Přestože už je jasné, že převrat byl neúspěšný, stále 

se objevuje otázka ohrožení československých hranic. „Vyloučit však nyní nelze určité možné 

ohrožení naší země ze dvou směrů. Z východu mohou přicházet vlny uprchlíků – ministr jejich 

možný počet odhadl na statisíce lidí. Ze severozápadu pak hrozí, že 300 000 sovětských vojáků 

umístěných v Německu se rozhodne vynutit si průchod naším územím domů.“290 Téma uprchlíků 

je nadále zdůrazňováno, což dokládá i reportáž Nevěří nikomu o dvou uprchlících ze 

Sovětského svazu (jediných, kteří se objevili), kteří v Československu žádají o azyl.291 

Objevuje se také první reflexe důvodů, proč pokus o státní převrat selhal. V komentáři Proč 

puč selhal Milan Vodička jako příčinu selhání jmenuje fakt, že občané v SSSR vystoupili proti 

juntě, puč byl amatérsky připraven a přišel příliš pozdě a svět vystavil pučisty tvrdému tlaku.292 

V dalších srpnových dnech je prostor pro hlubší reflexi srpnových událostí, a objevují se tak 

nové souvislosti.  Zdůrazňován je motiv slábnoucí moci Gorbačova a naopak posílení moci 

Jelcina. Viliam Buchert ve svém komentáři píše: „Nechce (pozn. Gorbačov) měnit své názory, 

pevně stojí na svém. Bohužel, tyto jeho názory jsou už dnes překonané a jako politická osobnost 

je sovětský prezident pravděpodobně na začátku konce své úspěšné kariéry.“293 Jinde zase Jiří 

Doubrava píše: „Jenže teď bude Gorbačov pykat. Jeho problém spočívá v tom, že nepatří mezí 

vítěze. Veškerou slávu sklidil Jelcin a s tím také morální i faktické právo na to, aby vedl zemi, 

která se na troskách Sovětského svazu zrodí.“294 

Na povrch se dostává otázka možného rozpadu Sovětského svazu. V rozhovoru z 23. srpna 

s Pavlem Tigridem se píše: „Pravděpodobnost: Končí Svaz sovětských socialistických republik. 

Ten se dříve nebo později rozpadne v patnáct nezávislých republik.“295 V komentáři Moc 

odchází z Moskvy zase Vodička vyjadřuje názor, že pomoc by se neměla poskytovat SSSR, ale 

jednotlivým republikám. „Už je jisté, že demokracie a reformy nepřijdou z centra, ale z 

                                                 
289 tamtéž 
290 (jet). Ohrožení ze dvou směrů: Čs. armáda se na situaci připravovala. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová 

společnost, 1991, 2(195), s. 2. ISSN 1210-1168. 
291 NESG. Nevěří nikomu: Sovětští běženci u nás. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová společnost, 1991, 

2(195), s. 1, 7. ISSN 1210-1168. 
292 VODIČKA, Milan. Proč puč selhal: Příliš pozdě a příliš amatérsky. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová 

společnost, 1991, 2(195), s. 5. ISSN 1210-1168. 
293 BUCHERT, Viliam. Tragický vítěz - Gorbačov: Demokracie, nebo jen perestrojka? Mladá fronta Dnes. Praha: 

M a F, akciová společnost, 1991, 2(197), s. 3. ISSN 1210-1168. 
294 DOUBRAVA, Jiří. Přání Lenina se splní. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová společnost, 1991, 2(198), 

s. 5. ISSN 1210-1168. 
295 (sia). Skončené reformovat nelze: S Pavlem Tigridem o SSSR. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová 

společnost, 1991, 2(196), s. 1. ISSN 1210-1168. 



 

 

51 

 

republik.“296 V tomto ohledu je zdůrazňována role Ukrajiny: „V případě osamostatnění 

Ukrajiny by se totiž už zcela určitě rozpadl Sovětský svaz a i v Rusku by pravděpodobně vznikly 

nemalé problémy.“297 Dále Jiří Doubrava také píše: „Jenže oddělení Ukrajiny, které své pevné 

přání v tomto týdnu deklarovala, je zároveň koncem Sovětského svazu.“298 Spolu s tématem 

rozpadu Sovětského svazu se dostává do popředí také otázka, co se stane se sovětským 

jaderným arzenálem. Milan Vodička poznamenává: „Centrum a odpadávající republiky se 

budou dělit o téměř třicet tisíc kusů jaderné munice: prozatím se uvažuje o jejím soustředění 

na ruském území, ale tomu se některé republiky budou hned ze dvou důvodů bránit.“299 

Lidové noviny 

První zmínka o hrozbě státního převratu se v Lidových novinách objevuje už 15. června v rámci 

článku o ohlasech na zvolení Borise Jelcina prezidentem RSFSR. „Bývalý šéf sovětské 

diplomacie (pozn. E. Ševardnadze) nevyloučil možnost vypuknutí puče, který však nemusí být 

spojován pouze s armádou. Jestliže v SSSR zavládne chaos a anarchie, pak je tato hrozba 

reálná.“300 Naopak varování A. Jakovleva Lidové noviny nezveřejňují. Stejně jako v ostatních 

denících i v Lidových novinách události v SSSR zabírají 20. srpna většinu titulní strany. Ze 

samotných titulků (Mráz obchází Kremlem, Drama v sídle parlamentu, Vykolejená perestrojka) 

však na první pohled není zcela jasné, že došlo ke státnímu převratu a Gorbačov byl zbaven 

moci. Na titulní straně je otištěna pouze malá fotografie obrněných vozů v centru Moskvy. 

Celkově je z titulní strany cítit jistá míra zdrženlivosti, kterou lze vysvětlit tím, že mnoho 

informací je v tu dobu nejistých a nepřehledných. 

Co naopak vyplývá z prvních textů o převratu v SSSR zřetelně, je kritika Michaila Gorbačova. 

