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Abstrakt 
 
Diplomová práce „Husák, Havel, Klaus: Novoroční prezidentské projevy v proměnách 

doby“ pojednává o tradičních novoročních projevech posledních tří českých 

a československých prezidentů Gustáva Husáka, Václava Havla a Václava Klause. 

Srovnává je z pohledu rétoriky a pragmatické lingvistiky, zaměřuje se na jejich 

strukturu, styl a použitá témata. Sleduje rovněž, zda a jak na sebe prezidenti ve svých 

svátečních řečech reagovali a odkazovali. Cílem práce je zjistit, jak se do 

prezidentských novoročních projevů promítla osobní zkušenost řečníků i dobové 

okolnosti, za kterých tyto sváteční řeči vznikaly. Pohled do zákulisí novoročních 

projevů má poodhalit krátká anketa mezi nejbližšími spolupracovníky prezidentů. Práce 

sleduje sváteční promluvy prezidentů v písemné podobě, nezabývá se jejich televizní či 

rozhlasovou podobou. Obsahuje rovněž životopisná data všech tří hlav státu, a to 

s důrazem na jejich řečnické dovednosti a zkušenosti. Část práce je také věnována 

historii a systémovému zařazení novoročních prezidentských projevů obecně. 

 

Abstrakt 
 
Diploma thesis „Husák, Havel, Klaus: New Year´s speeches of prezidents in time 

changes“ deals with the traditional New Year’s speeches of the last three Czech and 

Czechoslovak presidents Gusáv Husák, Václav Havel and Václav Klaus. It compares 

them in the terms of rhetoric and pragmatic linguistic, focusing on their structure, style 

and applied topics. It also monitors whether and how the presidents in their festive 

speeches responded and referred to each other. The aim of the thesis is to find out how 

the presidential New Year's speeches reflected personal experience of the speakers and 

the circumstances under which these festive speeches were formed. A view behind the 



 
 

 

 

scenes of the New Year's speeches is to be revealed by a short survey among the closest 

associates of presidents. The thesis follows the festive presidents speeches in written 

form, does not deal with their television or radio appearances. It also contains 

biographical data of all three heads of the state, with emphasis on their rhetorical skills 

and experience. Part of the work is also devoted to the history and systematic 

classification of New Year's presidential speeches in general. 
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Úvod 

Novoroční a vánoční prezidentské projevy mají na území České republiky 

(a jejích předchůdkyň počínaje vznikem samostatného Československa v roce 1918) již 

více než stoletou tradici. Na počátku si prodíraly k občanům cestu skrze novinové 

rozhovory. Dnes hlava státu šíří své poselství prostřednictvím několika televizních 

a rozhlasových stanic i internetu. A každý rok se tato sváteční vystoupení těší u občanů 

velké pozornosti. Pro představu: první den roku 2012 sledovalo jen na televizních 

obrazovkách projev prezidenta Václava Klause přes dva miliony diváků.1 

Není také pochyb o tom, že novoroční prezidentské projevy patří mezi 

sledovanou a často diskutovanou součást mediální produkce. Kromě toho, že, jak již 

bylo řečeno, každoročně 1. ledna hodinu po poledni zabírají vysílací čas v televizi 

a rozhlase, plní média leckdy ještě i několik dnů poté. Nabalují se na sebe reakce 

politiků a dalších veřejně činných osob i kritické reakce komentátorů. Za zmínku také 

stojí skutečnost, že v posledních letech vznikají k oficiálním promluvám hlavy státu 

nejrůznější svérázné alternativy. Vlastní novoroční projev píše a zveřejňuje například 

i veřejně angažovaný viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří ČR Tomio 

Okamura. Nemluvě o tom, že zejména televizní záznamy novoročních projevů žijí dál 

roky vlastním životem na internetu. 

Přes všechno, co bylo řečeno, nebyly dosud novoroční prezidentské projevy 

podrobněji popsány. I proto jsem si je zvolila jako téma svojí diplomové práce. Všechna 

novoroční poselství jsou si svým způsobem podobná, avšak se zároveň velice liší. Na 

příkladu prezidentského trojlístku Gustáva Husáka, Václava Havla a Václava Klause 

jsem se pokusila popsat, jak novoroční projevy ovlivňuje aktuální společenská 

a politická situace, životní zkušenosti jejich autorů, i jak se v nich hlavy státu vůči sobě 

vymezují. Nenašli bychom snad známější větu z novoročního poselství, než tu, kterou 

po čtyřiceti letech vlády jedné strany vyřkl v roce 1990 čerstvě zvolený prezident 

Václav Havel s odkazem na své předřečníky včetně Gustáva Husáka: „naše země 

nevzkvétá“.  

                                                 
1 Přesný počet diváků činí 2 070 000. ČTK: Novoroční projev sledovalo nejvíc lidí na ČT1. In: Marketing 
& Media [online]. 3. 1. 2012. [cit. 17. 02. 2012]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-54333220-
novorocni-projev-sledovalo-nejvic-lidi-na-ct1 
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1. Teoretická část 

V této části diplomové práce popisuji nejprve zvolenou výzkumnou metodu 

a zkoumaný materiál, vyslovuji výchozí teze a na závěr připojuji teoretická východiska, 

ze kterých jsem v práci vycházela. Ta se týkají jednak jazykové stránky projevů, jednak 

historických souvislostí se zpracovávaným tématem. Výjimku tvoří pouze životopisné 

medailonky sledovaných prezidentů, které jsem pro lepší přehlednost práce zařadila až 

před samotnou analýzu novoročních projevů.  

1.1 Metoda práce 

Jako výzkumnou metodu jsem si pro svoji diplomovou práci zvolila srovnávací 

obsahovou analýzu. Využila jsem přitom zejména poznatky klasické rétoriky, kterou 

podle Kvintiliána můžeme definovat jako schopnost mluvit přiměřeně okolnostem, 

srozumitelně, působivě a kultivovaně2, a také poznatky pragmatické lingvistiky, jež se 

zabývá praktickými problémy komunikace a interpretace. 

Při zkoumání prezidentských novoročních projevů jsem se pokusila popsat 

a zhodnotit v nich užité výrazové prostředky vzhledem k záměru jejich autora a k efektu 

na adresáta (diváka, posluchače, čtenáře). Ale třeba také to, co prezidentské řeči 

ovlivnilo, byť to v nich nebylo explicitě vyjádřeno (osobnost mluvčího, jeho vzdělání, 

původní profese, přináležitost k určité sociální skupině, dobové souvislosti atd.). 

Abych mohla prezidentské projevy snadněji analyzovat a následně porovnat, 

vytvořila jsem si pomyslné síto jevů, na něž jsem se pak v novoročních řečech zaměřila. 

Tyto jevy lze hrubě rozdělit do tří kategorií: zaprvé jsem sledovala, jakým způsobem 

prezidenti svou řeč strukturovali, tedy jak koncipovali její úvod, stať a závěr, jak se ji 

snažili dopředu přehledně rozčlenit pro čtenáře a podobně. Zadruhé mě zajímalo, jak lze 

projevy daných autorů nejlépe přiřadit k některému z funkčních stylů, respektive jaké 

jazykové prostředky jsou v nich použity – od odborných termínů po řečnické ozdoby 

a figury. Zatřetí jsem sledovala tematické zaměření jednotlivých prezidentských řečí, 

a to zejména s důrazem na skutečnost, zda se některá témata v projevech (jednoho 

konkrétního prezidenta i všech tří státníků zároveň) opakovala. Pro úplnost je nutné 

dodat, že se během analýzy novoročních prezidentských projevů ukázalo, že není vždy 

                                                 
2 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004.  
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zcela možné, natož vhodné, od sebe jednotlivé sledované jevy oddělovat. Proto je s výše 

uvedeným členěním na následujících stránkách nakládáno volně.  

Co se týče odborné literatury, zaměřila jsem se převážně na práce tuzemských 

autorů, a to vzhledem k tomu, že jde také o jazykový rozbor a čeština má svá specifika. 

Výjimku tvoří díla antických autorů, ze kterých jsem čerpala poznatky o rétorice. 

Informace o prezidentských novoročních projevech jsem ale hledala také v dobových 

médiích. A protože mě zajímalo i to, jak sváteční řeči sledovaných prezidentů vznikaly, 

obrátila jsem se na jim blízké spolupracovníky.  

Všem zmíněným jsem položila tytéž tři otázky: 1) Psal si prezident novoroční 

projevy sám? 2) Konzultoval je s někým? 3) A s jak velkým předstihem jeho novoroční 

projevy vznikaly? Odpovědi jsem pak zahrnula do prezidentských medailonků, které 

jsou součástí této diplomové práce. V případě prezidentů Václava Havla a Václava 

Klause šlo o jejich tiskové mluvčí Ladislava Špačka a Radima Ochvata. V případě 

Gustáva Husáka jsem se nejprve pokusila kontaktovat někdejšího dlouholetého 

předsedu vlády socialistického Československa Lubomíra Štrougala, jenž ale přestal 

kvůli nemoci komunikovat s okolním světem. Na opakované dotazy bohužel 

nereagovali ani pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, a tak tato část 

u posledního komunistického prezidenta chybí. Místo ní se nicméně přímo v rozboru 

pokouším o popis vývoje Husáka jako řečníka.  

Ke zkoumanému materiálu, tedy samotným novoročním projevům, je důležité 

zdůraznit, že jsem se prezidentskými řečmi zabývala pouze v jejich psané podobě, 

nestudovala jsem jejich záznamy z televize, ani z rozhlasu. Zaprvé proto, že novoroční 

prezidentské projevy vznikaly jako psané texty. A rétorika s tím ostatně také, jak bude 

zmíněno dále, počítá. Zadruhé proto, že v neprospěch zahrnutí audiovizuální stránky 

novoročních prezidentských projevů hovořil omezený rozsah diplomové práce. Rozbor 

televizních, popř. rozhlasových vystoupení všech tří prezidentů by neúměrně navýšil 

množství zkoumaného materiálu. Ani jedním z uvedených důvodů nicméně nepopírám 

skutečnost, že přednes je neopomenutelnou součástí každého řečnického vystoupení. 

Pouze uvádím, že by si tato stránka prezidentských novoročních projevů zasloužila 

samostatnou práci.  

1.1.1 Výchozí teze 

Protože se řečnictví rozvíjelo především v demokratických společnostech, 

využila jsem projevy posledního prezidenta totalitního Československa Gustáva Husáka 
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jako příklad politických řečí plných formálních frází a bez větší autorské invence. Do 

protikladu vůči Husákovým projevům jsem pak postavila řeči prvních dvou prezidentů 

demokratického Česka (v případě Václava Havla i prvního demokratického prezidenta 

Československa po pádu totalitního režimu). Očekávala jsem, že se v projevech Václava 

Havla i Václava Klause na rozdíl od Husákových vystoupení výrazně projevily jejich 

silné osobnostní rysy, že řeči ovlivnil jejich světonázor, vzdělání, původní profese 

i životní zkušenosti.  

Z výše uvedeného jsem vyvodila následující tezi, kterou jsem se na následujících 

stránkách této diplomové práce snažila ověřit: Novoroční projevy tří sledovaných 

prezidentů Československa a Česka Gustáva Husáka, Václava Havla a Václava Klause 

se od sebe budou výrazně odlišovat, a to jak vzhledem k dobovým okolnostem, za nichž 

vznikaly, tak vzhledem k osobnostním rysům jednotlivých řečníků. Jednotlivé hlavy 

státu se rovněž budou vůči sobě v novoročních projevech vymezovat.  

1.2 Novoroční prezidentské projevy 

1.2.1 Pohled do historie 

Tradici projevů spojených s Vánocemi a přelomem roku založil první 

československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. „Masaryk se inspiroval 

republikánskou tradicí, americkou tradicí, protože právě Spojené státy pro něj byly 

velkým vzorem. Dřív nebyly takové projevy zvykem. To by bylo pod úroveň císaře 

pána, aby vydával projevy ke svým poddaným,“ 3 objasnil v Lidových novinách historik 

Jiří Pernes a zároveň odpověděl na otázku, proč k lidem na Nový rok pravidelně 

nemluvil už rakouský císař František Josef I. Než však sváteční prezidentské projevy 

získaly podobu, jakou známe dnes, uplynula ještě dlouhá doba. Masaryk totiž 

nepromlouval, vzhledem k tehdejšímu stavu techniky, k lidem přímo, ale poskytoval 

zvláštní novoroční interview tisku a přednášel projevy v Národním shromáždění. 

Rozhlasových vln mohl využít až v polovině třicátých let jeho nástupce Edvard Beneš. 

A ještě dalších třicet let trvalo, než hlava státu, konkrétně Antonín Novotný, začala 

k občanům promlouvat skrze televizní obrazovky. I když projevy s obrazem i zvukem si 

mohli lidé vychutnat už dříve, ve filmových týdenících se zachovaly sváteční 

vystoupení prezidenta okupovaných Čech a Moravy Emila Háchy.  

                                                 
3 BLECHOVÁ, Silvie: Republikánská tradice s obnovenou vážností. In: Lidové noviny. 2. 1. 2004, s. 2. 
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Zatímco Beneš i Hácha promlouvali k občanům na Vánoce, první poúnorový 

prezident Klement Gottwald odstřihnul tradici projevů od křesťanských svátků 

a přesunul ji na první den v roce. A vystoupení se změnila i obsahově. Následujících 

čtyřicet let projevy plnily prakticky totožné věty a fráze o úspěšném budování 

socialismu, splněných pětiletkách a podobně. „Komunisté projevy devalvovali, protože 

lidé věděli, že neříkají pravdu,“ 4 uvedl v již citovaných Lidových novinách Pernes. 

Ztracenou vážnost prezidentským novoročním projevům dodal až po sametové revoluci 

prezident Václav Havel. O tom, jak jeho projevy vystoupily z předlistopadové šedi, ale 

bude v této diplomové práci ještě řeč.  

1.2.2 Ukotvení novoročních projevů v jazykovém systému 

K nejzákladnější klasifikaci jazykových projevů patří dělení na projevy mluvené 

a psané. V případě prezidentských novoročních projevů avšak není ani toto dělení 

zdaleka snadné. K občanům se sice sváteční prezidentské promluvy nejčastěji dostávají 

v mluvené formě, vnikají ovšem jako projevy psané. Klasická rétorika na to pamatuje: 

„I v počátcích antické rétoriky, které se vyznačují naprostou převahou mluvené 

komunikace, je dosvědčena profese logografů, kteří pro klienta (obvykle účastníka 

soudního sporu) řeč sepsali a s ním také její přednes nacvičili. (…) Také to, co mohlo 

mnohdy působit jako okamžitá improvizace, bylo nezřídka výsledkem pečlivé řečnické 

přípravy a opakováním tradičních motivů. Šíření znalosti písma a především pak rozvoj 

tisku rozdíl mezí rétorikou mluvených a rétorikou písemných textů stírají ještě více.“5  

Podobně stojí novoroční prezidentské projevy i na pomezí další běžné 

klasifikace – dělení na projevy monologické a dialogické. Na první pohled monologické 

sváteční promluvy hlav státu totiž mají často dialogický (polyfonní) charakter. „Mnoho 

rétorických postupů, například předjímaní oponentových argumentů, řečnické otázky, 

souhlasně nebo polemicky vyostřené parafráze jiných textů, se podílí na tom, že 

monologicky pronesený nebo napsaný text vyznívá jako dialog s posluchači nebo 

názory skutečného či fiktivního oponenta.“6 Přední český stylistik Karel Hausenblas 

vedle polyfonie či intertextuality (uplatnění cizích textů či jejich částí ve výstavbě textu 

vlastního) jazykových projevů hovoří o projevech s jednoduchou – složitou textovou 

výstavbou. Upozorňuje přitom na to, že jazykové projevy nebývají vždy co do výstavby 

                                                 
4 BLECHOVÁ, Silvie: Republikánská tradice s obnovenou vážností. In: Lidové noviny. 2. 1. 2004, s. 2. 
5 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 48 
6 Tamtéž, s. 33 
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jednolité, ale často v sobě kombinují různé jiné složky, od citací z jiných textů po 

titulky, podtitulky a mezititulky, které umožňují číst text jinak, ve zkrácené podobě.7 

1.2.2.1 Řečnické slohové útvary 

Naopak v oblasti funkční stylistiky (účelu jazykových projevů) můžeme 

prezidentské novoroční projevy a politické řeči obecně přiřadit poměrně snadno ke 

slohovým útvarům řečnickým. „Tyto útvary se soustřeďují kolem tří základních funkcí 

řečnického projevu, které jsou zahrnuty do sloves informovat, přesvědčit, pobavit.“8 

A těmto slovesům také odpovídají patřičné slohové útvary: informativní a naučné, 

argumentativní a přesvědčovací a příležitostné. Aristoteles analogicky mluví o řečech 

poradních, soudních a slavnostních.9  

Sváteční prezidentské promluvy lze přitom nejlépe charakterizovat jako průsečík 

argumentativních a příležitostných útvarů. U příležitostných útvarů autoři počítají 

s jistou náladou auditoria a znalostí situace, ke které se jejich řeč vztahuje. S tím souvisí 

i využití presupozic – mluvčí předpokládá určité povědomí adresáta, může ale také říkat 

to, o čem ví, že lidé chtějí slyšet.10 „Ze všech řečnických žánrů bývají příležitostné řeči 

laděny nejosobněji, často bez dlouhého úvodu začínají popisem nějakého individuálního 

zážitku nebo příhody. Nezbytně bývají uvedeny oslovením, které by mělo respektovat 

určité společenské zvyklosti.“11  

V rámci přesvědčovacích útvarů řečnických pak řeči politické 

představují dokonce svébytnou skupinu. Aristoteles píše, že podstatnými složkami 

porady jsou povzbuzení a zrazování.12 Co ale politické řeči také charakterizuje, jsou 

často významově vyprázdněné obraty a fráze. Podle Havlova dramatu Vyrozumění se 

takový jazyk někdy nazývá ptydepe, či se mu říká newspeak, pro změnu podle románu 

Georga Orwella 1984. „Neméně se v kritikách politických vystoupení uplatňují 

i představy o řečníkově snaze vyhrocovat rozdíl mezi pozitivním světem vlastních 

hodnot a veskrze záporným obrazem nepřítele, s vysokou frekvencí užívat módní nebo 

ritualizované fráze a výrazy, vytvářet domnělou solidaritu mezi řečníkem a posluchači 

                                                 
7 HAUSENBLAS, Karel. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1971. s. 70 – 71 
8 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 121 
9 ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. 
10 MACHOVÁ, Svatava; ŠVEHLOVÁ Milena. Sémantika & pragmatická lingvistika. Praha: 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001. 
11 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 126 
12 ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. s. 39 
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atd.“13 Víc než jiné bývá také žánr politických projevů ohrožen opakováním témat, 

a tudíž i výrazů a slovních spojení, která se snadno mění v klišé.  

1.2.2.2 Styl politických řečí  

Styl politických řečí se v průběhu posledních několika desetiletí v rámci českého 

prostředí nicméně výrazně proměnil, a to zejména v souvislosti se změnou politického 

uspořádání v roce 1989. Tato proměna pramenila zejména z faktu, že se řečnictví jako 

takové zrodilo a následně rozvíjelo v demokratických společnostech založených na 

svobodě projevu a soutěžení politických uskupení, potažmo stran.14  

„Zatímco starší klasifikace stavěly styl politického vystoupení – celkem 

oprávněně – do sousedství stylu odborného nebo dokonce administrativního, současné 

situaci demokratické společnosti víc odpovídá nacházení společných rysů řečnictví 

s dramatickou performancí nebo s poetikou uměleckých textů či s filozofickou 

reflexí.“15 V souvislosti s jedním z prezidentů sledovaných v této diplomové práci Jiří 

Kraus dodává: „Zvláště v projevech Václava Havla, ale i u mnohých dalších osobností 

veřejného života, se projevuje souvislost mezi stylem řečnickým a uměleckým – 

prokazuje to zvýšená obraznost, kulturně motivované intertextové odkazy (loci 

communes), využívání složitějších kompozičních postupů, syntaktických paralelismů 

apod.“16 Citace a narážky v moderních rétorických vystoupeních rovněž podle Krause 

daleko víc než dřív čerpají z okruhu biblických textů, antické filozofie a mytologie, ze 

světové i domácí literatury, ze světa filmu, ale také moderních komunikačních 

technologií a z událostí všedního života zobrazovaných prostřednictvím ustálených 

rčení a přísloví, obvyklých forem argumentace a podobně.17 

V moderních řečnických projevech, včetně těch politických, tak velkou roli hraje 

i široká škála tropů a figur. Tyto na první pohled básnické prostředky fungují v moderní 

rétorice jako zdroj nesčetných aktualizací i slovních hříček, a to v nejrůznějších formách 

lidské komunikace. „Z jejich rozsáhlého počtu (trop a figur – pozn. autorky) pozornost 

přitahují zvláště čtyři z nich, mnohými badateli považované za základní nejenom díky 

                                                 
13 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 124 
14 Na počátku rétoriky jako svébytné disciplíny byl zrod řecké demokracie a s ní i svobodné komunikace. 
O vytvoření řečnické nauky se zasloužili v 5. století před naším letopočtem zvláště řečníci na Sicílii, a to 
v souvislosti s pádem tyranidy v Syrakusách. Do Řecka pak přenesl rétoriku jeden z prvních sofistů 
Gorgiás z Leontin. ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. 
15 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 124 
16 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2004. s.15 
17 KRAUS, Jiří: Konvence a proměny stylu veřejného diskurzu. [online] Dostupné z: 
veda.fsv.cuni.cz/doc/kraus.doc                                                                                                                                                     
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tomu, že řeč obohacují a zpestřují, ale také díky tomu, že se podílejí na jejím logickém 

uspořádání a soudržnosti – synekdocha, metafora, metonymie a ironie.“18  

„Nedostačuje vědět, co se má říci, ale je nutno také znát, jak se to má říci,“19 

napsal Aristoteles v Rétorice. A fakt, že to, jak vystupují a jakým způsobem podávají 

své názory, tvoří nedílnou součást jejich obrazu v očích veřejnosti, si stále více 

uvědomují i čeští politici.  V duchu Platona20 je ovšem nutno připomenout, že může být 

rétorika politiky snadno zneužita. Jedním z vymezení rétoriky je, že jde o umění 

přesvědčovat. Za toto slovo lze však snadno dosadit jiná, negativně zabarvená, jako je 

například přemlouvat či dokonce manipulovat. Kritickým výpadům se rétorika 

v takových případech bránila vyzdvihováním řečníkova charismatu, na jehož utváření se 

podílela čest, mravnost, důvěryhodnost a podobně. Zejména při soupeření o moc ale 

může jít o chladný kalkul. „Řečníkovo charisma, často jím samým nebo jeho poradci 

pečlivě vykalkulované, se může lehce stát produktem slabosti a nejistoty auditoria, 

touhy po silném vůdci, který nabízí okamžitá a snadno pochopitelná řešení, s nimiž se 

posluchači mohou jednoduše identifikovat.“21 Odstrašujícím příkladem je „hnědá 

rétorika“ spjatá s nacistickým Německem a s Adolfem Hitlerem.  

1.2.3 O částech řeči 

S rétorikou, a tedy současně i s prezidentskými novoročními projevy, o nichž jde 

v této diplomové práci, souvisí nejen to, jaký styl a jazykové prostředky autor pro svou 

řeč zvolí, ale také to, jak tyto prostředky využije, aby svou řeč sestavil, zkomponoval. 

V monologických řečnických vystoupeních se zpravidla rozlišuje šest či sedm částí, 

z nichž největší pozornosti odborné veřejnosti se již tradičně těší úvod. Právě během 

úvodu si totiž divák, posluchač či čtenář projevu utváří názor na autora textu 

i zpracované téma a formuluje si otázky, které by v řeči měly být zodpovězeny.  

                                                 
18 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 30 
19 ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. s. 187 
20 Platon svedl s rétorikou nejproslulejší polemiku, a to v díle nazvaném Georgiás. Ústy Sokrata ji nazval 
zběhlostí. „Ó velectěný, rétoricky se pokoušíš usvědčiti mě z nepravdy, jako ti, kteří na soudech domněle 
usvědčují. Neboť tam jedni druhé zdánlivě usvědčují, jestliže pro svá tvrzení přivedou mnoho slovutných 
svědků, kdežto jejich odpůrce přivede jen jednoho nebo žádného. Ale tento důkaz nemá žádné váhy, 
pokud jde o pravdu.“ KLIKA, Jan. Rétorika uživatelů vybraných asynchronních diskusí na internetu. 
Praha, 2012. 
21 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 15 
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1.2.3.1 Klíčová role úvodu 

Cílem každého úvodu by mělo být naznačit auditoriu, čeho se řeč bude týkat. 

