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Abstrakt 

Bakalářská práce „Vývoj Rudého práva v období 1966 – 1971“ pojednává o činnosti redakce 

Rudého práva a o vývoji tohoto periodika v době, kdy v Československu docházelo k velkým 

převratům ve fungování státu a zejména v běžném a kulturním životě. Společnost i politická 

moc se ve sledovaném období rychle měnily, přičemž na nastalé změny muselo Rudé právo 

vhodně reagovat. Jako ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa bylo 

vázáno přímými direktivami předsednictva ústředního výboru strany, obsah tak musel být 

vždy přizpůsoben politické situaci, vůli představitelů státu a komunistické ideologii. Avšak i 

ve způsobu práce redaktorů tohoto periodika docházelo ve sledovaném období ke změnám, 

které byly ovlivněny nejen jejich názorovými střety uvnitř redakce, ale také měnícími se 

legislativními předpisy v oblasti médií. Výjimečné období ve vývoji Rudého práva 

představovaly srpnové dny bezprostředně následující po intervenci vojsk zemí Varšavské 

smlouvy, kdy se list zařadil vedle ostatní periodika té doby, která podporovala politické 

reformy směřující k demokratizaci Československa. Práce analyzuje vybraný obsah novin a 

charakterizuje ho v kontextu dobových politických, kulturních a společenských událostí. 

Popisuje rovněž historickou a technickou problematiku spojenou s vydáváním tohoto 

komunistického listu. 

 

Abstract 

Thesis “Development of The Rudé právo during 1966 – 1971” deals with the activities of the 

Rudé právo editors and the development of this periodical at the time in Czechoslovakia, 

when there were great upheavals in the functioning of the state and especially in the current 

and cultural life. Society and political power in the period has rapidly changed and the Rudé 

právo had to respond to this occurring changes. As the central press organ of the Communist 



 
 

Party of Czechoslovakia was bound by the Communist Party directives, content had always to 

be adapted to the political situation, will of the state representatives and communist ideology. 

However, even in the way of the editors work occurred in this period of the changes, that were 

affected of not only their opinion conflicts within, but also of changing legislative regulations 

in the media. The exceptional period in the development of the Rudé právo is represented by 

the August days immediately following the intervention of the Warsaw Pact armies, when the 

sheet has ranked beside the other periodicals that supported political reforms leading to 

democratization of Czechoslovakia. The thesis analyzes the selected content of the sheet and 

characterizes it in the context of contemporary political, cultural and social events. It also 

describes the historical and technical issues related to the issuance of the Communist sheet. 
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Úvod 

Rudé právo tvořilo nedílnou součást politického života v Československu, a to až do 

roku 1989, jelikož jako ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa bylo 

nejvýznamnějším periodikem, které mělo zajištěné největší příděly papíru a nejvyšší náklady. 

Jeho zpravodajství odpovídalo požadavkům hlavních představitelů státu, svým obsahem 

naplňovalo Rudé právo úlohu komunistického tisku, který se v souladu s politickým 

uspořádáním země podílí na výkladu všech událostí nejen z politického, ale také 

z ekonomického, kulturního a společenského života. 

Vývoj Rudého práva v období 1966 – 1971 jsem si proto vybral jako téma své 

bakalářské práce z toho důvodu, že propojení tohoto periodika s mocenským aparátem 

komunistické strany považuji za zajímavý předmět zkoumání, který odráží vývoj naší země 

tak, jak jsme na něj podle tehdejších představitelů státu měli nahlížet. Události, které se 

v době mezi lety 1966 a 1971 odehrály, ve většině případů ovlivnily významným způsobem 

život v naší zemi na dlouhá léta dopředu. Takovým příkladem je vstup vojsk členských států 

Varšavské smlouvy na naše území v noci z 20. na 21. srpna 1968 nebo zvolení Gustáva 

Husáka prvním tajemníkem ÚV KSČ, ke kterému došlo 17. dubna 1969. Rovněž závěry 

sjezdů komunistické strany, změny zákonů související s vydáváním tisku či manifest Dva 

tisíce slov a další události představovaly změny, se kterými se společnost musela určitým 

způsobem vypořádat. A právě to, jakým způsobem fungovalo Rudé právo v této době, jak o 

těchto a dalších skutečnostech informovalo své čtenáře, je obsahem mé práce.  

Chtěl bych se tak zaměřit na analýzu Rudého práva reflektující dobu převratů, 

charakterizovat jeho články v souvislosti s tehdejšími (převážně domácími) událostmi a 

popsat způsob práce jeho redaktorů, kteří byli ovlivňováni nejen změnou politické moci a 

mediální legislativy, ale také celkovou uvolňující se atmosférou ve společnosti, jež byla ke 

konci zkoumaného období opět utlumena. Považuji za velmi užitečné popsat činnost tohoto 

periodika právě ve vybraném období, jelikož tak lze dobře a zajímavým způsobem vystihnout 

vývoj našeho státu a společnosti, to vše na pozadí článků tvořených převážně v ideologickém 

kontextu a obsahujících nejrůznější dogmatické a často prázdné fráze.  

 

  



4 
 

 

1. Vznik Rudého práva 

Rudé právo jakožto ústřední tiskový orgán politické strany (Komunistická strana 

Československa) nevzniklo náhle, nebylo založeno jakožto nové periodikum, nýbrž se 

vyvinulo z jiného periodika, a sice Práva lidu. Chceme-li tedy zkoumat počáteční období 

vzniku Rudého práva, musíme se zaměřit na periodikum Právo lidu a politický vývoj 

v Československé sociálně demokratické straně dělnické, jejímž ústředním tiskovým orgánem 

Právo lidu bylo. 

 

1.1 Odštěpení od Práva lidu 

Klíčovým obdobím rodícího se Rudého práva byla etapa po demisi Tusarovy vlády, ke 

které došlo 14.9.1920. Kvůli této příčině měl být odložen i VIII. celostátní sjezd sociální 

demokracie, plánovaný na dny 25.-28.9.1920. Jelikož v této době byly patrné názorové 

neshody mezi některými vedoucími členy sociální demokracie, došlo rovněž k rozkolu 

ohledně konání či nekonání celostátního sjezdu. Ihned druhý den 15. září přijala schůze 

důvěrníků místních organizací sociální demokracie usnesení, aby se sjezd konal v určeném 

termínu. Zástupci pravicovějšího křídla sociální demokracie v čele s šéfredaktorem a 

vydavatelem tehdejšího Práva lidu Josefem Stivínem a Antonínem Němcem pak označili 

snahu zástupců levicového křídla (sympatizujícího s myšlenkami Komunistické 

internacionály) o uskutečnění sjezdu za akt odporující pravidlům strany. Poté, co byla redakce 

Práva lidu, které v té době sídlilo v Lidovém domě v Hybernské ulici č. 7, požádána o otištění 

usnesení požadujícího uskutečnit plánovaný sjezd v řádném termínu, došlo k odmítnutí tohoto 

požadavku ze strany šéfredaktora J.Stivína. Zástupci levicového křídla však měli ve straně 

mohutnou podporu, a tak hned 17. září byl v Právu lidu otištěn úvodník Ivana Olbrachta 

vyslovující se pro vstup strany do Komunistické internacionály. Po tomto dni nabraly události 

ve straně (a tedy i v Právu lidu) rychlý spád. 

18. září 1920 přešlo pravicovější vedení strany do protiútoku a odešlo z Lidového 

domu. Předseda výkonného výboru strany Antoním Němec tento den vyklidil svou pracovnu 

a v redakci Práva lidu vyvěsil výzvu, aby ti, kteří nesympatizují s levicovým křídlem strany, 

opustili společně s ním redakci a Lidový dům.
1
 Začali pak společně vydávat své Právo lidu 

v Beaufortově tiskárně, zatímco sympatizanti levice zůstali v Lidovém domě a vydali zde 
                                                           
1
 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha : SNPL, 1960. s. 21 
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rovněž v tento den deník pod názvem Staré Právo lidu. V něm bylo otištěno politické 

prohlášení: „Sdělili jsme již dělnické veřejnosti, co jsme a co chceme. Závodní rada převzala 

dozor nad podnikem Práva Lidu a my postavili jsme se do služeb těch, kteří trvají na sejití se 

sjezdu. …Představenstvo strany, které je representováno nyní asi 5-6 soudruhy, 

představenstvo strany, do kterého většinou docházeli a docházejí soudruzi nezvolení do 

výkonného výboru (Tusar a ministři), usneslo se na protiopatřeních: postavilo se na 

stanovisko práva, že formálně list je veden na jména určitých osob, a ohlásilo vydávání Práva 

Lidu do jiné tiskárny. Dnešním dnem vyjdou tedy v Praze dvě Práva Lidu, staré a nové…“ 
2
 

Staré Právo lidu ještě vyšlo i následující den, avšak objevilo se v něm sdělení, že vydávání 

Starého Práva lidu má být znemožněno, jelikož jeden z pravicových předáků sociální 

demokracie, dr. Meissner, požádal 18. září policii o zákrok proti redakci Starého Práva lidu.
3
 

Následující den, v pondělí 20. září, vychází Večerník Rudého práva a v úterý 21. září 1920 

Rudé právo jako orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. V záhlaví bylo 

vedle čísla 1 v závorce uvedeno i číslo 214. Tím redakce Rudého práva naznačila, že nový list 

je považován za pokračování tradice Práva lidu. 

Samotný název Rudé právo pochází z myšlenky jednoho z prvních redaktorů Jana 

Skály: „…Bylo nutno volit jiný název. Jaký ale název? O tom byli všichni na rozpacích. 

Rozhodl jsem se já. A zdůvodnil jsem svůj návrh takto: v názvu musí být právo, protože lidé 

byli zvyklí nazývat Právo lidu prostě Právo. A říkalo se se zálibou naše Právo, naše Právíčko. 

Tedy u práva musí zůstat. Teď jde o to, jaké právo. Nemůže to být jiné než rudé. Nám šlo o 

dělnické, socialistické právo, které nejlépe vyjadřovalo symbol rudé barvy. Pravičáckému 

Právu lidu budou lidé pak říkat Bílé právo, což se také stalo. Název našeho listu uspokojil 

stoupence levice zcela, nebylo tedy vůbec žádné námitky…“
4
 Odpovědným redaktorem 

Rudého práva se stal Bohuslav Novotný, šéfredaktorem dr. Bohumír Šmeral. Mezi členy 

první redakce byli dále Ivan Olbracht, Josef Hora, Václav Vacek, Antonín Macek, Antonín 

Bouček, Bedřich Vorel, Emanuel Škatula, Miloš Vaněk a Vojtěch Lev. Hlavními tématy 

prvních článků rodícího se Rudého práva byl VIII. celostátní sjezd sociální demokracie, který 

se přes všechny rozpory ve straně uskutečnil v řádném termínu. Byl na něm vyjádřen zásadní 

souhlas s politickou linií Komunistické internacionály. Na sjezdu bylo rovněž zvoleno nové 

vedení strany a Rudé právo bylo potvrzeno jako ústřední tiskový orgán Československé 

sociálně demokratické strany dělnické. Zástupci sesazeného pravicovějšího vedení podali na 

                                                           
2
 Kolektiv redaktorů. Kdo jsme a co chceme. Staré Právo lidu. 18. 9. 1920, ročník 28, č. 221, s. 1 

3
 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 22 

4
 Tamtéž, s. 25 
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závodní radu Lidového domu žalobu pro „rušení držby“. Lidový dům totiž podle tehdejších 

zákonů nepatřil sociální demokracii, ale komanditní společnosti v čele s A.Němcem. Provoz 

tiskárny byl zase opřen o živnostenskou koncesi, která byla udělena poslanci Fr. 

Hummelhansovi (sympatizujícím s A.Němcem).
5
 Dne 9. prosince byl tak Lidový dům 

s redakcí a tiskárnou Rudého práva obsazen policií a redaktoři Rudého práva vyhnáni. 

Redakce se poté přesunula do pražské tiskárny Grafie v Myslíkově ulici č. 15, kde působila až 

do května 1927. 

 

1.2 Období první republiky 

V květnu následujícího roku došlo k dalšímu významnému mezníku ve vývoji Rudého 

práva – stalo se ústředním tiskovým orgánem Komunistické strany Československa, která 

byla vytvořena během sjezdu levice (14.-16.5.1921) v karlínském Národním domě. Poprvé 

vyšlo Rudé právo s tímto označením 18. května 1921. Jeho hlavní článek z tohoto dne měl 

titulek: Jsme komunisty!  Naše cesta a náš cíl.  

Od této chvíle započalo Rudé právo plnit své poslání agitačního listu Komunistické 

strany Československa v duchu taktických postupů vycházejících z kongresů Kominterny, 

které určovaly komunistický tisk jako „důležitý prostředek a formu soustavného uvědomování 

pracujících mas“
6
. Po B. Šmeralovi se roku 1921 stal šéfredaktorem Filip Dobrovolný. Na 

svých stránkách přinášelo Rudé právo čtenářům zejména informace o pracovních a sociálních 

poměrech dělníků, přičemž kritizovalo tehdejší buržoazní vládu. Velké pozornosti na 

stránkách Rudého práva se tak dostalo například tzv. gentskému systému
7
 či tzv. zákonu na 

ochranu republiky, vydanému v roce 1923 po atentátu na ministra financí Aloise Rašína. Na 

základě tohoto zákona docházelo k častým perzekucím domnělých škůdců republiky, mezi 

které byli považováni sympatizanti KSČ. K velkému zlomu v kvalitě i kvantitě Rudého práva 

došlo 31. května 1927, kdy začalo vycházet v nové tiskárně Internacionála, vybudované 

v Národním domě strany v Praze Karlíně, v Královské ulici (nyní Sokolovské) č.p. 13
8
. 