V sloupku Vykolejená perestrojka Jan Petránek píše: „Drama světové dimenze začalo. A srpen 

se zase zbarví do ruda. Zatčený prezident Michail Gorbačov zajisté přemítá o tom, kde udělal 
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základní chyby, které usnadnily převrat.“301 Podobně kriticky vyznívá i zvýrazněná citace 

dřívějšího výroku M. Gorbačova v reportáži Drama v sídle parlamentu: „‚Potřebuji vedle sebe 

někoho, komu mohu důvěřovat,‘ Michail Gorbačov při volbě Gennadije Janajeva (pozn. jeden 

ze strůjců puče) viceprezidentem SSSR.“302 V rozhovoru s komentátorem Svobodné Evropy 

Jefim Firštejnem se zase píše: „Do jisté míry je tento převrat výsledkem polovičaté nedůsledné 

politiky samotného Gorbačova.“303 Na stejném místě je také poprvé jako příčina státního 

převratu jmenována příprava nové svazové smlouvy – fakt, který ostatní deníky téměř 

opomíjely. „Koneckonců nejrozhodnější faktor byl ale přece jen imperiální faktor. To znamená, 

že převrat se uskutečnil s cílem nepřipustit podepsání nové svazové smlouvy.“304 O stejné 

příčině se píše i dále: „Jedním z faktorů, který se zásadním způsobem podílel na načasování 

převratu, byly bezesporu přípravy podpisu nové svazové smlouvy.“305 

Kromě agenturního zpravodajství (agentury AP, Reuter, AFP, RIA, ČTK) využívají Lidové 

noviny od prvního dne i informace od svého zpravodaje v Moskvě Jaromíra Štětiny. V ostatních 

ohledech se informování o událostech v Moskvě příliš neliší od ostatních deníků (rekapitulace 

Gorbačovovy kariéry, představení pučistů, prohlášení nového vedení, ohlasy ze světové i 

československé politické scény). Kromě přirovnání k sesazení Chruščova v roce 1964 se zde 

objevuje i přirovnání k událostem v Polsku v roce 1981.306 Nechybí ani otázka dodávek ropy 

do Československa, která je však publikována až na poslední straně v rámci rozhovoru 

s tehdejším ministrem financí ČSFR Václavem Klausem. V něm Klaus uvádí: „Nedělejme 

rychlé soudy. Ale v letošním roce dochází k podstatnému poklesu vývozu ropy ze Sovětského 

svazu. Jakékoliv další zauzlení situace by zasáhlo i tyto komodity, a tedy i naše 

hospodářství.“307 
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Také 21. srpna publikují Lidové noviny na titulní straně reportáž Jaromíra Štětiny – hlavním 

tématem je střelba v ulicích Moskvy, nepřináší však žádné zmínky o obětech.308 V sloupku Jana 

Urbana na titulní straně se objevuje motiv společného boje za demokracii: „21. srpna 1968 

demonstrovalo na Rudém náměstí sedm lidí. Dnes jim to můžeme vrátit. Jde o demokracii i u 

nás.“309 Hrozba přílivu uprchlíků ze SSSR je téměř upozaděna, v článku Situace je klidná se 

píše, že „nic nenasvědčuje tomu, že by se k hranici měl v nejbližší době přiblížit nějaký 

mohutnější proud uprchlíků ze SSSR“.310 Objevuje se také několik komentářů hodnotících 

situaci v SSSR, které povětšinou upozorňují na malé šance pučistů na úspěch. Jan Petránek 

například píše: „Puč z 19. srpna, který je možné hodnotit jako státní převrat se silnou vojenskou 

podporou (ale ne vyloženě vojenský) se pokouší dát moc do rukou nejkonzervativnějších sil. Má 

však řadu slabin. Neví co dál.“311  

Následující den je už prostor věnovaný událostem v SSSR výrazně menší. Neúspěch pokusu o 

státní převrat signalizuje titulek Gorbačov se vrací, Jelcin vyhrává na titulní straně.312 

V podobném duchu je Jelcin vykreslován jako vítěz i dále: „Do historie se zřejmě 19. srpen 

1991 zapíše jako den, kdy Boris Jelcin zachránil reformy v Sovětském svazu. (…) Pak vzdorný 

Sibiřan vystoupil a dal se do boje. (…) Snímky, které ukazují, jak z tanku před budovou 

promlouvá k davu, udělaly z Jelcina symbol odporu proti převratu.“313 Zdůrazňována je také 

role občanské společnosti a protestů proti státnímu převratu. Jaroslav Jírů píše: „Celá občanská 

společnost se nakonec postavila proti generálům i aparátčíkům a zmařila jejich pokus o 

převrat. Velké historické zpoždění se autorům nepodařeného puče nakonec vymstilo.“314 

Poprvé se také objevuje zpráva o obětech puče: „K ataku nakonec nedošlo, přesto se odehrály 

v blízkosti parlamentu, který celou noc střežily tisíce Moskvanů, srážky, jež si vyžádaly několik 
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lidských životů. (…) Podle pozdějších zpráv byli usmrceni tři občané SSSR a jeden Američan, 

který byl ‚rozdrcen‘ obrněným vozidlem.“315 

V následujících srpnových dnech se v Lidových novinách v souvislosti s událostmi v SSSR 

objevují i další témata. Jedním z nich je spekulace o tom, zda Gorbačov o chystaném puči věděl 

předem. „Ještě se nevrátil (pozn. Gorbačov) a už se myšlenka, že všechno začal sám, začala 

posuzovat ze všech sil. Je logické předpokládat, že až dojde ke skutečné předvolební kampani, 

hypotéza, že Gorbačov o všem věděl, znovu vyraší a bude jeho protivníky neustále 

opakována.“316 Zdůrazňována je také otázka osudu nové svazové smlouvy ve světle stále 

silnější emancipace svazových republik. „Považuje se za jisté, že některé republiky – v důsledku 

slabosti ústřední vlády – budou naléhat na další úpravy svazové smlouvy a žádat posílení 

pravomocí.“317 Dále se píše: „Za pravděpodobně nejvýznamnější ‚vedlejší‘ událost lze 

považovat výrazné urychlení politické emancipace pobaltských republik, zatímco za 

nejpřekvapivější bezesporu úvahy o začlenění Ruska do Rady bezpečnosti.“318 Jan Petránek ve 

svém sloupku zase poznamenává: „To republiky nechtěly akceptovat a všesvazový prezident 

musel hodně ustoupit, než získal příslib podpisu k 20. srpnu. Jestli se však Gorbačovovy ústupky 

zdály pučistům ‚neslýchaně velkorysé‘, teď jsou to republiky, které velmi hlasitě dávají najevo, 

že smlouva jim dávala pouze silně ohlodanou kost.“319   

Postupně se dostává do popředí i otázka rozpadu SSSR. Petránek ve svém komentáři píše: 

„Rozpad SSSR (přesněji: rozpad jeho nynější strukturální podoby) berou jako tragédii 

především ti, kteří na dané struktuře existenčně a mocensky záviseli a neumějí si představit svůj 