„Jest tím, čím v poezii prolog a v umění pištěckém předehra,“22 píše Aristoteles ve své 

Rétorice. Úvod autoři pojímají zpravidla dvojím způsobem. Buď pracují s velkým 

počtem ustálených obratů, které charakterizují je samotné, okolnosti vzniku textu 

i zvolené téma. Nebo se naopak snaží auditorium překvapit a zaujmout něčím 

neobvyklým, novým. „V takovém úvodu se uplatňuje anekdota, ironie, paradox nebo 

narážka (aluze) na něco, co sice není v textu vysloveno, ale co vyvolá účinek 

a pochopení.“23  

Takový začátek textu, jehož cílem je navodit porozumění mezi řečníkem a jeho 

auditoriem, se nazývá insinuace (vemlouvání). A podle antických rétorik se k němu 

autoři projevů uchylují ve chvíli, cítí-li z auditoria únavu či nechuť vyvolanou 

vystoupením předřečníka. „Neboť se nerozhodujeme stejně, máme-li zármutek, nebo 

radost, jsme-li zaníceni láskou, nebo plni nenávisti,“24 

„Úvod je možno začíti také radou, jako když se například řekne, že jest 

povinností ctíti dobrého muže, a proto že také on řečník chválí…; nebo že je slušno 

vážiti si právě takových mužů, kteří nejsou ani slavní, ani špatní, ale kteří, ač jsou často 

zdatní, jsou neznámí… Neboť řečník, který tak mluví, dává radu.“25 

Mezi dodnes užívané starobylé toposy (obecná místa) patří takzvaný příslib 

stručnosti, který souvisí s antickým ideálem krátkého a jasného vyjadřování. Během 

letitého používání se nicméně změnil v klišé, po kterém často následuje nepřiměřeně 

dlouhý výklad. Podobně starobylým, ale dodnes v úvodech využívaným toposem, je 

vyjádření skromnosti, ve kterém řečník dopředu děkuje auditoriu za možnost promluvit 

a často se záměrně snaží vytvořit dojem, že si myslí, že této příležitosti není hoden. 26 

Neméně významnou roli v řečnickém vystoupení hrají ovšem i jeho další části. 

Bezprostředně s úvodem souvisí vylíčení tématu a seznámení posluchačů s rozvržením 

řeči tak, aby se v předneseném proslovu mohli snadno orientovat. V písemných 

projevech tuto úlohu plní například členění textu do odstavců a jejich oddělení 

mezititulky. V mluvené komunikaci, a tedy i v novoročních prezidentských projevech, 

které byly psány se záměrem pozdějšího přednesu, tuto funkci plní takzvané 

                                                 
22 ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. s. 224 
23 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 75 
24 ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. s. 32 
25 Tamtéž, s. 225 
26 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 95 
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metatextové orientační výrazy, jako například obraty v úvodu se zmíním o, posledním 

bodem tohoto vystoupení bude, pokud mám výše uvedené shrnout a podobně.  

Zde je na místě zmínit, že rozdělení řečových projevů na části, do několika 

témat, nebývá většinou náhodné. Naopak souvisí s vžitými tradicemi číselné symboliky 

a někdy se proto hovoří i o takzvané číselné kompozici. Jde zejména o číslo tři, a tedy 

dělení textu na tři části. E. R. Curtius trojku spojuje s aristotelskou trojicí „začátek –

 střed – konec“, s plynutím času (minulost, přítomnost, budoucnost) a s trojím pohybem 

duše“27. 

1.2.3.2 Argumenty, paralogismy a sofismata 

Jádro řečnického vystoupení tvoří autorova argumentace, vysvětlení jeho 

stanoviska. Následovat by mělo vyvrácení argumentů protistrany a shrnutí 

předneseného tématu v závěru. Jeho součástí přitom může být i apel na publikum, 

popřípadě předjímání dalších protiargumentů (figura zvaná prolepsis) ze strany 

protivníka či auditoria.28  

Aristoteles píše: „Řekněme, že rétorika je schopnost vypozorovati možnou 

přesvědčivou stránku každé jednotlivé věci.“29 Zatímco ostatní vědy jsou podle něj 

schopny poučovat a přesvědčovat pouze v rámci svého oboru, například lékařství o tom, 

co není dobré pro nemocné, rétorika je vědní obor, který „není omezen na zvláštní rod 

předmětů“.  

Dokazovací prostředky, které má řečník k dispozici, jsou podle Aristotela jednak 

neumělé (přirozené), jednak umělé. K přirozeným patří daná fakta, jako například 

výpovědi svědků u soudu, písemné doklady a podobně. Umělé si musí řečník sám 

vytvořit. „Dokazovacích, přesvědčovacích prostředků, jež se působí řečí, jsou tři druhy; 

buď totiž tkví v řečníkově povaze, nebo ve způsobu, do jakého rozpoložení uvede 

posluchače, anebo konečně v řeči samé, která je působí tím, že je buď dokazuje, nebo se 

zdá, že je dokazuje.“30 

Každá argumentace bývá zpravidla rozdělena do teze, tedy nějakého tvrzení, 

a do argumentů, které ji podporují. „Toto nejzákladnější schéma má ovšem v běžné 

dorozumívací praxi mnoho podob s různou intenzitou. Tezi i argumentační část může 

tvořit jen jedna výpověď (souvětí) i celá řada vět rozprostřených napříč textem. Jiří 

                                                 
27 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 94 
28 Tamtéž, s. 75 
29 ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. s. 31 
30 Tamtéž , s. 31 
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Kraus považuje argumentaci za stálý příznak struktury textu, čímž navazuje na 

Nietzscheovu myšlenku, že každá řeč je rétorická, že totiž slova nejsou kopií věcí, ale 

vyjádřením našeho mínění a našich postojů k věcem.“31 

Aristoteles v Rétorice píše, že všichni řečníci získávají přesvědčovací prostředky 

tím, že uvádějí buď příklady nebo enthymémata.32 Příklady jsou typickou ukázkou 

usuzování pomocí indukce, tedy od jednotlivého k obecnému. Naopak entymémata, jež 

antičtí autoři vymezují jako sylogismus33 vycházející pouze z pravděpodobných premis, 

jednak jako sylogismus neúplný, jsou naopak ukázkou dedukce, tedy cesty od obecných 

předpokladů k jedinečnému závěru.  

V souvislosti s prezidentskými novoročními projevy je ovšem také na místě 

zmínit se o neplatných argumentech, jejichž výskyt lze v politických řečech očekávat. 

Neplatným argumentům se říká paralogismy, a pokud jsou používány záměrně, nazývají 

se sofismata34. Paralogismy mohou vznikat v důsledku víceznačnosti (in dictione), nebo 

mají povahu prohřešků proti logice (extra dictionem), tedy proti zásadám korektního 

induktivního či deduktivního usuzování.35  

1.2.3.3 Symetrie a gradace 

Od kompozice textu se někdy nepříliš důsledně odděluje jeho dispozice. Tou se 

v rétorice rozumí „účelné rozestavení slovních výrazů, témat a argumentů na vhodná 

místa v řeči tak, aby vyvolala náležitou pozornost a zaujala“36. Rétorické výklady 

přitom rozlišují dva typy uspořádání, symetrii a gradaci. „Symetrie se zakládá na 

paralelismu nebo na kontrastu jazykových prvků či struktur, gradace (klimax) a její 

opak, oslabení (antiklimax) porovnávají prvky a struktury podle stupně jejich závažnosti 

nebo intenzity.“37 Řazení argumentů autorem může jít jak od nejsilnějšího 

k nejslabšímu, tak naopak. V neposlední řadě lze silnými argumenty sdělení 

i zarámovat.  

                                                 
31 KLIKA, Jan. Rétorika uživatelů vybraných asynchronních diskusí na internetu. Praha, 
2012. 
32 ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. s. 33 
33 Sylogismus Aristoteles definuje jako druh logického tvrzení, ve kterém je jeden z výroků (závěr) 
odvozen z ostatních dvou předpokladů (premis). ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství 
Petr Rezek, 1999. 
34 Podle sofistů. Ti vnímali rétoriku jako nástroj jak zapůsobit na city publika a získat ho na svou stranu. 
Nešlo jim o hledání pravdy (řecky aletheia), vystačili si s veřejným míněním (řecky doxa). 
ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. 
35 ARISTOTELES. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1999. s. 72 
36 Tamtéž, s. 77 
37 Tamtéž, s. 77 
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Za neméně důležitý činitel uspořádání textu považuje učení o dispozici 

vzájemný vztah mezi ilokuční a perlokuční sílou38 jednotlivých textových úseků.39 Ve 

vztahu k prezidentským novoročním projevům lze uvést příklad, podle něhož by mělo 

po kritice poměrů v uplynulém roce následovat vyjádření víry ve zlepšení v roce 

příštím. Řečnické vystoupení se tak vzhledem k výše uvedenému nemusí řídit 

přirozeným uspořádáním témat a argumentů (například od důležitějšího k méně 

důležitému, od bližšího ke vzdálenějšímu), ale může podle autorského záměru začínat 

třeba zajímavým detailem.  

1.2.3.4 Presupozice a implikace 

Tvůrčí pole působnosti také řečníkovi poskytuje synekdochická podstata 

komunikace. Explicitně vyjadřujeme pouze část toho, co chceme sdělit, co víme. 

Počítáme s určitými znalostmi příjemce i jeho jazykovou a komunikační kompetencí. 

Implikatury (kontextové náznaky) pak činí to, že každá výpověď umožňuje tím, co je 

v ní zakódováno, více různých interpretací.40  

Teorie relevance, jejímiž autory jsou Dan Sperber a Deidre Wilsonová, mluví 

o tom, že z řečového kontextu a ze zkušenostních předpokladů účastníků komunikace 

vyplývají textové implikace a presupozice. Pro představu věta: Jan pracuje jako řidič 

implikuje, že Jan vlastní řidičský průkaz; výpovědi Eva přestala kouřit a Eva nepřestala 

kouřit mají společnou presupozici Eva kouřila.41 

„Se skutečností, že významy výrazů užitých v komunikačních aktech se 

dotvářejí podle konkrétních situací (…), souvisí existence specifických jazykových 

prostředků, které na tuto situaci (na její místo, čas, účastníky) bezprostředně ukazují 

a odkazují. Tyto prostředky se souhrnně nazývají deiktické“42 Pro novoroční 

prezidentské projevy je zajímavá zejména deixe sociální, které vyplývají ze závazných 

společenských rolí (my jako já a moji stoupenci – oni, naši ideoví nepřátelé), a deixe 

diskursivní, která funguje jako kompas při orientaci v textu. Jedná se o anafory 

                                                 
38 J. L. Austin člení řečové akty na lokuční, ilokuční a perlokuční. Ilokucí mluvčí uskutečňuje konkrétní 
druh jednání například slib, hrozbu, radu a podobně. Perlokuce odráží hledisko účinku na adresáta. 
MACHOVÁ, Svatava; ŠVEHLOVÁ Milena. Sémantika & pragmatická lingvistika. Praha: Pedagogická 
fakulta Univerzity Karlovy, 2001. 
39 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 77 
40 MACHOVÁ, Svatava; ŠVEHLOVÁ Milena. Sémantika & pragmatická lingvistika. Praha: 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001. 
41 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 27 
42 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2004. s. 68 
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a katafory – odkazovací signály, které směřují zpět nebo naopak dopředu k dalším 

částem textu, ale i mimo něj.  

„Neméně důležitou úlohu pro porozumění textu hrají obecná místa, to, co 

Kenneth Burke nazývá representative anecdotes a Václav Bělohradský konstitutivními 

rétorickými figurami. Jsou to migrující motivy, tradované historky a výroky, rozšířené 

metafory – z umělecké literatury, z bible, z veřejných diskurzů, které jsou schopny 

generovat určitý slovník i určité představy – tak ekonomové mluví o neviditelné ruce 

trhu, Thomas Hobbes o státě jako stroji, Mandeville je autorem bajky o včelách, 

v jejichž jednání se spojují soukromé neřesti (marnivost, sobeckost…) s veřejným 

blahem (to, co včely dělají, vytváří blaho úlu jako celku).“43 

                                                 
43 KRAUS, Jiří: K poststrukturální analýze moderního diskurzu. [online] Dostupné z: 
veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/plen_kraus.doc 



  

14 
 

  

2. Praktická část 

V této části práce jsem přistoupila k samotné analýze prezidentských 

novoročních projevů (citace z nich jsou pro přehlednost vyznačeny kurzívou). 

Postupovala jsem přitom tak, že jsem nejprve rozebrala projevy každého prezidenta 

zvlášť, a následně jsem se je snažila porovnat. Sledovala jsem přitom, v souladu s výše 

uvedeným postupem v metodologii, strukturu svátečních řečí, použité jazykové 

prostředky a zpracovávaná témata. Zajímalo mě rovněž, jak se vůči sobě jednotliví 

prezidenti v novoročních projevech vymezili. Před samotný rozbor novoročních projevů 

jsem u každé hlavy státu pro přehlednost předřadila její stručný životopis včetně 

informace, jak její řeči vznikaly. Tyto vzešly z dotazů zaslaných blízkým 

spolupracovníkům sledovaných prezidentů. U Gustáva Husáka, jak již bylo zmíněno 

výše, tato část chybí.  

2.1 Gustáv Husák 

Poslední prezident socialistického Československa Gustáv Husák bývá často 

označován jako muž posedlý mocí, nebo (podle svého životního příběhu) jako vězeň 

prezidentů a prezident vězňů. Už od dětství byl mimořádně cílevědomý a angažoval se 

ve veřejném životě. V šestnácti letech vstoupil do Komunistického svazu mládeže, 

o čtyři roky později do Komunistické strany Československa (KSČ). A o správnosti 

socialistického systému nezapochyboval po celý svůj život. I když by pro to měl důvod. 

Krátce po únoru 1948 začal být komunistům nepohodlný a obrátili se proti němu. 

V roce 1950 byl obviněn z takzvaného buržoazního nacionalismu a o rok později dostal 

doživotí. Ven z vězení ho dostala až amnestie prezidenta Antonína Novotného v roce 

1960. Byl plně rehabilitován a o dalších několik let později se stal symbolem režimu, 

který ho málem připravil o život. Toužil po moci a funkce bral jako satisfakci za to, co 

ho potkalo. V čele republiky stál dlouhých dvacet let. Ať už jako první (později 

generální) tajemník komunistické strany či prezident republiky.44  

„Tři týdny jsem strávil v tom zámku hrůzy [samovazba v Kolodějích]. 

Nemocného, ubitého, s omrzlinami mě přivezli zpátky do Ruzyně. Nohy opuchlé 

a černé od omrzlin, z obličeje a rukou mi slézala omrzlá kůže. Dostával jsem srdeční 

záchvaty, musel se mě ujmout lékař. Zůstávala mi jenom hluboká víra v sílu a čistotu 

                                                 
44 FORMÁČKOVÁ, Marie. V hlavní roli Gustáv Husák. Čechtice: BVD, s. r. o., 2009. s. 46 
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komunistické myšlenky, víra, že komunistické hnutí i toto období překoná, tyto tragické 

deformace odhalí a potom i moje jméno a moje čest budou očištěné,“45 napsal Husák po 

svém propuštění v dopise vedení KSČ. A věrný socialistické myšlence nepřestal být ani 

po listopadu 1989, když oznamoval abdikaci. „Kde byly chyby, byly chyby lidí a ne 

základních myšlenek socialismu. Nevidím ani dnes ve světě lepší základní myšlenky, 

základní orientace. Proto jim zůstanu i nadále věrný,“46 prohlásil.  

Husák vystudoval bratislavskou právnickou fakultu. Během studií začal psát do 

novin, zejména revue DAV, listu levicových slovenských intelektuálů. „Uměl výborně 

formulovat, dokázal vystihnout podstatu věci a hlavně zaujmout.“47 A podle oponentů 

z řad vědeckých odborníků byl Husák i zdatný manipulátor. Ve svých pamětech podle 

nich umně (ve prospěch komunistů) překroutil slovenské národní povstání, kterého se 

sám aktivně zúčastnil. 

Slovenská otázka ostatně Husáka provázela po celý život. Ke konci války 

zastával názor, aby se Slovensko připojilo k Sovětskému svazu. Pak začal usilovat 

o celistvost Československa, avšak žádal pro Slováky značnou autonomii. Ta musela jít 

nicméně opět stranou, když se komunisté snažili po volbách v roce 1946 probojovat 

k moci. Protože vyhráli jen v Česku, podílel se Husák na tom, aby všechna usnesení 

Slovenské národní rady podléhala schválení československou vládou a její pověřenci 

byli přímo podřízeni jednotlivým ministrům pražské vlády.48 Když pak na koci 

šedesátých let hlasitě bojoval o federativní uspořádání republiky a řada Slováků do něj 

vkládala velké naděje, už se minulostí příliš nechlubil. „A vím, že i fajn a rozumní lidé 

říkali: Až se jednou dostane Husák k moci, tak pak teprve to bude to pravé, on bude 

partnerem za Slovensko,“ 49 vzpomínal na Husáka Václav Havel.  

Ale zpět k tomu, jaký byl poslední předlistopadový prezident rétor. „Vyjadřoval 

se dost stroze, řekl bych jako advokát, a perfektně všechno formuloval. Dokázal ve 

veřejných projevech strhnout, byl ohnivým řečníkem,“50 vzpomíná někdejší ministr 

školství a kandidát na prezidenta Čestmír Císař, jak se Husák proreformně angažoval po 

                                                 
45 Z dopisu Gustáva Husáka vedení KSČ z roku 1964 – rok předtím byl rehabilitován. FORMÁČKOVÁ, 
Marie. V hlavní roli Gustáv Husák. Čechtice: BVD, s. r. o., 2009. s. 46 
46 Poslední projev prezidenta ČSSR Husáka 9. 12. 1989 v Československé televizi. Tamtéž, s. 118 - 120 
47 Tamtéž, s. 6  
48 Gustáv Husák - Pražský hrad. NAKL. LIBRI: "KDO BYL KDO V NAŠICH DĚJINÁCH 20. 
STOLETÍ". Pražský hrad [online]. 2009 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://www.hrad.cz/cs/prezident-
cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak.shtml  
49 FORMÁČKOVÁ, Marie. V hlavní roli Gustáv Husák. Čechtice: BVD, s. r. o., 2009. s. 21 
50 Tamtéž, s. 63  
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boku Alexandra Dubčeka na jaře 1968, aby pak o rok později rozjel naplno proces 

normalizace.  

Na Pražském hradě usedl Husák v roce 1975, aniž by odešel z čela KSČ.  „Toto 

byla naše hrubá chyba,“ 51 přiznává po letech Ladislav Štrougal. Husák podle něj neměl 

být prezidentem na dlouho, ale pak už s ním nebyla řeč a sesazovat ho nešlo. O tři roky 

později dostal první mrtvici a pak přišly další. Naplno se také začalo projevovat trauma, 

které si přinesl z vězení. Většinu času, který Husák strávil v čele republiky, už ho tak 

ovládal stranický aparát. „Pro některé věci, jako Havel ve vazbě apod., volil 

argumentaci, kterou mu vnutili,“52 tvrdí Štrougal.  Křesla generálního tajemníka ho 

spolustraníci zbavili v roce 1987. Formální prezidentské funkce se odmítl vzdát.  

2.1.1 Vlastní rozbor 

„Vážené soudružky, Vážení soudruzi, Drazí přátelé! 

Při vstupu do nového roku vám srdečně blahopřeji jménem ústředního výboru 

Komunistické strany Československa, ústředního výboru Národní fronty, československé 

vlády i jménem svým. Přeji vám zdraví, radost z úspěšné práce a spokojenost ve vašich 

rodinách. Srdečně zdravím i naše občany, kteří plní své pracovní povinnosti za 

hranicemi naší vlasti.“ 53 

Už úvodní oslovení „vážené soudružky, vážení soudruzi“ dává bezpečnou 

možnost určit, kdo z prezidentů sledovaných v této diplomové práci si připravil uvedený 

novoroční projev. Psal se 1. leden 1979 a z Pražského hradu hodnotil právě skončivší 

rok prezident Gustáv Husák. O mnoho zajímavější je ale skutečnost, že nemluvil pouze 

za sebe. Naopak. Předtím, než všem srdečně poblahopřál „jménem svým“, stihl to 

udělat hned za tři instituce. Zřejmě podle důležitosti uvedl nejprve ústřední výbor 

Komunistické strany Československa (jehož byl v té době generálním tajemníkem), 

ústřední výbor Národní fronty a československou vládu. Dobře to ilustruje, jak 

komunistický režim vnímal jednotlivce. Daleko významnější roli v jeho očích hrála 

skupina, popřípadě masa.  

Podobně se toto vidění světa projevuje i v dalších částech projevu. „V pohodě 

svátečních dnů jsme se rozloučili s loňským rokem. Oprávněně můžeme říci, že byl pro 

náš lid, pro naši vlast, dalším dobrým rokem.“54  Slovní spojení „náš lid“, které není 
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53 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1979 
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blíže určené, specifikované, provází celou Husákovu řeč. Poslední prezident totalitního 

Československa jej upřesní jen jednou. A to když děkuji za činorodou práci „dělníkům, 

rolníkům, inteligenci, našim ženám, mládeži a ostatním občanům“ 55, kteří podporují 

politiku Komunistické strany Československa. Všichni zmínění nejsou nicméně ničím 

jiným, než články v soukolí komunistického zřízení, jak je ve svém novoročním projevu 

přirovnává i sám Husák: „Každý článek našeho hospodářství musí v tomto roce zvýšit 

svůj přínos k plnění úkolů, odkrývat rezervy, zdokonalovat organizaci výroby a rychleji 

uplatňovat poznatky vědy a techniky.“56 

V kontextu výše uvedeného je na místě zmínit, že Husák v projevech málokdy 

hovoří sám za sebe jako za jedince, jako za prezidenta země obecně. V závěru jedné ze 

svých řečí například místo vyjádření vlastního přesvědčení, že se nadcházející rok 

vydaří, používá formulace typu „jsme přesvědčeni, že se nám i v letošním roce bude 

dobré dílo dařit, že tvořivou prací přispějeme k dalšímu rozkvětu naší drahé vlasti –

Československé socialistické republiky“57, či že si „všichni vroucně přejeme“ 58, aby 

byl i následujíc rok rokem míru. Nekonkrétnost toho, kdo si to přeje, vede k jistému 

oslabení samotného přání i rozmělnění odpovědnosti v případě, že se ho nepodaří 

naplnit.  

A zájmeno my skryté za slovesy v Husákových větách, plní ještě jednu funkci. 

Jako prostředek sociální deixe vytváří přesně v duchu politických řečí typické dělení, na 

jehož jedné straně stojí socialistické Československo a jeho spojenci (Sovětský svaz), 

a straně druhé stojí oni, naši ideoví nepřátelé (kapitalisté ze Spojených států amerických 

a západní Evropy).  

Vrátíme-li se ale k úvodní ukázce, už jejím letmým porovnáním s dalšími 

Husákovými novoročními řečmi zjistíme, že poslední komunistický prezident začátky 

svých vystoupení téměř neměnil. A podobné zůstávaly rok co rok stejné i celé projevy, 

o tom ale až dále. Úvod ve většině svých novoročních projevů koncipoval Husák jako 

soubor zdvořilostních frází typických pro první den nového roku. Vedle oslovení 

„vážené soudružky, vážení soudruzi“ se často snažil také vlichotit do přízně auditoria 

oslovením „drazí přátelé“. Občas, zejména ve svých prvních prezidentských 

novoročních projevech, připojil pasáž, která divákům či posluchačům avizovala, že 

hodlá svůj projev pojmout tradičně. „V životě člověka i v životě společnosti a státu je to 
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příležitost k zamyšlení, co se nám v minulém roce zdařilo a co ne, co nás čeká a co si 

slibujeme od příštího roku.“59 

O mnoho nápaditější nejsou Husákovy projevy ani v dalších částech. Mají 

jednoduchou textovou výstavbu, neobsahují žádné citace. A také mají čistě 

monologický charakter, Husák si například nepokládá žádné řečnické otázky. Co se týče 

možných dalších interpretací textu, jsou projevy posledního komunistického prezidenta 

do značné míry uzavřenými texty, které neumožňují více výkladů. Husák své řeči 

v duchu administrativního stylu koncipuje tak, aby z nich bylo vše dopředu zřejmé 

a jednoznačné, a nemohlo tedy dojít k jejich chybné interpretaci.  