Formát novin se zvětšil, začaly se v nich vyskytovat lepší grafické prvky a četné karikatury 

                                                           
5
 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha: SNPL, 1960. s. 33 

6
 BERÁNKOVÁ, M. a kol. Dějiny československé žurnalistiky III. díl. Praha : Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 

1988. s. 99 
7
 Gentský systém, který vstoupil v platnost 1. ledna 1923, výrazně zpřísnil podmínky pro získání státní podpory 

v nezaměstnanosti.  
8
 DOLEJŠÍ, Vojtěch a kol. Svědek a bojovník – 50 let Rudého práva. Praha : Svoboda, 1970. s. 414 
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tehdejších politiků, jejichž autorem často býval František Bidlo. Rudé právo v této době 

vycházelo dvakrát denně, večerní vydání pod názvem Večerník Rudého práva, posléze Rudý 

večerník (do roku 1934). Od května 1932 vycházel ještě Rudý pondělník, který vyplňoval 

mezeru ve vydávání komunistického tisku, který v pondělí nevycházel. Vydavatelem Rudého 

práva byl Václav Halík. Významnými přispěvateli do kulturní rubriky byli J. Hora, S. K. 

Neumann, J. Wolker, J. Hašek či V. Nezval.  

Rudé právo se v této době (mezi lety 1928-1934) muselo potýkat s nelibostí státních 

orgánů, se kterou tehdejší představitelé republiky vůči listu vystupovali. Často tak docházelo 

k pozastavení vydávání Rudého práva a jeho přidružených listů (Rudý pondělník, Rudý 

večerník a Rudá zář
9
), například vydávání samotného Rudého práva bylo v tomto období 

zastaveno celkem 5x, a to pokaždé v průměru na 2 měsíce.
10

 V září roku 1929 se dále musel 

tisk Rudého práva přesunout na 7 měsíců opět do Grafie, 17. 3. 1930 se pak Rudé právo 

mohlo vrátit zpět do Národního domu v Karlíně.
11

  

 

1.3 Období Protektorátu Čechy a Morava 

V letech 1936-1938 vykonával funkci šéfredaktora blízký spolupracovník Klementa 

Gottwalda – Jan Šverma. Zástupcem byl v letech 1936-1937 Julius Fučík. Náklad Rudého 

práva v té době výrazně stoupal, v roce 1928 dosahoval 4-5 tisíc (večerní vydání mělo však 20 

až 30 tisíc), v roce 1934 již 14 tisíc a počátkem roku 1938 dosáhl 40 tisíc. V kritických dnech 

Mnichova vycházelo Rudé právo denně s celkovým nákladem o 100 tisících výtiscích.
12

 

Z členů tehdejší Švermovy redakce (do roku 1938) můžeme jmenovat tyto významné 

redaktory: Eduard Urx, Kurt Konrad, Stanislav Brunclík, dále Ladislav Štoll, Bohuslav 

Laštovička a Vojtěch Dolejší. Významnou událostí se v tomto období stala v srpnu roku 1937 

první slavnost Rudého práva, konaná v zámecké zahradě v Krči, která představovala začátek 

tradičních slavností Rudého práva a později Dne tisku.
13

 Slavnosti se účastnilo na 20 000 lidí, 

                                                           
9
 Rudá zář byl hlavičkový list Rudého práva vydávaný pro venkov. Původní název byl Rudý venkov (do roku 

1928). V roce 1936 Rudá zář zanikla. 
10

 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 78 
11

 Tamtéž, s. 71 
12

 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha : SNPL, 1960. s. 47 
13

 DOLEJŠÍ, Vojtěch a kol. Svědek a bojovník – 50 let Rudého práva. Praha : Svoboda, 1970. s. 414 
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což představovalo v té době „mohutnou manifestaci sympatizantů ústředního listu 

komunistické strany“.
14

 

Jedním z posledních významných článků na stránkách Rudého práva ještě před 

ukončením jeho vydávání bylo prohlášení o mobilizaci (24. září 1938): „…Komunisté musí 

stát všude příkladem statečnosti a odhodlanosti. Oni musí být v předních řadách obránců 

republiky, být nejlepšími z nejlepších… Musí být strážci jednoty a svornosti všech obránců 

republiky…“.
15

 20. října téhož roku pak vyšlo Rudé právo naposled legálně (stejně jako 

všechen ostatní komunistický tisk), v prosinci bylo vydáno vládní nařízení o rozpuštění KSČ. 

Ještě před započetím vydávání ilegálního Rudého práva bylo možné objevit v doposud 

legálním tisku články redaktorů již zakázaného Rudého práva, například Julius Fučík pod 

pseudonymem Václav Pilecký uveřejnil v časopisu Čin (26. ledna 1939) článek o tom, jak 

rozpoznávat podobné politické články „zakázaných autorů“. 

Od srpna 1939 začalo vycházet ilegální Rudé právo, i když nepravidelně a v graficky i 

prostorově omezené podobě. Tisklo ze zpočátku v tiskárně Karla Přády v Praze – Tróji, 

posléze bylo rozmnožováno v různých menších tiskárnách po celé zemi, přičemž vlivem 

postupného šíření původního textu došlo vždy k nějaké úpravě či rozšíření. V prvním 

ilegálním vedení KSČ měl na starosti redakci Rudého práva Eduard Urx, po jeho zatčení 

připravoval další čísla Miloš Krásný. Hlavním tvůrcem periodika od června 1941 do dubna 

1942 byl pak Julius Fučík, jehož původní texty a články byly pak šířeny prostřednictvím 

vlastních prostředků jednotlivých komunistů, především členů ilegálního vedení strany. 

Blízkým spolupracovníkem Julia Fučíka byl v té době ještě Jan Krejčí a Stanislav Brunclík. 

Postupně se ve vedení ilegální redakce Rudého práva střídali různé osobnosti, jelikož 

docházelo velmi často k odhalení tiskárny či redakce nacisty a k zatýkání a popravám 

ilegálních spolupracovníků KSČ a Rudého práva. 

Jedním z nacisty popravených redaktorů ilegálního Rudého práva byl i Rudolf 

Vetiška, který se mimo jiné podílel na vydání prosincového Rudého práva v roce 1943, které 

bylo téměř celé zasvěcené Smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 

mezi ČSR a SSSR
16

. K této události vyšel v prosincovém Rudém právu („Číslo 17, Ročník V. 

– v illeg.“) úvodník, jehož autorem byl právě Rudolf Vetiška: „Je to Moskva, která nám nese 

                                                           
14

 PEŠKOVÁ, Ljuba. Slavnost Rudého práva 1937 – 1987. Praha : Panorama, 1987. s. 16 
15

 Kolektiv redaktorů. Mobilisace. Rudé právo. 24. 9. 1938, ročník 18, č. 223, s. 1 
16

 Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR byla podepsána 12. prosince 
1943 v Moskvě a týkala se vzájemné pomoci ve válce proti Německu. Byla uzavřena na 20 let, přičemž v roce 
1963 byla prodloužena. 
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radostné pozdravy. Budeme mít opět svou svobodnou zem, svůj osvobozený československý 

stát…“
17

 

Prvního května 1945 bylo vydáno poslední ilegální číslo Rudého práva. Hlavní článek 

nesl titulek „Poslední 1. máj za nacistické okupace“, v listu se dále vyskytovaly úvahy o 

připravovaném povstání
18

. Celkem se z doby nacistické okupace dochovalo 61 čísel
19

.  

 

1.4 Rudé právo po druhé světové válce do 60. let 

Již ve dnech pražského povstání došlo k přesunu vydávání Rudého práva do tiskárny 

Lidového domu v Hybernské ulici, tedy do původních prostor. V neděli 6. května tak bylo 

vydáno první číslo svobodného Rudého práva, na němž se podíleli Vladimír Koucký, Josef 

Rybák, Jiří Síla, Ladislav Štoll a Vojtěch Dolejší. Oslavná hesla „Vytrváme a zvítězíme“ či 

„Ať žije Rudá armáda!“ záhy vystřídala hesla agitační, podporující KSČ v nadcházejících 

volbách, které byly vypsány na 26. května 1946. Rudé právo mělo v této situaci jasný úkol – 

pomáhat mobilizovat dělníky a zejména popularizovat budovatelská hesla strany. Od 13. 

května 1945 sídlilo v Praze 1, v ulici Na Florenci, kde byl do té doby vydáván agrární tisk. 

Rudé právo tak získalo k dispozici moderní tiskárny, které vytvořily zázemí pro budoucí 

největší list v komunistickém Československu. K přesídlení došlo rozhodnutím České národní 

rady, která prostřednictvím Alberta Pražáka nařídila Národnímu výboru tiskových podniků 

NOVINA, aby dal „ihned veškeré podniky do rukou Komunistické strany československé, jež 

převezme ing. Kuba jménem strany.“
20

 Od podzimu 1946 začalo Rudé právo na svých 

stránkách informovat čtenáře o plánu dvouletého plánu, přijatého Ústavodárným národním 

shromážděním v říjnu tohoto roku. Tím započalo jedno z nejvýznamnějších období tohoto 

periodika, a sice ničím neomezovaná politická agitace na podporu KSČ, jejího programu a 

socialistické revoluce. Čtenáři tak byli pravidelně informováni o aktivitách KSČ, názorech a 

projevech jejích hlavních funkcionářů, přičemž politika ostatních politických stran byla 

očerňována a kritizována. 

                                                           
17

 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 121 
18

 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 129 
19

 BERÁNKOVÁ, M. a kol. Dějiny československé žurnalistiky III. díl. Praha : Vydavatelství a nakladatelství 
Novinář, 1988. s. 259 
20

 DOLEJŠÍ, Vojtěch a kol. Svědek a bojovník – 50 let Rudého práva. Praha : Svoboda, 1970. s. 242 
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V kritických únorových dnech roku 1948, kdy došlo k vládní krizi a 12 

nekomunistických ministrů podalo demisi, napomáhalo Rudé právo šířit ve společnosti 

negativní postoje vůči nekomunistickým členům vlády a ve svých článcích naopak hájilo 

kroky tehdejšího předsedy vlády Klementa Gottwalda. Mezi 20. a 26. únorem 1948 vycházelo 

i pětkrát denně, vždy s nejaktuálnějšími informacemi o vnitropolitické krizi
21

. Titulky v těchto 

dnech hlásaly: „Stanovisko předsednictva KSČ k situaci. Pracující lid měst a venkova 

jednotně za vládou Klementa Gottwalda.“
22

, „Poslední varování rozvratnické reakci. Miliony 

pracujících manifestovaly stávkou za prosazení svých požadavků.“
23

 Po politickém převratu 

v únoru 1948 překročil náklad Rudého práva poprvé v historii jeden milión výtisků. Došlo 

také k významné ekonomické změně ve vydávání Rudého práva – již si na sebe nemuselo 

samo vydělávat (stejně jako ostatní tisk v době komunistické diktatury), ale „náklady na jeho 

vydávání či provoz převzal státní rozpočet. Tato omezení
24

 kompenzovali komunisté vybraným 

novinářům dílčími podíly na politické moci – nejvýše postaveným novinářem-funkcionářem 

byl šéfredaktor Rudého práva, který zasedal na jednáních předsednictva ÚV KSČ.“
25

 Od 1. 

července 1948 začalo Rudé právo vycházet s poznámkou v hlavičce – v závorce byl vedle 

ročníku Rudého práva uveden i ročník Práva lidu, což byl důsledek sloučení sociálně 

demokratické strany s Komunistickou stranou Československa
26

. 

Na přelomu 40. a 50. let již nebylo třeba na stránkách Rudého práva bojovat proti 

nepřátelům komunistů, nýbrž vyvstala nová témata, která list svým čtenářům 

zprostředkovával. Týkala se života v socialistické společnosti, tedy budování socialismu, 

politického systému s vedoucí úlohou KSČ či kulturního života pracujících mas. V této době 

přispívali do Rudého práva svými básněmi, texty či kresbami významní čeští umělci: S. K. 

Neumann, Vítězslav Nezval, Ivan Olbracht, Marie Pujmanová, E. F. Burian, Konstantin 

Biebl, Jan Drda, František Halas, František hrubín, Josef Lada, Karel Svolinský, Fráňa 

Šrámek a Max Švabinský. Rudé právo se postupně začalo stávat masovým periodikem 

s ohromným nákladem, v roce 1958 dosahovalo pondělní vydání listu běžně milión výtisků
27

.  

                                                           
21

 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 165 
22

 Kolektiv redaktorů. Stanovisko předsednictva KSČ k situaci. Rudé právo, 21. 2. 1948, ročník 28, č. 44, s. 1 
23

 Kolektiv redaktorů. Poslední varování rozvratnické reakci. Rudé právo. 25. 2. 1948, ročník 28, č. 47, s. 1 
24

 V souvislosti s finančním a provozním zajištěním Rudého práva ze strany státu došlo i ke změně v jeho řízení. 
Redakce byla omezena direktivami státního aparátu. 
25

KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. s. 169 
26

 Ke sloučení KSČ a sociálně demokratické strany došlo 27. června 1948 
27

 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 186  
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O tom, že Rudé právo plnilo úlohu mluvčího Komunistické strany Československa, 

svědčí na jeho stránkách publikované články z června 1950, kdy byly vyneseny rozsudky nad 

obžalovanými ve vykonstruovaném politickém procesu s Miladou Horákovou. Dne 8. června 

1950 Rudé právo píše: „…Pracující lid našeho státu se s úžasem dovídá skutečnosti, které 

vycházejí najevo v průběhu procesu s členy vedení záškodnického spiknutí… Buržoasie 

posílala své agenty také přímo do řad dělnické třídy, aby tam vykonávali rozbíječskou práci. 