úspěšný život mimo ni.“320 Poslední komentář reflektující průběh srpnového puče se v Lidových 

novinách objevuje 30. srpna a Jonathan Steele (zpravodaj z The Guardian) v něm pokus státní 

převrat vykresluje jako nepovedenou frašku. „Postupně se scházejí informace od činitelů, kteří 
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v oněch dnech měli přístup do Kremlu, a umožňují dát dohromady celou frašku, v níž výraznou 

roli hraje opilství, hloupost a neschopnost.“321 

4.4.5 Podepsání Bělověžské dohody 

Rudé právo 

V období od září do listopadu se v Rudém právu objevují zprávy o Sovětském svazu spíše 

sporadicky, většinou v souvislosti s vyhlašováním nezávislosti jednotlivými republikami a 

přípravou nové svazové smlouvy. Těmito zprávami prostupuje předzvěst rozpadu SSSR, nebo 

alespoň jeho dosavadní podoby. V glose publikované 6. září v reakci na zasedání Sjezdu 

lidových poslanců SSSR Bohuslav Borovička píše: „Již v této chvíli je však jedno jisté: skončila 

čtyřiasedmdesátiletá éra, kdy byl na politické mapě světa jednou z dominant Sovětský svaz.“322 

Komentář z 16. listopadu vyznívá podobně, připouští však ještě naději na sjednocení svazu. 

Borovička v něm píše: „Čtvrteční jednání představitelů bývalých svazových republik SSSR 

potvrdila, že i nadále trvá stav, v němž demontáž dosavadního svazu jde o několik kroků před 

budováním nového státu. (…) Je pravděpodobné, že nakonec ve většině republik převládne vůle 

k zachování společného státu, diktovaná zejména ekonomickými faktory.“323  

Když se 9. prosince na titulní straně objeví krátká zpráva s titulkem SSSR končí svoji 

existenci324, působí téměř nenápadně a nedůležitě, což svědčí o tom, že se nejednalo o příliš 

překvapivou zprávu. V pozdějším sloupku se k tomu Borovička vyjadřuje takto: „Klid, s jakým 

bereme na vědomí probíhající rozpad Sovětského svazu, naznačuje, nakolik zřejmě tento proces 

středoevropské uvažování zaskočil. Odehrávají se opravdu světodějné a mimořádně dramatické 

změny, jejichž význam a dopad jsme dosud nestačili jaksepatří docenit.“325 O schůzce 

prezidentů Ruska, Ukrajiny a Běloruska v Brestu Rudé právo informuje velmi stručně, spíše se 

zaměřuje na technické podrobnosti nově uzavřené dohody. Následující den se objevuje zpráva, 

                                                 
321 STEELE, Jonathan. Alkohol, lži a puč: Zpravodaj Guardianu o pozadí třídenního převratu. Lidové noviny: 

Nezávislý československý deník. Praha: LN, 1991, 4(202), s. 3. ISSN 0862-5921. 
322 BOROVIČKA, Bohuslav. Konec jedné éry. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(208), s. 7. 

ISSN 0032-6569. 
323 BOROVIČKA, Bohuslav. Ústavní vzduchoprázdno v SSSR: Problémy kolem svazové smlouvy trvají. Rudé 

právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(268), s. 3. ISSN 0032-6569. 
324 (roš). SSSR končí svoji existenci. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(287), s. 1, 5. ISSN 

0032-6569. 
325 BOROVIČKA, Bohuslav. Nový kontinent. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(297), s. 1. 

ISSN 0032-6569. 



 

 

56 

 

že Gorbačov zpochybňuje platnost trojstranné dohody. „Gorbačov podle tiskové agentury RIA 

označil ujednání v Brestu za pouhé ‚prohlášení o záměru‘ a svůj názor tlumočil B. Jelcinovi a 

N. Nazarbajevovi.“326 Přesto je konec SSSR v Rudém právu prezentován jako definitivní. 

V souvislosti s tím se dostává do popředí otázka, co se stane se sovětským jaderným arzenálem. 

„Politici ve světě po vyhlášení společenství Ruska, Ukrajiny a Běloruska zdůrazňovali potřebu 

jednotné kontroly nad jadernými silami v dřívějším SSSR a znepokojeně poukazovali na možné 

násilné důsledky rozpadu Sovětského svazu.“327 Celkově Rudé právo prezentuje podepsání 

Bělověžské dohody, která ukončila existenci Sovětského svazu, jako další přirozený krok 

v procesu postupného rozpadu spíše než jako zásadní přelomovou událost.  

Po setkání představitelů bývalých svazových republik v Alma-Atě věnuje Rudé právo 23. 

prosince celou jednu stránku novému Společenství nezávislých států – shrnuje všechny důležité 

technické informace, představuje členy SNS, přináší mapu nového uskupení a připomíná 

chronologický vývoj vzniku a rozpadu původního Svazu sovětských socialistických 

republik.328 Je patrné, že této události přikládá Rudé právo velikou míru důležitosti, vlastního 

zpravodaje do Alma-Aty však neposlalo, a využívá tak převážně informace od ČSTK329. 

Mladá fronta Dnes 

Také v Mladé frontě Dnes se v období od září do listopadu objevují stále silnější náznaky 

postupujícího rozpadu Sovětského svazu. V komentáři ze 7. září zpravodaj Rudého práva 

v Moskvě Zdeněk Hejduk píše: „Uznání nezávislosti tří pobaltských republik je prvním 

zásadním a radikálním krokem nového kolektivního vedení SSSR na cestě k vytvoření 

kvalitativně nové podoby Sovětského svazu. Potvrzuje zároveň již nezvratnou skutečnost, že 

dřívější unitární stát s neomezenou mocí Kremlu a stranického aparátu je jednou provždy mrtvý 

                                                 
326 (bor), ČSTK. Gorbačov zpochybňuje trojstrannou dohodu. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 

1(288), s. 1, 7. ISSN 0032-6569. 
327 (be), ČSTK. Ohlasy ve světě na rozpad SSSR. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(288), s. 

7. ISSN 0032-6569. 
328 (žiž), ČSTK. Sovětský svaz přestal existovat. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(299), s. 15. 