Co se týče dispozice textu, postupuje Husák chronologicky vždy od hodnocení 

právě skončivšího roku k událostem, které před republikou stojí. Byť tato složka je 

v některých novoročních projevech posledního komunistického prezidenta značně 

upozaděna a smrskne se do vyjádření víry, že i v roce nadcházejícím „se bude dobré 

dílo dařit, že tvořivou prací přispějeme k dalšímu rozkvětu naší drahé vlasti – 

Československé socialistické republiky“60. Kromě toho Husák už jen obvykle shrne 

několik málo nadcházejících věcí. Například, že se bude konat sjezd KSČ, všeobecné 

volby, či že si komunistický režim připomene nějaké významné jubileum, které je 

potřeba náležitě oslavit. 

 

Styl novoročních projevů Gustáva Husáka odpovídá dřívějším klasifikacím 

politických vystoupení, která byla, jak již zaznělo výše, stavěna na roveň stylům 

odbornému či administrativnímu. Víc než čemukoliv jinému se Husákovy sváteční řeči 

podobají úředním dokumentům, které známe ze státní správy či velkých podniků. 

Vyznačují se opakováním ustálených frází a formálními jazykovými prostředky. 

Obsahují velké množství dat i číselných údajů. A mají výrazně neosobní povahu.  

„Objem průmyslové výroby v loňském roce představoval už dvojnásobek objemu 

výroby z roku 1967. Byla také sklizena dosud nejvyšší úroda obilovin v dějinách naší 

země, téměř jedenáct milionů tun. Do užívání byly dány nové významné průmyslové 

stavby, druhá trasa pražského metra, nové úseky dálnic, více než 130 tisíc nových 

                                                                                                                                               
58 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1979 
59 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1975 
60 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1979 
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moderních bytů, velký počet nových školských, dětských, zdravotnických, kulturních, 

obchodních a dalších objektů, které slouží pracujícím.“61  

V úryvku lze vše výše uvedené vidět v praxi. Poslední komunistický prezident 

bilancuje vždy na Nový rok uplynulých 365 dnů v mnoha směrech podobně, jako by 

hodnotil výsledky nějaké firmy. Úspěchy a neúspěchy dokládá tunami sklizeného obilí 

či počty nových domů. Neosobní vyjadřování dokládá časté využití trpných větných 

konstrukcí: „Byla také sklizena dosud nejvyšší úroda obilovin“ či „Do užívání byly 

dány nové významné průmyslové stavby“. Typické pro administrativní styl jsou 

i Husákem používané jednoduché věty a také jejich poměrně rozsáhlá délka, která 

souvisí s větším počtem koordinačních spojení – „průmyslové stavby, druhá trasa 

pražského metra, nové úseky dálnic“; dále se snahou o poskytnutí úplné informace. 

Podmět ve větě také často rozšiřuje řada atributů – „školských, dětských, 

zdravotnických, kulturních, obchodních a dalších objektů“.  

Vedle výše zmíněných věcných pasáží zaujímá v novoročních projevech 

prezidenta Gustáva Husáka neméně důležité místo i komunistická propaganda. 

Tematicky jde zejména o neustálé utvrzování se ve správnosti socialistické myšlenky. 

„Soudružky a soudruzi! Vstupujeme do nového roku, v němž budeme pokračovat po 

cestě, jejíž téměř desetileté výsledky a zkušenosti potvrzují, že je to cesta správná.“62 

Takový argument lze přitom označit za klamný. A to konkrétně za argument proton 

pseudos, důkaz chybný nebo sporný už od samého počátku.63 V tomto duchu se Husák 

ve svých svátečních řečech snaží také vyhrocovat rozdíl mezi pozitivním světem 

vlastních hodnot a veskrze záporným obrazem nepřítele. Přesně v duchu politických 

řečí, jak bylo zmíněno výše. A používá k tomu, jak již bylo také uvedeno, dělení na my 

a oni. Byť ve většině případů jsou obě tyto skupiny, opět po vzoru administrativního 

stylu, jasně definované, neboť použití zájmen by mohlo vytvářet prostor pro nežádoucí 

mnohoznačný výklad.  

Vytvořit kontrast mezi dvěma světy se poslední komunistický prezident snaží 

v zásadě dvěma způsoby. Na straně jedné vyzdvihuje nezpochybnitelné úspěchy 

Československa v oblasti hospodářství: „Tyto výsledky výrazně vynikají ve srovnání 

s vývojem v kapitalistických zemích, které procházely hlubokými politickými 

a hospodářskými otřesy. Stagnovala nebo poklesla výroba. Miliony nezaměstnaných žijí 
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v nejistotě, ve strachu před zítřkem a v beznaději.“64 Na straně druhé se ve svých 

novoročních řečech snaží vyvolávat v auditoriu trvalý pocit strachu, ohrožení a nutnosti 

neustálého boje s „imperialistickými kruhy“ západu, jež se snaží nabourat mírové 

soužití ve světě a získat převahu nad státy socialistického společenství. „Útočí proti 

silám pokroku a demokracie, které bojují za svobodu národů, proti imperialistické 

nadvládě a vykořisťování.“65 Takové důkazy lze pro změnu označit za argumentum ad 

populum66, tedy demagogické či populistické – v případě zmínky o milionech 

nezaměstnaných, kterou lze považovat za apel na slabiny publika. A argumentum ad 

baculum67, tedy argumenty opírající se o hrozbu násilí zřejmou z popsané situace.  

Za zmínku stojí také skutečnost, že jednotlivá témata a argumenty Husák 

rozmisťoval ve svých novoročních projevech umně tak, aby výše uvedený pocit strachu 

a ohrožení posílil. Poté, co ve své sváteční řeči obvykle vyjmenoval úspěchy uplynulého 

roku, zdůraznil, že při tom všem muselo socialistické Československo překonávat 

překážky kladené imperialisty. Aby toto následně použil jako argument pro nutnost 

dosažení ještě lepších výsledků v nadcházejícím roce.  

 

Strohé, přesné a jednoznačné vyjadřování by odpovídalo Husákovu právnickému 

vzdělání. Vzhledem k tomu, že stejně jako Husákovy projevy vypadaly i projevy jeho 

předchůdců, lze usuzovat, že se v nich víc než prezidentova osobnost odrazil dobový 

styl veřejných vystoupení. Ten posílila neexistence svobodné diskuze, a tudíž 

i oponentů z řad řečníků, s nimiž by bylo nutné poměřovat své argumenty.   

Rok co rok se nejspíš i proto opakovaly v novoročních projevech prezidenta 

Husáka tytéž fráze, věty i celé odstavce. Pro srovnání uvádím části dvou svátečních řečí 

z let 1979 a 1980. V první Husák prohlásil: „Oprávněně můžeme říci, že byl (loňský rok 

– pozn. autorky) pro náš lid, pro naši vlast, dalším dobrým rokem. Pokročili jsme při 

plnění programu XV. Sjezdu Komunistické strany Československa.“ 68 V druhé uvedl: 

„Plným právem můžeme říct, že v uplynulém desetiletí i v minulém roce přinesla 

obětavá práce milionů našich občanů při realizaci závěrů XIV. a XV. Sjezdu KSČ dobré 

plody.“69 
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Nebývalo tomu nicméně tak vždy. Jak již bylo v této práci zmíněno, Husák byl 

velice inteligentní, sebevědomý a vynikal jako ohnivý řečník. Platilo to o něm ještě na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. „Projev měl neobyčejně 

působivý. Musím říct, že i když jsem před ním mluvil s potleskem a ne zcela neúspěšně, 

tak jsem byl, takříkajíc, položen na lopatky. Husák mne ve svém projevu citoval 

nejméně desetkrát, prostě se na mne zaměřil, aby měl symbolickou postavu toho, co je 

špatné v samé podstatě, a zvládl to se suverenitou, kterou mu nelze upřít…“70 vzpomíná 

na své střetnutí s Husákem jeho někdejší spolustraník, později disident a mluvčí Charty 

77 Jaroslav Šabata. Oba muži se setkali na zasedání KSČ, kde pozdější prezident po 

srpnu 1968 vystupoval jako advokát sovětských zájmů a zasazoval se o dodržování 

v Moskvě podepsaných dohod, jež si kladly za cíl potlačení obrodných demokratických 

procesů ve společnosti.   

Šabatovo tvrzení dokládá například i Husákův projev na prvomájové manifestaci 

pracujících z května 1972. Pozdější prezident v něm využívá i takové postupy, jako 

opakování s variacemi (figuru epanafora) či gradaci. „Zdravíme bratrský lid 

spřátelených a spojeneckých socialistických států… Pozdravujeme bojující lid 

Vietnamu… Pozdravujeme komunistické a dělnické strany… Pozdravujeme 

demokratické a pokrokové hnutí arabského světa…“71 „Ať žije První máj – mezinárodní 

svátek pracujícího lidu. Ať žije pracující lid socialistického Československa! Ať stále 

vzkvétá naše drahá vlast – Československá socialistická republika! (…) Ať žije 

organizátorka úspěchů našeho pracujícího lidu – naše Komunistická strana 

Československa!“ 72 

Už první Husákův novoroční projev v roli prezidenta republiky je nicméně 

vysoce formální a příliš se nevymyká z výše uvedených ukázek z jeho pozdějších 

svátečních řečí. Pro srovnání: „Můžeme říci, že uplynulý rok 1974 byl ve všech 

oblastech pro Československo dobrým rokem. Důstojně se přiřadil k několika 

předcházejícím rokům v rozvoji našeho hospodářství, životní úrovně a celé 

společnosti.“73 Byť na některých místech Husákových prvních novoročních projevů 

jsou pokusy o alespoň malou míru osobitosti a ozvláštnění řeči znát. V roce 1977 Husák 

například na závěr svého vystoupení divákům a posluchačům přeje, tak jak na to prý byl 
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zvyklý doma. „V mém rodném kraji si dobří lidé k novému roku navzájem přáli, aby 

pole kvetlo žitem, dvůr dobytkem a dům dobrým zdravím, aby od nejmladšího po 

nejstaršího hlava nezabolela. To přeji i vám, drazí spoluobčané.“74 

Objektivně se Husákovým zvolením do prezidentského úřadu nic podstatného 

nezměnilo. Od roku 1969, kdy stanul v čele KSČ, totiž „dělal vše pro to, aby skutečnou 

mocí disponoval stranický aparát a prezidentský úřad měl jen reprezentativní, 

symbolický charakter“75. Možná právě proto se ale z jeho novoročních projevů vytratila 

ona ohnivost, o níž byla výše řeč. Uvažovat lze také nad tím, zda posledního 

komunistického prezidenta opět „neudusil“ režim, jež sám budoval a podporoval. Zda 

se normalizace a „umrtvující nedění“, o němž později, jak bude uvedeno dále, mluvil 

Václav Havel, nepodepsalo i na Husákovi. „Jak roky plynuly a Husák stárnul, 

uvědomoval si pořád zřetelněji, že se mu nepodaří porazit skupinu zcela otevřených 

přisluhovačů Moskvy, soustředěných kolem Biľaka, Jakeše a Indry… Pochopil již také, 

že od Brežněva a od jeho nástupců se nedočká ani stažení sovětských okupačních vojsk 

z Československa, ani snížení jejich počtu a vyklizení alespoň některých posádek, o což 

ještě pořád velice stál.“76 Svou roli jistě sehrál i Husákův zdravotní stav. V roce 1978 ho 

postihla první mozková příhoda a pak přišly další. 

 

Ve většině novoročních projevů Gustáva Husáka se mísí několik opakujících se 

témat, z nichž některá plynou již z výše uvedených ukázek. Velký prostor ve svých 

svátečních řečech poslední komunistický prezident věnuje hospodářské situaci země, 

vypočítává, co se povedlo, kolik se sklidilo tun obilí, postavilo kilometrů nových dálnic 

a podobně. Paralelně s ekonomickou situací Husák zmiňuje téma politiky, jež má 

podobu neustálého utvrzování se ve správnosti socialistické myšlenky. „Skončili jsme 

úspěšně dva roky této pětiletky a tím jsme si i v praxi prověřili, že jsme na XV. sjezdu 

KSČ zvolili správnou cestu rozvoje naší země a života našeho lidu.“77 K potvrzení výše 

uvedeného Husák nejčastěji přidává ideologicky zabarvené srovnání Československa 

s kapitalistickými zeměmi, jak je uvedeno i výše v této práci. Československý prezident, 

a po většinu času stráveném na Pražském hradě rovněž první muž KSČ, novoroční 

projevy také využívá k tomu, aby tlumočil občanům závěry stranických sjezdů.  

                                                                                                                                               
73 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1972 
74 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1977 
75 PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. Praha: 
Brána, 2003. s. 302 
76 Tamtéž, s. 306 
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Dalším ze zmíněných témat v Husákových svátečních řečech je zahraniční 

politika. Prezident pravidelně hovoří o spolupráci se Sovětským svazem i dalšími 

socialistickými zeměmi. Dobrou spolupráci s těmito považuje za „základ pro další 

cestu“78. V této souvislosti se novoročními projevy poslední komunistické hlavy státu 

prolíná i téma míru. Husák označuje Sovětský svaz za jeho původce a ochránce. 

„V roce, do něhož vstupujeme, budeme si připomínat 30. výročí vyvrcholení národně 

osvobozeneckého zápasu našeho lidu, 30. výročí osvobození naší země Sovětskou 

armádou. V této souvislosti vzpomínáme na tragická léta našich národů 

a československého státu, na hitlerovskou agresi a válku, rozbití a okupaci 

Československa, na mnohaleté utrpení a oběti našeho lidu, který se s nacistickým 

diktátem a terorem nikdy nesmířil.“79 Výše uvedená slova slouží Husákovi mimo jiné 

jako další argument pro potvrzení socialistické myšlenky.  

2.2 Václav Havel 

Poslední prezident Československa a první prezident České republiky o sobě 

prohlašoval, že nikdy nebyl politikem a nikdy jím ani být nechtěl.80 Za celý život 

nevstoupil do žádné politické strany (byť později některá politická uskupení otevřeně 

podporoval) a vždy si nechával od každodenní politiky odstup.  

„Jsem spisovatel a své poslání jsem vždycky chápal jako povinnost říkat pravdu 

o světě, v němž žiju, vypovídat o jeho hrůzách a mizérii, tedy spíš varovat, než dávat 

návody. Navrhovat něco lepšího a uvádět to v život, to je spíš úkolem politika – a já 

politikem nikdy nebyl a nikdy ani být nechtěl,“81 nechal se slyšet například v knize 

Dálkový výslech sepsané jako rozhovor s novinářem Karlem Hvížďalou.  

K literatuře Václav Havel tíhnul už od dětství. Jako desetiletý prý četl Peroutkův 

Dnešek, Čapka, či Masaryka. Ideové prostředí masarykovského humanismu ho 

ovlivnilo na celý život. Na prvního československého prezidenta ve svých textech často 

odkazoval. Psát Havel podle svých slov začal prakticky hned, co se naučil písmenka. 

Skládal básničky, psal seriály a ve třinácti letech dokonce napsal filosofickou knihu.82 

                                                                                                                                               
77 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1978 
78 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1978 
79 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1975 
80 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Melantrich, 1989. 
81 Tamtéž, s. 12 
82 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Melantrich, 1989. s. 25 
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Od dvaceti let pak publikoval studie a články v různých literárních a divadelních 

periodikách.83  

Co ovšem Havla poznamenalo ještě více, byl jeho buržoazní původ. Havlovi byli 

známá pražská podnikatelsko-intelektuálská rodina spjatá s českým kulturním 

a politickým děním dvacátých až čtyřicátých let. A za to první český prezident náležitě 

pykal. „Můj dětský pocit vyřazenosti z celku či lability mého zakotvení v něm 

(rozvinutý později, po vítězství komunismu, zkušeností trvalého terče takzvaného 

třídního boje, tedy opět zkušeností nezaviněné vyřazenosti) nemohl neovlivnit úhel 

mého pohledu na svět – pohledu, který je vlastně i klíčem k mým hrám,“84 svěřil se 

první český prezident.  

Nejprve komunistická moc Havlovi nedovolila kvůli jeho původu studovat 

žádnou vysokou školu s humanitním zaměřením, a tak po dvou letech trápení na 

Českém vysokém učením technickém a vojenské službě začal pracovat jako kulisák. 

Dálkové studium dramaturgie nakonec zakončil až v polovině šedesátých let, kdy už se 

v Divadle Na Zábradlí hrála jeho hra Zahradní slavnost. Později byl Havel za své 

občanské postoje celkem třikrát uvězněn a ve vězení strávil celkem téměř pět let.85 

V roce 1968 se angažoval jako předseda Klubu nezávislých spisovatelů a člen Klubu 

angažovaných nestraníků. Po potlačení Pražského jara a vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy rozhořčeně vystupoval proti represím, psal tehdejšímu prezidentovi Gustávu 

Husákovi, byl jedním z iniciátorů a jedním z prvních třech mluvčích Charty 77, později 

spoluautorem petice Několik vět.86  

Na Pražský hrad vynesla Václava Havla sametová revoluce. Jako jednu 

z vedoucích postav nově založeného Občanského fóra ho po abdikaci Gustáva Husáka 

těsně před Silvestrem 1989 zvolilo československým prezidentem Federální 

shromáždění ještě ve starém politickém složení. Až o půl roku později Havla ve funkci 

potvrdilo nové Federální shromáždění, které už vzniklo po svobodných volbách. 

„Václav Havel byl jednoznačným zastáncem společného federativního státu Čechů 

a Slováků a v tomto směru uplatňoval i svůj politický vliv.“87 Československo se 

                                                 
83 Václav Havel - Pražský hrad. Pražský hrad [online]. 2009 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: 
http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/vaclav-havel.shtml 
84 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Melantrich, 1989. s. 9 
85 Václav Havel - Pražský hrad. Pražský hrad [online]. 2009 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: 
http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/vaclav-havel.shtml 
86 Tamtéž 
87 Tamtéž 
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pohromadě udržet nepodařilo. Havel ale vyjma několikaměsíční přestávky, kterou 

zapříčinil rozpad federace, strávil na Pražském hradě celkem dlouhých třináct let.  

Celá dvě pětiletá funkční období čekala Havla v čele samostatného českého 

státu. I když podruhé, v roce 1998, už nevyhrál prezidentské klání tak jednoznačně jako 

v roce 1993 – hlavou státu se stal až ve druhém kole, a to ještě nejnižší možnou většinou 

hlasů poslanců. Mohla za to tehdejší vnitropolitická krize. Na podzim roku 1997 se po 

aféře s financováním ODS rozpadla vláda premiéra a tehdejšího předsedy Občanské 

demokratické strany Václava Klause. Havel (k nelibosti Klause a ODS) poměry na 

politické scéně snad poprvé z titulu své funkce ostře zkritizoval. A jen několik dní před 

prezidentskou volbou jmenoval úřednický kabinet v čele s dosavadním guvernérem 

České národní banky Josefem Tošovským.  

Polistopadové nadšení z Havla navíc postupně opadalo i ve společnosti. 

V polovině devadesátých let postihlo českého prezidenta nádorové onemocnění plic 

a více než úřadu se musel věnovat léčení. A body v očích veřejnosti mu nepřinesla ani 

skutečnost, že se v roce 1997 krátce po smrti své ženy Olgy podruhé oženil s herečkou 

Dagmar Veškrnovou. 

Prezidentský mandát vypršel Havlovi 2. února 2003. Ani poté se ale nepřestal 

vyjadřovat k věcem veřejným. Otevřeně podporoval například program Strany 

zelených. „Za své literární a dramatické dílo, za smýšlení a celoživotní úsilí 

o dodržování lidských práv, obdržel Václav Havel řadu státních vyznamenání, 

mezinárodních cen a čestných doktorátů.“88 Zatímco ale ve světě sklízel jedno uznání za 

druhým, v České republice se k jeho odkazu začali opět lidé a především politici hlasitě 

hlásit až po jeho smrti v prosinci 2011.  

2.2.1 O projevech 
Z odpovědí Ladislava Špačka, který byl od roku 1992 do roku 2003 mluvčím 

prezidenta Václava Havla a zároveň vedl Tiskový odbor Kanceláře prezidenta 

republiky, na zaslané otázky týkající se prezidentských novoročních projevů vyplynulo, 

že si první česká hlava státu psala sváteční promluvy sama. „Ano, (Václav Havel – 

pozn. autorky) byl na své projevy hrdý, bral je nejen jako filozofické nebo politické 

dílo, ale jako literární dílo a nikdy by nečetl důležitý projev, který by si nenapsal sám,“ 

uvedl Špaček. A když podle něj prezident několikrát přečetl nějaký nevýznamný rutinní 

                                                 
88 Václav Havel - Pražskký hrad. Pražský hrad [online]. 2009 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: 
http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/vaclav-havel.shtml 
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proslov, který mu připravil Jiří Šitler, vzdělaný pracovník Politického odboru, měl 

přitom výčitky svědomí a na jeho dikci bylo znát, že text neprožívá jako svůj vlastní.  

Havel psal projevy obvykle v Lánech, kde měl největší klid a soustředění, někdy 

řeči vznikaly na jeho chalupě na Hrádečku. První český prezident neuměl psát podle 

Špačka v kanceláři a vadilo mu rovněž psaní na objednávku. Argumentoval, že 

spisovatel nemůže psát tehdy, když mu to nějaký úřad uloží, ale když má inspiraci, když 

ho políbí múza. Jeho nechuť psát projevy vyplývala částečně i postupem techniky 

a z toho, že se musel potýkat s počítačem. „Základní funkce si Václav Havel pod 

vedením Vladimíra Hanzela, počítačového odborníka, osvojil, ale stejně se mu stávalo, 

že napsal několik stran pracně vytvořeného textu a ten se najednou z počítače „ztratil“, 

prostě zmizel,“ připomněl Špaček v odpovědích úryvek ze své knihy Deset let 

s Václavem Havlem.  

Sepsané projevy nechával Havel posuzovat svým nejbližším spolupracovníkům, 

což byli obvykle tři nebo čtyři lidé. Špaček patřil mezi ně. Všichni dávali prezidentovi 

k projevům své připomínky. „Jakkoli ale prezident chtěl znát náš názor, málokdy naše 

připomínky akceptoval. Pokud byly věcné (věcné chyby, pravopisné nebo tvaroslovné 

chyby), tak je přijal, ostatní nápady mu zasahovaly do literární struktury a rozrušovaly 

mu rytmus, gradaci a podobně,“ odpověděl Špaček.  

Novoročním projevům podle tiskového mluvčího přikládal Havel mimořádný 

význam, „Je to jednou za rok zcela samostatná prezentace prezidenta, nikdo mu neklade 

otázky, neskáče do řeči, muže si říct, co chce, a navíc u televize sedí většina národa,“ 

uvedl. První český prezident proto už začínal na projevech pracovat zpravidla počátkem 

prosince. „Nejdříve si napsal pár tezí, co by tam mělo být, a konzultoval je s námi. 

Dávali jsme mu náměty, upozorňovali na důležité věci, které by v tom kterém roce 

neměly chybět, ale většinou je měl už připraveny sám. Pak chodil týden, dva s těmito 

tezemi v hlavě a myslel na ně. V hlavě mu dozrávaly formulace, obraty, souvislosti 

a pak – obvykle pár dní před 20. prosincem – se uchýlil do Lán a za víkend projev 

napsal. Připomínkování trvalo jeden až dva dny a kolem 22. prosince se projev natáčel. 

Ale to jen tehdy, když prezident odjížděl někam na dovolenou. Pokud nikam nejel, 

natáčelo se až 29. nebo 30. prosince, protože prezident byl posedlý obavou, že by se 

událo něco, co by v jeho projevu nebylo,“ uzavřel Špaček.  
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2.2.2 Vlastní rozbor 

 „Milí spoluobčané, 

čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak 

naše země vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, 

jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že 

jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.“89 

Slova Václava Havla o tom, jak „naše země nevzkvétá“, jsou už téměř památná. 