Průběh procesu ukazuje, že buržoasní agenti Dundr, Peška, Kalandra, Zemínová, Horáková a 

ostatní plnili tento úkol ze všech svých sil…“
28

  Rovněž na podzim 1956, kdy v Maďarsku 

vypukla revoluce proti komunistické nadvládě, Rudé právo k této události zcela zkresleně 

píše: „…Jako krysy z podzemních děr vylezly různé buržoasní živly, nacionalisté, zjevní i 

skrytí nepřátelé pracujícího lidu a socialismu. Otevřeně se pokusili o kontrarevoluční puč a 

vyvolali krvavé srážky. Pokusili se o nemožné – zvrátit zpět chod dějin a nakonec znovu 

uvrhnout zemi v kapitalistické jařmo. Takový, a ne jiný, je záměr nepřátel, ať již by jej chtěli 

maskovat jakkoli…“
29

 Od 1. ledna 1960 až do poloviny roku 1969 začalo Rudé právo 

vycházet rovněž ve slovenštině. Významnou událostí na stránkách Rudého práva v této době 

bylo přijetí nové ústavy, kterou 11. července 1960 schválilo Národní shromáždění. K názvu 

republiky se přidalo slovo „socialistická“. Této události bylo v Rudém právu věnováno 

mnoho místa, hned 12. července bylo na titulní straně velké červené heslo: Ať žije a vzkvétá 

naše Československá socialistická republika!
30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Kolektiv redaktorů. Hněv pracujících stíhá zrádce. Rudé právo. 8. 6. 1950, ročník 30, č. 135, s. 1 
29

 Kolektiv redaktorů. Rozhodně a s jistotou. Rudé právo, 25. 10. 1956, ročník 37, č. 298, s. 1 
30

 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 192 
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2. Rudé právo od počátků reformního hnutí 

v Československu k lednu 1968 

Od poloviny 60. let museli redaktoři a pracovníci Rudého práva řešit při své práci 

nové problémy, které s sebou doba postupného „uvolňování“ přinášela, a se kterými se 

doposud od komunistického převratu nesetkali. Hlavní správa tiskového dohledu
31

 ztrácela 

v tomto období svůj vliv a nedokázala čelit novým požadavkům redaktorů, kteří chtěli 

počínající „liberalizaci“ promítnout do svých periodik. Ačkoliv Rudé právo zůstávalo 

jednotné s politickou linií ÚV KSČ, muselo na tyto změny vhodně reagovat a zaujmout k nim 

jasné stanovisko. V průběhu roku 1967 však zachovávalo svůj dřívější způsob práce 

s informacemi, teprve v lednu následujícího roku začal i tento deník reagovat na politické 

změny v souladu s většinovými občanskými postoji. Rudé právo již v této době sídlilo v nové 

pražské budově v ulici Na Poříčí 30 společně s časopisy Tvorba, Dikobraz či Květy, jeho 

šéfredaktorem byl (až do 23. srpna 1968) Oldřich Švestka.
32

 

 

2.1 XIII. sjezd KSČ reflektující dobu uvolnění na stránkách 

Rudého práva 

Mezi 31. květnem a 4. červnem 1966 se v Praze konal XIII. sjezd KSČ, jehož 

stěžejním diskutovaným problémem byla nutnost hospodářské reformy jako reakce na 

zhroucení nastavených parametrů třetí pětiletky a nastupující ekonomické problémy v 

Československu.  

V článcích Rudého práva informujících o probíhajícím sjezdu bylo toto téma zastíněno 

četnými texty a prázdnými prohlášeními o optimistickém očekávání, jaké nové cíle a 

myšlenky sjezd přinese. Rovněž bylo mnoho místa věnováno početným zahraničním 

delegacím z ostatních socialistických zemí, stejně tak delegacím z různých částí 

Československa: 

                                                           
31

 Hlavní správa tiskového dohledu byla ustavena v roce 1953 a fungovala bez jakéhokoliv zákonného podkladu, 
přičemž byla jako úřad oficiálně podřízena náměstkovi ministra vnitra. Prováděla předběžnou cenzuru, v roce 
1966 byla v důsledku tlaku kulturních pracovníků, spisovatelů a redaktorů, kteří začali volat po větší tvůrčí 
svobodě, zrušena. 
32

 DOLEJŠÍ, Vojtěch a kol. Svědek a bojovník – 50 let Rudého práva. Praha : Svoboda, 1970. s. 268 
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„PRAHA 29. května (pro) – V předsálí Sjezdového paláce v Parku kultury a oddechu 

Julia Fučíka v Praze uspořádala v neděli Československá televize večer s delegáty XIII. 

sjezdu strany. V retrospektivním pásmu věnovaném 45. výročí založení KSČ vystoupili v první 

části zasloužilí členové strany, kteří stáli u její kolébky. Vzpomínali na těžké začátky, na boje 

za práva dělnické třídy za předmnichovské republiky. Další soudruzi a soudružky hovořili o 

statečném odporu komunistů proti fašismu a temných dobách okupace… Televizní kamery 

zachycují tváře těch, kterým byla svěřena zodpovědná místa v politickém, hospodářském a 

veřejném životě naší země. Nedělní večer byl darem Čs. televize k důležitému rokování 

komunistů v hlavním městě republiky.“
33

  

O některých hospodářských potížích posledních let informoval ÚV KSČ delegáty ve 

své zprávě, kterou otisklo i Rudé právo: „…Ve struktuře životní úrovně došlo v důsledku 

porušení proporcí rozvoje národního hospodářství i k určité nevyváženosti… Přes relativně 

vysokou úroveň osobní a společenské spotřeby se nepodařilo dostatečně rozvinout 

uspokojování některých potřeb obyvatelstva, jako je bydlení, nedostatečný je rozvoj služeb… 

Na rozvoj životní úrovně nepříznivě působily důsledky neefektivního rozvoje 

hospodářství…“
34

 Ve zprávě o závěrečném zasedání, kterou Rudé právo otisklo hned v neděli 

5. června, nalezneme rovněž požadavek ředitele Ekonomického ústavu Československé 

akademie věd soudruha Ota Šika o nutných ekonomických opatřeních, celá výzva však 

vyznívá velmi obecně: „…soudruh Ota Šik… hovořil o zásadách a smyslu nových 

ekonomických opatření a základních směrech hospodářské politiky strany. Poukázal na 

nutnost řešit i problémy rozvoje zahraničního obchodu, což se neobejde bez zásahů do 

výrobní oblasti… Zdůraznil nutnost rozhodně dále postupovat při překonávání pozůstatků 

minulosti, k čemuž je nezbytné vytvářet a rozšiřovat prostor pro nejširší rozvoj a uplatnění 

socialistického demokratismu…“
35

  

Navzdory demokratizačním tendencím ve společnosti a sílícímu křídlu „proreformních 

komunistů“ zachovalo Rudé právo totalitní ráz a o potřebách uvolnění direktivního řízení 

nepřineslo čtenářům žádnou informaci. Jeho reportáže a články tak plně korespondovaly se 

zprávami a prohlášeními z XIII. sjezdu, který naopak potvrdil vedoucí úlohu strany a věrnost 

SSSR. Čtenářům byly předloženy zejména otisknuté uvítací a závěrečné projevy vedoucích 

                                                           
33

 (pro). Večer s delegáty XIII. sjezdu KSČ. Rudé právo. 30. 5. 1956, ročník 46, č. 147, s. 1 
34

 Kolektiv redaktorů. O vývoji naší společnosti a práci strany. Rudé právo. 31. 5. 1966, ročník 46, č. 148, s. 2 
35

 Kolektiv redaktorů. Závěrečné zasedání XIII. sjezdu KSČ. Rudé právo. 5. 6. 1966, ročník 46, č. 153, s. 1 
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komunistických funkcionářů (včetně projevů L. Brežněva), reportáže ze zasedacích místností 

o příjemné atmosféře a všeobecném optimismu přítomných delegátů.
36

  

 

2.2 Vznik Ústřední publikační správy a její vliv na periodikum 

Potřeba nového legislativního rámce, který by upravoval „proreformní“ tendence 

mnohých periodik v polovině 60. let, vyvrcholila v říjnu roku 1966. Novým a komplexním 

tiskovým zákonem č. 81/1966 Sb. vydaným 25. října 1966 došlo nejen k detailním úpravám 

povinností při vydávání tisku, ale zejména k definování cenzury. Doposud byla prováděna 

předběžná cenzura tiskovin Hlavní správou tiskového dohledu, která působila pouze na 

základě neveřejných vládních vyhlášek. Nyní stát existenci institucionalizované cenzury nejen 

přiznal, ale oficiálně definoval její pravomoci a legalizoval ji.
37

 Nový úřad dostal název 

Ústřední publikační správa a nahradil předchozí HSTD. Fungoval až do začátku června 1968. 

Namísto předběžné cenzury tak docházelo „pouze“ k rozhodnutím a doporučením cenzurních 

úředníků, proti kterým se (v případě nesouhlasu) šéfredaktoři mohli obrátit na příslušného 

pracovníka stranického aparátu, který o věci rozhodl. Neveřejnou novinkou bylo pravidelné 

zasílání informací cenzurního úřadu vybraným komunistickým funkcionářům. Ústřední 

publikační správa vydávala „…téměř denní a měsíční zprávy, které obsahovaly celkový počet 

cenzurních zásahů a texty, které zakázala zveřejnit…“
38

 Komunistické instituce si pak na 

základě těchto zpráv utvářely názory na politické smýšlení dotčených redaktorů a zjišťovaly 

politickou spolehlivost redakcí.  

Tato fakta však byla veřejnosti zamlčena, neboť poslanec Národního shromáždění dr. 

Jan Němec k přijatému zákonu v Rudém právu řekl: „…Funkci a právo (Ústřední publikační 

správy) zákon přesně vymezuje v tom smyslu, aby dbala, aby nebyly uveřejněny informace, 

které obsahují skutečnosti tvořící předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství. 

Jenom v takových případech má Ústřední publikační správa právo pozastavit uveřejnění… 

ovšem i tato její rozhodnutí jsou přezkoumatelná. …Jinak má Ústřední publikační správa 

pouze možnost upozornit na nevhodné informace…“
39

 Rudé právo tak zůstalo touto reformou 

nedotčeno, a to i přesto, že šéfredaktoři jiných (zejména kulturně zaměřených) periodik stále 

častěji upozornění ÚPS nerespektovali. 

                                                           
36

 Rudé právo, 1. – 5. 6. 1966 
37

 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. s. 178 
38

 KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy. Brno : Doplněk, 2002. s. 163 
39

 Kolektiv redaktorů. Širší zdroje informací zlepší práci tisku. Rudé právo. 26. 10. 1966, ročník 47, č. 296, s. 4 
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2.3 Rudé právo o IV. sjezdu Svazu československých 

spisovatelů a V. sjezdu novinářů 

S kritickými hlasy ke stavu společnosti a politiky se v Praze mezi 27. a 29. červnem 

1967 sešli na svém IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů někteří čeští i slovenští 

literáti. Došlo zde k poměrně ostrému střetu mezi zástupci kulturních tvůrců a přítomných 

členů ÚV KSČ. Zejména v projevech Ludvíka Vaculíka, Milana Kundery, Pavla Kohouta či 

Václava Havla byly patrné neshody s politickými idejemi komunistické strany. Průběh sjezdu 

tak překvapil představitele státu, jelikož se před jeho konáním očekávalo, že se spisovatelé 

vysloví souhlasně k současnému režimu a vyjádří podporu činnosti komunistické strany 

podobně, jako tomu bylo v předchozích dnech na IV. sjezdu spisovatelů SSSR, který proběhl 

jako veliká manifestace úspěchů sovětské literatury. Čtenáři Rudého práva neměli možnost 

získat objektivní informace o projevech, které na sjezdu československých spisovatelů 

zazněly, jelikož se mohli o sjezdu dočíst jen obecné a vyhýbavé zprávy, které vyšly v souladu 

se stanovisky ÚV KSČ. 

Ještě v den zahájení sjezdu přineslo Rudé právo v kontextu všeobecného očekávání 

podpory spisovatelů KSČ úvahu o směřování československé literatury v socialistickém 

zřízení. Zde jsou popsány funkce literatury ve společnosti, její stručný vývoj a nastíněny 

nejbližší úkoly, které československá literatura před sebou má, aby plnila úlohu 

spoluvytváření socialistické společnosti v souladu se závěry XIII. sjezdu KSČ. V závěru 

článku se píše: „…Je to řada závažných otázek, které vyvstávají v souvislosti se sjezdem 

spisovatelů. V jejich řešení budou napomáhat spisovatelům stranické a státní orgány a 

všichni ti, na jejichž každodenní práci závisí další rozvoj působnosti literatury. Je třeba 

společně napřít úsilí k tomu, aby význam a aktivní úloha literatury v našem životě dále rostly 

v duchu našich cílů.“
40

 Avšak ihned po zahájení sjezdu, kdy se začaly ozývat kritické názory 

k fungování socialismu, zaujalo Rudé právo k tomuto sjezdu odměřený postoj. Věnovalo mu 

pouhé dva články, a to 28. a 29. června. 28. června jsou v článku „Svoboda umělce znamená 

odpovědnost“ (str. 1) uvedena pouze technická fakta, tedy informace o předložení zprávy z 

III. sjezdu apod. Dále je zde otisknutý rozsáhlý projev člena předsednictva ÚV KSČ soudruha 

J. Hendrycha, který reaguje na kritické ohlasy některých spisovatelů. Ve stručném a 

posledním článku z 29. června Rudé právo mlhavě informuje o názorových střetech: „…M. 