ISSN 0032-6569. 
329 Pozn.: Od 1. října 1991 poté, co vstoupil v platnost nový zákon č. 310/1991 Sb., o Československé tiskové 

kanceláři, začala Československá tisková kancelář celostátně používat zkratku ČSTK. Do té doby byly zkratkou 

ČSTK označovány pouze zprávy ze slovenského servisu, v českých zemích a exportním servisu se používala 

zkratka ČTK. (TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: vývoj vztahů mezi politickou 

a mediální sférou v 90. letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 

978-80-246-3073-1. S.62.) 
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a že o budoucnosti Svazu nyní budou rozhodovat výhradně republiky.“330 Přesto je ukončení 

existence SSSR v Mladé frontě Dnes 9. prosince prezentováno jako poměrně překvapivé 

(minimálně svým načasováním). Jiří Doubrava ve svém komentáři píše: „Ano, rozpad 

Sovětského svazu je už nejméně dva roky zřejmou záležitostí. Ovšem ani ty nejlépe informované 

západní zpravodajské služby jistě nepočítaly s tím, že k němu dojde se vším všudy ještě před 

koncem roku 1991.“331 Téhož dne se na titulní straně objevuje zpráva s titulkem Sovětský svaz 

zanikl včera v Brestu332 s podrobnostmi nové dohody a reakce USA. V komentáři reagujícím 

na události v SSSR Doubrava píše také o hrozbě nového pokusu o puč: „A stejně 

pravděpodobná je možnost vojenského puče jako výraz poslední křeče těch sil, které jsou 

svázány časem minulým.“333 

V následujících dnech je rozpadu SSSR na stránkách Mladé fronty Dnes věnován poměrně 

velký prostor. Zdůrazňována je celková nepřehlednost situace a otázka sovětských jaderných 

zbraní. Doubrava to komentuje: „Gorbačov se údajně dozvěděl o výsledcích brestské schůzky 

‚tří slovanských prezidentů‘ až z rozhlasu. Možné to je, ale nikoli pravděpodobné. Vyznat se v 

nynější situaci v Kremlu a v okolí skutečně přesahuje obvyklé možnosti novinářů sledujících 

události v bývalém Sovětském svazu. (…) Podstatné je ovšem to, že umírající země stále ještě 

může zničit svými jadernými zbraněmi celý svět. Kdyby chtěla.“334 Ještě 17. prosince se zde 

objevuje názor, že vlastně není jasné, zda Sovětský svaz skutečně zanikl. Doubrava píše: 

„Základní otázka: Sovětský svaz existuje, či nikoliv? Podle zásad mezinárodního práva a také 

podle obyčejného selského rozumu tento největší stát světa zatím z mapy nezmizel. Bez ohledu 

na absurdní situaci, kdy se jeho jednotlivé součásti za SSSR nepovažují. (…) Dá se tvrdit, že v 

celé historii lidstva nedošlo jistě k podobně zmatené situaci.“335  

Jako definitivní konec SSSR je prezentováno až setkání představitelů 11 republik v Alma-Atě 

21. prosince. „Po sedmdesáti letech existence v sobotu s konečnou platností zanikl Svaz 

                                                 
330 HEJDUK, Zdeněk. Svaz mrtev, ať žije Svaz! Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová společnost, 1991, 

2(209), s. 3. ISSN 1210-1168. 
331 DOUBRAVA, Jiří. Bojíme se možného puče: Je to konec konce Sovětského svazu. Mladá fronta Dnes. Praha: 

M a F, akciová společnost, 1991, 2(287), s. 9. ISSN 1210-1168. 
332 NESG. Sovětský svaz zanikl včera v Brestu: Rusko, Ukrajina a Bělorusko vytvořily společenství. Mladá fronta 

Dnes. Praha: M a F, akciová společnost, 1991, 2(287), s. 1. ISSN 1210-1168. 
333 DOUBRAVA, Jiří. Bojíme se možného puče: Je to konec konce Sovětského svazu. Mladá fronta Dnes. Praha: 

M a F, akciová společnost, 1991, 2(287), s. 9. ISSN 1210-1168. 
334 DOUBRAVA, Jiří. Gorbačov v televizi: Jsou silní vlastní slabostí. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, akciová 

společnost, 1991, 2(288), s. 9. ISSN 1210-1168. 
335 DOUBRAVA, Jiří. Velmoc, která je a není: Nebezpečí hádanky jménem SSSR. Mladá fronta Dnes. Praha: M 

a F, akciová společnost, 1991, 2(294), s. 3. ISSN 1210-1168. 
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sovětských socialistických republik a na jeho místě bylo vytvořeno Společenství nezávislých 

států (SNS).“336  Ani Mladá fronta Dnes však do Alma-Aty nevyslala vlastního zpravodaje. 

V souvislosti se schůzkou v Alma-Atě je také zmiňována krvavá historie SSSR a možné 

nepokoje způsobené jeho rozpadem. Doubrava píše: „Jedna kniha, nikoliv pouze kapitola, byla 

dopsána. Ukončena a založena do regálu. Druhá se včera začala psát. V knize první je 

zaznamenáno na sedmdesát roků bolševického experimentu s milióny obětí. Na úvodních 

stránkách druhé jsou již noví mrtví. V Gruzii a v Moldavsku začala ta horší, bolestnější část 

rozpadu největší země světa.“337 

Lidové noviny 

V souvislosti s postupujícím rozpadem Sovětského svazu v období od září do listopadu 

upozorňují Lidové noviny na jistou zdrženlivost Západu, který se obává narušení mezinárodní 

rovnováhy. Tomáš Smetánka ve svém sloupku píše: „Svět si zvykl na uspořádání evropsko-

asijského prostoru, po desetiletí nezměněné, a s nedůvěrou hledí na možnost překreslování 

hranic, vzniku nových států či obnovení celků zaniklých. Přijal tři pobaltské republiky jako 

výjimku a většinou z dobrých důvodů si přeje, aby se někdejší velmoc dále nerozpadala.“338  

V komentáři z 12. září Alexandr Kramer zase píše: „Ani jeden čelný západní státník se zatím 

neodhodlal vyjádřit podporu odstředivým tendencím v SSSR. Někteří dokonce jasně naznačili, 

že jsou jim proti mysli.“339 Stejně jako ostatní dva deníky však Lidové noviny rozpad 

Sovětského svazu prezentují jako nevyhnutelný. Jan Petránek poznamenává: „Vývoj v 

nadkontinentálním prostoru, kterému se ze setrvačnosti říká SSSR (a mnohde už jen ‚bývalý 

SSSR‘), se urychluje a nabývá desítek rozmanitých podob. Světová supervelmoc číslo dvě 

přestala existovat.“340 

Dne 9. prosince se na titulní straně Lidových novin objevuje zpráva s titulkem Sovětský svaz 

končí, v níž se mimo jiné píše: „Dohoda zřejmě zasadí smrtelnou ránu pokusu Gorbačova 

                                                 
336 NESG. Sbohem, země sovětů: Michail Gorbačov: Neopustím svět politiky. Mladá fronta Dnes. Praha: M a F, 

akciová společnost, 1991, 2(299), s. 1, 3. ISSN 1210-1168. 
337 DOUBRAVA, Jiří. Konec a začátek sporů: Bývalý SSSR může změnit Balkán. Mladá fronta Dnes. Praha: M 

a F, akciová společnost, 1991, 2(299), s. 3. ISSN 1210-1168. 
338 SMETÁNKA, Tomáš. Vídeň? Versailles? Lidové noviny: Nezávislý československý deník. Praha: LN, 1991, 