Vyřkl je ve svém prvním novoročním projevu v roce 1990. A v duchu výše popsaných 

obecných míst jsou opakováním slibu a výstrahy, že nás čeká tvrdá práce. Podobně 

o padesát let dříve varoval Brity premiér Winston Churchill, když v květnu 1940 po 

nástupu do funkce prohlásil: „Nemohu vám nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot.“90 

Stejnou výstrahu lze ale nalézt už ve Starém zákoně. Když Bůh vyháněl Adama s Evou 

z ráje, řekl mu: „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž 

jsi byl vzat.“91  

Úvod, který Havel zvolil, je typickou ukázkou insinuace (vemlouvání). Byl si 

dobře vědom, že po čtyřiceti letech totality ztratily prezidentské projevy u občanů 

jakoukoliv vážnost a respekt, a tak typické novoroční obraty svých předřečníků hned na 

začátku vystoupení jízlivě parafrázoval, aby je potom zakončil větou „Předpokládám, 

že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.“, která implikuje, že 

komunističtí prezidenti lidem lhali. Slovo „lhát“ přitom bývá zvlášť v politickém 

diskurzu vnímáno skoro až jako nepatřičné, hanlivé a politici místo něj často volí méně 

konfliktní „neříkat pravdu“. Havel se ale vůči komunistům ostře vymezil.  

Podobnou narážku na své předřečníky z dob totality si Havel neodpustil ani 

o rok později: „Bývaly doby, kdy mohl prezident na Nový rok přečíst týž projev, který 

četl před rokem, a nikdo by nic nepoznal. Ty doby naštěstí pominuly.“92 A ke 

komunistickému režimu se ve svých projevech vracel i mnoho let později, například 

když v roce 1996 opět použil narážku na oblíbený „vzkvétající“ obrat totalitních 

státníků. Upozorňoval tehdy na to, že nestačí jen plnit stanovené cíle v podobě zřízení 

demokratických institucí, zavedení tržní ekonomiky a podobně. Ale že je budování 

demokratického státu nekončící proces. „Podobně nesmyslné by bylo, kdyby dnes někdo 

                                                 
89 Novoroční projev Václava Havla z roku 1990 
90 vod: Příběhy projevů. In: Mladá fronta Dnes. 2. 8. 2010. s. 2 
91 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. 14. vyd. Český ekumenický překlad. Praha: Česká 
biblická společnost, 2008. 
92 Novoroční projev Václava Havla z roku 1991 
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doufal, že samo zřízení demokratických institucí a pouhé stanovení pravidel volné hry 

tržních sil a svobodného podnikání automaticky zaručí, že všechno je navždy v pořádku 

a naše země bude už natrvalo a bez problémů vzkvétat.“93 

Jindy první český prezident odkazoval na totalitní režim skrytě. A to především 

ve chvílích, kdy chtěl auditorium varovat před škodlivými jevy, které podle jeho názoru 

ohrožovaly nové demokratické uspořádání. „Máme mezi sebou moderní a kultivované 

normalizátory, kteří by nejraději tahali za nitky téměř od všeho – velkými podniky 

počínaje, televizí a novinami pokračuje a zastupitelskými sbory konče.“94 Takto Havel 

promluvil k občanům prvního ledna 2002. Slovem „normalizátoři“ přitom jasně 

odkázal stoupence komunistického režimu, kteří zejména v sedmdesátých letech 

minulého století potlačovali veškerou obrodu ve společnosti a demokratické procesy 

spjaté s událostmi roku 1968.  

 

Podíváme-li se na úvodní Havlova slova obecně, zjistíme, že jen málokdy 

začínal svůj novoroční projev tradičně. Výjimkou jsou jen novoroční řeči ku příležitosti 

velkých historických a časových mezníků. K tradičnímu pojetí svého vystoupení se 

uchýlil například, když se lámalo tisíciletí. „Dnes o půlnoci jsme vstoupili do roku 

velkého přelomu věků. Takový čas lidé tradičně pociťují jako výzvu k zásadnějšímu 

přemýšlení o sobě samých, o světě, o smyslu všech věcí. Myslím, že jsou vážné důvody 

k tomu, aby i pro nás, občany České republiky, byl nadcházející rok časem nových úvah 

o našem společném životě.“95 

Mnohem častěji se ovšem první český prezident snažil úvod svých vystoupení 

koncipovat tak, aby navodil jistý pocit sounáležitosti s občany (diváky a posluchači). 

Snažil se je překvapit, zaujmout, či získat na svoji stranu tak, jako ve svém již 

zmíněném prvním novoročním projevu, kde se vymezil vůči komunistickým 

předřečníkům. Příkladem novoročního projevu, jehož úvod připomíná spíš osobní 

rozhovor mezi přáteli, či alespoň známými, je Havlova sváteční řeč z roku 1997. Tehdy 

první český prezident promluvil k občanům po ztrátě manželky Olgy a po prodělání 

těžké nemoci: „Milí spoluobčané, dovolíte-li, začal bych tentokrát trochu osobněji. 

V roce, s nímž jsme se právě rozloučili, jsem se dvakrát ocitl tváří v tvář smrti. Poprvé, 

když si přišla pro bytost mi nejbližší, a podruhé, když nedávno kroužila kolem mého 

                                                 
93 Novoroční projev Václava Havla z roku 1996 
94 Novoroční projev Václava Havla z roku 2002 
95 Novoroční projev Václava Havla z roku 2000 
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nemocničního lůžka.“96 Zkraje řečnickou otázkou zase prezident začal o rok dříve, když 

po úvodním oslovení „Vážení spoluobčané“ zařadil „jsme, či nejsme spokojeni 

s vývojem v naší zemi?“97. Nebo v roce 1994, když si na úvod vytyčil tři otázky týkající 

se rozpadu Československa.  

Obvyklé přání všeho dobrého v nadcházejícím roce, hodně štěstí a zdraví, Havel 

zařazoval až na konec svých řečí. A to ještě v řadě případů nepřál tradičně, ale například 

překvapivou narážkou či parafrází. Někdy i obojím zároveň, jako v následující ukázce 

ze závěru novoročního prezidentského projevu z roku 1990: „Můj nejvýznačnější 

předchůdce zahájil svůj první projev citátem z Komenského. Dovolte mi, abych já svůj 

první projev ukončil vlastní parafrází téhož výroku: Tvá vláda, lide, se k tobě 

navrátila!“98  

Slova „můj nejvýznačnější předchůdce“ přitom podle Jiřího Krause patří 

k Havlovu obvyklému stylistickému prostředku – nepřímému pojmenování 

vyjádřenému opisem, figurou perifráze „podněcující napětí a součinnost auditoria při 

dotváření smyslu věty“99. V tomto případě Havel ukazuje na prvního československého 

prezidenta Tomáše Gariggua Masaryka, k jehož odkazu se, jak uvidíme dále, vrací v roli 

hlavy státu poměrně často. Pro úplnost je na místě připomenout, že perifrázi využil 

Havel i v jednom z úryvků výše. A to svou zesnulou manželku Olgu popsal slovy 

„bytost mi nejbližší“ a svoji nemoc metaforou „smrt kroužila kolem mého 

nemocničního lůžka“. 

Jiným typem úvodu novoročního projevu v Havlově podání je seskupení hned 

několika řečnických otázek na úvod vystoupení. Příkladem může být prezidentova 

slavnostní řeč z roku 1994. Ta po úvodním oslovení začínala: „…když vstupovala před 

rokem do života samostatná Česká republika, pro většinu z nás to byl spíš důvod 

k zamyšlení než k oslavám. Ptali jsme se sami sebe: co pro nás všechny - Čechy 

i Slováky - bude znamenat toto rozdělení našeho dosavadního domova? Co to bude 

znamenat pro střední Evropu? Máme to chápat jako úspěch našich reprezentací, nebo 

jako prohru v zápase o společný stát?“100  

Úvodní katafora „před rokem“ měla vrátit auditorium ve vzpomínkách o 365 

dní zpět. Dál Havel předjímal otázky, které si tehdy mohli občané klást a jejich výčet 

                                                 
96 Novoroční projev Václava Havla z roku 2007 
97 Novoroční projev Václava Havla z roku 1996 
98 Novoroční projev Václava Havla z roku 1990 
99 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 97 
100 Novoroční projev Václava Havla z roku 1994 
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použil jako odrazový můstek pro svůj novoroční projev. Z otázky „co pro nás všechny – 

Čechy i Slováky – bude znamenat toto rozdělení“ vyplývá presupozice, že v minulosti 

sdílely oba národy jednu vlast společně. Vytyčené řečnické otázky nejen že vzbuzují 

očekávání diváků a posluchačů, co prezident sdělí dál, ale také prozrazují další 

kompozici textu. Havel jejich prostřednictvím formuluje osnovu svého vystoupení 

přímo (takzvaně in medias res), místo aby použil běžné metařečové komentáře, 

například zaprvé, zadruhé, zatřetí. I když ani o takové fráze není v jeho projevech, 

vzhledem k jejich délce nouze. (Pro představu: Havlovy projevy čítají i deset 

normostran. Stejně jako tři řeči jeho nástupce Václava Klause dohromady.) Ve svém 

druhém novoročním projevu z ledna 1991 Havel pro přehlednost dokonce používá 

výčet, když pomocí číslovek vypočítává, jaké úkoly před demokratickým 

Československem stojí. 

 

Polyfonní charakter nicméně nemají novoroční prezidentské projevy Václava 

Havla jen v úvodu. Řečnické otázky totiž patří v jeho vystoupeních k důležitým 

kompozičním prvkům. Slouží zejména jako průvodce publika v jinak dlouhé a často 

obtížně srozumitelné řeči.  

Například novoroční vystoupení z roku 1995, které Havel koncipoval mimo jiné 

jako filosofické zamyšlení o naději, postupně řečnické otázky člení na to, co je naděje 

a co je potřeba dělat, aby se k lidem vrátila. Otázky přitom nejsou jako ve výše 

zmíněném případě s dělením Československa vyřčeny hned na úvod sváteční řeči, ale až 

v jejím průběhu, kde vždy uvozují další představované téma nebo jeho část.  

Výjimkou ale nejsou ani takové řečnické otázky, které Havel nechává bez 

odpovědi. V takové podobě plní roli apelu na auditorium, výzvy k zamyšlení se. Byť 

kontext odpovědi, ke kterým by měl divák či posluchač dojít, často implikuje. Takové 

řečnické otázky lze označit jako dialektické, ty buď nevyžadují odpověď a naopak 

zesilují sílu tvrzení, nebo vedou k jednoznačné odpovědi ano, či ne.101 „…nedopustili 

jsme se - byť třeba v dobré víře - velkého omylu, když jsme z člověka udělali pouhého 

tvůrce zisku, jehož iniciativa povede automaticky k obecnému prospěchu? Ano, kdo jiný 

je tvůrcem hodnot, než svobodný člověk? Ale cožpak je člověk jen tímto? Což není 

zároveň bytostí, která ráda vymění tři privatizační fondy za jeden vlídný úsměv či 

láskyplné pohlazení, a což není zároveň bytostí, které jsou k smíchu všechny řády, 

                                                 
101 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2004. s. 158 
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normy a předpisy a jejímž jediným cílem je ošidit a okrást druhé? Což není někým, kdo 

se chce nezištně účastnit veřejného života a dělat dobré věci pro své bližní, a což není 

zároveň někým, kdo plive na všechna základní pravidla lidského soužití?“102 

Jindy provází auditorium Havlovým projevem naopak zmíněná metafora. Jako 

v případě novoročního projevu z roku 1999. Ten prezident vystavěl na paralele roku 

1989 a přítomnosti. A díky užití básnického jazyka také na paralele skutečných 

a obrazných zdí v tehdejší a v současné společnosti. Havlův projev tehdy začínal 

následovně. Opět jde o příklad, kde řečník seznamuje auditorium s osnovou svého 

vystoupení in medias res. Kompozici řeči tvoří srovnání mezi minulostí a přítomností.  

„Co všechno se v té době zhroutilo? Především bezpočet velkých zdí, které 

nesmyslně rozdělovaly lidi, národy i celé kontinenty. Zhroutila se železná opona 

oddělující evropské národy podmaněné sovětským impériem od národů těšících se ze 

svobody; spadla zeď berlínská i vnitroněmecká; zhroutily se zdi mezi občany, které 

vybudoval vše prostupující strach.“103 Ne náhodně přitom Havel, když zmiňoval zdi, ve 

svém výčtu použil vždy tři příklady – „rozdělovaly lidi, národy i celé kontinenty“, 

„zhroutila se železná opona, zeď berlínská i vnitroněmecká, zdi mezi lidmi“. Souvisí to 

s tradicí číselné symboliky zmíněné již výše v teoretické části této práce.  

Paralelně k událostem minulým pak Havel pokračoval i v další části svého 

projevu. Poté, co poděkoval všem, kteří se o ono zhrocení zdí a budování svobodného 

státu zasloužili, svěřil auditoriu, co ho trápí. A jeho vystoupení postupně gradovalo až 

k apelu na diváky a posluchače, že je potřeba čelit bariérám mezi lidmi, etnickými či 

sociálními skupinami. „Všimněte si: zbořili jsme sice už dávno velkou zeď, která nás 

oddělovala od demokratické Evropy, ale zároveň tolerujeme, že kolem nás a mezi námi 

zvolna a nenápadně vyrůstají zdi nové, o nic lepší než ty, které padly. Tyto zdi nového 

druhu neoddělují od sebe jen jednotlivce či různé sociální skupiny. Ve varovně rostoucí 

míře oddělují i skupiny etnické...“104 

„Duch zdí může mít nakonec jediný důsledek: nenápadné ochromení tak 

důležitých údů demokracie, jakými jsou princip občanské rovnosti, úcta k nezcizitelným 

lidským právům, vůle k soužití, respekt ke kulturní odlišnosti a svéprávné a odpovědné 

občanství. (...) Duchu zdí je třeba čelit.“105  

                                                 
102 Novoroční projev Václava Havla z roku 1997 
103 Novoroční projev Václava Havla z roku 1999 
104 Tamtéž 
105 Novoroční projev Václava Havla z roku 1999 
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Pokud jsem výše zmínila číselnou symboliku, jíž Havel využíval, je na místě 

připomenout také starobylé toposy, které se ve svátečních řečech prvního českého 

prezidenta objevují. Jde zejména o často využívaný příslib stručnosti. Najít lze ovšem 

v Havlových projevech i starobylé vyjádření skromnosti. „…přijímám jako vzácný dar 

osudu, že jsem vás mohl z tohoto místa pozdravit už podesáté a navíc v den, kterým jsme 

definitivně vstoupili do nového tisíciletí.“106 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že novoroční prezidentské projevy prvního českého 

prezidenta Václava Havla nemají podobu standardních politických řečí, nýbrž jsou spíše 

politickými a filosofickými eseji a svébytnými literárními díly. Promítlo se do nich tedy 

to, co Havel dělal před nástupem do prezidentského úřadu, a k čemu se ostatně po jeho 

skončení i vrátil – povolání spisovatele a dramatika.  

Umělecký styl Havlových svátečních řečí dokumentuje velké množství 

použitých metafor, byť jsou v jeho podání více než pouhými řečnickými ozdobami 

prostředkem k novému vyjádření skutečnosti, cestou k novému poznání. Jedním 

z nejzajímavějších novoročních projevů prvního českého prezidenta je v tomto směru 

asi jeho řeč z ledna 1999 s „duchem zdí“, která již byla uvedena. Na básnický jazyk lze 

v Havlových projevech ale narazit téměř na každém kroku. A ukazuje se nejen ve 

složitých metaforách, ale i na pouhém použití příznakové slovní zásoby. Místo 

obvyklého dokonce první český prezident používá knižní ba – „tisícem a jednou věcí 

(…) nemusíme být právem spokojeni, ba mohou nás právem rozčilovat“107 V roce 1991 

první polistopadový prezident například oznámil občanům změnu poměrů ve 

společnosti metaforou „pochmurná obloha nudy a umrtvujícího nedění se protrhla“108. 

Jindy zmiňoval, že „kdo je uvězněn v krunýři dogmat, ať už pravicových nebo 

levicových, ten nám mnoho nepomůže“109.  

Jako zdroj metafor slouží prvnímu českému prezidentovi biblické texty, o nichž 

bude ještě v této diplomové práci řeč. Zmiňuje například Desatero, když vzpomíná na 

teroristické útoky z 11. září 2001, volí slova „ta hrůza přilétla - v duchu Apokalypsy - 

z nebe“110, nebo „byl-li teroristický útok na moderní civilizaci vpravdě temnou bránou 

do třetího tisíciletí, pak pražské setkání by mohlo být naopak světlem na cestě k jeho 

                                                 
106 Novoroční projev Václava Havla z roku 2001 
107 Novoroční projev Václava Havla z roku 1996 
108 Novoroční projev Václava Havla z roku 1992 
109 Novoroční projev Václava Havla z roku 1996 
110 Novoroční projev Václava Havla z roku 2002 
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dobrému obsahu“ 111. Stejně tak Havel čerpá inspiraci z historie – „…zbořili jsme sice 

už dávno velkou zeď, která nás oddělovala od demokratické Evropy, ale zároveň 

tolerujeme, že kolem nás a mezi námi zvolna a nenápadně vyrůstají zdi nové“ 112, či 

z literatury – „Skutečného odhodlání zvrátit nedobrý vývoj je však zatím ve světě málo. 

Jako by jakýmsi samospádem věcí, navzdory zdravému lidskému rozumu, vítězilo heslo 

"po nás potopa", tedy okamžitý zájem nad zájmem dlouhodobým.“113 Heslo „po nás 

potopa“, které v češtině zdomácnělo, se váže k románu českého spisovatele Josefa 

Tomana Po nás potopa, jež přibližuje atmosféru antického Říma za vlády Tiberiovy 

a Caligulovy.  

Pro řadu metafor a přirovnání nicméně první český prezident nachází inspiraci 

třeba i v okolním světě a v přírodě, o jejíž ochranu usiluje. „…tržní ekonomika bývá 

někdy přirovnávána k řece, která sama ví nejlépe, jak a kudy má téci, a která je schopna 

nejlépe vytvářet obecný blahobyt. (…) Přesto existuje i v podmínkách tržní ekonomiky 

určitý okruh věcí, o které se nemůže postarat nikdo jiný než stát. Jedině stát totiž může 

citlivou regulací říčního toku odvrátit nebezpečí, že stoupne-li jeho hladina, zaplaví 

řeka široké okolí a začne ničit přírodu i lidská obydlí, jedině stát může ohlídat čistotu 

jejího dna a zabránit, aby se nezaneslo bahnem a ona se posléze nevydala úplně jiným 

směrem, než je žádoucí.“114 

Filosofické kořeny lze zase spatřovat v Havlově snaze přirovnávat lidský život 

k cestě, jejímž smyslem je hledání pravdy a dobra, tázání se po smyslu věcí. V této 

souvislosti první český prezident ve svých novoročních projevech s oblibou používá 

metaforu kompasu, jež má občany provázet na této cestě – „…východiskem hodnot, 

k nimž se jako společnost upínáme, a tedy i kompasem naší společné naděje, je úcta 

k jedinečné lidské bytosti, k její důstojnosti, svobodám a právům…“115, popřípadě 

hovoří o „turbulencích“116, jimiž musíme proletět, chceme-li se někam dostat 

a podobně.  

V této souvislosti stojí za zmínku srovnání Havlových svátečních řečí a jeho 

dřívějších prací, které napsal ještě jako nepolitik před pádem totalitního režimu. 

Nápadná podobnost je patrná například u prezidentova novoročního projevu z roku 

2001 a politicky angažovaným esejem Moc bezmocných, který Havel napsal už 

                                                 
111 Tamtéž 
112 Novoroční projev Václava Havla z roku 1999 
113 Novoroční projev Václava Havla z roku 2000 
114 Novoroční projev Václava Havla z roku 1997 
115 Novoroční projev Václava Havla z roku 1995 
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o mnoho dříve, a to na politickém pozadí sedmdesátých let dvacátého století. Novoroční 

projev první český prezident začíná vyslovením pochyb o dobrém smyslu mnoha věcí, 

jež určují chod světa, „ihned na to se v projevu objevuje obrat známý již z Moci 

bezmocných a to, že Pro dobro můžeme pracovat, víme-li či tušíme-li, co je dobré.“117 

Autor kvalifikační vysokoškolské práce Filip Kádner, který Havlovy „před-

prezidentské“ a prezidentské projevy srovnával, o tom píše: „… je patrné, že Havlovy 

rétorické obraty a motivy se po změně politického systému oproti Moci bezmocných ve 

své podstatě nijak výrazně nezměnily. Stále je základní hybnou silou pro zlepšení 

a nápravu společenských poměrů ona vše předcházející osobní sféra správného 

mravního citu projevující se jaksi „zdola“.118 Neustále také Havel ve svých projevech 

používá obraty, které se metaforicky váží k motivu války či boje.119 A to přesto, že by 

se zdálo, že ten hlavní už prezident s pádem komunistického režimu dobojoval.  

 

Prvky uměleckého stylu se projevily i na již zmíněné kompozici Havlových 

projevů. Ke zdůraznění jednotlivých částí řeči prezident často využívá například 

takzvanou parcelaci, tj. rozčlenění jádra sdělení do samostatných částí, jež samy o sobě 

působí silněji.120 Z tohoto postupu pak vyplývá velké množství podstatných 

a přídavných jmen, které jsou nositeli věcného významu, zastoupených v jeho řečech. 

V následující ukázce Havel kombinuje parcelaci s množstvím koordinačních spojení 

a figurou epanafora (opakování slova budeme na začátku každé části výpovědi). 

„Budeme státem hrdých občanů, kteří se nebojí před nikým mluvit a nepotřebují nikomu 

nadbíhat, anebo budeme státem, v němž se nikomu nevyplácí přijít do sporu s vlivnými? 

Budeme státem slušných poměrů, vzájemné solidarity a společné péče o tvář našich 

sídel a naší krajiny, anebo státem, jehož veřejný život je poznamenán nenávistí, závistí, 

intrikami a manipulací?“121 

Dalším oblíbeným stylistickým prostředkem prvního českého prezidenta je 

klimax (gradace). A to jak v rámci menších větných celků, jako jsou například odstavce, 

tak i v rámci celého textu. Například ve svém úplně prvním prezidentském projevu 

vypočítává neduhy, kterými československá společnost trpí po čtyřiceti letech totality: 

„Ale to všechno stále ještě není to hlavní. Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním 

                                                                                                                                               
116 Novoroční projev Václava Havla z roku 1996 
117 KÁDNER, Filip. Veřejný projev Václava Havla v termínech literární fikce. Praha, 2006. s. 49 
118 Tamtéž, s. 49 
119 Tamtéž, s. 49 
120 Srov. KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 97 
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prostředí.“122 V případě již výše uvedené ukázky z novoročního projevu z roku 1999 se 

gradace „duch zdí může mít nakonec jediný důsledek, duchu zdí je třeba čelit“ uplatňuje 

k vystupňování apelu na publikum.  

Důležitým prvkem Havlových projevů je opakování, a to jak na úrovni slov, tak 

i na úrovni témat. Působivou figurou založenou na opakování určitého slova na začátku 

určitého významového celku (epanafora) Havel například vystavěl část svého třetího 

novoročního projevu o procesu sebehledání posttotalitní společnosti. „Hledáme - jako 

země opět plně nezávislá - své nové postavení ve světě. Hledáme nový, lepší a vskutku 

spravedlivý model své vlastní státní existence a soužití našich národů. Hledáme nejlepší 

způsoby, jak od základů přebudovat naše hospodářství a umožnit mu přirozený 

rozvoj.“123 

Zajímavé je sledovat, jak první český prezident využívá personální deiktické 

prostředky. Ke komu řadí sám sebe, koho v jeho novoročních projevech zastupuje 

zájmeno „oni“. I do této oblasti se prolíná Havlova snaha vymezit se vůči totalitní 

minulosti země. A zájmeno „oni“ – podle charakteristiky politických řečí – znamená 

i v prezidentových projevech ideoví nepřátelé, komunisté. Havel s touto deixí pracuje 

vědomě. „Kdysi jsem řekl na Václavském náměstí "Nejsme jako oni". Nechceme-li být 

jako "oni", znamená to, že se nesmíme nechat zaslepit fanatismem, krvelačnou touhou 

po pomstě a nenávistí.“124  

Havel pracuje i s oslovením auditoria. K divákům či posluchačům se slovy 

„vážení spoluobčané“ obrací ve svých řečech vždy hned několikrát, aby upoutal jejich 

pozornost. Činí tak většinou vždy před začátkem dalšího tématu. Nejednou ale oslovení 

i graduje. To když první český prezident oslovuje jako v roce 1995 auditorium nejprve 

slovy přátelsky „Milí spoluobčané“, pak důvěrněji „Vážení přátelé“ a pak apelativně, 

na uvědomění si jisté odpovědnosti a vlastních práv, „Občanky a občané“.  