Válek přečetl sjezdu dopis početné skupiny spisovatelů…, který reaguje na to, že ne ve všech 
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případech se projednávají otázky, k jejichž řešení byl sjezd svolán, na žádoucí úrovni a že 

způsob, jak jsou v některých diskusních příspěvcích otázky nastolovány, má politikářský 

aspekt…“
41

 Vezmeme-li v úvahu například projev Milana Kundery, dojdeme k závěru, že 

informace v Rudém právu o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů byly velmi 

zkreslené a tendenční. M. Kundera mimo jiné na sjezdu k tématu svobody řekl: „…Jakékoliv 

potlačování názorů, ba i násilné potlačování nesprávných názorů směřuje ve svých důsledcích 

proti pravdě, protože pravdy je možno dosáhnout jen v dialogu názorů, které jsou 

rovnoprávné a svobodné…“
42

 

Oproti tomu v říjnu téhož roku, kdy probíhal V. sjezd Svazu československých 

novinářů
43

, informovalo Rudé právo své čtenáře mnohem podrobněji o tomto sjezdu, jelikož 

se nesl v souhlasném duchu s politikou komunistické strany a jejích představitelů.  20. října 

přineslo informace o prvním dni zasedání, kde podrobně popsalo odmítavé stanovisko 

delegátů k událostem na IV. sjezdu spisovatelů.  Zároveň se zde dovídáme o distancování 

delegátů od Literárních novin, které „…vzaly do svého programu hlásání myšlenek cizích 

socialismu, živení pochybností o uplynulé etapě naší společnosti a znevažování dnešní 

současnosti…“
44

 Následující den přineslo Rudé právo závěry sjezdu, shrnulo hlavní témata, 

mezi kterými byla například práce v oblasti zahraniční politiky či výchova a angažovanost 

novináře. Dále informovalo o stěžejním bodu závěrečného usnesení: „…nejdůležitější úkol čs. 

novinářské organizace: nadále celou svou činností přispívat k tomu, aby čs. tisk byl účinným 

pomocníkem KSČ v jejím revolučním poslání…“
45

 Zároveň čtenářům přineslo kompletní 

přepis dopisu delegátů ústřednímu výboru KSČ, ve kterém se delegáti jednoznačně 

distancovali od IV. sjezdu SČSS. 

 

2.4 Vybrané události ze zahraničí 

K dokreslení obrazu o Rudém právu z roku 1967 je rovněž vhodné nahlédnout na 

články o dvou významných událostech, ke kterým v této době došlo, a sice výstavě Expo 67 a 

                                                           
41

 (č). Druhý den jednání spisovatelů. Rudé právo. 29. 6. 1966, ročník 47, č. 177, s. 1 
42

 KVAČEK, Robert; KUKLÍK, Jan; MANDELOVÁ, Helena; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dvacáté století o sobě – Dějiny v 
dokumentech. Liberec : Dialog, 2005. s. 171 
43

 V. sjezd Svazu československých novinářů proběhl ve dnech 19. a 20. října 1967 a kontrastoval se 
společenským naladěním v tomto období, vyzněl zcela protichůdně k atmosféře ve společnosti. Delegáti sjezdu 
vyjádřili plnou podporu vedení KSČ a prezidentu republiky A. Novotnému. 
44

 (pro). Zvýšit účinnost ideového působení naší publicistiky. Rudé právo. 20. 10. 1967, ročník 48, č. 290, s. 1 
45

 (pro). Co nejúčinněji pomáhat v revolučním poslání KSČ. Rudé právo. 21. 10 1967, ročník 48, č. 291, s. 1 
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třetí arabsko-izraelské válce (tzv. šestidenní válce). Zejména na textech o šestidenní válce je 

dobře patrné, jak Rudé právo v souladu s politikou KSČ systematicky zastíralo zásadní fakta a 

jako agresora označovalo Izrael, což odpovídalo oficiálnímu náhledu na arabsko-izraelské 

války ze strany SSSR v této době. 

 

2.4.1 Šestidenní válka 

V době, kdy Izrael zahájil 5. června 1967 letecký útok na egyptské základny, 

podporoval Sovětský svaz ve válečných konfliktech s Izraelem arabské státy, což znamenalo 

totožné stanovisko k tomuto konfliktu i ze strany Československa. Rudé právo tedy jakožto 

ústřední orgán ÚV KSČ informovalo o třetí arabsko-izraelské válce (tzv. šestidenní válce) 

v souznění se stanovisky Moskvy. Jako agresora sice správně označilo Izrael
46

, jelikož právě 

izraelské letectvo útok zahájilo, avšak již neuvádělo události a fakta, která izraelskému útoku 

předcházela
47

. Přes složitost nejen této, ale i všech ostatních arabsko-izraelských válek a přes 

četné kontroverze arabsko-izraelské války provázející, přinášelo Rudé právo pouze 

jednostranný pohled na tuto šestidenní válku, což bylo vzhledem k jeho politické úloze zcela 

pochopitelné. V době tohoto válečného konfliktu otisklo vedle oficiálních prohlášení státních 

orgánů také mnohé výzvy československého lidu: „…V souvislosti s izraelskou agresí proti 

SAR a dalším arabským zemím vydal Čs. výbor obránců míru prohlášení, ve kterém odsuzuje 

dobrodružnou politiku imperialistických mocností na Středním východě. Čs. obránci míru 

v prohlášení vyjadřují svou solidaritu s arabským lidem v jeho boji proti imperialistické 

agresi…“
48

 

 

2.4.2 Expo ´67 

Světová výstava Expo konaná od 27. dubna do 29. října 1967 v Montrealu byla pro 

prezentaci československé kultury velkým úspěchem, o nějž se zasloužilo zejména 

představení nového žánru filmu, kinoautomatu, při kterém si divák hlasováním sám vybírá, 

jak bude film pokračovat. Miroslav Galuška, tehdejší generální komisař československé účasti 

                                                           
46

 (sv – ČTK). Izrael zahájil agresi proti SAR. Rudé právo. 6. 6. 1967, ročník 47, č. 154, s. 1 
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 V průběhu května 1967 shromáždil Egypt za pomoci ostatních arabských států při hranicích s Izraelem na 
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na světové výstavě v Montrealu, čtenářům Rudého práva kinoautomat přiblížil v rozhovoru 

s redaktorem M. Jetelem: „…Kinoautomat je novou metodou zábavného programu, která 

počítá s aktivní účastí diváka na vývoji programu: pomocí tlačítek budou totiž diváci 

v uzlových bodech spolurozhodovat o vývoji příběhu, který se před nimi rozvíjí. To znamená, 

že bude natočena řada variací základního příběhu, jejichž kombinování umožní více než tisíc 

různých podob…“
49

 

Rudé právo přineslo hned 27. dubna komentář montrealského zpravodaje J. 

Hochmana, ve kterém autor kritizuje postup příprav na zahajovací ceremoniál světové 

výstavy. „Dva dny před svým oficiálním zahájením působí EXPO 67…základním dojmem – že 

tento podnik se otevře nikoli pozítří, ale tak za měsíc…“
50

 Vedle následných článků 

s oficiálními informacemi z Expa 67 (průběhy zahájení, první návštěvníci apod.) pak vyšly 

v Rudém právu články o prvních úspěších československého pavilonu, které zmiňovaly 

zejména kvalitní architektonické řešení samotného pavilonu a zajímavé exponáty z českého 

foukaného skla. Deník cituje dopisovatele západoněmecké agentury DPA dr. Günthera de 

Thiera, který uvedl, že pouhá prohlídka československého pavilónu stojí za cestu do 

Montrealu, jelikož umělecké poklady českého baroka, umělecké hračky či díla z foukaného 

skla představují na Expu 67 jeden z nejbohatších celkových příspěvků plných nápadů.
51

 O 

samotném úspěchu kinoautomatu se však Rudé právo zmiňuje až v rozhovoru s M. Galuškou 

z 30. července: „…Tisíce lidí chce každý den do kinoautomatu na program Jeden člověk a 

jeho svět. Horníček však fyzicky nezvládne víc než dvě představení denně… Přál bych si, aby 

to viděli všichni…“
52
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3. Rudé právo reflektující dobu uvolnění 

Politické změny, ke kterým došlo na začátku ledna 1968, nabraly rychlý spád hned po 

odchodu Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a jmenování Alexandra 

Dubčeka na jeho místo, k čemuž došlo na zasedání ÚV KSČ 5. ledna. Zasedání probíhalo již 

od 2. ledna, neboť ke konci roku 1967 docházelo k názorovým neshodám některých členů 

ústředního výboru s politikou A. Novotného.  Probíhala tak dlouhá jednání o směřování a 

vlivu KSČ v souvislosti s nevyhnutelnými hospodářskými reformami. Většina občanů pak na 

výměnu čelních funkcionářů ÚV KSČ reagovala zpočátku téměř bez zájmu, chápala ji jako 

pouhou výměnu osob a spor o funkce
53

, což zpočátku velice přesně reflektovalo i Rudé právo. 

V průběhu první poloviny roku 1968 však i toto periodikum změnilo své stanovisko 

absolutního souhlasu s politikou KSČ a podobně jako ostatní periodika (i když v mnohem 

menší míře) přinášelo zprávy o nutných politických změnách. Avšak kvůli růstu nákladů nyní 

žádaných titulů, které byly až do této chvíle režimem potlačovány, docházelo ke snižování 

nákladu Rudého práva, jehož čtenářský zájem klesal. Například ještě před rokem 1968 

dosahovalo Rudé právo milionových nákladů denně, avšak po roce 1968 jeho náklad poklesl 

na 750 tisíc výtisků denně
54

. V samotném roce 1968 činil průměrný náklad Rudého práva 

1 020 000 výtisků, druhé nejčtenější noviny Práce měly průměrný náklad ve stejné době 

391 500
55

. 

Teprve v této době, 12. března 1968, přineslo vyjádření ministerstva vnitra k tzv. 

„strahovským událostem“
56

. Ve vyjádření se tak, jak ho přepsalo Rudé právo, shrnuje situace 

provázející poslední říjnový den roku 1967, kdy demonstrace vypukla, a zároveň je zde 

uvedeno několik nápravných opatření, ke kterým politici v první polovině roku 1968 

přistoupili, jelikož politickou linii uplatňovanou při nepokojích bylo třeba nyní v kontextu 

nových politických událostí změnit. Rudé právo tak například v přepisu tohoto vyjádření 

uvádí, že nelze omluvit nepřiměřeně tvrdý zásah příslušníků VB proti studentům, přičemž 
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jejich vinu nelze snižovat ani tím, že byli ovlivněni psychózou vzájemného hněvu a 

názorového střetu.
57

 

 

3.1 Nástup Alexandra Dubčeka do vedení státu na stránkách 

Rudého práva 

O zasedání pléna ÚV KSČ informovalo Rudé právo hned v sobotu 6. ledna, avšak 

formulace se shodovaly s oficiálními závěry pléna, byly tudíž velmi obecné a nepřinášely 

konkrétní názory jednotlivých účastníků. Vycházely ze závazku, že členové ústředního 

výboru nebudou o lednovém jednání hovořit jako o konfliktu ani o jeho příčinách a nebudou 

zveřejňovat konkrétní postoje jednotlivců. V článku o tomto jednání se tak píše, že 

k rozdělení funkce prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ došlo „…v zájmu dělby 

práce a nových vztahů mezi vrcholnými stranickými a státními orgány…“
58

 Ve zprávě se 

zároveň hovoří o četných zásluhách soudruha Novotného, který stál v čele strany řadu let. 

Celý článek tedy vyznívá tak, že rozdělení funkcí a nástup A. Dubčeka jsou logické změny 

směřující k zachování politické moci KSČ a plnění závěrů XIII. sjezdu KSČ. 

Ve stejném vydání pak Rudé právo přináší stručný životopis soudruha Dubčeka, jak 

žil v dětství v SSSR se svými rodiči, kteří tam založili družstvo Interhelpo a dále zmiňuje 

všechna důležitá fakta z jeho studijního a pracovního života. V závěru se mimo jiné píše: 

„…Jeho celý život je těsně spjat se zápasy československé dělnické třídy, s bojem 

Komunistické strany Československa a s úsilím o všestranný sociální, hospodářský i politický 

pokrok našich národů v Československé socialistické republice, s věrností zásadám 

proletářského internacionalismu.“
59

 

V následujících dnech se Rudé právo již nikterak nezmiňuje o personálních změnách 

ve vedení státu, čímž dává čtenářům pocit, že došlo pouze k úpravě fungování ústředního 

výboru, nikoliv k významné změně vycházející z vnitrostranických konfliktů. Pouze 8. ledna 

otisklo Rudé právo zprávu ČTK o tom, jak na zasedání ÚV KSČ reagovaly zahraniční deníky. 

Představitelé komunistických stran ostatních států (Itálie, Francie či Jugoslávie) vidí 
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jmenování Alexandra Dubčeka prvním tajemníkem jako pozitivní krok k nové fázi 

v politickém životě Československa. Podle jugoslávských komunistů například bude mít 

výsledek lednového jednání dalekosáhlý význam pro budoucí práci strany a její vztah ke 

státním a ostatním orgánům
60

.  

Za významný posun v činnosti Rudého práva rovněž v souvislosti s názvem této 

kapitoly („Rudé právo reflektující dobu uvolnění“) lze považovat článek „Čím začít?“ z 8. 

února téhož roku. Text reaguje na lednové zasedání pléna ÚV KSČ a zcela otevřeně informuje 

čtenáře o nutných politických a hospodářských změnách. Poukazuje na četné kritické hlasy 

uvnitř komunistické strany a ve společnosti a vyjadřuje s nimi souhlasné stanovisko. „…V 

kritice vidí strana vždy nástroj přeměn, dalšího postupu, nezbytný předpoklad konstruktivní 

práce…“
61

 Zároveň je však v textu zdůrazňováno, že pouhá kritika není řešení a je proto třeba 

ocenit dosavadní práci jednotlivců, ačkoliv se nyní chystají změny dosavadního systému 

politické a hospodářské práce. Hovoří se zde o nutné decentralizaci stranického aparátu a 

větší autonomii podniků. Ačkoliv článek koresponduje se stanovisky měnícího se ústředního 

výboru, jedná se o převratnou změnu v popisu politiky a strany, se kterou se čtenáři Rudého 

práva doposud nemohli setkat. 