4(206), s. 1. ISSN 0862-5921. 
339 KRAMER, Alexandr. Poučení z krizového vývoje: Noví hráči - ale hlavně nová hra. Lidové noviny: Nezávislý 

československý deník. Praha: LN, 1991, 4(213), s. 4. ISSN 0862-5921. 
340 PETRÁNEK, Jan. Blízký konec volného pádu: Nevyhnutelný nástup nedobrovolné šokové terapie. Lidové 

noviny: Nezávislý československý deník. Praha: LN, 1991, 4(272), s. 5. ISSN 0862-5921. 
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přetvořit Svaz ve volnou konfederaci nebo Svaz suverénních států.“341 Otázka sovětského 

jaderného arzenálu je spíše upozaděna a v jednom z komentářů Ron Popeski (zpravodaj 

agentury Reuter) píše, že vojenský převrat je nepravděpodobný.342 Celkově Lidové noviny o 

podpisu Bělověžské dohody informují spíše věcně a zdůrazňují význam setkání v Alma-Atě, 

kde mají jednotlivé republiky rozpad SSSR a vznik SNS potvrdit. Zpravodaj z Moskvy Jaromír 

Štětina píše: „Všichni čekají na 21. prosince. Bude podpis smlouvy v Alma-Atě znamenat 

definitivní konec SSSR?“343 Objevuje se i reportáž zpravodaje Jaromíra Štětiny přímo z Alma-

Aty, v níž se píše: „Po sedmdesáti letech existence v sobotu s konečnou platností zanikl Svaz 

sovětských socialistických republik a na jeho místě bylo vytvořeno Společenství nezávislých 

států.“344 

4.4.6 Rezignace M. S. Gorbačova na post prezidenta SSSR 

Rudé právo 

Zpráva o rezignaci Michaila Gorbačova se objevuje na titulní straně Rudého práva 27. prosince. 

Jméno Gorbačova však v hlavním titulku Jelcin převzal dědictví paradoxně není. V souvislosti 

s odstoupením Gorbačova se opět dostává do popředí otázka jaderných zbraní: „Michail 

Gorbačov, který ve středu odstoupil z funkce prezidenta již neexistujícího Sovětského svazu, 

podepsal dekret, jímž předal Jelcinovi kontrolu nad jaderným arzenálem.“345 Objevuje se také 

první hodnocení Gorbačovovy kariéry. V sloupku Velikán nebo břídil? Zdeněk Porybný píše: 

„Gorbačov bezpochyby vstoupí do dějin jako muž, který káru sovětského systému nejvýrazněji 

postrčil směrem k propasti. I když ji možná chtěl dotlačit někam úplně jinam. Nebo ne? Otázka 

zůstává.“346 Dále se k němu odkazuje jako k člověku, který „změnil politickou mapu světa“347, 

                                                 
341 REUTER. Sovětský svaz končí: Dohoda tří republik: Místo SSSR Společenství nezávislých států. Lidové 

noviny: Nezávislý československý deník. Praha: LN, 1991, 4(287), s. 1, 8. ISSN 0862-5921. 
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4(297), s. 1, 16. ISSN 0862-5921. 
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ISSN 0032-6569. 
346 PORYBNÝ, Zdeněk. Velikán nebo břídil. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(300), s. 1. 

ISSN 0032-6569. 
347 (be), ČSTK. Změnil politickou mapu světa: Mezinárodní ohlasy na odstoupení Michaila Gorbačova. Rudé 

právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(300), s. 15. ISSN 0032-6569. 



 

 

60 

 

a k jeho kariéře jako k „létům, která změnila svět“348. Komentář, který by více kriticky rozebíral 

kariéru a politiku Michaila Gorbačova, se však v Rudém právu v této souvislosti neobjevuje. 

Mladá fronta Dnes 

Vydání Mladé fronty Dnes z 27. prosince je z velké části věnováno demisi Michaila Gorbačova 

a rozpadu Sovětského svazu. Titulní straně dominuje titulek Gorbačov podal demisi349, velká 

fotografie Gorbačova a grafika, která připomíná dva zásadní milníky historie SSSR – rok 1917 

a 1991. Objevuje se i reflexe Gorbačovovy kariéry. V komentáři Muž, který změnil svět na 

titulní straně Milan Vodička upozorňuje na paradoxní roli Gorbačova v dějinách: „Ironií osudu 

nedávný marxista Gorbačov rozbil marxistickou tezi o bezvýznamné roli jednotlivce v dějinách. 

Selský syn z vesnice Privolnoje za necelých sedm let přivedl – ať už vědomě či nevědomě – k 

pádu komunistickou totalitu a změnil svět k nepoznání.“350 Připomíná také pozitivní roli, kterou 

Gorbačov sehrál: „Michail Gorbačov postupně z ‚říše zla‘ učinil partnera, nebránil národům 

střední a východní Evropy, aby si vzaly svobodu a demokracii, stáhl se ze zemí třetího světa. 

Souhlasil s jaderným odzbrojením, odvedl své vojáky ze zahraničí a umožnil uzavřít studenou 

válku. Tím, že zavrhl sovětskou konfrontační politiku síly, posunul světovou historii na jinou 

kolej.“351  

Osobnosti Michaila Gorbačova je věnována také celá třetí strana. Jiří Doubrava zde v rozsáhlém 

textu připomíná hlavní momenty Gorbačovovy kariéry. Převládá přitom pozitivní hodnocení: 

„Bylo pro svět obrovskou výhodou, že v době, kdy se největší země světa a zároveň jaderná 

velmoc řítila do krize, jež by přišla i bez pokusu o perestrojku, stál v jejím čele muž s 

pragmatickým a zároveň slušným chováním. Michail Gorbačov sám sebe hodnotí jako 

poraženého. Dosáhl toho, čeho dosáhnout nechtěl. Svět mu ovšem musí být za tento výsledek 

vděčný.“352 Objevují se zde i momenty z Gorbačovova soukromého života s poznámkou, že 

„Gorbačov byl prvním sovětským státníkem, který se netajil tím, že má také rodinu, soukromí, 

                                                 
348 (kb, lav). Léta, která změnila svět. Rudé právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, 1991, 1(300), s. 14. ISSN 
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že bere nějaký plat (čtyři tisíce rublů měsíčně).“353 Dále se k němu odkazuje jako k „osobnosti, 

která vrátila východní Evropě svobodu a demokracii“354. Celkově Mladá fronta Dnes 

vykresluje Gorbačova jako důležitou a pozitivní osobnost, která sehrála v dějinách 20. století 

zcela zásadní roli, i když nakonec dosáhla něčeho, co neměla v úmyslu. 