 

Projevy Václava Havla mají složitou textovou výstavbu. Objevují se v nich 

citace vlastních i cizích projevů. Viz například již zmíněné „Kdysi jsem řekl na 

Václavském náměstí „Nejsme jako oni“.“125 Výjimečné nejsou ani katafory typu 

                                                                                                                                               
121 Novoroční projev Václava Havla z roku 2002 
122 Novoroční projev Václava Havla z roku 1990 
123 Novoroční projev Václava Havla z roku 1992 
124 Tamtéž 
125 Tamtéž 



  

36 
 

  

„reforma, o níž jsem loni na Nový rok řekl“126 či „přesně to, co jsem ostatně říkal před 

třinácti lety ve svém prvním novoročním projevu“127. Odkazování na vlastní starší 

projevy a vystoupení Havlovi pomáhá budovat strukturu dalších novoročních řečí. 

A také posilovat nově vyslovená tvrzení. „Před rokem jsem řekl, že si v brzké době 

zvolíme Senát. Senát dodnes nemáme. Vyzývám proto náš Parlament, aby přijal 

příslušný volební zákon a umožnil tak jeho zvolení.“128 Jako nit se svátečními projevy 

prvního českého prezidenta vine poselství o pravdě a lásce, která zvítězí nad lží 

a nenávistí. Havel jím zakončil například svoji sváteční řeč v roce 1997. „A ještě jeden 

svůj pocit tu musím na závěr říct: jsem si každým dnem jistější, že by vůbec neškodilo, 

kdybychom udělali něco pro to, aby tu a tam přece jen zvítězila pravda a láska nad lží 

a nenávistí.“129 Narážky na toto poselství se však objevují i v jiných prezidentových 

novoročních projevech. O čtyři roky později například mluví o tom, že jsou ve 

společnosti i lidé, kteří dávají ostatním naději, že „pravda zvítězí“130. Počítá mezi ně 

například novináře. 

Mnohem častěji první český prezident využívá ve svých svátečních projevech 

nejrůznější narážky (aluze) na jiné texty. V jednom z rozhovorů na sebe Havel 

prozradil, jak ho už od dětství formovaly myšlenky Tomáše Gariggua Masaryka. 

A první hlavu Československa nejspíš i proto velice často a rád zmiňuje také ve svých 

novoročních projevech. Kromě již výše uvedené parafráze Masarykovy citace 

Komenského, připomíná Havel prvního československého prezidenta i na dalších 

místech téhož projevu z ledna 1990: „Masaryk zakládal politiku na mravnosti. Zkusme 

v nové době novým způsobem obnovit toto pojetí politiky.“131  

A své místo v Havlových projevech zaujímají i další velikáni české historie. 

První český prezident se obrací často i k dílu Jana Ámose Komenského: „Komenský 

kdysi napsal, že se jako Evropané podobáme cestujícím na jediné velké lodi. Je tomu 

opravdu tak, Evropa vždycky byla jedním jediným velikým, byť velmi složitě 

strukturovaným politickým tělesem.“132 

Neméně často vychází první český prezident z tradic křesťanství a odkazuje 

k biblickým příběhům, a to především jako k něčemu, z čeho bychom měli čerpat 

                                                 
126 Tamtéž 
127 Novoroční projev Václava Havla z roku 2003 
128 Novoroční projev Václava Havla z roku 1995 
129 Novoroční projev Václava Havla z roku 1997 
130 Novoroční projev Václava Havla z roku 2001 
131 Novoroční projev Václava Havla z roku 1990 
132 Novoroční projev Václava Havla z roku 2002 
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moudrost a ponaučení. „Jaký tedy div, že se ve společnosti rozmáhá zneklidnění, 

nervozita, obavy, pochybnosti, ba leckdy i malomyslnost. Je to víc než přirozené; vždyť 

i sám Kristus zapochyboval na kříži o smyslu své cesty.“133 Výše zmíněná slova Havel 

pronesl v roce 1992, když se v novoročním projevu zamýšlel nad tím, proč ve 

spolčenosti nepanuje spokojenost, když se konečně zbavila nadvlády a drží svůj osud ve 

svých rukách. Zmínka o Kristovi zde slouží jako argument k předchozímu tvrzení, že 

pochybovat je přirozené. A že v těžkých chvílích pochybovaly o smyslu věcí i obecně 

uznávané mravní „autority“.  

Jindy, v novoročním projevu z roku 2002, zase Havel nepřímo odkazuje k Bibli, 

když hovoří o teroristických útocích z jedenáctého září a vyjadřuje víru, že přispějí ke 

katarzi současné společnosti. „Dovolím si malou metaforu: ta hrůza přilétla - v duchu 

Apokalypsy - z nebe. Kéž by nás všechny přiměla dívat se častěji a pozorněji vzhůru, 

nad nás, směrem, v němž je tradičně lidskými kulturami tušen zdroj tajemného daru, 

kterým je tento svět, život v něm a lidský duch!“134 Nejde přitom o apel k obratu ke 

křesťanskému Bohu. Ale spíš obecně o výzvu, aby se každý zamyslel nad svým 

konáním. A hleděl na svět s pokorou, protože existuje cosi, co ho přesahuje. 

To ostatně vyplývá i z jeho jen o rok staršího projevu, kde je pro změnu jasná 

narážka na biblické Desatero. Havel je nezmiňuje výslovně, ale mluví o „prastarých 

a všem známých pravidlech“. „Všichni přece víme, že nemáme zrazovat přítele, krást, 

lhát, pohrdat někým proto, že má jiný tvar očí nebo tělesnou vadu, nerespektovat 

společné zájmy, byť by náš vliv na jejich ochranu byl sebemenší, a že máme myslet i na 

to, co se děje daleko od nás nebo co se bude dít dlouho po nás. Jak moc či málo tato 

prastará a všem známá pravidla dodržujeme, je už věc jiná.“135 

 

Témata novoročních projevů Václava Havla většinou vyplývají již ze zmíněných 

ukázek. Po svém nástupu do funkce prezidenta sice Havel zmiňuje i ekonomické 

problémy země a nutné reformy, ve středu jeho zájmu ale ve většině případů stojí stav 

společnosti. První hlava českého státu klade velký důraz na mravní vědomí a cítění, 

lidskou pospolitost a solidaritu. To jsou podle něj zdroje naděje a také východiska 

k dobru. „Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí. Morálně jsme 

                                                 
133 Novoroční projev Václava Havla z roku 1992 
134 Novoroční projev Václava Havla z roku 2002 
135 Novoroční projev Václava Havla z roku 2001 



  

38 
 

  

onemocněli, protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného myslet,“136 prohlásil 

prezident ve svém prvním novoročním projevu. Skutečnost, že v jeho očích nikdy „boj“ 

za skutečnou občanskou společnost a demokratické uspořádání nikdy neskončil, 

dokládají i jeho slova z naopak poslední sváteční řeči z roku 2003: „…demokratický 

vývoj v naší zemi je nezvratný. To ale neznamená, že naše úkoly končí. Znovu a znovu je 

třeba si připomínat, že demokracie nespočívá jen v určité struktuře institucí, ale též 

v duchu, lidském obsahu, smyslu a ideálech, jimž má tato struktura sloužit.“137 

 Za zmínku v této souvislosti stojí ještě jednou připomenout výše uvedené 

srovnání Havlova novoročního projevu z roku 2001 a politicky angažovaného eseje 

Moc bezmocných ze sedmdesátých let minulého století. To ukazuje, jak prezident 

s přibývajícími roky v úřadu začal opět ostře kritizovat poměry zejména v politické 

oblasti. Byť stál u jejich zrodu, nevyvíjely se tak, jak by si představoval. Do přímého 

rozporu s Havlovým cílem o lepší morální ovzduší se dostali například „tuneláři, šejdíři 

a lidé bez skrupulí“138 či „znechucující politické šarvátky“139.  

Podíváme-li se na další z témat Havlových projevů, zjistíme, že si první český 

prezident zakládá na pevném ukotvení České republiky v evropském společenství 

i dalších mezinárodních organizacích. Otevřeně tedy podporuje vstup země do Evropské 

unie i třeba naše angažmá v NATO. „Buď se budeme v dnešním globálně propojeném 

světě rovnoprávně podílet na společném pěstování duchovních i materiálních hodnot 

našeho kontinentu, anebo se uzavřeme do sebe a dáme přednost iluzi, že je lepší být – 

v zájmu údajných národních zájmů a blíže neurčené národní identity – jakýmsi do sebe 

zahleděným a lehce zahnívajícím skanzenem.“140 

S postupem času se do Havlových projevů promítá také otázka životního 

prostředí. První český prezident je přitom zastánce co nejmenších zásahů do okolní 

přírody a odpovědnému chování k ní. Ostatně v duchu programu Strany zelených, které 

po svém odchodu z Pražského hradu otevřeně vyjádřil podporu. Dobře je to vidět 

například na jeho poslední sváteční řeči z roku 2003, ve které vzpomíná na ničivé 

povodně, které Česko zasáhly v srpnu předchozího roku. „Bylo by prostě velmi dobré, 

kdyby nám tyto povodně pomohly lépe chápat, že nejsme pány světa, kosmu, zeměkoule 

a přírody, ale jen jejich součástmi, které by měly dobře vážit, kde jsou hranice jejich 

                                                 
136 Novoroční projev Václava Havla z roku 1990 
137 Novoroční projev Václava Havla z roku 2003 
138 Novoroční projev Václava Havla z roku 2002 
139 Novoroční projev Václava Havla z roku 1997 
140 Novoroční projev Václava Havla z roku 2002 
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zásahů do toho, co je obklopuje a bez čeho by nemohly vůbec být, totiž kde se služba 

krátkodobému a spočitatelnému prospěchu proměňuje v dlouhodobou a někdy 

i nenapravitelnou zkázu, jejíž neblahé důsledky už nikdy nikdo nespočítá.“141 

2.3 Václav Klaus 

Druhého prezidenta České republiky Václava Klause vyšvihly do politiky 

události revolučního roku 1989. Od té doby se někdejší bankovní úředník a prognostik 

už více než dvě desetiletí drží v nejvyšších ústavních funkcích. Politolog Jiří Pehe, který 

se pokusil zmapovat Klausovo působení na české politické scéně v knize Klaus: Portrét 

politika ve dvaceti obrazech, nejspíš i proto charakterizoval prezidentův pohled na svět 

jako politický utilitarismus. Jako politik si prý Klaus „dost často pružně uzpůsoboval 

svoji filosofii potřebám dne“142. Aby v politice přežil, musel často měnit svoji strategii 

a taktiku.  

Pracovitý a cílevědomý byl Václav Klaus už od dětství. Jeho rodiče kladli důraz 

na dobré školní výsledky i nejrůznější mimoškolní aktivity. V košíkové Klaus dokonce 

reprezentoval Československo, díky čemuž měl možnost cestovat po světě a sbírat 

zkušenosti v době, kdy to nebylo běžné.143 Už od mládí se ale budoucí druhý český 

prezident formoval i jako zdatný řečník. Hrál divadlo v dramatickém kroužku, účastnil 

se recitačních soutěží. A později mu nebylo cizí ani psaní. Na konci šedesátých let se 

angažovat v časopisu Tvář a pod pseudonymem Dalimil psal sloupky do Literárních 

novin. 

V roce 1963 Klaus promoval na Vysoké škole ekonomické (obor ekonomika 

zahraničního obchodu) a v době dočasného uvolnění poměrů v tehdejším 

komunistickém Československu absolvoval studijní pobyty v Itálii a USA. Poté působil 

jako vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. „V roce 

1970 musel z politických důvodů opustit započatou vědeckou dráhu a odešel na dlouhá 

léta pracovat do Státní banky československé.“144 Nebyl straníkem ani chartistou, ale 

aktivně se angažoval v takzvané šedé zóně. Kvůli ekonomickým seminářům, které 

pořádal, ho dokonce měla v hledáčku komunistická Státní bezpečnost.145 

                                                 
141 Novoroční projev Václava Havla z roku 2003 
142 PEHE, Jiří. Klaus: Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010. s. 11 
143 Tamtéž 
144 Václav Klaus - Pražský hrad. Pražský hrad [online]. 2009 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: 
http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr-vaclav-klaus/zivotopis.shtml 
145 PEHE, Jiří. Klaus: Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010. 
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Prudký obrat v životě Václava Klause znamenal rok 1989. Už v prosinci usedl 

Václav Klaus do křesla federálního ministra financí. O rok později se stal předsedou 

Občanského fóra a v dubnu 1991 spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu (ODS), 

jejímž předsedou byl až do odchodu na Pražský hrad. V roce 1992 se Klaus jako 

předseda české vlády spolu se svým slovenským protějškem Vladimírem Mečiarem 

zasadil o rozdělení federace a vytvoření dvou samostatných republik, České 

a Slovenské.  

Za dvacetiletou politickou kariéru zažil Klaus i strmé pády. Na rozdíl o jiných 

politiků se ale vždy dokázal vrátit zpět až do těch nejvyšších funkcí. V roce 1997 zasáhl 

tehdejšího premiéra a předsedu ODS skandál neprůhledného financování strany, který 

vedl až k pádu koaličního kabinetu, odtržení protiklausovského křídla z ODS, vytvoření 

Unie Svobody a uspořádání předčasných voleb, které skončily pro ODS porážkou. 

Klaus však uzavřel s předsedou vítězné ČSSD Milošem Zemanem opoziční smlouvu 

a na příští čtyři roky se stal alespoň předsedou poslanecké sněmovny.  

Na Pražský hrad usedl Václav Klaus v roce 2003, aby tam setrval hned dvě 

volební období po sobě. A to přesto, že ani jedna z jeho voleb neproběhla v klidu. 

V roce 2003 se volba opakovala dokonce třikrát, v roce 2008 dvakrát. A okolnosti, které 

provázely zejména první zvolení Klause hlavou státu, později řada politiků opakovala 

jako důvod pro zavedení přímé volby prezidenta. Ale zpět ke Klausovi jako 

prezidentovi. Ten se na Pražském hradě pasoval do role ochránce českých zájmů, 

a terčem jeho kritiky se tak logicky stal zejména vstup České republiky do Evropské 

unie a prohlubující se evropská integrace. 146  

V roli prezidenta republiky každý rok vydává soubornou knihu svých projevů 

a dalších textů. Pravidelně také sepisuje zápisky ze zahraničních cest a čas od času se 

jeho komentáře k aktuálnímu dění objeví i na stránkách denního tisku. Na nejrůznějších 

domácích i zahraničních fórech pak přednáší nejen jako politik, ale také jako profesor 

ekonomie. Řadu svých myšlenek a postojů – například proti EU či globálnímu 

oteplování – publikuje knižně.  

2.3.1 O projevech 
K novoročním projevům prezidenta Václava Klause se stručně vyjádřil jeho 

tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Radim 

Ochvat. „Ano, pan prezident si novoroční projevy píše sám,“ odpověděl na zaslané 
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dotazy. Slavnostní řeči podle něj hlava státu konzultuje se svými nejbližšími poradci. 

Lze se dohadovat, že mezi ně paří třeba zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta 

republiky Petr Hájek či Ředitel Odboru politického Ladislav Jakl. „Doba předstihu se 

nedá určit lehce, ale jde řádově o několik týdnů předem,“ doplnil tiskový mluvčí.  

V dobových médiích se nicméně čas od času vyjádřil k zákulisí vzniku 

novoročního projevu sám Václav Klaus. O své první sváteční řeči, kterou pronesl 

1. ledna 2004, například Lidovým novinám řekl, že ji měl „víceméně hotovou“ od 

poloviny prosince. „Asi před dvěma týdny jsem začal psát svůj novoroční projev. Každý 

den něco napíši a piluji to, co už mám hotové. Nicméně už ve druhém odstavci jsem si 

položil otázku, jakou dáváte vy mně (co přinese příští rok). A zatím na ni nemám 

odpověď. Nepřišel jsem na to, co bych měl avizovat, čím bych měl lidi hrozit nebo na 

co bych se s nimi měl těšit. Automaticky se chce říct, že to bude rok normální,“147 

přetiskl zmíněný deník tři dny před Novým rokem reakci prezidenta Klause.  

Na rozdíl o svého předchůdce na Pražském hradě Václava Havla se Klaus 

nemusel starat o to, aby svůj projev s pracovníky televize a rozhlasu předtočil. Na 

druhou stranu mu ale přibyla jiná starost – jako první v historii se rozhodl už v roce 

2004 přednést svoji slavnostní řeč v přímém přenosu.  

2.3.2 Vlastní rozbor 

„Vážení a milí spoluobčané, 

rád bych Vás – jako v tento den každoročně – pozdravil a popřál Vám klidný, šťastný 

a úspěšný nový rok. Prvního ledna obvykle hodnotíme rok minulý a díváme se dopředu, 

na rok, jehož první den právě prožíváme. I já budu postupovat stejně. Začnu tím prvním. 

Loňský rok asi nebudeme ani my, ani budoucí historici považovat za příliš zdařilý.“148 

Druhý prezident České republiky Václav Klaus se v novoročních projevech drží 

tradičních postupů. Svou slavnostní řeč zahajuje rok co rok prakticky stejně. Hned po 

nezbytném oslovení Vážení a milí spoluobčané, které je pro příležitostné projevy 

typické, naplňuje i další formální náležitosti spjaté s prvním lednovým dnem – přeje 

šťastný a úspěšný nový rok. A odkazy na obecně známé zvyklosti a skutečnosti 

neopouští ani dále, když zmiňuje známý úzus, podle kterého příchod nového roku 

obvykle provází bilancování uplynulých dní a výhled do budoucna.  

                                                 
147 BLECHOVÁ, Silvie: Republikánská tradice s obnovenou vážností. In: Lidové noviny. 2. 1. 2004, s. 2 
148 Novoroční projev Václava Klause z roku 2010 
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Pro srovnání, takto Klaus svůj novoroční projev začal v roce 2007: „…dovolte 

mi, abych Vás v tuto sváteční chvíli pozdravil, abych se na chvíli vrátil k roku právě 

skončenému a abychom se společně podívali na dny a měsíce, které budou 

následovat“149. Osvědčené úvodní fráze fungují jako avízo pro auditorium, co má od 

novoročního projevu očekávat, prozrazují mu, jak Klaus svou řeč koncipuje. V tomto 

případě jde o jasný signál, že prezident začne bilancováním uplynulých dní. „I já budu 

postupovat stejně. Začnu tím prvním.“ Pak připojí svůj výhled do budoucna. A že svůj 

novoroční projev pojme tradičně.  

Zcela jiný úvod lze vidět jen u sváteční řeči druhého českého prezidenta z roku 

2012. Tehdy Klaus bezprostředně na začátek svého projevu zařadil vzpomínku na svého 

předřečníka Václava Havla, jenž zemřel krátce před Vánoci. Učinil tak se slovy 

„nemohu začít jinak“: „Ohlédnutí se za uplynulými dvanácti měsíci nemohu začít jinak 

než připomenutím smutné události předvánočních dnů, smrti Václava Havla, který se 

celým svým životem i svými 13 lety ve funkci prezidenta republiky významným způsobem 

zasloužil o naši svobodu a demokracii. Uzavřel se jeden lidský život, k jehož významu se 

jistě budeme vracet.“150 

 

Kompozice Klausových novoročních projevů je ve většině případů přehledná 

a jasná. Druhý český prezident se snaží svoji řeč sestavit tak, aby byla srozumitelná co 

nejširšímu publiku. Kromě zmíněného směřování od minulého k budoucímu (od 

loňského roku k letošnímu), prezident postupuje od jednotlivostí k celku – to když často 

ve svých projevech zmiňuje nejprve předpokládané osobní prožitky jednoho každého 

posluchače, a pak teprve přechází k úspěchům a prohrám celé společnosti. Nebo když 

ve svém vystoupení zmiňuje jako první osobnosti a události blízké (domácí), a teprve 

pak vzdálenější (evropské, světové).  

Na paralele jednotlivce a republiky vystavěl Klaus například jednu z částí své 

sváteční řeči z roku 2005: „Pro některé z nás to byl nejkrásnější rok života, pro jiné ten 

nejhorší… Pro Českou republiku jako celek to byl rok, který z vývoje posledních let 

nijak výrazně nevybočil, a to ani v dobrém, ani ve špatném.“151 Kompozičně zajímavý 

je prezidentův novoroční projev z roku 2008, který druhá hlava samostatného Česka 

vystavěla za pomoci paralely minulosti a současnosti v podobě „osmičkových roků“ 

                                                 
149 Novoroční projev Václava Klause z roku 2007 
150 Novoroční projev Václava Klause z roku 2012 
151 Novoroční projev Václava Klause z roku 2005 
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1918, 1938, 1948 a 1968, jež s sebou přinesly velké dějinné události. Srovnání 

včerejška a dneška je dobře vidět hned u prvního zmíněného roku, kde Klaus připomíná 

vznik samostatného státu a zdůrazňuje, jak ho i dnes musíme chránit, abychom o něj 

nepřišli kvůli evropské integraci. Tematicky následující ukázka vystihuje i prezidentovo 

silné národní cítění. „Na rok 1918, na okamžik vzniku našeho samostatného státu, 

vzpomínáme rádi, protože tehdy se u nás zrodila svobodná a demokratická společnost. 

Je dobře, že se těmito slovy dá charakterizovat i náš dnešek. Naše současná společnost 

je sice rozdělena politicky, sociálně i podle některých dalších dělicích čar, ale spojuje 

nás velmi intenzivní vztah k naší zemi, národu, jazyku. To je důležité právě teď, kdy se 

hranice stávají snadno prostupnými a kdy se nám Evropa a svět plně otevírají (a my 

jim). Svou identitu si pěstovat a chránit musíme, nechceme li – tak jako tolikrát v 

minulosti – o svou svobodu přijít.“152 

Ke zdůraznění svých tvrzení Klaus využívá parcelaci, tedy rozčlenění výpovědi 

do více jednotlivých celků. Na jejich začátku nezřídka stojí epanafora, tedy figura 

založená na opakování prvního slova či skupiny slov na začátku každého z těchto celků. 

Na tomto principu vystavěl druhý český prezident téměř celou svou sváteční řeč z roku 

2009. Slovy „Rok 2009“ začal hned čtyři celky, které se převážně vztahovaly 

k nadcházejícím výročím: „Rok 2009 je rokem dvacátého výročí událostí, které vedly ke 

konci komunismu. (…) Rok 2009 bude rokem, ve kterém uplyne pět let od našeho vstupu 

do Evropské unie. (…) Rok 2009 bude i desátým rokem našeho aktivního členství 

v Severoatlantické alianci. (…)Rok 2009 bude rokem složitého ekonomického 

vývoje...“153 

V následující ukázce z roku 2006, která se pro změnu vztahuje k nadcházejícím 

volbám, je naléhavost vyjádřena opakováním s variacemi začínajícími rozkazovacím 

slovesem „přejme si“. „Přejme si, aby se volební kampaň vedla férovým způsobem a ve 

věcném duchu. Přejme si, aby měla přednost, uměřenost a slušnost. Přejme si, aby se 

nevolilo šikovnější zvládání mediálních vystoupení, ale důvěryhodnost, myšlenky, 

podstata věci.“ 154 A po nich prezidentův apel graduje, když se výzva „přejme si“ mění 

na „přispějme“, „pokusme“ a nakonec „nedopusťme“: „Přispějme k tomu každý z nás. 

Připustili-li bychom, aby byla politika vnímána jako místo, kde se normální, slušní, 

obyčejní, čestní a mravní lidé nemohou vyskytovat, pak politika takovou opravdu bude. 

                                                 
152 Novoroční projev Václava Klause z roku 2008 
153 Novoroční projev Václava Klause z roku 2009 
154 Novoroční projev Václava Klause z roku 2006 
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Nedopusťme to. Pokusme se – v životě i v politice – čestné a férové jednání lidí 

odměňovat a oceňovat a zbabělému, věrolomnému a nízkému jednání nedat šanci.“155 

Novoroční prezidentské projevy Václava Klause mají polyfonní charakter. 

Podílejí se na něm řečnické otázky, jichž druhý český prezident většinou klade hned 

několik za sebou. V následující ukázce Klaus odmítá taková opatření na ochranu 

životního prostředí, jež by měla za následek pokles prosperity. Řečnické otázky mají 

v tomto případě zejména posílit sílu úvodního prezidentova tvrzení, proč odmítat 

hysterii, a zároveň posloužit jako argument, proč je podle Klause tato hysterie umělá. 