Od tohoto období mohli čtenáři Rudého práva vnímat své periodikum již jako zdroj 

veřejně diskutovaných informací. Nejen 8. února, ale také například 19. a 20. března 1968 

redaktoři publikovali články o kritických ohlasech na informovanost o lednovém plénu ÚV 

KSČ. Na krajských a okresních konferencích komunistické strany zaznívaly v této době četné 

kritické hlasy, které připisovaly velikou vinu ústřednímu výboru za nejasné a mlhavé 

informace o průběhu a výsledcích lednového pléna. Rudé právo tyto hlasy ve svém článku 

nejen zaznamenalo
62

, ale rovněž do jisté míry sebekriticky reagovalo na některá prohlášení 

z mnohých konferencí, která Rudému právu připisovala podíl na nejednoznačných 

informacích o závěrech lednového zasedání ÚV KSČ. V článku nazvaném „Stanovisko 

komunistů redakce Rudého práva“ redaktoři zpočátku vyvracejí veřejnou kritiku směřovanou 

na jejich adresu, argumentují tím, že „…redakční kolektiv bezprostředně po prosincovém a 

lednovém plénu ÚV KSČ zaujal jednoznačně pozitivní postoj k jeho závěrům. Vyjádřil to 

nejen v rezoluci zaslané ústřednímu výboru strany 9. ledna, ale také svou prací…“
63

 Poté se 
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ale zamýšlejí nad všemi důsledky jejich lednových článků a přiznávají, že špatně odhadli 

závažnost situace a zároveň uveřejňovali články či příspěvky těch soudruhů, kteří se 

k událostem po lednovém plénu stavěli skepticky. „…Některé další chybné kroky pak právem 

vyvolávaly u mnoha čtenářů otazníky; na stránkách Rudého práva vystoupili k závěrům 

prosincového a lednového pléna i soudruzi, kteří byli z dřívější publicistické činnosti známi 

jako představitelé názorů, s nimiž většina redakce nesouhlasila…“
64

  

Záhy začalo docházet k volání po novém sjezdu novinářů, který by aktualizoval svá 

dřívější stanoviska. Z redakce Rudého práva odstoupila řada novinářů, což ostatní redaktoři 

vzali na vědomí a zároveň vyslovili pevnou důvěru svému šéfredaktorovi Oldřichovi 

Švestkovi.
65

 V následujících dnech a týdnech se na stránkách Rudého práva objevovaly další 

texty o pochybnostech nad dřívějším fungováním státu a o podpoře reformních snah 

současného ústředního výboru strany a jeho nových členů. Když pak 22. března podal demisi 

prezident republiky Antonín Novotný, otisklo Rudé právo rekce čtenářů, kteří tuto skutečnost 

uvítali s radostí. Deník tak potvrdil své souhlasné stanovisko s „protinovotnovskou opozicí“, 

což vlastně odpovídalo i stanoviskům ostatních nově jmenovaných představitelů státu. Po této 

události došlo na základě doporučení Alexandra Dubčeka k setkání zástupců médií s novým 

tajemníkem sekretariátu ÚV KSČ Čestmírem Císařem. Šéfredaktoři, mezi nimiž byl za rudé 

právo Oldřich Švestka, vznesli pak požadavky na větší liberálnost a snížení škodlivé 

sovětizace československých médií
66

.  

 

3.2 Obavy z politických změn 

Zajímavým protikladem k postupně přicházejícím společenským a politickým změnám 

byla aktivita některých redaktorů Rudého práva, kteří 10. března 1968 zveřejnili článek o 

diskuzi se zaměstnanci karlínské Tesly, jež se stavěli nejistě k měnící se situaci v zemi, což 

bylo v celkovém společenském (postupně se projevujícím) nadšení výjimečné. Beseda vznikla 

z iniciativy redaktorů Stanislava Oborského a Jiřího Stana a konala se s dlouholetými členy 

KSČ, kteří pracovali v závodu Tesla. Z výpovědí těchto lidí jsou patrné jejich obavy ze 

slábnoucí role strany, rovněž se staví kriticky ke všeobecné tendenci, kdy „…se teď najednou 
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všechno kritizuje horempádem…“
67

. I přes jejich souhlas se závěry lednového pléna ÚV KSČ 

jsou jejich názory v této době patrně výjimečné a Rudé právo tak jejich otištěním jasně 

ukázalo, že se stále počítá za ústřední orgán ústředního výboru strany a nestojí ještě na stejné 

straně s ostatními periodiky. 

Rovněž 1. května téhož roku přineslo Rudé právo text v podobném duchu, a sice 

článek „Nepravdivé informace o dodávkách sovětského obilí“. V něm poukazuje na zlé 

úmysly západního tisku, který se prý snaží vyvolávat rozpory mezi Československem a 

Sovětským svazem. Rudé právo uvádí, že podle britských listů The Times a The Financial 

Thimes „…Rusko zastavilo vývoz obilí do ČSSR v jasné snaze donutit Československo, aby se 

sklonilo před sovětskou linií. SSSR prohlásil, že toto obilí potřebuje pro vlastní domácí 

spotřebu…“
68

 V textu se dále uvádí, že tyto informace, které přináší západní tisk, jsou mylné, 

jelikož dodávky nejen sovětského obilí, ale také ropy či bavlny probíhají podle plánu, jak si 

redakce Rudého práva ověřila u obchodního rady čs. velvyslanectví v Moskvě. 

 

3.3 Zprostředkování Akčního programu KSČ čtenářům 

Ve čtvrtek 10. dubna 1968 zveřejnilo Rudé právo Akční program Komunistické strany 

Československa
69

. Věnovalo mu mimořádnou přílohu, kde ho otisklo v celém znění. Čtenáři 

tak měli jedinečnou možnost seznámit se s tímto dokumentem v první den jeho zveřejnění 

vládou. Následující den přineslo Rudé právo stručné shrnutí tohoto dokumentu, a to v článku 

„Nástup k obratu v životě strany a cestách výstavby společnosti“, kde upozorňuje na jeho 

základní myšlenky a zdůrazňuje některé významné části programu. Akční program je zde 

rozdělen do stručných pasáží, přičemž každá pasáž obsahuje shrnutí nejdůležitějších myšlenek 

programu. V části věnované ekonomickým otázkám například Rudé právo shrnuje zamýšlené 

změny konstatováním, že k rozvíjení nové soustavy řízení povede demokratizace vztahů 

v hospodářství, jejíž absence byla doposud hlavní překážkou rozvoje hospodářství
70

. 
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Téhož dne přinesl deník rozhovor s prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexandrem 

Dubčekem nazvaný „Všechno, co konáme, je pro člověka“. S A. Dubčekem rozmlouvali 

Mária Sedláková a tehdejší hlavní redaktor Oldřich Švestka, tazatelé soudruhu Dubčekovi 

tykají, celý rozhovor je veden ve velmi uvolněném duchu a jeho tématem je právě přijatý 

Akční program KSČ. A. Dubček zde formuluje své postoje a názory na změny, které s sebou 

akční program přináší. Domnívá se například, že akční program názorově stmelí komunisty i 

nekomunisty, představitele Revolučního odborového hnutí a mládež. Demokracii, jejíž 

zavedení je nástrojem k naplnění akčního programu, chápe jako „…určitý řád, který nejenže 

nevylučuje disciplínu, ale zahrnuje ji v sobě, což je totiž podstatnou stránkou demokracie… 

To vyžaduje stanovení pravidel, podle kterých se tak děje. Jejich respektování a zachování je 

podmínkou, bez které demokracie nemůže existovat…“
71

 Celý rozhovor tak velice přesně 

ilustruje dobu uvolnění, která je patrná i na stránkách Rudého práva. 

 

3.4 Rudé právo reflektující pražský mimořádný sjezd Svazu 

československých novinářů v červnu 1968 

Jelikož se díky opětovně nalezené svobodě zvětšovala odvaha novinářů kritizovat 

státní aparát a politiku, došlo mezi československými novináři ke shodě, že je třeba uspořádat 

mimořádný sjezd, který by reagoval na aktuální politický vývoj a vyjádřil stanovisko ke 

sjezdu předchozímu v roce 1967. Mimořádný sjezd Svazu československých novinářů se tak 

uskutečnil ve dnech 21. a 22. června za účasti 345 delegátů, vedl ho Bohumil Marčák, který 

byl pověřen předsednictvem SČSN namísto jeho předchůdce A. Hradeckého.
72

 Jelikož Rudé 

právo stejně jako ostatní periodika v té době nebylo již svazováno takovými cenzurními 

zásahy Ústřední publikační správy
73

, psalo o tomto sjezdu v souladu s prohlášeními jeho 

delegátů. Ve svých zprávách shrnulo informace o běžné činnosti svazu za uplynulé období, 

které ve vystoupeních zazněly, a zároveň zachytilo myšlenky diskuzí o novém směřování 

společnosti po lednovém plénu ústředního výboru strany. Delegáti na sjezdu rovněž přijali 

politickou rezoluci, v níž se kromě jiného požaduje okamžité a úplné zrušení cenzury, a také 

návrh rezoluce, kterou se českoslovenští novináři distancují od některých usnesení a opatření 
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V. sjezdu SČSN v roce 1967.
74

 Novináři se tak přihlásili k podpoře rodícího se modelu 

demokratického socialismu a k podpoře svobody informací. Zároveň odsouhlasili rozdělení 

svazu na český a slovenský, jak o tom následně píše Rudé právo 23. června v článku „Mít na 

zřeteli prospěch našeho lidu“. 

 

3.5 Manifest Dva tisíce slov 

Na konci června došlo ke dvěma událostem reagujícím na sílící svobodu informací a 

vyjadřování. Tou první bylo úplné zrušení cenzury, zákon č. 84/1968 Sb. z 26. 6. 1968 

stanovil v §17: „Cenzura je nepřípustná“
75

, což Rudé právo zveřejnilo hned druhý den 

v článku s palcovým titulkem „Zákaz cenzury potvrzen zákonem“.  Druhou událostí pak bylo 

vydání manifestu „Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, 

umělcům a všem“.  

Manifest reagoval na sílící obavy některých občanů, zejména z řad umělců a 

inteligence, aby se započaté demokratizační reformy nezpomalily či přímo nezastavili, jelikož 

se v komunistické straně vyskytovalo mnoho odpůrců reforem, jejichž hlasy byly výrazné. 

Zajímavou skutečností je, že ačkoliv ostatní deníky (Mladá fronta, Práce, Zemědělské noviny) 

manifest otiskly ihned 27. června, Rudé právo ho neotisklo vůbec, přičemž až 29. června 

informovalo pouze o stanovisku předsednictva ústředního výboru k tomuto manifestu. Tato 

reakce vlády a tedy i Rudého práva byla zapříčiněna vyzněním a načasováním manifestu, 

jelikož byl vydán den před krajskými a okresními konferencemi KSČ a kromě popisu 

společenských a politických problémů a návrhů na jejich řešení vyzýval podle mnohých 

politiků příliš agresivně vůči proreformní vládě. Ve stanovisku předsednictva ÚV KSČ se tak 

uvádí: „…Návod, který je v prohlášení doporučován k tomu, aby se postup demokratizace 

urychlil, by měl, pokud by se setkal s odezvou, ve skutečnosti za následek…vážné nebezpečí 

pro novou politiku KSČ… Prohlášení totiž obsahuje výzvu a nabádá k útokům proti 

funkcionářům strany a státu v okresech a obcích, k rozvíjení takových forem nátlaku, jako 

jsou stávky, demonstrace, bojkot…“
76

  Poslední citovaná věta přesně odpovídá výzvě autora 
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manifestu (L. Vaculíka): „…je třeba více dosáhnout v okresech a obcích. Žádejme odchod 

lidí, kteří zneužili své moci… Je třeba vynalézt způsoby, jak je přimět k odchodu. Například: 

veřejná kritika, rezoluce, demonstrace, stávka, …bojkot jejich dveří…“
77

 Reakce vedení státu 

tak na stránkách Rudého práva dokazuje obavu politiků z ukvapených revolučních kroků. 
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4. Na stejné vlně jako ostatní periodika 

Jednu z nejvýznamnějších kapitol vývoje Rudého práva tvoří krátké několikadenní 

období po srpnové intervenci vojsk Varšavské smlouvy. V těchto dnech mezi 21. srpnem a 3. 

zářím 1968 se z Rudého práva stalo apolitické periodikum v tom smyslu, že jeho obsahem 

nebyly politické a agitační články o komunistické straně a socialistické společnosti, nýbrž 

zprávy o právě probíhajícím obsazování země cizími vojsky a nesouhlasná stanoviska 

s těmito událostmi. Zejména kritické články o okupačním vojsku lze v tomto periodiku 

považovat za unikát, jelikož záhy (od 4. září 1968) již došlo opět k návratu k původnímu typu 

obsahu, noviny se k vojenské intervenci a výsledcích jednání československých politiků 

v Moskvě stavěly pozitivně, v souladu s nařízeními Moskvy. Rudé právo se tak svými články 

a informacemi z dnů bezprostředně po invazi zařadilo k ostatním médiím včetně 

československého rozhlasu a televize, která vyjadřovala plnou podporu Alexandru Dubčekovi 

a propagovala zachování právě započatých reformních kroků „socialismu s lidskou tváří“. 

Pro všechna zvláštní vydání Rudého práva z těchto dnů bylo charakteristické, že byla 

tištěna v různých tiskárnách, na různých typech papíru a často v odlišném formátu. Bylo to 

způsobeno ztíženými podmínkami pro vydávání nejen tohoto listu, ale všech tištěných 

periodik, jelikož docházelo k problémům se zásobováním papíru, redakce a tiskárny byly 

zabírány cizími vojsky. O tom, že Rudé právo v tomto krátkém období úzce spolupracovalo 

s ostatními periodiky a na rozdíl od dob předchozích a také následných s nimi bylo skutečně 

„na stejné vlně“, svědčí mimo jiné upozornění čtenářům: „V obtížných podmínkách na 

utajených místech vycházejí v Praze také zvláštní vydání dalších listů jako: Práce, Mladá 

fronta, Obrana lidu, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Zemědělské noviny, Mladý svět, 

Květy, Svoboda, Čs. sport a další. Většina tiskáren je obsazena okupačním vojskem a 

redaktoři, sazeči, metéři i pracovníci expedice vytvářejí a distribuují noviny s velkou 

obětavostí.“
78

 Zkoumaná vydání Rudého práva vycházela během jednoho dne například i 

dvakrát či třikrát, pokaždé v jiném místě republiky, avšak s podobnými informacemi, které se 

redaktorům podařilo získat. Všechna tato vydání obsahovala rovněž prosbu čtenářům, aby 

výtisky dále sami šířili, například vylepováním na frekventovaných místech. Společným 

znakem pro tato čísla byla rovněž chybějící tiráž, pokud vydání aspoň nějakou podobnou 

informaci obsahovalo, byla většinou ve znění: „Dnešní Rudé právo vychází z technických 
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důvodů ve dvou vydáních a v různých formátech a úpravách“ nebo jen: „RUDÉ PRÁVO, 

vydává ústřední výbor KSČ, šéfredaktor Jiří Sekera
79

“.  