Lidové noviny 

Také v Lidových novinách se zpráva o rezignaci Michaila Gorbačova355 dostává na titulní 

stranu, i když jí není věnován zdaleka takový prostor jako v Mladé frontě Dnes. Na stejné straně 

se ve sloupku Gorbi et orbi objevuje první pozitivní hodnocení Gorbačova a jeho odstoupení. 

Jan Petránek v něm píše: „Gorbačov, ctěný všemi představiteli západního světa jako solidní 

partner, jehož činy se daly anticipovat a akceptovat, si vysloužil pochvalu i za způsob odchodu 

z Kremlu.“356 Dále v článku o ohlasech na abdikaci Gorbačova ze zahraničí se píše: „Ke 

středeční demisi svazového prezidenta Michaila Gorbačova se vyslovili mnozí přední 

představitelé světové politiky. Prakticky všichni zdůraznili, že se Michail Gorbačov zařadil mezi 

nejvýznamnější politiky a státní činitele všech dob.“357 Až následující den se v Lidových 

novinách objevuje více kritický komentář o osobnosti Gorbačova, v němž Oliver Wates 

(zpravodaj agentury Reuter) mimo jiné upozorňuje na nejistou budoucnost po rozpadu SSSR. 

„Zavalitý muž s populární skvrnou na čele, car bez trůnu nyní opouští scénu. Zanechává za 

sebou budoucnost nejistější než kdykoli předtím od občanské války, která následovala po 

bolševické revoluci v roce 1917.“358 Celkově se však Lidové noviny zdržují nějaké hlubší kritiky 

a reflexe Gorbačovovy kariéry a do konce roku už se situaci v bývalém Sovětském svazu téměř 

nevěnují. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat, jakým způsobem české deníky Rudé právo, Mladá 

fronta Dnes a Lidové noviny informovaly o vybraných událostech roku 1991 spojených 

s rozpadem Sovětského svazu. Kvalitativní obsahová analýza zpravodajských a publicistických 

textů z období od 1. června do 31. prosince 1991 odhalila jisté tendence a strategie, které dané 

deníky využily při pokrývání vybraných událostí. V následujících odstavcích se ty 

nejdůležitější pokusím shrnout a odpovím na předem stanovené výzkumné otázky: 

VO1: Jakým způsobem deníky Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny zobrazovaly 

události spojené s rozpadem SSSR z roku 1991? 

VO2: Na jaké aspekty událostí daná média kladla důraz? 

VO3: Jakým způsobem daná média zobrazovala osobnosti spojené s těmito událostmi? 

VO4: Lze pozorovat nějaké rozdílné tendence ve způsobu informování o událostech v SSSR 

mezi jednotlivými deníky? 

VO5: Jakou roli hráli zahraniční zpravodajové jednotlivých deníků při informování o 

událostech spojených se SSSR? 

První ze zkoumaných událostí bylo zvolení Borise Jelcina prezidentem RSFSR 12. června. 

Všechny tři deníky se věnovaly jak předvolební kampani, tak výsledkům voleb. Největší 

pozornost této události věnovalo Rudé právo, které se zaměřilo především na rozdíly mezi 

hlavními kandidáty – Borisem Jelcinem a Nikolajem Ryžkovem. V tomto ohledu jako jediné 

zdůrazňovalo otázku sociální bezpečnosti, přičemž zde byl patrný mírný příklon k Ryžkovovi, 

jakožto více konzervativnímu kandidátovi. Nicméně lze říci, že všechny deníky vykreslovaly 

Jelcina jako pravděpodobného vítěze. V předvolební kampani se objevoval motiv skandálů 

spojených s jednotlivými kandidáty. V tomto ohledu dávala všechna tři periodika největší 

prostor aférám týkajícím se Borise Jelcina. Mladá fronta Dnes i Rudé právo zdůrazňovaly 

hlubší význam voleb, které měly podle nich rozhodnout o budoucím směřování země. Lidové 

noviny pokrývaly tuto událost nejvíce věcným způsobem – využívaly průzkumy veřejného 

mínění a nabízely technické detaily voleb. Dávaly také nejvíce prostoru všem kandidátům a 

využívaly svého zahraničního zpravodaje Jaromíra Štětinu k informování o průběhu voleb.  
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Rudé právo většinu informací čerpalo ze zpravodajství ČTK a Mladá fronta Dnes publikovala 

hlavně komentáře Milana Vodičky a Jiřího Doubravy. 

V informování o rozpadu Varšavské smlouvy se mezi deníky projevily poměrně velké rozdíly 

jak v prostoru, který této události věnovaly, tak ve způsobu jejího pokrytí. Nejvíce pozornosti 

věnovala rozpadu Varšavské smlouvy Mladá fronta Dnes, která na toto téma publikovala 

několik publicistických textů zabývajících se především kontroverzní historií tohoto paktu a 

jeho negativní rolí v historii Československa. Všechny tři deníky hodnotily ukončení Varšavské 

smlouvy spíše kladně, byly mezi nimi však rozdíly. Zatímco Rudé právo bylo v hodnocení 

zdrženlivé, Mladá fronta Dnes i Lidové noviny psaly o „smrti Varšavské smlouvy“ jako o velice 

pozitivní události a důležitém historickém milníku. Rudé právo kladlo větší důraz na vytváření 

nových vztahů s bývalými členskými státy a kriticky se v této souvislosti vyjadřovalo 

k československému členství v NATO. V Rudém právu opět čerpali informace od ČTK, 

v Mladé frontě Dnes tuto událost pokrýval převážně Milan Vodička a v Lidových novinách Jan 

Petránek.  

Třetí sledovanou událostí byl červencový summit G7 v Londýně a i zde se mezi deníky vyskytly 

rozdíly. Nejvíce prostoru této události opět věnovala Mladá fronta Dnes, a to především 

v podobě komentářů a dalších publicistických textů. Je patrné, že Mladá fronta Dnes a Lidové 

noviny se zabývaly hlavně otázkou, zda by měl Západ poskytnout Sovětskému svazu finanční 

pomoc, a přikláněly se spíše k názoru, že nikoliv. Rudé právo naopak tuto otázku vůbec 

nenastolovalo. V predikcích výsledků summitu se deníky více méně shodovaly – všechny 

předpovídaly, že SSSR bude nabídnuta spíše technická pomoc – v jejich hodnocení se však 

objevily rozdíly. Podle Rudého práva Gorbačov odjížděl ze summitu spíše jako vítěz, zatímco 

zbylé dva deníky jeho úspěch zpochybňovaly a upozorňovaly na to, že nedokázal vyjednat 

potřebnou finanční pomoc (Lidové noviny výrazněji než Mladá fronta Dnes). Rudé právo 

používalo jako zdroj především agenturní zpravodajství ČTK a AP. Mladá fronta Dnes měla 

v Londýně vlastní zpravodajku Ivanu Štěpánkovou, která jednak přinášela reportáže z místa 

konání summitu, jednak komentovala výsledky jednání. Lidové noviny vlastního zpravodaje 

v Londýně neměly, ale využívaly příspěvky zpravodajů z jiných médií – Jiřího Rohana z BBC 

a Johna Lloyda z Financial Times, některé zprávy přebraly také ze zpravodajství agentury 

Reuter. 