„Mysleme rozumně na budoucnost, ale odmítejme uměle vytvářenou hysterii těch, kteří 

se nám snaží vnucovat, že je třeba zastavit ekonomický růst a společenský pokrok. Šetřit 

– tedy chovat se racionálně a odpovědně k tomu, co nám příroda nabízí – je absolutní 

povinností každého a vždy, ale neumíme si dobře představit, jaká bude technická 

úroveň, vyspělost a bohatství generací, které přijdou po nás. Nemůžeme vědět, kolik – 

kvůli nim – smíme spotřebovat dnes známých a dostupných přírodních zdrojů. Jednu 

setinu, jednu tisícinu nebo jednu milióntinu? A budou vůbec námi dnes eventuálně 

ušetřené zdroje potřebovat?“156  

V projevu z roku 2008 mají zase série řečnických otázek doložit Klausovu 

výchozí tezi, že „dnes asi žijeme v nejlepším období naší země, v jakém jsme kdy 

žili“157. Modalizátor „asi“ sice naznačuje, že Klaus si svým tvrzením příliš jistý není, 

podporuje ho ovšem následujícími dotazy: „Co je lepším důkazem než to, že ve velkém 

počtu neodcházíme někam do světa, i když už teď můžeme, a že se naopak naše země 

stává místem, kam přicházejí lidé odjinud? Co jiného naznačuje obrovský nárůst 

hypoték, než víru v dnešek, a hlavně v budoucnost? Ne každého z našich vývozců těší 

posilování koruny, ale čeho jiného je to důkazem než sílící české ekonomiky?“158 Stojí 

nicméně za zmínku, že všechny tyto otázky lze zpochybnit jako klamné argumenty, a to 

fallacia accidentis159, neboť lze tvrdit, že prezidentem nastolená odpověď „žijeme 

v nejlepším období“ je nepravou příčinou. Například síla koruny je jen jedním z mnoha 

ukazatelů, které vypovídají o stavu ekonomiky. Nemluvě o tom, že česká měna často 

roste a klesá v důsledku dění za hranicemi republiky, nikoliv v souvislosti s vývojem 

tuzemské ekonomiky. 

                                                 
155 Novoroční projev Václava Klause z roku 2006 
156 Novoroční projev Václava Klause z roku 2010 
157 Novoroční projev Václava Klause z roku 2008 
158 Tamtéž 
159 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2004. s.154 
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V Klausových svátečních řečech se rovněž objevují citace i části jiných textů. 

Specifikem druhého českého prezidenta je ovšem skutečnost, že velice často cituje sám 

sebe, odkazuje na své knihy a připomíná své předchozí projevy. Míra těchto 

„autocitací“ přitom narůstá s počty přednesených projevů. Prvního ledna 2012 si Klaus 

s odkazy na svá předešlá vystoupení vystačil celou první třetinu novoročního projevu, 

ve které bilancoval uplynulý rok. Nejprve zmínil, že „vloni touto dobou vyjádřil přání, 

aby byl rok 2011 „rokem klidnějším a nadějnějším než roky minulé““160, a částečně se 

mu to prý splnilo. Pak ocitoval, že rovněž věřil, „že rok 2011 „bude rokem 

ekonomického růstu“ 161. A do třetice odkaz na svůj dřívější proslov uzavřel slovy: „Byl 

bych rád, kdybych se v tomto svém dnešním, poněkud pesimistickém odhadu mýlil 

podobně, jak jsem se loni mýlil v odhadu optimistickém.“162 

 

Předtím, než Václav Klaus usednul na Pražský hrad, strávil téměř třináct let jako 

politik v nejvyšších ústavních funkcích. A projevilo se to i na stylu jeho prezidentských 

novoročních řečí, jež v sobě nesou politické postoje a názory, které dříve aktivně 

(z pozice premiéra či předsedy poslanecké sněmovny) prosazoval. Ve sváteční řeči 

z roku 2006 Klaus sice tvrdí, že „od prezidenta republiky nelze očekávat, že bude – 

přímo nebo nepřímo, otevřeně či mezi řádky – naznačovat, koho mají občané volit“163, 

svůj politický názor nicméně prosazuje ve svých novoročních projevech poměrně silně. 

Vidět je to například na jeho komentáři k proběhnuvším parlamentním volbám z roku 

2006. „Jejich výsledky ukázaly, že si jedna polovina z nás zásadnější a hlubší změny 

přeje, zatímco druhá se jich obává. Síly pravice a levice jsou v podstatě vyrovnané.“164 

Volby do poslanecké sněmovny v roce 2006 skončily patem, sto hlasů získaly 

dohromady ODS, Strana Zelených a KDU-ČSL, dalších sto ČSSD a KSČM.165 V duchu 

prezidentova komentáře první tři zmíněné strany reprezentují „pravici“, která chce 

provést „zásadnější a hlubší změny“, a druhé dvě levici, jež je v podstatě zpátečnická 

a nic měnit nechce. Ke které straně se přidává Klaus, je jasné z jeho dlouhodobých 

postojů, ale i z věty, která těsně předchází uvedenému komentáři. V té prezident 

                                                 
160 Novoroční projev Václava Klause z roku 2012 
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163 Novoroční projev Václava Klause z roku 2006 
164 Novoroční projev Václava Klause z roku 2007 
165 Celkové výsledky hlasování. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚSTAV. Volby.cz [online]. 2012 [cit. 2012-05-
12]. Dostupné z: http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ 



  

46 
 

  

zmiňuje přání, aby se „podařilo pohnout s některými dlouhodobějšími problémy, které 

už nesnesou odkladu“166.   

V novoročním projevu z roku 2010 Klaus pro změnu komentářem k vlastní řeči 

v závorce prezentuje svůj názor ohledně daní, když říká, že „občané nebudou chtít, aby 

jim byly zvyšovány daně (což je rozumné, protože se tím krátkodobě nic neřeší 

a dlouhodobě to jen škodí)…“167A o rok později ve slavností řeči dokonce otevřeně 

podpořil současnou vládu premiéra a předsedy ODS Petra Nečase. „V první den nového 

roku chci podpořit současnou vládu…“168 Zatímco opozici prezident napomenul, aby se 

chovala konstruktivně a reformní úsilí Nečasova kabinetu podpořila. „Očekávám to i od 

opozice, i když vím, že to vyžaduje pocit spoluúčasti, nikoli pouhé přetlačování se 

a trumfování se bonmoty před televizními kamerami.“169 

Zajímavé je také sledovat, jak Klaus nakládá se sociální deixí a kam řadí sám 

sebe. Připomeňme si jeho slova uvedená hned v první ukázce: „Loňský rok asi 

nebudeme ani my, ani budoucí historici považovat za příliš zdařilý.“ Z kontextu 

zájmena my vyplývá, že se prezident řadí mezi běžné občany. A tuto domněnku posiluje 

i úvodní oslovení „Vážení a milí spoluobčané“. Druhý český prezident tuto 

sounáležitost s publikem nicméně vyzdvihuje pouze v úvodu své řeči. Dál už 

s personální deixí nakládá různě a svoje společenské role mění. Například když ve 

stejném novoročním projevu jen o několik odstavců níže říká, že oni, „občané nebudou 

chtít, aby jim byly zvyšovány daně“170.  

Z jiných svátečních řečí je patrné, že se Klaus stále považuje – jako někdejší 

čelní představitel Občanské demokratické strany (ODS) – za politika.  „V žádných ze tří 

letošních voleb nepřevýšila voličská účast 30 procent. Voliči nám tím naznačili, jaký 

význam a sílu dávají svému vlastnímu hlasu a řekli nám tím i o tom, co si myslí 

o institucích, kterých se tyto volby týkaly.“171 Slova „voliči nám tím naznačili“ ukazují, 

že Klaus vztahuje výhrady, na které voliči podle něj ve volbách poukázali, i na sebe. 

V této souvislosti je na místě připomenout, že Klaus byl až do prosince 2008, tedy déle 

než jedno prezidentské volební období, v ODS čestným předsedou. Až pak ze strany 

vystoupil.  

                                                 
166 Novoroční projev Václava Klause z roku 2007 
167 Novoroční projev Václava Klause z roku 2010 
168 Novoroční projev Václava Klause z roku 2011 
169 Tamtéž 
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171 Novoroční projev Václava Klause z roku 2005 
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Výjimkou ovšem nejsou ani případy, kdy Klaus svoje společenské role směšuje 

a nemůže se rozhodnout, zda vystupovat jako občan, nebo jako politik. To když 

například v novoročním projevu z roku 2005 kritizuje stav státní pokladny a říká, že 

„přes opakované sliby politiků jsme neuvedli do pořádku naše státní finance“172 Z první 

části této věty se zdá, že se prezident od politiků neplnících opakované sliby distancuje. 

Po druhé části, ve které říká „jsme neuvedli“, už ale jeho postoj tak jasný není. Slibovali 

snad politici, že občané uvedou do pořádku státní finance? Spíš se Klaus mimoděk 

částečně počítá mezi politiky.  

 

Není to ovšem jen předchozí kariéra politika, co se do novoročních projevů 

Václava Klause promítlo. Podobu slavnostních řečí druhého českého prezidenta 

významně ovlivnila i ekonomie, kterou se celý život zabýval. A také přednášková 

činnost, kterou vykonává jako profesor. Styl Klausových novoročních projevů, jindy 

výrazně politický, se díky tomu na některých místech přibližuje odbornému článku nebo 

výkladu. „V roce 2000 byla naše míra domácího zadlužení vůči HDP 13 %, příští rok to 

bude procent 40,“173 prohlásil například prezident v řeči z prvního ledna 2011. 

Množství ekonomických termínů i statistik je pro jeho projevy typické. Často skloňuje 

slova a slovní spojení jako státní dluh, hospodářský růst, finanční krize, tržní 

ekonomika. A druhý český prezident v sobě nezapře ani někdejšího prognostika. Téměř 

v každém novoročním projevu nejenže vypočítává, co obecně známého Česko čeká, ale 

také odhaduje, jak se bude vyvíjet ekonomická situace. „Rok 2011 – stejně jako ten 

právě skončený – bude zřejmě rokem ekonomického růstu, ale důsledky nedávné 

hospodářské krize budou i nadále citelné.“174 

Když koncentrace odborných termínů překročí určitou mez srozumitelnosti, 

probudí se v Klausovi pedagog. Jako v následující ukázce, kde prezident „překládá do 

srozumitelného jazyka“. „Naše ekonomika se – podobně jako ekonomiky většiny zemí 

světa – nachází v krizi, která je nejhlubší za sedmnáct let, které dnes uplynuly od vzniku 

České republiky. Pokles hospodářství v roce 2009 byl nejméně čtyřprocentní. Přeloženo 

do všem srozumitelného jazyka se tím říká, že jsme toho v naší zemi vyprodukovali méně 

než loni a že toho proto máme k dispozici méně.“175 
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V duchu moderních politických řečí lze nicméně v novoročních projevech 

druhého českého prezidenta najít i jazykové prostředky, jež bychom mohli přiřadit 

k uměleckému stylu. Jde především o metafory a přirovnání, jež mají Klausovy sváteční 

řeči ozvláštnit, či nabídnout auditoriu nový pohled na již známé skutečnosti. Druhý 

český prezident si ovšem potrpí na to, aby tyto aktualizační prvky neubíraly jeho 

projevům na srozumitelnosti. Na ozvláštnění řeči auditorium upozorňuje, aby předešel 

nedorozumění. Dopředu tak třeba i vysvětlí, že jde o metaforu. „Nesložíme-li dnes – 

v přeneseném slova smyslu – zbraně hromadného ničení národní pospolitosti, 

nedosáhneme ničeho.“176  

Výše uvedená metoda „zbraně hromadného ničení“ má původ v aktuální 

celospolečenské problematice. Inspiraci pro obrazná pojmenování ale Klaus hledá 

i v historii – „Nekompromisní soupeření o vize, ideje a programy – zejména před 

volbami – je pro demokracii nezbytné, ale nesmí přerůst ve „studenou občanskou 

válku“, kterou situace u nás do jisté míry připomíná,“177 nebo v literatuře. V roce 2011 

prezident například využil odkaz na známá slova básně Viktora Dyka Země mluví 

„Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!“, aby zkritizoval nespokojené 

nemocniční lékaře, kteří hrozili výpověďmi a odchodem do zahraničí. Klaus jejich 

protest Děkujeme, odcházíme označil za vydírání. A uvedl: „Známá varovná slova 

o opouštění vlasti z básně Viktora Dyka platí i dnes ve světě mobilů a internetu.“178 

O dva roky dříve zase zakončil svou řeč tím, že nepochybuje, „že se nám společně 

podaří proplout úskalími nadcházejícího roku s úspěchem“179. V češtině téměř 

zdomácnělé sousloví „proplout úskalími“ lze přitom chápat jako odkaz na Homérova 

Odyssea, jež se s družinou skutečně plavil po moři.  

Klaus také často používá frazémy, nebo-li ustálená a neměnná slovní spojení 

jako například následující o lámání hole: „Nelámejme nad politikou a politiky hůl, 

neboť i pro nás platí to, že každá země má jen takové politiky, jaké si zaslouží.“180 

A další: „Naše ekonomika již několik let roste, ale mráčky na obloze jsou.“181 „Nikdo 

nemá v ruce kouzelný proutek, jehož mávnutím by současné problémy zmizely.“182 Zde 

je na místě podotknout, že druhý český prezident dopředu předjímá možnou námitku, že 

                                                 
176 Novoroční projev Václava Klause z roku 2007 
177 Tamtéž 
178 Novoroční projev Václava Klause z roku 2011 
179 Novoroční projev Václava Klause z roku 2009 
180 Novoroční projev Václava Klause z roku 2007 
181 Novoroční projev Václava Klause z roku 2008 
182 Novoroční projev Václava Klause z roku 2009 
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jde o opakování vyprázdněné obraty, a na případné protiargumenty ve svých řečech 

dopředu reaguje. Jako například v projevu z roku 2012: „Není fráze říci, že v naší zemi 

žije spousta pilných, pracovitých a nadaných lidí. Jsou bezejmenní a širšímu okolí 

neznámí, protože média o nich nepíší. Právě tito lidé jsou zárukou naší budoucnosti.“183  

S oblibou si Klaus hraje se záporkami „ne“. Místo apelu k pokoře, raději vyzývá 

k vyhnutí se nepokoře. „Ať ti první zkusí nebýt nepokorní a těm druhým ať podají 

pomocnou ruku.“184 Podobně v roce 2009, kdy mluví o světové finanční krizi: „Pokud 

bude ve světě, a zejména u našich hlavních partnerů, ekonomická aktivita – a spolu 

s tím i zájem o naše zboží – ochabovat, nemůže se to u nás neprojevit.“185 A předponu 

„ne-“ u slov, která mají jiná, v češtině běžnější antonyma. Místo „lži“ tak se tak v jeho 

řečech objevují „nepravdy“ a podobně.  

 

Tematické zaměření Klausových projevů vychází ve většině případů z již výše 

uvedených ukázek. Důležitou roli v jeho svátečních řečech hraje ekonomická a politická 

situace země. V oblasti hospodářství prezident bilancuje postavení České republiky 

v okolním světě. V následující ukázce je zřejmá narážka na Řecko, kde kvůli 

drastickým úsporným opatřením, jež mají stabilizovat tamní veřejné finance, vyšli 

občané do ulic. „Naše republika je politicky i ekonomicky v základních parametrech 

stabilní. Nežijeme v zemi, která je v bankrotu, či těsně před ním. Nežijeme v zemi, kde 

jsou demonstranty zapalovány tisíce aut a demolovány stovky výloh obchodů.“186 Dění 

na politické scéně pak Klaus komentuje, jak již bylo řečeno, se zaujetím někdejšího 

vrcholného politika a bývalého předsedy Občanské demokratické strany (ODS). Na 

jedné straně chválí vládu premiéra Petra Nečase, na straně druhé vybízí levicovou 

opozici k tomu, aby byla konstruktivní. Ostatně i výše zmíněné „strašení Řeckem“ patří 

do současného slovníku české pravice.  

Své místo v Klausových projevech má i zahraniční politika. Téměř symbolicky 

v roce, kdy pronesl svůj první prezidentský novoroční projev, vstoupila Česká republika 

do Evropské unie. Druhý český prezident před tímto krokem ve své sváteční řeči 

varoval a evropská integrace se stala jedním z témat jeho svátečních projevů pro většinu 

dalších let. „Na straně jedné ubezpečuji každého, že probuzením se do prvního 

květnového rána nenastane žádný radikální zvrat našich životů. Na straně druhé by měl 

                                                 
183 Novoroční projev Václava Klause z roku 2012 
184 Novoroční projev Václava Klause z roku 2005 
185 Novoroční projev Václava Klause z roku 2009 
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každý vědět, že tímto okamžikem dojde k ukončení formální svrchovanosti České 

republiky, že se staneme součástí stále se rozšiřujícího a více pravomocí získávajícího 

evropského nadnárodního celku a že proto o mnohém, co se nás týká, už nebudeme 

rozhodovat sami.“187 Pro dokreslení Klausova odporu proti prohlubující se evropské 

integraci stojí za zmínku skutečnost, že před půlnocí, jež znamenala vstup České 

republiky do Evropské unie, vystoupal na horu Blaník, aby připomněl pověst o rytířích, 

jež vyjedou národu na pomoc, až mu bude nejhůře.188 

Se silným národním cítěním, jež se odráží ve výše uvedeném postoji druhého 

českého prezidenta vůči EU, souvisí i další z témat v jeho novoročních projevech. Klaus 

apeluje na auditorium, aby mělo v prvé řadě zájem o to, co se děje v jeho 

bezprostředním okolí, a až pak se případně zajímalo o věci další. „Pomáhejme 

potřebným, ale hlavně pomáhejme tam, kde to má smysl a kam dohlédneme. To je 

většinou nedaleko od nás. Dříve než pošleme peníze na konto nějaké organizace, která 

jich část přepošle do zahraničí, podívejme se, jak žijí naši sousedé, jak žijí lidé v našem 

domě, v naší vesnici, v našem městě. Rozhlížejme se kolem sebe. Žijme více v realitě 

skutečné, než v realitě televizní. Dělejme věci, o kterých jsme přesvědčeni, že mají 

smysl, ne jen ty, kterým je tleskáno.“189 Přívlastek „nějaké“ u slova organizace přitom 

funguje jako modalizátor, signál postoje mluvčího k řeči. V tomto případě ukazuje na 

skutečnost, že Klaus zmíněným organizacím nevěří a znedůvěryhodňuje je. 

 Druhý český prezident rovněž klade důraz na přítomnost, popřípadě blízkou 

budoucnost, místo aby se ohlížel na to, co bude za padesát či za sto let. „Co bude za sto 

let, nechme spisovatelům sci-fi literatury. Zůstaňme oběma nohama na zemi a starejme 

se o to, co nám přísluší. Je toho více než dost.“190 Tento jeho postoj se týká zejména 

otázky ochrany životního prostředí, jež je jednou z dalších oblastí, které se systematicky 

věnuje nejen ve svých novoročních projevech. Jak již bylo také zmíněno v jedné 

z ukázek výše, Klaus odmítá „uměle vytvářenou hysterii těch, kteří se nám snaží 

vnucovat, že je třeba zastavit ekonomický růst a společenský pokrok“191 kvůli ochraně 

přírody.  

V protikladu se silným národním státem v Klausově pojetí stojí naopak jeho úsilí 

o co nejštíhlejší stát jako byrokratický aparát. Druhý český prezident bojuje proti 

                                                                                                                                               
186 Novoroční projev Václava Klause z roku 2012 
187 Novoroční projev Václava Klause z roku 2004 
188 vok: Klaus připil unii půllitrem piva. In: Lidové noviny. 3.5.2004. str. 2.  
189 Novoroční projev Václava Klause z roku 2010 
190 Tamtéž 
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rostoucímu počtu „papírů a razítek“192 a klade důraz na jednotlivce, občané by podle 

něj neměli spoléhat na „spásnou roli státu“193. „Stát není ani správcem, ani majitelem 

lidských životů. Jejich správci a majiteli jsme my sami.“194 Vedle již výše zmíněného 

liberalismu v ekonomice, který se projevuje důvěrou v tržní hospodářství, Klaus naopak 

obhajuje tradiční hodnoty jako rodina, mezigenerační solidarita a podobně.  

2.4 Srovnání novoročních projevů 

Z výše uvedených rozborů je zřejmé, že se od sebe novoroční projevy všech tří 

sledovaných prezidentů výrazně liší. V následující části diplomové práce se pokusím ty 

nejvýraznější a nejzajímavější rozdíly postihnout. Postupovat budu od členění řeči, přes 

styl a užité výrazové prostředky, k tématům, která hlavy státu ve svých proslovech 

akcentovaly. Na závěr popíši, který prezident se vymezil vůči svým předřečníkům a jak. 

2.4.1 Členění řeči 

O tom, že se největší pozornosti z částí řečnických vystoupení u odborné 

veřejnosti obvykle těší úvod, už v této diplomové práci padla nejedna zmínka. I já proto 

začnu srovnání novoročních projevů pohledem na to, jak prezidenti svoji sváteční řeč 

každoročně zahajovali.  

Vážení, milí, drazí… Oslovení auditoria nechybí v projevech ani jednoho ze 

sledovaných státníků. Liší se pouze podle dobového kontextu (Gustáv Husák oslovuje 

publikum soudružky a soudruzi) a řečnického záměru autora (Václav Havel oslovení 

mění podle toho, jak chce na publikum zapůsobit). Nezřídka také všichni tři prezidenti 

oslovení ve své řeči několikrát opakují, aby po delší části řečnického vystoupení opět 

navázali s diváky a posluchači kontakt a získali jejich pozornost. Neboť, jak píše 

i Aristoteles v Rétorice, „úkol, aby se vzbudila pozornost posluchačů, je společný všem 

částem řeči“195. 

V úvodu samotném, tedy po zdvořilém pozdravení auditoria, už se ovšem 

projevy prezidentů Gustáva Husáka, Václava Havla a Václava Klause výrazně liší. 

Husák a Klaus obvykle pojímají úvod svých řečí tradičně, za pomoci ustálených obratů 

a frází. Různí se pouze v tom, že zatímco poslední komunistický prezident promlouvá 

k divákům a posluchačům nejen jménem svým, ale například i jménem stranických 
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192 Novoroční projev Václava Klause z roku 2006 
193 Novoroční projev Václava Klause z roku 2010 
194 Novoroční projev Václava Klause z roku 2005 
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orgánů, druhý prezident České republiky hovoří sám za sebe, byť, jak bylo zmíněno 

výše, střídá role prezidenta, politika, spoluobčana. Pro srovnání uvádím dvě ukázky. 

První je z novoročního vystoupení prezidenta Husáka z roku 1975, druhá z projevu 

prezidenta Klause z roku 2009. Husák: „V životě člověka i v životě společnosti a státu je 

to příležitost k zamyšlení, co se nám v minulém roce zdařilo a co ne, co nás čeká a co si 

slibujeme od příštího roku.“196 Klaus: „Přelom roku tradičně bývá k zamyšlení 

a k dávání si dobrých předsevzetí. Jistě je tomu u mnoha z nás i dnes. Chtěl bych k tomu 

přidat pár slov o věcech, které každý z nás nemůže ovlivnit přímo a které tvoří vnější 

rámec našich životů.“197 

Kdo se z pohledu úvodu novoročních vystoupení vymyká, je Václav Havel. Na 

rozdíl od svých prezidentských kolegů se snaží hned prvními větami a prvními slovy 

diváky a posluchače zaujmout, překvapit, popřípadě získat na svoji stranu. Využívá při 

tom řečnické otázky, ale třeba i figuru zvanou insinuace, jež mu má pomoci obnovit 

s auditorem blízký vztah narušený jeho předřečníky. V této souvislosti je na místě 

připomenout Havlovy výše uvedené první novoroční projevy, jež prezident zahajuje 

vyostřenou parafrází slov, která používali jeho komunističtí předchůdci na Pražském 

hradě, včetně Husáka. Výjimku mezi netradičními úvody Havlových řečí tvoří již 

zmíněný projev z roku 2000, v jehož úvodu prezident připomíná, že jsme „o půlnoci 

vstoupili do roku velkého přelomu věku“198 a že „takový čas lidé tradičně pociťují jako 

výzvu k zásadnějšímu přemýšlení o sobě samých“199. Tato slova pak slouží prvnímu 

českému prezidentovi k tomu, aby formuloval své představy o směru, kterým by se lidé 

měli dál ubírat. Neboť hned v úvodu rovněž avizuje: „A považoval bych za skvělé, 

kdyby to byl i rok velké změny k lepšímu, která z těchto úvah vzejde.“200  

 

Podíváme-li se na to, jak prezidenti svoje novoroční vystoupení strukturují, 

zjistíme, že Gustáv Husák toto činí prakticky každý rok stejně. Nejprve pochválí, co se 

za uplynulých 365 dní podařilo postavit či vypěstovat, a zmíní, jak to dokládá správnost 

dosavadního směřování země v duchu socialistické myšlenky. Pak přejde k výzvám 

a hrozbám, kterým musí republika čelit, aby se kruhem vrátil k tomu, že právě kvůli 

těmto je potřeba množství odváděné práce na stavbách či polích ještě zvýšit.  
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196 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1975 
197 Novoroční projev Václava Klause z roku 2009 
198 Novoroční projev Václava Havla z roku 2000 
199 Tamtéž 
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Havel s Klausem oproti tomu ve svých projevech využívají nejrůznější 

stylistické postupy k tomu, aby své řeči ozvláštnili. U obou prezidentů je možné najít 

projevy založené na paralelách minulého s budoucím, stejně jako prvky, které mají za 

následek gradaci projevu. Zatímco Havel takové postupy využívá vždy, a jeho projevy 

se mohou poměřovat s literárními díly, u Klause paralely či gradaci najdeme zejména 

v případech, kdy se přímo nabízejí, a jsou tak pro auditorium snadno pochopitelné. 