 

4.1 Mimořádné vydání Rudého práva 21. 8. 1968 

Ráno 21. srpna ještě vyšlo řádné vydání Rudého práva, při jehož přípravě nikdo 

nevěděl o vojenských operacích u hranic Československa, které v noci z 20. na 21. srpen 

vypukly. Záhy pak v důsledku těchto náhlých událostí bylo vytištěno druhé, mimořádné 

vydání, které přineslo informace o překročení hranic armádami zemí Varšavské smlouvy. 

Toto mimořádné vydání tvořil pouhý jeden list, potištěný jen z jedné strany. Některá další 

čísla pak tvořilo i více listů, avšak dřívější formát šesti a více stránek nebylo možné v těchto 

mimořádných vydáních zachovat.  

V mimořádném vydání z 21. srpna tvoří hlavní informaci prohlášení předsednictva ÚV 

KSČ, které je velkým písmem otištěno v první polovině titulní (a zároveň jediné) strany. 

V textu nazvaném „Všemu lidu Československé socialistické republiky!“ se uvádí, že ústřední 

výbor je překvapen touto vojenskou akcí, která nebyla s nikým z Československa 

konzultována, a považuje ji za porušení všech základních norem mezinárodního práva
80

. 

Vojenskou intervenci tak ostře odmítá. Občané jsou nabádáni, aby zachovali klid a nekladli 

odpor. Ústřední výbor v prohlášení zároveň informuje, že právě probíhají přípravy 

mimořádného XIV. sjezdu strany
81

. Vedle dalších článků, které přináší běžné informace 

například o veletrhu v Brně či zásobovací problematice při zpracovávání chmelu, se na této 

stránce vyskytuje ještě provolání redakčního kolektivu Rudého práva, kde se opět píše o 

nutnosti zachovat klid a důvěřovat politickým orgánům při vyjednávání se zahraničím: 

„Redakční kolektiv Rudého práva v této vážné hodině stojí bez výhrad za předsednictvem 

ústředního výboru Komunistické strany Československa a ztotožňuje se s jeho prohlášením 
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k vzniklé situaci. Stojíme pevně za Dubčekovým vedením… za presidentem… za Černíkovou 

vládou…“
82

  

Významným článkem v tomto vydání je text s titulkem „Fond republiky vzrůstá“, 

který svým obsahem vytváří ve čtenářích pocit jednoty při odporu vůči vojskům cizích zemí, 

jelikož informuje o solidaritě pracujících, kteří přispívají do společného Fondu republiky 

svými úsporami či zlatými cennostmi. 

 

4.2 Provizorní vydání Rudého práva v prvních dnech po 

okupaci 

Vydání Rudého práva ve dnech po 21. srpnu vycházela v několika tiskárnách, 

zpravidla v Praze a Brně, výjimečně i v Ostravě. V některých detailech se lišila grafickou 

úpravou, rovněž články byly otištěny na jiném místě, informace redaktoři získávali z různých 

zdrojů. Pražská vydání obsahovala nad názvem „Rudé právo“ ještě hesla „Za Svobodu – za 

Dubčeka – za Černíka!“, avšak na rozdíl od brněnských vydání postrádala informace o čísle a 

ročníku. V některých vydáních dokonce chybělo tradiční heslo: „Proletáři všech zemí, spojte 

se!“ Obě provizorní redakce a tiskárny často neměly spolu žádné spojení, někdy musely svou 

činnost na jeden či dva dny přerušit, informace získávaly na lokální úrovni, často přímo od 

občanů. Hned 22. srpna vyšlo Rudé právo v brněnské tiskárně ve své původní grafické 

podobě titulní stránky, ale samozřejmě v menším rozsahu (dvě stránky na jednom listu). 

Oproti tomu pražské vydání z tohoto dne je tištěno na lesklém bílém papíru, z původní 

grafické podoby je zachován pouze název „Rudé právo“. Hlavní informace o zahájení 

mimořádného XIV. sjezdu strany přináší obě vydání, stejně tak provolání o plné podpoře 

politiků a redaktorů Alexandru Dubčekovi. Liší se pak v některých menších textech, například 

brněnské vydání přináší stanovisko předsednictva krajského výboru KSČ v Brně o aktuální 

situaci, pražské zase výzvu Národního shromáždění lidu Československa: „…Prohlásili jsme, 

že jediné legální orgány jsou ty, které byly demokraticky zvoleny před násilnou vojenskou 

okupací, tj. před 21. srpnem 1968… Vstupujte v jednání s místními veliteli cizích vojsk, 

předávejte jim své rezoluce. Žádejte, aby stáhli své jednotky mimo města a sídliště…“
83

 Toto 

vydání rovněž přináší informace ze zasedání Rady bezpečnosti OSN, na které vystoupil vedle 
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sovětského také československý delegát J. Mužík. Ve své řeči vyvracel tvrzení sovětského 

delegáta, že cizí vojska vstoupila na území Československa na žádost významných 

představitelů tohoto státu. 

23. srpna vydali redaktoři v Praze „Zvláštní sjezdové číslo“, jehož obsah tvořily 

z velké části informace z právě probíhajícího mimořádného sjezdu KSČ. Toto číslo vyšlo 

ještě navíc ve dvou formátech, klasickém velkém a zároveň malém, velikosti A4, které však 

nebylo potištěno oboustranně. Kromě zpráv o tom, že sjezd nesouhlasí s příchodem vojsk a 

žádá jejich okamžité stažení, obsahuje toto číslo také seznam nově zvolených členů 

ústředního výboru strany a dopis redaktorů Rudého práva delegátům XIV. sjezdu, ve kterém 

opět potvrzují svou podporu proreformně naladěnému sjezdu a hlavním politickým 

představitelům země. Toto vydání rovněž obsahuje zajímavý článek: 

„DŮLEŽITÉ DEMENTI! Redakce Rudého práva se spojila s redaktorem Jiřím 

Fraňkem, který jí sdělil: „Zprávy o mém jmenování šéfredaktorem jakéhosi kolaborantského 

Rudého práva jsou zcela vymyšlené. Zdravím mimořádný 14. sjezd KSČ, který jedině může 

jmenovat šéfredaktora a jiné stranické funkcionáře. Stojím plně za soudruhy Dubčekem, 

Svobodou a jedinou čs. legální vládou O. Černíka. Pokud jde o zprávu, že jsem odešel z bytu 

v doprovodu, k tomu dodávám, že jsem se skutečně vyhnul jakémukoli pokusu pasovat mne za 

kolaborantského šéfredaktora.“
84

  

Z tohoto článku vyplývá skutečnost, že vedle všech těchto zvláštních vydání, na 

kterých pracovali redaktoři podporující A. Dubčeka a odchod cizích vojsk, docházelo ještě ke 

snahám o vydání Rudého práva souhlasícího s intervencí a podporující vůli Moskvy. Na 

takovémto kolaborantském vydání se snažil podílet dosavadní oficiální šéfredaktor Oldřich 

Švestka a tým jeho věrných spolupracovníků. Ještě ten den 23. srpna byl však O. Švestka 

(proreformním) ústředním výborem strany v důsledku žádosti tzv. vysočanského sjezdu strany 

odvolán z funkce a nahrazen Jiřím Sekerou, jak o tom píše „pražské“ Rudé právo 24. 8. 1968, 

„brněnské“ pak tuto informaci přineslo následující den. Oficiálně pak jeho funkce 

šéfredaktora skončila 31. 8. 1968.
85

 Do funkcí zástupců šéfredaktora byli dále jmenováni Emil 

Šíp a Zdislav Šulc, což byli stejně jako J. Sekera dosavadní redaktoři věrní Dubčekovu vedení 

strany. Ve čtvrtek 29. srpna přinesla brněnská redakce tento krátký článek: „V pondělí večer 

nám telefonovali čtenáři, že nad Vysočany rozhazovaly helikoptéry Rudé právo velkého 
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formátu, podepsané redakční radou. Nedejte se tím zmýlit! Naše Rudé právo, list Dubčekovy 

strany, není kolportováno z nebes. Nedejte se oklamat! Z nebe padají kolaborantské 

tiskoviny.“
86

 

Rudé právo v následujících dnech nadále informovalo o pokračujících jednáních 

československých představitelů v Moskvě, stanoviscích různých závodů i úřadů ke vzniklé 

situaci, přičemž přinášelo i informace ze zahraničí, kde probíhaly demonstrace na podporu 

suverenity Československa. 25. srpna například psalo: „…V New Yorku napadl dav kancelář 

agentury TASS a žádal, aby jeho rezoluci, sympatizující s Československem, agentura vydala 

a rozšířila do celého světa… Mezinárodní tiskové ústředí v Curychu vzdalo hold čs. 

novinářům, kteří – podle prohlášení – v těžkých podmínkách – vystaveni brutálnímu stíhání a 

snaze umlčet je, stále informují čs. veřejnost o skutečném vývoji doma i ve světě…“ O 

praktikách tiskové agentury TASS se dále zmiňuje pražské vydání Rudého práva z 26. srpna, 

které vyšlo ve zcela jiném formátu než ostatní čísla – na bílém papíru bez známé grafické 

podoby názvu listu, nýbrž s „obyčejným“ typem písma „Rudé právo“. V článku nazvaném 

„TASS nadále ohlupuje“ je zveřejněna zpráva této agentury určená pro moskevské čtenáře, ve 

které se uvádí, že reakční síly v Československu dále vyhrocují politické ovzduší pácháním 

násilí a palbou na jednotky spojeneckých vojsk
87

.  

 

4.2.1 Přibližování novin čtenářům 

List se čtenářům v těchto dnech velmi přiblížil zveřejňováním názorů občanů, v nichž 

zaznívaly velmi kritické hlasy na armádu zahraničních vojsk, a zejména pak častými výzvami 

čtenářům, jako například na úvodní stránce v úterý 27. srpna: „Naši drazí čtenáři! Vycházíme 

jako legální orgán legálního ústředního výboru naší komunistické strany, ale pracujeme 

v nejobtížnějších podmínkách. Výtisků se zdaleka nedostává pro všechny zájemce. Prosíme 

Vás, neschovávejte si své noviny, dávejte je dalším, svým přátelům, udělejte si vývěsky 

v domech, vylepujte je, ať všichni, všichni v této zemi znají náš pravdivý hlas!“ Rovněž 

stanovisko olympijského vítěze Emila Zátopka, které bylo otištěno ve čtvrtečním vydání 29. 

srpna, povzbuzuje čtenáře k odmítavému postoji vůči okupačním vojskům. V textu je 

citováno jeho prohlášení, ve kterém nabádá spoluobčany k jednotě v boji za svobodnou vlast a 
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věří, že jsou všichni společně schopni dojít k cíli vybudováním socialismu s lidskou tváří. 

Nabádá občany, aby neztráceli důvěru v Dubčeka, Svobodu, Černíka a Smrkovského.
88

 

Častým odlehčujícím prvkem v těchto zvláštních vydáních byly rubriky „Slova na 

zdech“ a „Lidová slovesnost těchto dní“, které obsahovaly vtipné nápisy občanů v ulicích a na 

domech a jejich komentáře k politické situaci: „Rychle! Spolehlivě! Lacino! Firma BREŽNĚV 

a spol.“ Na podjezdu ve Strašnicích, jak píše Rudé právo 25. srpna, bylo napsáno: „Stačí jen 

jeden krok kupředu, aby ten, kdo nám stál po boku, nám stál v zádech!“ Dalšími podobnými 

nápisy a komentáři, které vybrali redaktoři k otištění, byly například: „!!!Sovětský cirkus opět 

v Praze!!! Nedráždit – Nekrmit!“ nebo: „Přijmu na byt ruské občany. Zn. Olšany.“  

 

4.3. Rudé právo opět ve svém formátu, ale podporující 

demokratizaci 

V úterý 3. září vyšlo Rudé právo konečně ve svém běžném formátu, s heslem 

„Proletáři všech zemí, spojte se!“, s označením ročníku a čísla vydání a s řádnou tiráží na 

poslední stránce. Redaktoři se vrátili do původní budovy v ulici Na Poříčí, noviny tak již 

nebyly vydány „provizorně“, za omezených provozních podmínek. Rudé právo tvořilo 

v tomto ohledu výjimku, jelikož ostatní periodika ještě tuto možnost neměla, vybavení 

redakcí a samotné budovy jim byly navráceny až v následujících dnech. Ve vydání z 3. září se 

(stejně jako ve vydáních z 30. 8. a 1. 9.) již vyskytují první slova o normalizaci, avšak ve 

smyslu obnovení všech činností státu a hospodářských složek za účelem zahájení odchodu 

zahraničních vojsk. Redaktoři v tomto vydání z 3. září sdělili čtenářům: „…Považujeme za 

svou nejpřednější povinnost přispět svou prací k tomu, aby se situace plně normalizovala a 

vytvořily se podmínky pro odchod vojsk zemí Varšavské smlouvy. Jsme přesvědčeni, že je to 

možné, budeme-li stát jednoznačně za těmi, kteří ve chvílích nejtěžší zkoušky znovu prokázali, 

že si důvěru našich národů plně zaslouží: Ludvíka Svobody, Alexandra Dubčeka, Josefa 

Smrkovského, Oldřicha Černíka, Gustava Husáka. Jejich jména, jejich činy, jsou pro nás 

zárukou, že idea, které jsme po lednu věnovali všechno své úsilí – idea socialismu s lidskou 

tváří – nezmrtvěla, že zůstává smyslem naší práce, našeho usilování…“
89
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5. Nástroj počátků normalizace 

Teprve od 4. září psalo Rudé právo souhlasně se závěry moskevských jednání, 

přibližovalo konkrétní usnesení, ke kterým se českoslovenští představitelé v Moskvě zavázali, 

z čehož již bylo možné vyčíst jasné směřování československé politiky k návratu k totalitě. 