 

 

64 

 

Srpnový puč mezi ostatními událostmi jednoznačně vynikal – všechny tři deníky mu po dobu 

několika dní věnovaly prostor hned na několika stranách včetně titulní.359 O hrozbě státního 

převratu se před 19. srpnem zmínily všechny tři deníky, Lidové noviny dokonce už 15. června, 

přesto následně o srpnovém puči informovaly jako o něčem překvapivém, minimálně svým 

načasováním. V tomto ohledu vynikala především Mladá fronta Dnes a Rudé právo, které 

používaly velké výrazné titulky, expresivní jazykové prostředky a fotografie zobrazující 

dramatické výjevy, aby zdůraznily význam události a přitáhly pozornost čtenáře. Lidové noviny 

byly v tomto směru více zdrženlivé. Rudé právo v prvních dvou dnech využívalo pouze 

agenturní zpravodajství (RIA, AFP, VIA, Reuter a ČTK), třetí den zde začaly vycházet i 

reportáže zpravodaje z Moskvy Vladimíra Diviše. Lidové noviny využívaly jako zdroj od 

prvního dne kromě agenturního zpravodajství (AP, Reuter, AFP, RIA a ČTK) i vlastního 

zpravodaje v Moskvě Jaromíra Štětinu, ale také například zpravodaje The Guardian Jonathana 

Steelea. Jednoznačně přitom převažovaly reportáže Jaromíra Štětiny. Mladá fronta Dnes od 

začátku využívala vlastního zpravodaje v Moskvě Jiřího Doubravu, který sloužil jednak jako 

zdroj informací – přinášel reportáže přímo z místa dění – jednak jako komentátor dané situace. 

Ze zpravodajských agentur Mladá fronta Dnes nejvíce využívala agentury TASS, AFP a RIA. 

Co se týče komentářů, které by kriticky rozebíraly aktuální situaci, opět jich hojně využívala 

především Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, zatímco Rudé právo dávalo přednost 

publicistickým rozhovorům, v nichž vyjadřoval názor respondent, nikoliv redaktor.  

Všechny tři deníky první den publikovaly prohlášení pučistů, pokus o státní převrat nicméně 

hodnotily negativně a stavěly se na stranu demokratických sil a protestujících občanů. Lidové 

noviny prezentovaly puč od samého začátku jako nezdařilý a upozorňovaly na malé šance na 

jeho úspěch. Všechny deníky používaly různé historické paralely k popsání srpnových událostí 

v SSSR – Mladá fronta Dnes nejvíce zdůrazňovala podobu s 21. srpnem 1968 v Praze, Rudé 

právo zmiňovalo události roku 1989 v Pekingu a Praze a Lidové noviny zase události roku 1981 

v Polsku. Důležitým motivem během informování o srpnovém puči byly také hrozby s ním 

spojené, které by nějakým způsobem mohly zasáhnout Československo. V tomto ohledu bylo 

nejvíce zdůrazňováno ohrožení dodávek ropy a příliv uprchlíků ze SSSR. Zvláště Mladá fronta 

Dnes věnovala neobvykle velký prostor tématu uprchlíků, a to i v době, kdy už bylo jasné, že 

tato hrozba je téměř mizivá. Naopak Lidové noviny téma ekonomických a politických hrozeb 

                                                 
359 Pozn.: Titulní strany Rudého práva, Mladé fronty Dnes a Lidových novin ze dnů 20.–22. srpna jsou k porovnání 

obsaženy v příloze k této bakalářské práci. 
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spíše upozaďovaly a upozorňovaly na to, že jejich pravděpodobnost je objektivně poměrně 

nízká. 

Po neúspěchu pučistů a zmaření jejich pokusu o státní převrat vykreslovaly Lidové noviny a 

Mladá fronta Dnes jako hlavního vítěze Borise Jelcina, zatímco Rudé právo se podobného 

hodnocení spíše zdrželo. Lidové noviny se v tomto směru lišily tím, že v souvislosti s pokusem 

o puč kritizovaly Gorbačova a z části mu připisovaly odpovědnost za to, že k puči došlo. Jako 

jediné z deníků také zdůrazňovaly jako hlavní příčinu puče plánovaný podpis nové svazové 

smlouvy. V dalších srpnových dnech všechny tři deníky zmiňovaly možnost rozpadu 

Sovětského svazu a v této souvislosti se věnovaly především otázce budoucnosti sovětských 

jaderných zbraní. 

Analýza informování o podpisu Bělověžské dohody ukázala, že se zdaleka nejednalo o tak 

překvapivou a nečekanou událost, jak by se mohlo na základě odborné literatury zdát. Všechny 

tři deníky se v období od září do listopadu tématu postupujícího rozpadu Sovětského svazu 

opakovaně věnovaly a samotný podpis Bělověžské dohody prezentovaly jako logické vyústění 

dlouhotrvajícího procesu, spíše než přelomovou událost. Nejvíce prostoru dané události 

nicméně věnovala Mladá fronta Dnes, která mimo jiné v této souvislosti jako jediná zmiňovala 

hrozbu dalšího pokusu o státní převrat. Mladá fronta Dnes spolu s Rudým právem zdůrazňovaly 

otázku, co se stane se sovětským jaderným arzenálem a s tím spojená nebezpečí. Lidové noviny 

zase upozorňovaly na zdrženlivost Západu ve věci uznávání nezávislosti jednotlivých 

svazových republik a jeho snahu zachovat jistou geopolitickou rovnováhu, kterou Sovětský 

svaz jako celek zajišťoval. Lidové noviny také jako jediné vyslaly vlastního zpravodaje Jaromíra 

Štětinu do Alma-Aty, kde došlo k oficiálnímu stvrzení dohody o vzniku SNS 11 svazovými 

republikami. Rudé právo využívalo jako zdroj zpravodajství ČSTK a v Mladé frontě Dnes 

událost komentoval Jiří Doubrava.  