Příkladem může být výše v rozboru zmíněná řeč druhého českého prezidenta z roku 

2008, která pracuje s paralelami ke všeobecně známým událostem „osmičkových“ roků 

v českých dějinách. Klaus tuto paralelu také divákům a posluchačům dopředu avizuje. 

„Nebuďme pověrčiví, ale začíná rok, který končí osmičkou. A jakkoli to nejspíše byla 

jen souhra okolností, ve 20. století se události, které nás ovlivnily nejvíce, odehrály 

právě v těchto letech.“201 

Výše uvedené pramení z obecnějšího rysu novoročních projevů obou českých 

prezidentů. Havel, jehož projevy by vystačily i na několik samostatných řečí a ve 

kterých se mísí naléhavé poselství s vytříbeným jazykem spisovatele, kladou vysoké 

požadavky na publikum. První český prezident nutí své diváky a posluchače přemýšlet. 

Základním měřítkem svátečních řečí Klause je naopak jasnost a srozumitelnost. Jako 

někdejší aktivní politik (reprezentant politické strany, spolutvůrce jejího programu 

a myšlenek) předkládá druhý český prezident auditoriu hotová řešení a recepty.  

 

Vedle kompozice novoročních projevů lze srovnat také jejich dispozici. Všichni 

tři prezidenti mají společné, že ve svých novoročních projevech strategicky pracují 

s rozmístěním argumentů a témat tak, aby střídali dobré a špatné zprávy, aby v auditoriu 

vzbudili znepokojení a obavy a aby ho pak zase povzbudili vyjádřením víry ve zlepšení. 

Vyznění svátečních řečí Husáka, Havla a Klause se v tomto směru nicméně liší. Pokud 

bychom ho chtěli zakreslit křivkou, na jejímž vrcholu by byl optimismus a na dně 

pesimismus, připomínala by stranově převrácené písmeno „J“. Zatímco projevy 

posledního komunistického prezidenta jsou až nekriticky pozitivistické, do řečí jeho 

nástupce na Pražském hradě se zejména v pozdějších letech promítla „blbá nálada“, jak 

sám pojmenoval atmosféru ve společnosti. A druhý český prezident tento negativistický 

trend opět otočil. Pesimismus, jež ovládl Havlovy projevy, se stal jedním z Klausových 

témat a za lepší náladu se přimlouvá téměř v každém svém novoročním projevu: „…jen 
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škarohlíd může nevidět úžasný vzestup, který u nás za tato dvě poslední dvě desetiletí 

nastal“202, „do nového roku přeji všem hodně štěstí, zdraví a tolik potřebný 

optimismus“203. 

2.4.2 Styl a jazykové prostředky 

Pokud dřívější klasifikace staví styl politických řečí na roveň stylu 

administrativního či odborného, novoroční prezidentské projevy Gustáva Husáka jsou 

toho dobrým příkladem. Sváteční řeči posledního komunistického prezidenta 

Československa připomínají víc než osobité řečnické vystoupení spíše výroční zprávy, 

jak je dnes známe z velkých podniků. Charakterizuje je velký počet ustálených obratů 

a frází, z nichž se opakováním vytratil význam, neosobní a neadresné vyjadřování, či 

důraz na jednoznačnost textu a co nejstriktnější omezení možnosti jeho více výkladů. 

Rovněž typické jsou pro Husákovy sváteční řeči jednoduché věty s velkým počtem 

koordinačních spojení, díky nimž projevy na mnoha místech působí spíše jako seznamy 

událostí. Rok od roku navíc Husák novoroční vystoupení příliš neměnil. A v jeho řečech 

není znát žádná autorská invence.  

Oproti tomu novoroční prezidentské projevy Václava Havla působí jako 

svébytné politicko-filosofické eseje či literární díla. Promítlo se do nich Havlovo 

občanské povolání spisovatele a dramatika, a místo šedivého stylu administrativy 

reprezentují spíš styl umělecký. Dokumentuje to množství osobitých metafor, 

přirovnání, ale i další prvky básnického jazyka, na nichž si první český prezident 

zakládal. Za zmínku stojí také to, že jsou Havlovy novoroční projevy na prvním dni 

v roce prakticky nezávislé. Pomineme-li tradiční sváteční oslovení, závěrečné přání 

všeho dobrého a nezbytné bilancování, lze je číst i řadu let poté, co byly napsány 

a poprvé vyřčeny. Vzhledem k tomu, že si Havel ve svých řečech ani tak neklade za cíl 

dát auditoriu návod, jako spíš přimět ho k vlastnímu zamyšlení, zůstávají jeho 

novoroční projevy stále aktuální. Obsahují neustále platná poselství o svobodě, 

odpovědnosti i morálce, která by měla každá demokratická společnost uznávat 

a pěstovat. 

O osobitost se ve svých novoročních projevech snaží i Václav Klaus. Styl jeho 

projevů se sice zvlášť v ekonomických pasážích blíží odbornému výkladu, mimo ně ale 

druhý český prezident své sváteční řeči ozvláštňuje řečnickými ozdobami, přirovnáními 
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203 Novoroční projev Václava Klause z roku 2007 
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a osobitými výrazy. Metafory a další básnické figury však Klaus využívá střídmě 

a nikdy ne na úkor srozumitelnosti obsahu. Usiluje o to, možná i díky pedagogickým 

zkušenostem, aby auditoriu poskytl jasné a snadno zapamatovatelné informace. Jak již 

zaznělo výše, jako někdejší aktivní politik má také tendenci předkládat divákům 

a posluchačům svých projevů hotové názory. Právě snadno zapamatovatelné fráze, jež 

Klaus často opakuje, však mají (v duchu kritických pohledů na politickou komunikaci) 

tendenci ztrácet hlubší smysl a měnit se v klišé. Příkladem může být obrat, že „každá 

země má jen takové politiky, jaké si zaslouží“204. 

 

Klaus i Husák, které na rozdíl od Havla pojí politická kariéra před příchodem na 

Pražský hrad, mají také tendenci prosazovat v projevech vlastní politickou ideologii 

a vidění světa. U druhého českého prezidenta je přitom zajímavé, jak se jeho názory 

mění s přechodem z oblasti ekonomiky k politice. Zatímco v první oblasti je liberál, 

prosazuje co nejmenší stát a volné tržní prostředí, v druhé tíhne k tradičním hodnotám 

jako rodina a naopak tíhne k silnému státu ve smyslu národního sebeuvědomění. Odtud, 

mimo jiné, pramení i jeho dlouholetá kritika Evropské unie.  

Havla s Husákem naopak pojí to, že se v jejich projevech objevuje poměrně 

vysoký počet podstatných a přídavných jmen, která jsou nositeli věcného významu, 

zatímco Klaus klade spíše důraz na slovesa, jež jsou zdrojem dějové dynamiky.  

U poslední komunistické hlavy státu tento jev souvisí s administrativním stylem 

projevů, k němuž patří i velká snaha o přesnost, jednoznačnost a používání velkého 

počtu koordinačních spojení. „Očekáváme, že důraz na tvůrčí, náročný přístup 

ústředního výboru, důraz na realizaci a kontrolu přijatých usnesení, na jednotný postup 

všech orgánů a organizaci při plnění úkolů, na péči a rozvoj iniciativy pracujících 

a o uspokojování jejich potřeb najde uplatnění v práci všech článků hospodářství i celé 

společnosti.“205  

U prvního českého prezidenta, jehož projevy připomínají spíš umělecký styl, je 

to dáno tím, že velice často ke zdůraznění jednotlivých částí své řeči využívá rozčlenění 

(parcelaci) jádra sdělení do samostatných částí. 206 V následující ukázce Havel 

kombinuje obojí – parcelaci, koordinační spojení. Nemluvě o užití figury epanafora 

(opakování slova „budeme“ na začátku každé části výpovědi). „Budeme státem hrdých 

                                                 
204 Novoroční projev Václava Klause z roku 2007 
205 Novoroční projev Gustáva Husáka z roku 1980 
206 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. s. 97 
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občanů, kteří se nebojí před nikým mluvit a nepotřebují nikomu nadbíhat, anebo 

budeme státem, v němž se nikomu nevyplácí přijít do sporu s vlivnými? Budeme státem 

slušných poměrů, vzájemné solidarity a společné péče o tvář našich sídel a naší krajiny, 

anebo státem, jehož veřejný život je poznamenán nenávistí, závistí, intrikami 

a manipulací?“207 

2.4.3 Témata 

Podíváme-li se na prezidentské novoroční projevy z hlediska jejich tematické 

stránky, zjistíme, že mají mnoho společného. Ve všech se shodně objevuje téma 

svobody, ale také jejího ohrožení nepřítelem, proti němuž je potřeba bojovat. 

V návaznosti na to, která se sledovaných hlav státu sváteční řeč přednášela, se pak 

pouze, obrazně řečeno, mění osoby, jež v těchto tématech hrají hlavní role.  

Zatímco Husák s Klausem vidí hrozbu zejména mimo republiku, 

v imperialistickém Západu či v Evropské unii, Havel ji hledá uvnitř, a to ve lhostejnosti 

či odevzdanosti každého jednotlivého občana. „Znovu a znovu je třeba si připomínat, že 

demokracie nespočívá jen v určité struktuře institucí, ale též v duchu, lidském obsahu, 

smyslu a ideálech, jimž má tato struktura sloužit. (…) Různá bratrstva lidí vždy 

připravených se obratně obohacovat na úkor ostatních a usilovat přitom o beztrestnost 

či dokonce politické krytí bohužel stále existují. Nesmíme tomu jen odevzdaně 

přihlížet!“208 apeluje první českých prezident například ve svém posledním novoročním 

projevu z roku 2003. Jeho mínění o tom, kdo je největším nepřítelem, se však prolíná 

téměř všemi jeho řečmi.  

Havel v tomto směru vnímá jako spojence v boji za pravdu i novináře, kteří se 

„chtějí svobodně a nezávisle dobrat pravdy, včetně pravdy o těch nejtemnějších 

věcech“209. „Tito lidé jsou nesmírně důležití: pomáhají nám zprostředkovat jednu 

z oněch fundamentálních hodnot či jistot, bez nichž lze opravdu těžko žít, totiž naději, že 

pravda zvítězí.“210 Klaus naproti tomu líčí média přesně naopak. O novinářích, kteří 

upozorňují na nešvary ve společnosti, hovoří jako o těch, kdo vytváří katastrofické 

titulky a šíří ve společnosti pesimismus. V projevu z roku 2011 dokonce o zástupcích 

médií mluví jako o „věčných kverulantech“ 211. „Pokud nežijeme jen katastrofickými 

                                                 
207 Novoroční projev Václava Havla z roku 2002 
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titulky médií, víme, že rok 2010 přinesl mnoho pěkného. Nepodléhejme hlasům těch, 

kteří si libují v pesimismu, v neustálé kritice všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti, 

hlasům těch, kteří si rozhodnou a rozhořčenou kritikou a tepáním nešvarů budují své 

ničím jiným neopodstatněné postavení nadřazenosti a výjimečnosti, hlasům těch, kteří 

mají zvláštní radost z neúspěchu a nezdaru.“ 212 

 Tento Klausův postoj dokresluje i jeho vyjádření mimo novoroční projevy. 

Například zveřejnění znepokojivých odposlechů mezi bývalým pražským primátorem 

Pavlem Bémem a podnikatelem Romanem Janouškem prezident v deníku Mladá fronta 

Dnes komentoval slovy: „Já prostě nechápu, jak je možné, že se kdesi u nás, mezi 

jakýmisi bezpečnostními složkami, politiky, médii, několik let pohybovaly takové 

osobní věci, jako jsou odposlechy telefonu. Mě trápí to, že média právě toto netrápí.(…) 

Odposlechy jsou strašlivě nešťastná věc, která ničí naší demokracii, a to je můj zásadní 

pocit z toho. Všechno ostatní je druhotné.“213 

 

Shodných témat, jichž ve svých svátečních promluvách dva demokratičtí 

prezidenti opakují, a v názorech, v nichž se výrazně liší, je ovšem více. Pramení to 

například z rozdílného prostředí, z něhož oba na Pražský hrad přišli. Zatímco Havel 

jako někdejší disident a bojovník proti komunismu nepřestává upozorňovat na nešvary 

ani v demokratickém uspořádání společnosti, Klaus stojí na opačné straně pomyslné 

barikády – na tom, jak se zejména politická scéna vyvíjela po sametové revoluci se sám 

výrazně podílel, a tudíž je smířlivější, neboť by útočil sám na sebe.  

V obecné rovině neshody prezidentů souvisí s odlišným pohledem obou hlav 

státu na svět. Klaus ve svých svátečních řečech opakovaně zdůrazňuje, že je potřeba se 

zabývat tím, co se děje tady a nyní. Havel apeluje na vnímání světa v širších 

souvislostech, hledí za hranice republiky a do budoucna. Dobře to ilustrují i některé 

pasáže zmíněné výše v rozborech u jednotlivých prezidentů. Klaus nabádá občany, aby 

se starali, „jak žijí naši sousedé, jak žijí lidé v našem domě, v naší vesnici, v našem 

městě“214, stejně jako aby to, „co bude za sto let, nechali spisovatelům sci-fi 

literatury“215. Zatímco Havel takový postoj ostře odmítá a kritizuje. Schovávání se za 

„národní barvy“ považuje za nebezpečné a laciné. Nastupuje podle něj v okamžiku, kdy 

                                                 
212 Novoroční projev Václava Klause z roku 2011 
213 HOFRICHTEROVÁ, Eva. Klaus: Odposlechy jsem nečetl a číst je nebudu. In: Lidovky.cz. [online]. 
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je-nebudu-fng-/ln_domov.asp?c=A120326_165511_ln_domov_kim 
214 Novoroční projev Václava Klause z roku 2010 
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selže vlastní rozum i vlastní svědomí. „A tak se tu znovu hlásí ke slovu naše známé 

a sebeničivé čecháčkovství jako krátkozraká starost jen o tu část vesmíru, která začíná 

a končí zdí vlastního dvorku oddělující to, co je automaticky dobré, od toho, co je 

automaticky podezřelé.“216 

Mám-li k výše uvedenému přiřadit konkrétní příklady, jednou z věcí, na které se 

Havel s Klausem neshodnou, je již několikrát zmíněná evropská integrace. Zatímco 

první český prezident vstup republiky do Evropské unie (EU) podporoval, Klaus ho 

přijal nelibě a později dokonce dlouho odmítal podepsat jeden z evropských klíčových 

dokumentů – lisabonskou smlouvu. „…dojde k ukončení formální svrchovanosti České 

republiky,“217 varoval například Klaus. Havel naopak podobné výroky odmítal. A ve 

své poslední sváteční řeči, která vstupu do EU předcházela, se dokonce vůči všem 

protievropsky naladěným politikům včetně Klause ostře vymezil slovy, že „bychom se 

neměli nechat šálit řečmi o tom, že se naše česká národní identita v Evropské unii 

rozpustí“ 218. „Rozpustit ji můžeme jen my sami, a denně to ostatně mnozí z nás dělají: 

tím, jak przní český jazyk, jak banalizují českou architekturu, jak ničí českou krajinu, 

jak přehlížejí - jakožto pouhou „nadstavbu“ – českou kulturu a jak kopou do kotníků 

svobodné kritické myšlení. O národní identitě a jejím údajném ohrožení mluvívají 

nejčastěji ti, kteří si jí jsou v sobě nejméně jisti.“219 

Podobně rozdělila dva české prezidenty i otázka životního prostředí, do níž se 

promítl rozdílný názor obou prezidentů na to, zda je důležitější budoucnost, nebo 

přítomnost, a zda může existovat svoboda jedince sama o sobě, nebo ji musí nutně 

provázet i odpovědnost, bez níž by byla ohrožena svoboda druhých. Havel ve svých 

projevech hlásal odpovědnost ve vztahu k budoucnosti. „Kdybych měl velmi stručně 

charakterizovat situaci světa, jehož jsme dnes – ať chceme či nechceme – nedílnou 

součástí, pak bych řekl, že je opravdu varovná. Některé odhady říkají, že koncem 

nadcházejícího století může být na Zemi až čtyřicet miliard lidí a že takové množství 

může vážně ohrožovat samu existenci života na naší planetě. Už teď jsou stále rychleji 

ničeny různé neobnovitelné zdroje, ať paliv či surovin, vymírají živočišné druhy a člověk 

se dokonce vědomě připravuje i o látku pro život tak důležitou, jakou je kyslík,“220 uvedl 

například první český prezident ve svém novoročním projevu z roku 2000. A jak je 

                                                                                                                                               
215 Novoroční projev Václava Klause z roku 2010 
216 Novoroční projev Václava Havla z roku 1999 
217 Novoroční projev Václava Klause z roku 
218 Novoroční projev Václava Havla z roku 2002 
219 Tamtéž 



  

59 
 

  

vidět i z rozboru výše, na problémy životního prostředí upozorňoval i ve svých dalších 

svátečních řečech. Jejich dominantní poselství přitom znělo, že bychom si měli 

uvědomit, že nejsme pány zeměkoule, ale její součástí.  

Druhý český prezident naproti tomu výše než životní prostředí a neobnovitelné 

zdroje postavil „svobodnou a prosperující společnost“221. Ta je v jeho novoročních 

projevech jedinou hodnotou, kterou bychom mohli zůstat dlužni budoucím generacím, 

kdybychom se podřídili diktátu ochránců přírody. Katastrofické scénáře, jež zmiňuje 

Havel, proto jeho následovník odmítá v duchu hesla „zůstaňme oběma nohama na zemi 

a starejme se o to, co nám přísluší, je toho víc než dost“222. Klausův postoj pramení 

i z již zmíněného ekonomického liberalismu a dobře ho ilustruje už podtitul jeho knihy 

Modrá, nikoli zelená planeta; Co je ohroženo: klima nebo svoboda?, ve které druhý 

český prezident polemizuje s teoriemi o globálním oteplování. Závěry o rostoucí teplotě 

na Zemi, jež podle něj nejsou dostatečně podložené, nesmí vést k omezování 

ekonomického rozvoje a pokroku.223 

 

Vrátíme-li se ještě k poslednímu komunistickému prezidentu Gustávu Husákovi, 

nabízí se z tematického hlediska zajímavé srovnání jeho novoročních projevů s řečmi 

Václava Klause. V promluvách obou státníků totiž výrazně rezonují ekonomické 

otázky. Byť je Václav Havel ve svých prvních projevech zmiňuje v souvislosti 

s transformací tuzemského hospodářství a nutnými reformami také, Klaus 

ekonomickému vývoji věnuje podobně jako Husák významný prostor ve všech svých 

svátečních řečech.  

Mezi hlavní témata v tomto směru patří v projevech druhého českého prezidenta 

otázka státního dluhu. „Před deseti lety činil 345 mld. korun, dnes je to více než 

čtyřnásobek. Uvědomujeme si to vůbec?“224 táže se například Klaus v jedné ze svých 

řečí. Jeho komentáře k hospodářské situaci republiky a prognózování, co se bude dít dál, 

souvisí, jak již bylo zmíněno výše, s jeho vzděláním i s dlouholetým občanským 

povoláním ekonoma.  

Na některých místech je v tomto směru vidět mezi projevy obou prezidentů 

určitá podobnost. To když Klaus například mluví o tom, kolik jsme toho v uplynulém 
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221 Novoroční projev Václava Klause z roku 2010 
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223 KLAUS, Václav. Modrá, nikoliv zelená planeta: Co je ohroženo: klima, nebo svoboda?. Praha: 
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roce vyprodukovali. Nebo když v novoročním projevu z roku 2009 uvádí, že „nedávno 

publikovaná data potvrdila, že jsme již v loňském roce svou ekonomickou úrovní 

předběhli první ze starých členských zemí Unie“225. Pro srovnání přidávám Husákova 

slova z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století: „Za uplynulých deset 

let jsme o více než  80procent zvětšili objem průmyslové výroby, pronikavě jsme 

pozvedli úroveň zemědělství i naší vesnice.“226 Pro úplnost je však nutné dodat, že 

Klaus podobnou kritiku předjímá. A jak uvidíme dále, výroky svých komunistických 

předřečníků v jednom ze svých projevů v tomto duchu i parafrázoval.  

 

Zajímavé je také sledovat, jak prezidenti zařazovali do svých svátečních řečí 

jednotlivé, výjimečné události, nebo jak je naopak opomíjeli. Druhé je typické pro 

Gustáva Husáka. Byť se v jeho projevech objevuje řada detailů jako například čísla 

dokumentující stav tuzemského hospodářství, významné události z jiných oblastí 

poslední komunistická hlava státu zanedbává. Jako příklad lze uvést fakt, že úspěch, 

jakým byl let Vladimíra Remka do vesmíru v roce 1978, okomentoval Husák 

v následném novoročním vystoupení jednou větou, již lze shrnout slovy „stalo se“.227 

Podobně ve svátečních řečech komunistického prezidenta nenajdeme téměř zmínku 

o Chartě 77, byť by bylo možné očekávat, že ji Husák zkritizuje. V jeho projevu z roku 

1978 najdeme pouze slova: „Jsou i vnitřní problémy – v energetice, v dopravě, ve 

strukturální přestavbě průmyslu, které vyžadují dlouhodobější úsilí. A jsou i takové 

starosti, které by nemusely být…“228 

Havel s Klausem naopak dobové dění výrazně reflektují. Byť v některých 

projevech prvního českého prezidenta, které jsou koncipovány spíše jako filosofická 

pojednání o smyslu věcí, jsou aktuální události upozaděny a fungují spíše jako kulisy 

pro sdělované myšlenky. Dobře je to vidět například na ničivých povodních, jež Havel 

v jedné ze svých svátečních řečí využívá jako odrazový můstek k zamyšlení se o vztahu 

člověka k životnímu prostředí. Rovněž první český prezident přisuzuje událostem 

uplynulého roku další, nové významy. To když třeba zasedání Severoatlantické aliance 

v Praze hodnotí jako navrácení ztracené vážnosti hlavnímu městu. „Nemusím zajisté 
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zdůrazňovat, jak se toto vše – byť možná zvolna a nepřímo – obrátí v náš prospěch: 

vždyť jsme dodali Praze opět autoritu města, v němž se píše historie!“229 

2.4.4 Vzkazy předřečníkům 

Prezidentské novoroční projevy neslouží každý rok hlavám státu pouze k tomu, 

aby se nerušeně vyjádřily k aktuálním politickým a společenským otázkám, ale také 

k tomu, aby se vymezily vůči ostatním politikům, výrazným osobnostem a v neposlední 

řadě také vůči svým předchůdcům a případně i nástupcům ve funkci. Na sledovaném 

prezidentském trojlístku Gustáv Husák, Václav Havel a Václav Klaus je zajímavé, jak 

se oba dva demokratičtí prezidenti vymezili vůči svému komunistickému předřečníkovi, 

ale i navzájem vůči sobě. Začněme tím prvním.  

Pomineme-li již výše uvedené ukázky ze svátečních projevů Václava Havla, ve 

kterých opakovaně parafrázuje komunistickou novoroční mluvu, stojí za zmínku 

minimálně ještě jedna věc z jeho prvního novoročního projevu. Narážky na 

komunistické funkcionáře se totiž prolínaly celým textem, co víc, rámovaly jeho 

kompozici. Po výčtu důvodu, proč Československo nevzkvétá, si Havel dovolil připojit 

„malý osobní zážitek“230: „…když jsem nedávno letěl do Bratislavy, nalezl jsem při 

různých jednáních čas k tomu, abych pohlédl z okna. Viděl jsem komplex Slovnaftu 

a hned za ním velkoměsto Petržalku. Ten pohled mi stačil k tomu, abych pochopil, že 

naši státníci a političtí činitelé se po desítiletí nedívali nebo nechtěli dívat ani z oken 

svých letadel.“231A ve stejném duchu pokračoval Havel i v dalších částech své řeči. 