Stejně tak od 4. září nelze v žádném vydání objevit slovní spojení „socialismus s lidskou 

tváří“. Později proto byla v období normalizace všechna čísla od mimořádného vydání 21. 

srpna až do 3. září 1968 označena komunistickou stranou jako nelegální, a to v dokumentu 

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti
90

, o kterém Rudé právo (stejně jako 

například i o rozsáhlé výměně stranických legitimací) čtenáře informovalo na svých stránkách 

mezi 12. a 18. prosincem 1970. V tomto období od září 1968 do roku 1971, kdy se konal 

řádný XIV. sjezd KSČ, se periodikum plně navrátilo ke svému původnímu poslání, a sice jako 

tiskový orgán ÚV KSČ plně podporovat politickou moc komunistické strany a v tomto 

smyslu obhajovat všechny změny, ke kterým v období počátků normalizace ve státě a 

společnosti docházelo. Přesto lze v některých číslech z tohoto období ještě nalézt i reformě 

laděné články, souhlasící s politikou uskutečňovanou po lednu 1968. Až do dubna 1969 totiž 

v redakci Rudého práva zůstávali i umírnění redaktoři, a to včetně šéfredaktora Jiřího Sekery, 

který ve své funkci zůstal i po srpnových dnech 1968 až do 16. dubna 1969. Návrat k linii 

agitačního listu a hlásné trouby KSČ tak fakticky nastal až po 17. dubnu 1969, kdy byl novým 

prvním tajemníkem ÚV KSČ zvolen Gustáv Husák. 

 

5.1 Obhajoba KSČ po moskevských jednáních 

Od 26. srpna, kdy vysocí představitelé státu spolu s dalšími zástupci – například 

někdejším šéfredaktorem Rudého práva Oldřichem Švestkou – podepsali v Moskvě tzv. 

Moskevský protokol
91

, docházelo v Československu k pomalým změnám směřujícím 

k útlumu demokratizačního hnutí. Například 30. srpna obnovila vláda cenzurní instituci 

založením Úřadu pro tisk a informace. V usnesení vlády ČSSR č. 292 z 30. 8. 1968 se píše: 
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„…Úkolem úřadu je jednotně usměrňovat a kontrolovat činnost tisku, rozhlasu, televize a 

Československé tiskové kanceláře a pracovat zároveň jako informační a konzultativní 

středisko předsednictva vlády pro styk s redakcemi…“
92

 Své první pokyny vydal Úřad pro 

tisk a informace hned 3. září, tedy v den posledního prodemokraticky laděného vydání 

Rudého práva. V nařízení úřadu z tohoto dne se vyskytují mimo jiné tyto směrnice: 

„…Nepublikovat nic, co by mohlo vyznít jako kritika Sovětského svazu… Neuveřejňovat 

informace a články, které by napadaly cizí vojenské jednotky na území našeho státu… 

Nepoužívat termínu okupant a okupace…“
93

 Rudé právo šlo v tomto směru všem ostatním 

médiím příkladem, když důsledně dodržovalo hned od 4. září tyto i další směrnice cenzurního 

úřadu. Jelikož však jiná média (zejména časopisy Reportér, Politika či Kultúrny život) 

nařízení příliš nerespektovala, byl nový vztah moci a médií upraven dalším zákonem (č. 

127/1968 Sb.), který zpřísnil cenzuru, upřesnil smysl existence ÚTI a rozšířil systém sankcí 

proti vydavatelům
94

.  

V článku uveřejněném hned 4. září přináší Rudé právo informace o pohledu 

sovětského tisku na události v Československu, ve kterém například o Moskevském protokolu 

píše jako o programu normalizace situace v zemi a konsolidace strany na marxisticko 

leninských principech. Na srpnovou intervenci nahlíží sovětský tisk podle Rudého práva jako 

na široce rozvětvený, pečlivě připravený a chytře zakonspirovaný útok imperialistických sil 

na pozice světového socialismu
95

. Srovnáme-li, jak mimořádná vydání Rudého práva psala o 

aktivitách sovětského tisku a TASS ve dnech krátce po 21. srpnu, je zde vidět jasný důkaz 

opětovného souznění Rudého práva s novým pohledem KSČ na srpnové události přesně podle 

vůle Moskvy.  

 

5.2 Mezi říjnem 1968 a dubnem 1969 

Zajímavým přínosem pro čtenáře Rudého práva se od října 1968 stala pravidelná 

sobotní příloha novin „Haló sobota“, která poprvé vyšla 5. října. Od svého vzniku plnila 

oddechovou a zábavnou funkci, což dodávalo jinak ryze politickému a ideologickému 
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Rudému právu i jiný rozměr. Tato příloha se stala oblíbeným víkendovým čtením, o čemž 

svědčí nárůst ročních nákladů sobotních vydání. Mezi lety 1967 – 1968 představoval náklad 

sobotních čísel v průměru o 9,5% více než náklad čísel ve všední dny. Ovšem v letech po 

uvedení sobotní přílohy se roční náklad sobotních čísel zvýšil v období 1969 – 1970 

v průměru o 25,5% oproti nákladům všedních čísel.
96

 Přílohu tvořilo celkem 16 stran 

polovičního formátu než samotné noviny. V hlavičce prvního vydání bylo uvedeno: „Milí 

čtenáři, přicházím k vám – vaše Haló-sobota – dnes poprvé. Ráda bych se vám líbila, ráda 

bych vám byla dobrou společnicí pro konec týdne. A tak, až si mne přečtete, napište mi: co se 

vám líbilo (i to, co ne), co byste na mých stránkách ještě rádi viděli – a vůbec. Pro toho, kdo 

dělá první krůček do života, je rada přátel nadevšechno. Nedivte se mi tedy, že se na vaše 

dopisy moc těším.“
97

 V příloze se v následujících vydáních vyskytovaly zejména články 

z oblasti vědy a techniky, zajímavosti ze světa či různé rébusy a křížovky. 

Významnými událostmi konce roku na stránkách Rudého práva bylo konání tzv. 

listopadového pléna ÚV KSČ, které znamenalo první předzvěst budoucí normalizace, a 

rovněž uskutečnění aktivu pražských novinářů v Lucerně (18. listopadu), který vyjádřil 

podporu reformám a svobodě tisku. Z plenárního zasedání přinášelo Rudé právo informace 

nejen o jeho průběhu po technické a organizační stránce, ale také o projevech, které na 

zasedání zazněly. 15. listopadu otisklo projev Alexandra Dubčeka, který v první den zasedání 

hovořil o nutnosti uvědomit si internacionální zájmy strany a začít plnit závazky vyplývající 

z moskevských jednání, což povede ke stabilizaci ve společnosti
98

. O závěrech aktivu 

pražských novinářů napsalo Rudé právo v úterý 19. listopadu do značné míry neutrální 

článek, ve kterém informovalo o tom, že pražští novináři „…usilují o proměnu společenské 

reality… O proměnu s cílem dosáhnout rozvinuté socialistické společnosti svobodných 

občanů žijících beze strachu ze zítřka…“ Uvážíme-li však, že se novináři ve skutečnosti 

opravdu shodli na požadavku svobody tisku a pokračování reforem z období před srpnem 

téhož roku
99

, je článek poměrně přesný, ideologicky nezabarvený. 

Rudé právo tak v této době (až do dubna 1969) podle některých představitelů státu 

neplnilo dostatečně svou úlohu prosazování jednoznačných, komunisticky principiálních 

politických postojů, jak ve svém stanovisku konstatovalo začátkem dubna předsednictvo ÚV 
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KSČ. I z tohoto důvodu nahradil roli Rudého práva jako stranického a revolučního listu 

časopis Tribuna, kam spolu s dřívějším šéfredaktorem Oldřichem Švestkou přešla řada dalších 

redaktorů Rudého práva.
100

 První číslo vyšlo 15. ledna 1969. 

 

5.2.1 Protestní činy Jana Palacha a Jana Zajíce na stránkách 

Rudého práva 

V tomto období se tak čtenáři mohli například dozvědět přesné důvody, které vedly 

studenta Jana Palacha k jeho protestnímu činu. 17. ledna 1969, tedy v den bezprostředně po 

pokusu o sebeupálení Jana Palacha, přineslo Rudé právo na straně 2 malý text převzatý od 

ČTK, který ve svých čtyřech větách informoval o pokusu jistého studenta J. P. o sebeupálení 

ze zatím neznámých důvodů. Následující den, 18. ledna, věnovalo Rudé právo na své titulní 

stránce obsáhlý článek o prohlášení mimořádné plenární schůze vlády České socialistické 

republiky k činu Jana Palacha. Uvedlo v něm, že v dopise, který byl u studenta nalezen, byl 

jako důvod činu zmíněn nesouhlas se šířením kolaborantsko-okupačního časopisu Zpráv a 

s cenzurou.
101

 Další den přineslo periodikum opět na titulní stránce článek o úmrtí Jana 

Palacha. V tomto textu redaktoři shrnuli jeho dosavadní život a vyskytly se zde také přepisy 

soustrastných telegramů A. Dubčeka, L. Svobody či J. Smrkovského adresované jeho matce. 

Zajímavým faktem zůstává, že v článku o proběhnutém pohřbu byla přepsána smuteční slova 

rektora Karlovy Univerzity O. Starého: „…Tato pochodeň… burcuje všechny lidi dobré vůle 

důsledně, ale i rozvážně dále pokračovat v cestě nastoupené lednem roku 1968, v cestě 

budování lidského, demokratického, nedeformovaného socialismu…“
102

 Čtenáři tak měli na 

stránkách tohoto listu výjimečnou možnost dozvědět se o protestu proti započatým 

normalizačním tendencím. Informace nebyly úplné, k událostem si čtenáři museli učinit 

vlastní názor, jelikož žádný text čin Jana Palacha nikterak nehodnotil, pouze informoval o 

faktech převzatých z ČTK. 

Oproti tomu se na stránkách Rudého práva téměř žádné pozornosti nedostalo stejnému 

činu Jana Zajíce, který se jako následovník Jana Palacha upálil 25. 2. 1969 na Václavském 

náměstí v průjezdu domu č. 39.
103

 Den po jeho činu, 26. února, byla otisknuta opět jen stručná 
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zpráva ČTK nadepsaná „Sebevražda upálením“, ve které se kromě informace o způsobu smrti 

uvádí domnělá identifikace jako student J. Z. ze Šumperka. 27. února pak vyšla v Rudém 

právu podobná zpráva, která pouze uvádí skutečnosti o místě a času činu. V textu se 

nevyskytují žádné motivy činu ani souvislost s upálením Jana Palacha. Ani v tento den noviny 

nepřinesly jméno upáleného, stále informují o J. Z., jelikož k přesné identifikaci podle ČTK 

stále nedošlo. V dalších dnech se již žádná zmínka o této události v novinách nevyskytla. 

Tento fakt lze vysvětlit nařízením Úřadu pro tisk a informace z 20. ledna 1969, který se týkal 

informování veřejnosti o smrti Jana Palacha. Ředitel úřadu Josef Vohnout v tomto nařízení 

stanovuje, aby v souvislosti s tragickou smrtí studenta Jana Palacha byly o případných dalších 

akcích zveřejňovány jen úřední sdělení stranických a vládních orgánů, která bude vydávat 

ČTK. Dále žádá redakce, aby se důsledně vyhnuly dalšímu dramatizování situace.
104

  

 

5.2.2 Rudé právo o hokejových událostech v Československu 

Když se ve Stockholmu ve dnech 15. – 30. března 1969 konalo 36. mistrovství světa 

v ledním hokeji a českoslovenští hokejisté porazili v napjatě očekávaném zápase 28. března 

mužstvo sovětského svazu, propukly v Československu nejen mohutné oslavy statisíců lidí, 

ale také násilné akce namířené proti všemu, co Sovětský svaz připomínalo. Tyto akce – tzv. 

hokejové události – představovaly určitý odpor občanů vůči započaté normalizaci a opětovné 

nadvládě SSSR. Například hned v noci z 28. na 29. března došlo v Praze na Václavském 

náměstí k útoku na kancelář Aeroflotu, která byla vyrabována a zapálena. Rudé právo 

informovalo o těchto událostech zpočátku jen všeobecně, v pozdějších dnech přineslo 

konkrétnější fakta, avšak vždy jen přepisem oficiálních zpráv vlády či ministerstev.  

Ihned následující den v sobotu 29. března přineslo Rudé právo běžný článek ve 

sportovní rubrice o vítězství nad hokejovým mužstvem sovětského svazu, které lidé mohutně 

oslavovali. „…Hned po skončení zápasu se v Praze vyhrnuli lidé do ulic. Rozezvučely se 

sirény automobilů. Cílem všem bylo Václavské náměstí. V okrajových částech Prahy vypukly 

amatérské ohňostroje…“
105

 O násilnostech spojených se symboly SSSR se žádný článek 

nezmiňoval, až v pondělí 31. března si čtenáři mohli na základě informací v Rudém právu 

pouze domyslet, k čemu pravděpodobně docházelo, a to když deník otiskl na straně 1 a 2 
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stanovisko vlády k událostem z noci na 29. březen. V něm se mimo jiné uvádí, že vláda 

rozumí sportovnímu nadšení obyvatel a toleruje menší dopravní či jiné přestupky související 

s oslavami vítězství, avšak rozhodně odmítá urážení příslušníků jiných národů a napadání 

členů Veřejné bezpečnosti, kteří byli převezeni na ošetření do nemocnice. V textu je dále 

uvedeno: „…Vláda ČSR s politováním konstatuje, že při těchto projevech došlo k projevům 

vandalství a výtržnictví, namířeným zejména proti některým objektům, které užívají sovětské 

orgány a instituce…“
106

 Posléze 1. dubna zprostředkovalo Rudé právo sdělení ministerstva 

vnitra k těmto událostem, ve kterém je uvedeno, že v některých městech bylo radostných 

projevů zneužito skupinami občanů k otevřeným protisovětským vystoupením. Teprve 

v tomto textu se vyskytují konkrétní informace o útoku na kanceláře Aeroflotu a o průbězích 

protisovětských demonstrací.  