Poslední sledovanou událostí byla rezignace Michaila Gorbačova na post prezidenta SSSR. 

Zdaleka největší prostor této události věnovala opět Mladá fronta Dnes, která Michaila 

Gorbačova prezentovala jako poslední symbol zaniklého Sovětského svazu a jeho odstoupení 

jako tečku za procesem rozpadu této velmoci. Všechny tři deníky v této souvislosti nějakým 

způsobem reflektovaly politickou kariéru Michaila Gorbačova a zdůrazňovaly jeho klíčovou 

roli v dějinách druhé poloviny dvacátého století. Připomínaly především pozitivní vliv, který 

měl na světové dění, ale upozorňovaly také na to, že nakonec dosáhl toho, co sám nechtěl – 
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rozpadu Sovětského svazu. Více kritický pohled na Gorbačovovu kariéru nabídly Lidové 

noviny, Mladá fronta Dnes zase vyzdvihovala jeho zásluhy na demokratizaci států východní a 

střední Evropy a Rudé právo v této souvislosti zdůrazňovalo rostoucí vliv Borise Jelcina. Ani 

jeden z deníků k této události nepublikoval reportáž vlastního zpravodaje, Lidové noviny 

nicméně využily příspěvek zpravodaje agentury Reuter Rona Popeského. Rudé právo využívá 

jako zdroj převážně zpravodajství ČSTK a v Mladé frontě Dnes tuto událost komentuje Jiří 

Doubrava a Milan Vodička. 

Na základě výsledků analýzy lze říci, že u žádného z deníku se neprojevila tendence 

k nekritickému vzhlížení k Sovětskému svazu, která byla typická pro česká média před rokem 

1989. Nicméně je patrné, že i v roce 1991 hrál Sovětský svaz důležitou roli v mezinárodních 

vztazích a do jisté míry Československo dále ovlivňoval. Nejvíce je to vidět na tématech, jako 

je závislost na dodávkách ropy ze SSSR a přetrvávající hrozba sovětských jaderných zbraní, 

k nimž se deníky během informování o vybraných událostech v SSSR opakovaně vracely. 

Nejvíce prostoru věnovala událostem v SSSR, ale i již zmíněným hrozbám, Mladá fronta Dnes, 

která zároveň ve většině případů zastávala vůči SSSR nejvíce kritický postoj. Rudé právo bylo 

naopak v kritice zdrženlivější, což se projevovalo například na menším počtu komentářů či 

tendenci nevracet se příliš k problematické historii SSSR a soustředit se spíše na budoucnost a 

utváření nové podoby vzájemných vztahů. U Lidových novin byla patrná největší snaha o 

objektivitu a informování založené na tvrdých datech. Dá se říci, že nepřikládaly takovou váhu 

vlivu událostí v SSSR na dění v Československu jako zbylá dvě média. V otázce využití 

zahraničních zpravodajů se deníky liší – Rudé právo využívalo jako zdroj u většiny událostí 

zpravodajské agentury, Mladá fronta Dnes dávala přednost informacím od vlastního zpravodaje 

v Moskvě Jiřího Doubravy a Lidové noviny jako jediné kromě vlastního zpravodaje v Moskvě 

Jaromíra Štětiny využívaly i příspěvky zpravodajů z jiných médií. 

Nicméně je nutné upozornit, že rozdíly mezi jednotlivými deníky nebyly natolik výrazné, aby 

bylo možné vyslovit jednoznačné soudy. Hlavním cílem mého kvalitativního výzkumu ostatně 

bylo co nejpřesněji popsat, jakým způsobem deníky Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové 

noviny zobrazovaly události roku 1991 spojené s rozpadem Sovětského svazu. Výše popsané 

teorie jsou odvozené z dat získaných analýzou velkého počet textů, jejichž kompletní výčet je 

obsažen v seznamu použité literatury.  
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Summary 

In 1991, the world power called the Union of Soviet Socialist Republics finally dissolved. Since 

the USSR had had a significant influence on Czechoslovakia in the second half of the twentieth 

century, its dissolution naturally attracted the attention of Czech media. The aim of the thesis 

was to describe how the contemporary Czech press reported on the events of 1991 connected 

with the collapse of the Soviet Union. It also aimed to capture part of the Czech media scene in 

the transformative years of the late 1980s and early 1990s and the impact of the newly acquired 

press freedom on their coverage of the Soviet Union. Furthermore, the thesis provides a 

theoretical framework that includes an insight into the transformation of Czech media after 

1989, an overview of the development of Czechoslovak-Soviet relations and a brief history of 

the USSR from 1985 to its dissolution in 1991. 

The research was based on a qualitative content analysis of news and opinion articles published 

in the Czech newspapers Rude pravo, Mlada fronta Dnes and Lidove noviny in the period from 

1 June to 31 December 1991. The analysis focused on six key events of 1991: the election of 

Boris Yeltsin as president of the RSFSR, the dissolution of the Warsaw Pact, the G7 summit in 

London, the August coup, the Belavezha Accords and the resignation of Mikhail Gorbachev as 

president of the USSR. The collected data were analyzed and used to describe what aspects of 

the chosen events the newspapers emphasized, how they portrayed the personalities associated 

with these events, how they used news agencies and their own foreign correspondents in doing 

so, and whether they differed in any way in these respects. 

The qualitative content analysis revealed certain tendencies and strategies used by the 

newspapers in covering selected events. On the basis of the results of the analysis, it can be said 

that none of the newspapers showed the tendency to look uncritically towards the Soviet Union, 

which was typical of the Czech media before 1989. Nevertheless, it is evident that the Soviet 

Union played an important role in international relations in 1991 and continued to influence 

Czechoslovakia to some extent. This is most evident in topics such as Czechoslovakia 

dependence on oil supplies from the USSR and the continuing threat of Soviet nuclear weapons. 

When reporting on selected events in the USSR, the newspapers repeatedly discussed these 

topics. The newspaper that devoted the most attention to the events in the USSR, as well as to 

the aforementioned threats, was Mlada fronta Dnes, which was also the most critical of the 

USSR in most cases. Rude pravo, on the other hand, was more restrained in its criticism, which 
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could be seen, for example, in the smaller number of critical opinion articles or the tendency to 

focus on the future shaping of new relations with the Soviet Union, rather than reminding its 

controversial history. Lidove noviny showed the greatest effort towards objectivity and 

reporting based on hard data. It can be said that it did not give as much weight to the influence 

of the events in the USSR on Czechoslovakia as the other two newspapers. However, it should 

be pointed out that the differences between the three newspapers were not always 

straightforward.  
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