Když popisoval zkažené mravní ovzduší v zemi, zdůraznil, že nemluví „pouze   pánech, 

kteří jedí ekologicky čistou zeleninu a nedívají se z oken letadel“ 232 Když se tázal, proč 

by se Československo opět nemohlo stát duchovní křižovatkou Evropy, pro změnu 

uvedl, že největším nepřítelem v této cestě jsou „naše vlastní špatné vlastnosti“233 

„Domácí mafie těch, kteří se nedívají z oken svých letadel a jedí speciálně vykrmená 

prasata, sice ještě žije a občas kalí vody, ale není už naším hlavním nepřítelem.“ 234 

Zajímavé je v této souvislosti zmínit, že Havel mluví, podobně jako Thomas 

Hobbes, o státě jako stroji. „Z nadaných a svéprávných lidí, důmyslně hospodařících ve 

své zemi, udělal šroubky jakéhosi obludně velkého, rachotícího a páchnoucího stroje, 

                                                 
229 Novoroční projev Václava Havla z roku 2003 
230 Novoroční projev Václava Havla z roku 1990 
231 Tamtéž 
232 Tamtéž 
233 Tamtéž 
234 Tamtéž 
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o němž nikdo neví, jaký má vlastně smysl. Nedokáže nic víc, než zvolna, ale 

nezadržitelně opotřebovávat sám sebe a všechny své šroubky.“235 

 

Proti svým komunistickým předřečníkům se však vymezil i Václav Klaus. A to 

například narážkou na slova, která ve svátečních řečech pronášeli komunističtí 

prezidenti. Jejich projevy parafrázoval takto: „V loňském roce se v naší zemi 

vybudovalo mnoho věcí, postavily se nové silnice, nadjezdy a podjezdy, obytné domy 

a supermarkety, školy i hotely, což je jistě dobře, ale my neméně dobře víme, že to – 

samo o sobě – lidské štěstí nezvyšuje.“236 

Podobně druhý český prezident vzpomenul minulý režim v projevu z roku 2008, 

ve kterém opakoval události roků, jež v sobě také měly číslo osm a zapsaly se do 

historie. Zdůraznil, že k němu „lhostejní či smířliví být nesmíme“ 237. „Svými následky 

naše novodobé dějiny poznamenal na dobu nejdelší únor 1948. Vůči, po něm 

následujícím čtyřem desetiletím, lhostejní či smířliví být nesmíme. Při jejich hodnocení 

ale nevystačíme s líbivými proklamacemi, které někteří dnes tak snadno zastávají, 

protože je už nic nestojí. Bojovat včerejší bitvy není příliš obtížné a odvážné. 

Nostalgicky vzpomínat na onu prazvláštní jistotu rovnosti v bezmoci a útisku tehdejší 

doby přijatelné také není.“238 

 Z uvedené ukázky je rovněž zřejmé, co již v této práci zaznělo, a to fakt, že už 

se Klaus nechce k minulosti příliš vracet. „Bojovat včerejší bitvy není příliš obtížné 

a odvážné.“239 A kriticky se staví k těm, kteří tak činí. „…nevystačíme s líbivými 

proklamacemi, které někteří dnes tak snadno zastávají, protože je už nic nestojí“240 

Právě takzvané „strašení komunisty“ přitom často před volbami využívají pravicové 

strany v čele s někdejší Klausovou Občanskodemokratickou stranou (ODS). Za zmínku 

na tomto místě stojí připomenout, že v roce 2008, kdy výše uvedená slova zazněla, vedl 

občanské demokraty předseda Mirek Topolánek, jež má s druhým českým prezidentem 

trvale napjaté vztahy.  

 

Ještě zajímavější je však sledovat, jak se oba dva demokratičtí prezidenti 

a političtí rivalové vymezovali v novoročních projevech vůči sobě navzájem. Havel si 

                                                 
235 Novoroční projev Václava Havla z roku 1990 
236 Novoroční projev Václava Klause z roku 2005 
237 Novoroční projev Václava Klause z roku 2008 
238 Tamtéž 
239 Tamtéž 
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například neodpustil nepřímou kritiku Klause, jako někdejšího předsedy ODS, když se 

ve svých řečech věnoval neprůhlednému hospodaření tuzemských politických stran. 

A stejně tak Havel nesouhlasně komentoval i některé Klausovy kroky, jako například 

rozdělení Československa, jež za českou stranu domlouval jako předseda vlády právě 

jeho budoucí následovník na Pražském hradě. „Mělo (rozdělení Československa – pozn. 

autorky) ale jednu vadu: o tak veledůležité věci, jako je zánik státu a vznik dvou jiných 

států, nerozhodli občané v lidovém hlasování, jak by se v demokratických poměrech 

slušelo, ale uskutečnila se opravdu převážně technicky, téměř jako by šlo jen o nějakou 

účetní operaci. Snad právě proto byl konec Československa provázen určitou pachutí 

a podivnými rozpaky.“241 

V této souvislosti je zajímavé, jak se první český prezident vymezil i vůči svému 

nástupci ve funkci Václavu Klausovi, byť v tu dobu nemohl vědět, že to bude právě 

Klaus, kdo po něm usedne do prezidentského křesla. „Je smutné, že naše nejvlivnější 

politické strany jsou podezřelé z temného hospodaření, vlastnění záhadných kont 

a z daňových úniků…“242 Jde o přímou narážku na Občanskou demokratickou stranu 

(ODS) v čele s tehdejším předsedou Klausem. Když pak Havel po třinácti letech 

odcházel z prezidentského úřadu, zmínil se v posledním novoročním projevu 

i o nadcházejících volbách hlavy státu a uvedl, koho by si přál za svého nástupce na  

Pražském hradě. „Náš Parlament bude brzy volit nového prezidenta republiky. Věřím, 

že se jím stane člověk moudrý, otevřený a odpovědný, který bude tvořivým partnerem 

politické reprezentace vzešlé z nedávných voleb a v němž budou všichni občané dobré 

vůle spatřovat svého spojence.“243  

Klaus naopak do svých projevů zařadil narážky a aluze na Havlovo moralizování 

a kritiku politických poměrů v zemi, která ve své době směřovala i k jemu samotnému. 

V roce 2010 například Klaus na závěr své řeči občanům popřál: „Přeji nám všem, aby 

se nám rok 2010 vydařil, aby byl rokem dobré nálady, aby byl politice vrácen její obsah 

a abychom se vymanili z dnešní ekonomické krize. Půjde to lépe, nalezne-li co největší 

počet z nás společnou řeč, vzájemný respekt a porozumění.“244  

Ona zmiňován „dobrá nálada“ byla přitom evidentním odkazem na výrok „blbá 

nálada“ z roku 1997, kterým Havel popsal stav tehdejší společnosti. Bylo to v době, kdy 

                                                                                                                                               
240 Novoroční projev Václava Klause z roku 2008 
241 Novoroční projev Václava Havla z roku 2003 
242 Novoroční projev Václava Havla z roku 2000 
243 Novoroční projev Václava Havla z roku 2003 
244 Novoroční projev Václava Klause z roku 2010 
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se pod tíhou skandálů s nekalým financováním Občanské demokratické strany (ODS) 

rozpadala Klausova vláda. A pro řadu tehdejších politiků ODS působil tento výrok jako 

červený hadr na býka. „Výrok dodnes používají či parafrázují právě politici z této 

strany. Například příznivci Václava Klause  v té době často vítali svého oblíbeného 

politika slovy: Nemáme blbou náladu.“245 

Hned ve svém prvním novoročním vystoupení dal Klaus najevo, že se chce na 

rozdíl od svého předřečníka zabývat více přítomností a budoucností. „Patnáct let je již 

dostatečně dlouhá doba na to, abychom se vymezovali převážně vůči našemu dnešku, 

respektive včerejšku, abychom pochválili, co si pochvalu zaslouží a co znamená zřetelný 

krok vpřed, a abychom různé současné nezdary a neúspěchy přestali svádět na minulost. 

V jistém slova smyslu budeme letos už patnáctiletí. Jak přítomnost, tak i budoucnost 

jsou v našich rukách a je jen a jedině na nás, jak s nimi naložíme.“246 

Podíváme-li se hned na první novoroční projev Václava Klause v roli prezidenta 

republiky, je na první pohled zřejmé, že i on se chtěl co nejvíce odlišit od svého 

předřečníka. Hned v úvodu dal jasně najevo, že doba, kdy z Pražského hradu 

promlouval Václav Havel, skončila. Slovy „patnáct let je již dostatečně dlouhá doba na 

to, abychom se vymezovali převážně vůči našemu dnešku, respektive včerejšku“ ukázal, 

že se nechce ohlížet zpět, ale naopak hledět do budoucna -  „budoucnost je v našich 

rukách“.  

Využil přitom metaforu patnáctých narozenin, které jsou jedním z klíčových 

milníků v životě člověka. Patnáctiletý dostane občanský průkaz, může o sobě 

samostatně rozhodovat a také nese první odpovědnost za své jednání. Patnácté 

narozeniny jsou prvním odrazovým můstkem k dospělosti. V případě České republiky 

k tomu, aby se stala vyspělou evropskou demokracií schopnou konkurovat západním 

zemím. Stejnou metaforu Klaus použil i o rok později. „Naše demokracie je již 

patnáctiletá a stojí na prahu své dospělosti.“247 

Za vymezení se vůči Havlovi lze nicméně v obecné rovině považovat Klausovy 

projevy jako celek. Druhý český prezident se snaží dát prezidentskému úřadu od svého 

nástupu do funkce úplně jiný ráz a toto je vidět i na jeho projevech, nad kterými na 

                                                 
245 ŠŤASTNÝ, Jiří. Pravda a láska. Blbá nálada. Havlova slova, která vstoupila do historie. In: iDnes.cz 
[online]. 18. 12. 2011. [cit. 17. 04. 2012]. Dostupné z http://zpravy.idnes.cz/pravda-a-laska-blba-nalada-
havlova-slova-ktera-vstoupila-do-historie-115-/domaci.aspx?c=A111218_143850_domaci_js 
246 Novoroční projev Václava Klause z roku 2004 
247 Novoroční projev Václava Klause z roku 2005 
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rozdíl od těch Havlových není třeba příliš přemýšlet, jsou snadno srozumitelné a nesou 

snadno zapamatovatelná poselství.    
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3. Závěr 

Praktická část této diplomové práce přestavila hned z několika hledisek hrubý 

průřez více než třemi desítkami novoročních projevů od tří československých a českých 

prezidentů. Na jejím začátku stála teze, že se od sebe budou slavnostní řeči Gustáva 

Husáka, Václava Havla a Václava Klause výrazně odlišovat, a to jak vzhledem 

k dobovým okolnostem, za nichž vznikaly, tak vzhledem k osobnostním rysům 

jednotlivých řečníků. Během obsahové analýzy projevů se toto potvrdilo.  

Ukázalo se, jak formální a neosobní povahu měly novoroční prezidentské 

projevy posledního komunistického prezidenta Husáka, i jak se naopak dva 

demokratičtí prezidenti Havel a Klaus snažili své sváteční řeči pojímat osobitě 

a originálně. Zatímco Husák naplnil očekávání dřívějších klasifikací, jež kladou 

politické řeči na roveň stylu administrativnímu či odbornému, sváteční řeči Havla 

a Klause se vyznačují zvýšenou obrazností vyjadřování, intertextovými odkazy (k Bibli, 

k umělecké literatuře) i složitějšími kompozičními postupy. Oba čeští prezidenti 

například nezřídka vystavěli svůj projev za pomoci paralely. Havel pak netradičně 

pojímal také úvod svých vystoupení, často projev začal neotřelou myšlenkou, vyznáním 

či osobním příběhem. 

V přístupu prezidentů k publiku se naopak překvapivě ukázala jistá podobnost 

mezi novoročními projevy Husáka a Klause. Zatímco Havel nutil auditorium 

samostatně přemýšlet, další dva státnici sledovaní v této diplomové práci měli tendenci 

předkládat publiku hotové názory. Lze se domnívat, že to souvisí s politickou dráhou, 

jež poslední komunistický a druhý český prezident absolvovali před příchodem na 

Pražský hrad. Rozbor projevů totiž rovněž odhalil, jak významnou roli hrají slohotvorní 

činitelé jako vzdělání, či původní profese. Vystoupení Havla v tomto směru silně 

ovlivnila jeho předchozí dráha spisovatele a dramatika, Klaus v projevech nezapřel svou 

zálibu v ekonomii. Obojí se projevilo nejen na stylu novoročních projevů dvou českých 

prezidentů, ale i na tématech, jež ve svých svátečních akcentovali. Novoroční projevy  

Husáka, jež byl podle dobových svědectví ještě na konci šedesátých let ohnivým 

řečníkem a jako vystudovaný právník uměl perfektně formulovat své myšlenky, 

zejména v pozdějších letech ovlivnil prezidentův zdravotní stav. Zkrátka měl Husáka 

v roli prezidenta rovněž držet stranický aparát.   

Zajímavé bylo rovněž sledovat, jak se vůči sobě hlavy státu v novoročních 

projevech vymezovaly. Platí to zejména pro dva české prezidenty, Havla a Klause. Ti ve 



  

67 
 

  

svátečních řečech shodně reagovali na své komunistické předřečníky. Vymezovali se 

ale i vůči sobě navzájem. Vidět je to především na projevech Klause, který se snažil od 

Havla výrazně odlišit, a to nejen formální stránkou projevů, ale i jejich tematickým 

zaměřením. Na shodná témata pak měli oba státníci diametrálně odlišné názory.  

Co se týče tematického zaměření svátečních řečí sledovaných státníků, stojí také 

za zmínku, jak se prezidenti v projevech vypořádávali s nevšedními událostmi, jichž 

byli během svého působení na Pražském hradě svědky. Zatímco Husák je spíše 

ignoroval a rok co rok opakoval občanům vždy prvního ledna prakticky totéž, jeho 

následovníci aktuální dění ve svých řečech povětšinou reflektovali.  

Byť zvolená výzkumná metoda srovnávací obsahové analýzy postrádá 

kvantitativně ověřitelné údaje, umožnila do prezidentských textů více nahlédnout a snad 

je i částečně interpretovat a zasadit do souvislostí. Ty jsou v práci zmíněny 

v životopisných medailoncích jednotlivých hlav státu, ale i přímo v analytické části, 

kam jsem uvedla poznatky zjištěné krátkou anketou mezi nejbližšími spolupracovníky 

prezidentů.  

Zajímavé jsou v tomto směru zejména postřehy Ladislava Špačka, někdejšího 

dlouholetého tiskového mluvčího Václava Havla, jenž obšírně popisuje, jak si první 

český prezident dával na svátečních řečech záležet. U mluvčího prezidenta Václava 

Klause jsem se bohužel s takovou vstřícností nesetkala, odpověděl jen stručně. 

Vzhledem k tomu, že se druhý český prezident vyjadřoval k vzniku novoročních 

projevů několikrát i do médií, bylo nicméně přesto možné zákulisí jeho svátečních řečí 

poměrně uspokojivě dokreslit. 

Závěrem lze říci, že tato diplomová práce ukazuje na mnoho dalších témat 

k možnému hlubšímu zamyšlení. Na samostatné zkoumání by vydaly novoroční projevy 

každého sledovaného prezidenta, stejně jako řada oblastí, jichž se tato práce jen letmo 

dotkla – například stylu argumentace. Zajímavé by bylo rovněž pokusit se zjistit více 

informací o zákulisí vzniku novoročních projevů komunistického prezidenta Gustáva 

Husáka.  
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Summary 

The thesis introduced the gross cross-section of more than thirty New Year's 

speeches from the three Czechoslovak and Czech presidents. Initial hypohesis assumed 

that the festive speeches differ significantly according to each speaker, taking into 

account both the period circumstances under which the speeches were formed and the 

personal characteristics of individual speakers. This hypothesis was later confirmed 

during the speech content analysis. It turned out that presidential New Year’s speeches 

of the last communist president Husak had both formal and impersonal nature and vice 

versa that Havel and Klaus were trying to conceive these festive speeches more 

personally and originally. Analysis of speeches also revealed the important role played 

by factors linked to the writing style, such as education or professional origin. Although 

the chosen content comparison analysis research method lacks a quantitatively 

verifiable data, it allowed more insight into the presidential texts and hopefully even to 

partially interpret them and put them into the contexts. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Odpovědi Ladislava Špačka k zákulisí novoročních projevů (text) 

 

Bývalý tiskový mluvčí Václava Havla odpovídal na anketní otázky 

prostřednictvím e-mailové korespondence. Otázky mu byly zaslány 19. 4. 2012, 

odpovědi jsem přijala 22. 4. 2012. 

 

1) Psal si pan prezident novoroční projevy sám? 

Ano, byl na své projevy hrdý, bral je nejen jako filozofické nebo politické dílo, 

ale jako literární dílo a nikdy by nečetl důležitý projev, který by si nenapsal sám. 

Podrobněji o tom píšu v knize Deset let s Václavem Havlem: 

„Kdykoliv jsme byli na velkých summitech a v programu bylo setkání pouze 

prezidentů, my mluvčí jsme seděli vedle a bavili jsme se. Stěžovali jsme si na své šéfy, 

co všechno si vymýšlejí, ale to hlavní, co sužovalo mé kolegy, bylo psaní projevů. 

Stěžovali si, že zítra musejí napsat projev na univerzitu, smuteční řeč, slavnostní projev 

do sněmovny, jen já jsem se usmíval a mohl jsem se vytahovat: „Můj šéf je 

spisovatel a všechny své projevy si píše sám.“ Opravdu, prezident považoval za věc své 

cti, aby všechno, co čte svým jménem, byly opravdu jeho texty. Několikrát přečetl 

nějaký nevýznamný rutinní proslov, který mu připravil Jiří Šitler, vzdělaný pracovník 

Politického odboru, ale měl přitom výčitky svědomí, navíc na jeho dikci bylo znát, že 

text neprožívá tak jako své projevy.“ 

 

2) Konzultoval je s někým? 

Každý projev přinesl na Hrad a nechával ho posuzovat svým nejbližším 

spolupracovníkům, třem čtyřem lidem. Psal obvykle v Lánech, kde měl největší 

klid a soustředění, někdy na Hrádečku, neumel psát v kanceláři, doma psal zřídka. Byl 

jsem mezi prvními čtenáři jeho projevů a dával jsem mu, stejně jako ostatní dva tři 

posuzovatelé, své připomínky. Jakkoli ale prezident chtěl znát náš názor, málokdy naše 

připomínky přijal. Pokud byly věcné (věcné chyby, pravopisné nebo tvaroslovné 

chyby), tak je přijal, ostatní nápady mu zasahovaly do literární struktury a rozrušovaly 

mu „rytmus“, „gradaci“ apod., což u ostatních politiků jsou atributy neznámé. 

Opět o tom píšu podrobněji ve své knize: „Václav Havel projevy psal nerad. 

Nebyla to tvorba, která by tryskala z tvůrčího přetlaku inspirace, jako u jeho dřívějších 
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divadelních her a esejí. Projevy musel psát na objednávku. Cesta mířila do Jižní 

Ameriky a očekávalo se, že prezident během cesty pronese zásadní projev. Pak jsme 

letěli do Austrálie nebo do Paříže a očekávalo se totéž. Zakázky Politického odboru 

KPR vyváděly prezidenta z jeho obvyklého klidu. Argumentoval, že spisovatel nemůže 

psát tehdy, kdy mu to nějaký úřad uloží, ale když má inspiraci, když ho políbí múza. Na 

to jsme nemohli čekat, cesta byla naplánována v konkrétním termínu a čekat na múzu 

jsme si nemohli dovolit. Z toho často vyplývala prezidentova nechuť projevy psát. 

Určitou roli v tom sehrávala i nová technika psaní textů, na počítači. Základní funkce si 

Václav Havel pod vedením Vladimíra Hanzela, počítačového odborníka, osvojil, ale 

stejně se mu stávalo, že napsal několik stran pracně vytvořeného textu a ten se najednou 

z počítače „ztratil“, prostě zmizel. Narychlo povolaný Vladimír prohledával útroby 

notebooku, ale ani on někdy dokument nenašel. To zbavovalo prezidenta chuti 

pokračovat, termín odevzdání se blížil a nastupoval stres. Navíc prezidentův program 

nedovolal dát Václavu Havlovi týden tvůrčí dovolenou, měl denně spoustu povinností,  

a kdy má psát, úřad nezajímalo. Ale když už se pustil do psaní, stálo to za to. Psal 

obvykle v Lánech, kde měl větší klid než v Praze. 

Byl jsem jeden z prvních čtenářů jeho textů, všímal jsem si obsahových 

i jazykových a stylistických prvků. Prezident užíval někdy neotřelá spojení nebo 

neologismy, nová slova, která vytvořil nebo jim dal nový význam. Měl jsem těžký úkol, 

posoudit, která spojení nebo které výrazy jsou za hranicí spisovného jazyka, 

a prezidenta upozornit na nesoulad se současnou jazykovou normou, nebo zvážit, jestli 

jeho formulace není krok dopředu ve vývoji jazyka. Ve 20. letech minulého století 

formuloval český jazykovědec Václav Ertl teorii „dobrého autora“. Od té doby se 

uznává, že i když někdo překročí soudobou normu, nemusí jít o chybu. Takový Karel 

Čapek právě tím, že se normou nenechal omezovat, posunul jazyk kupředu. Musí být 

jasné, že jde o kultivovaného uživatele jazyka, který vědomě prolamuje úzus 

a v souladu s vývojovými tendencemi jazyka ho obohacuje a přizpůsobuje nové době, 

jinak by jazyk ustrnul na úrovni našich předků. V tom jsem Havlovy texty respektoval 

jako díla dobrého autora a upozorňoval jsem ho jen na nevědomé chyby. Prezident byl 

citlivý na připomínky, na jedné straně je vyžadoval, na druhé straně je jen nerad 

přijímal. Když se shromáždily všechny komentáře k jeho projevu, obvykle jich přijal jen 

menšinu, většinou jen ty věcné, kdežto stylistické odmítal, protože trval na tom, že jeho 

projevy nejsou tuctové projevy politiků, ale literární díla, kde záleží na výstavbě textu, 
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na jeho rytmu, na využití rétorických figur, na hře se slovy. Měl pravdu, on byl autor, ne 

úřad prezidenta.“ 

 

3) S jak velkým předstihem jeho novoroční projevy vznikaly? 

Novoročním projevům přikládal Václav Havel mimořádný význam, je to jednou 

za rok zcela samostatná prezentace prezidenta, nikdo mu neklade otázky, neskáče do 

řeči, muže si říct, co chce, a navíc u televize sedí většina národa. Začal na něm pracovat 

počátkem prosince, nejdříve si napsal pár tezí, co by tam mělo být, a konzultoval 

je s námi. Dávali jsme mu náměty, upozorňovali na důležité věci, které by v tom kterém 

roce neměly chybět, ale většinou je měl už připraveny sám. Pak chodil týden dva 

s těmito tezemi v hlavě a myslel na ně. V hlavě mu dozrávaly formulace, obraty, 

souvislosti a pak – obvykle pár dní před 20. prosincem – se uchýlil do Lán a za víkend 

projev napsal. Připomínkování trvalo jeden až dva dny a kolem 22. prosince se projev 

natáčel, ale to jen tehdy, když prezident odjížděl někam na dovolenou. Pokud nikam 

nejel, natáčelo se až 29. nebo 30. prosince, protože prezident byl posedlý obavou, že by 

se událo něco, co by v jeho projevu nebylo. 
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Příloha č. 2: Odpovědi Radima Ochvata k zákulisí novoročních projevů (text) 

 

Tiskový mluvčí Václava Klause odpovídal na anketní otázky prostřednictvím 

e-mailové korespondence. Otázky mu byly zaslány 19. 4. 2012, odpovědi jsem přijala 

20. 4. 2012. 

 

1) Píše si pan prezident novoroční projevy sám? 2) Konzultuje je s někým? 3) S jak 

velkým předstihem novoroční projevy vznikají? 

Ano, pan prezident si novoroční projevy píše sám. Doba předstihu se nedá určit 

lehce, ale jde řádově o několik týdnů předem. Ke konzultaci dochází, a to se svými 

nejbližšími poradci. 
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