I tyto otištěné informace, které byly stručnější a „méně protirežimní“ než v jiných 

médiích, však vedly společně s chystanou změnou v politickém směřování státu k obměně 

redakčního týmu Rudého práva, když na místa zástupců šéfredaktora byli dosazeni Miroslav 

Moc, Otakar Svěrčina a Karel Douděra.
107

 Umírněný šéfredaktor Jiří Sekera si ještě svou 

pozici na několik týdnů udržel, avšak výrazné vnitropolitické změny a s nimi spojené 

rozsáhlejší čistky v redakcích se blížily. 

 

5.3 V počáteční fázi normalizace 

Zvolením Gustáva Husáka prvním tajemníkem ÚV KSČ, ke kterému po dlouhých 

jednáních došlo na mimořádném zasedání pléna 17. dubna 1969, začala oficiální éra 

normalizace politického a společenského života, kterou se rozumělo návrat před leden 1968. 

Vedle politických a personálních důsledků pro „proreformně“ naladěné komunisty včetně 

Alexandra Dubčeka znamenala tato událost rovněž významné změny v médiích. Z redakcí 

musela odejít řada „nevyhovujících“ pracovníků, a to včetně těch z Rudého práva. Dosavadní 

šéfredaktor Jiří Sekera byl na vlastní žádost uvolněn z funkce a ústřední výbor komunistické 

strany následně na jeho místo s platností od 17. dubna schválil dosavadního zástupce 

šéfredaktora Miroslava Moce. Ten měl ve své nové funkci za úkol, aby ústřední 

československý list stál v čele masivní kampaně za schválení závěrů pléna. Zároveň byl nový 
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vedoucí hlavního stranického deníku pověřen likvidovat opoziční nálady některých 

redaktorů.
108

 Z Rudého práva v tomto období tak dále odešli například O. Svěrčina, Z. Šulc, 

M. Mášová, J. Šmíd či Jiří Franěk.
109

 Někteří byli přeloženi do jiných redakcí, mnozí však po 

velkém tlaku odešli na vlastní žádost. Od poloviny dubna se tak Rudé právo rychle 

přeměňovalo v hlásnou troubu nově zvolených realistů a dogmatiků. V komentářích začalo 

útočit proti „antisocialistickým“ silám a radikálním reformátorům.
110

 Svou opětovně získanou 

úlohu pak stvrdilo 17. května otisknutím prohlášení Slovo do vlastních řad, jež odstartovalo 

další čistky i v ostatních periodikách. Rudé právo tímto krokem jako první předložilo 

veřejnosti normalizační interpretaci vývoje v zemi od ledna 1968, byť aplikovanou především 

na média. V tomto dokumentu (autory byli Jan Fojtík a Jiří Stano) byl podstatný díl 

odpovědnosti za vyvolávání protisovětských vášní přisouzen právě těm novinářům, kteří 

v duchu pravicových a antisocialistických sil ovlivňovali skrze redakce veřejné mínění. Mezi 

novináři, kteří tento dokument podepsali a zajistili si tak na další dvě desetiletí místa mezi 

prominenty režimu, byli například Jan Fojtík, Bohuslav Chňoupek, Miroslav Moc, Oldřich 

Švestka, Zdeněk Hoření, Jiří Hájek či Jan Zelenka (pozdější ředitel Československé 

televize).
111

  

Když posléze začalo v srpnových dnech docházet k protirežimním demonstracím 

k prvnímu výročí intervence vojsk zemí Varšavské smlouvy, zaznamenávalo Rudé právo tyto 

události jako projevy vandalismu a řádění ničivých elementů. 23. srpna přinesly noviny přepis 

mimořádného opatření předsednictva Federálního shromáždění, které za účast na 

demonstracích proti režimu v souvislosti s výročím intervence z minulého roku stanovovalo 

tresty odnětí svobody až na 3 měsíce a peněžitou pokutu do výše 5 000 Kčs. Odpor 

demonstrantů, který byl policejními složkami tvrdě potlačen, označil deník i v tomto textu za 

činnost protisocialistických, deklasovaných živlů a destrukčních skupin, které narušují 

klidnou práci a veřejný pořádek.
112
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5.4 Utužení nových poměrů 

V návaznosti na události z období po dubnu 1969 vyvstala nutnost potvrdit vzájemnou 

hospodářskou a především politickou spolupráci Československa se Sovětským svazem. Nová 

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou 

republikou a Svazem sovětských socialistických republik, kterou podepsali zástupci obou 

zemí v Praze 6. května 1970, navazovala na předchozí smlouvy z období před duhou světovou 

válkou a zejména na smlouvu z roku 1943
113

. Kromě řady závazků o vzájemné hospodářské a 

vědecko-technické spolupráci obsahovala tato smlouva z května 1970 v Článku 1 i toto 

prohlášení, které se již tehdy muselo jevit jako těžko splnitelné: „…smluvní strany budou… 

poskytovat si vzájemně bratrskou pomoc a podporu, jednajíce na základě vzájemného 

dodržování státní svrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních 

záležitostí…“
114

 Uvážíme-li, že československá vnitřní i zahraniční politika byla přímo řízena 

pokyny představitelů z Moskvy, je toto prohlášení vlastně jen další prázdnou proklamací, 

kterou Rudé právo 7. května otisklo. V článku věnovanému tomuto tématu přineslo čtenářům 

plné znění podepsaného dokumentu, včetně preambule a všech čtrnácti článků smlouvy. 

Společně s reportážemi ze slavnostních sálů a z třetího hradního nádvoří, kde byly 

shromážděny tisíce přihlížejících, byly v tomto čísle otištěny i projevy G. Husáka a L. 

Brežněva. V nich redaktoři v hranatých závorkách rovněž zaznamenali potlesky přihlížejících 

a časté provolávání hesel oslavujících SSSR. V článku o průběhu dne redaktoři zaznamenali 

tuto atmosféru: „…Bylo 12:45 hodin, když přistoupil k řečništi soudruh Brežněv. A zase vlna 

pozdravů, ještě o poznání vřelejších, když Pražané vyslechli jeho více než uznalá slova o 

kráse a významu jejich města…“
115

 Celkem věnovalo Rudé právo této události celé své tři 

strany.  

 

5.4.1 Září 1970 

Ve středu 16. září přinesl list svým čtenářům významný dokument schválený 

předsednictvem ústředního výboru strany, který řešil problematiku činnosti Rudého práva 
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mezi lednem 1968 a dubnem 1969. List schválený dokument z titulu své funkce a způsobu 

práce přijal za svůj a jménem vedoucích redaktorů ho zveřejnil pod názvem „Stanovisko 

vedení redakce RP k činnosti Rudého práva mezi lednem 1968 a dubnem 1969“. 

V dokumentu redakce přiznává, že v tomto období (a zejména po srpnu 1968) musela čelit 

tlaku „pravicových sil“ a požadavkům přizpůsobit se ostatním periodikům té doby a 

nezaostávat za nimi. Činnost Alexandra Dubčeka je zde označena jako „politika dvojí tváře“ a 

je mu kladena vina za prohlubující se krizi ve straně. Na základě tohoto vývoje se Rudé právo 

stalo podle textu nástrojem pravicového oportunismu.
116

 V duchu započaté normalizace se 

zde dále píše souhlasně o Slovu do vlastních řad a závěrem se autoři zavazují vydávat Rudé 

právo jakožto komunistický deník plně ve službách socialistického rozvoje a ve jménu 

marxisticko-leninského učení. 

V tomto měsíci také slavilo Rudé právo 50 let své existence. Celý měsíc vycházely na 

titulních stranách články připomínající tuto událost, například v anketě „Rudé právo pro 

všechny – všichni Rudému právu“ se redaktoři vždy ptali vybraných osobností (ředitelů 

významných podniků či politiků) na jejich zkušenosti s přípravami na den tisku a slavnost 

Rudého práva a na jejich názory k činnosti tohoto periodika. V pondělí 21. září se k 50. výročí 

konalo v pražském paláci Lucerna slavnostní shromáždění, na kterém přednesl hlavní projev 

Gustáv Husák. Účastnilo se ho i mnozí zahraniční šéfredaktoři listů komunistických stran. 

Rudému pávu byl při této příležitosti udělen Řád Klementa Gottwalda: „…President 

republiky na návrh předsednictva ÚV KSČ propůjčil redakci Rudého práva za její zásluhy o 

šíření komunistických idejí a výstavbu socialismu v Československu Řád Klementa Gottwalda 

– za budování socialistické vlasti… šéfredaktor Rudého práva soudruh M. Moc přejímá 

z rukou prvního tajemníka ÚV KSČ soudruha G. Husáka a presidenta republiky soudruha L. 

Svobody vysokou poctu… První část večera zakončuje Internacionála….“
117

  Od 

následujícího dne tak v titulku novin vedle nápisu Rudé právo a znaku se srpem a 

československou a sovětskou vlajkou byl i znak Řádu Klementa Gottwalda (pěticípá hvězda 

s portrétem K. Gottwalda). Na Pražském hradě pak byly vybraným redaktorům Rudého práva 

předány Československé novinářské ceny, které obdrželi O. Švestka, Z. Hoření a S. Oborský. 

Karel Douděra, Miroslav Moc a František Ryba byli dále vyznamenáni Řádem práce. 
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5.4.2 Rudé právo o XIV. sjezdu KSČ 

Jako ústřední tiskový orgán komunistické strany se Rudé právo podílelo na 

zprostředkování všech detailních informací týkajících se XIV. sjezdu KSČ. Sjezd probíhal ve 

dnech 25. – 29. května 1971 v pražském Sjezdovém paláci a završil nejrepresivnější fázi 

normalizace. Závěry a průběh sjezdu potvrdily, že Husákovo vedení ovládlo pomocí 

prověřeného mocenského aparátu a systematického tlaku nejen vlastní stranu, ale celou 

zemi.
118

 V terminologii komunistických ideologů a tedy i zpravodajů pak znamenal stmelení 

strany s početnou internacionální rodinou komunistického hnutí, s celou protiimperialistickou 

frontou. Byl důkazem toho, že socialistické Československo úspěšně pokračuje na cestě 

výstavby socialismu a že svou hospodářskou a obrannou silou přispívá zájmům věci 

socialismu a míru.
119

 Jako při každém sjezdu KSČ se jednalo o mimořádnou událost, které 

Rudé právo věnovalo velikou pozornost. V den zahájení sjezdu mu byla věnována celá titulní 

strana. Obsahovala například text s výkladem historických událostí posledních let tak, jak si 

nový režim přál, aby byly obyvatelstvem vnímány. Rovněž obsahovala krátké reportážní 

zprávy o příjezdu četných zahraničních delegací ze spřátelených zemí. V následujících dnech 

noviny věnovaly celý svůj obsah sjezdové tematice, na všech stranách kromě poslední 

(věnované v těchto dnech stručným zprávám ze zahraničí a sportu) se vyskytovaly projevy 

představitelů státu a Sovětského svazu, informace o všeobecném nadšení z právě 

probíhajícího sjezdu, fotografie ze Sjezdového paláce a zprávy o přijatých stanoviscích. 

Veřejnost se také měla možnost dočíst všechna jména nově zvolených členů ÚV KSČ a 

mnoho dalších podobných informací. Členy ústředního výboru se například stali bývalý a 

současný šéfredaktor listu Oldřich Švestka a Miroslav Moc. V poslední den konání sjezdu 29. 

května vyšlo Rudé právo dokonce v šestnáctistránkovém vydání (v této době mělo Rudé 

právo běžně 8 stran), přičemž tematice XIV. sjezdu věnovalo celých svých 13 stran.  

V prvním vydání Rudého práva bezprostředně po skončení sjezdu, tedy 31. května, byl 

rovněž otištěn dopis vedení sovětské delegace Rudému právu, ve kterém L. Brežněv, S. 

Červoněnko a další vyjádřili prostřednictvím redakce široké veřejnosti vřelé díky za jejich 

radostné přijetí a zdůvodnili, že se nemohli podívat do všech míst republiky, odkud jim 

kolektivy pracujících psali pozdravné dopisy, jelikož byli vázáni časem. V dalších červnových 

dnech přinášelo Rudé právo řadu článků o právě zakončeném sjezdu strany a věnovalo se 

úvahám o budoucnosti socialistického Československa a jeho rozvoji, který byl na základě 

                                                           
118

 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. s. 205 
119

 HOŘENÍ Zdeněk. Soudružský stisk ruky. Rudé právo. 26. 5. 1971, ročník 51, č. 123, s. 2 



43 
 

 

jeho výsledků očekáván. V listu se objevovaly další články nadepsané například „Sjezd 

vítězství“, „Mladí do KSČ“ či „Se závěry a úkoly sjezdu do každodenního života“. 
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6. Vývoj v informovanosti čtenářů Rudého práva o 

pravidelných významných výročích a oslavách v 

Československu 

Ve dnech významných státních svátků a oslav plnilo Rudé právo funkci zapáleného 

zpravodaje o těchto významných událostech, často jim věnovalo i polovinu svého obsahu. 

Podílelo se na utváření národního vědomí o historických událostech, které měly vliv na život 

v socialistickém Československu. V případě mezinárodních oslav typu 1. máj či Mezinárodní 

den žen se spolupodílelo na všeobecné pozitivní atmosféře, která v těchto dnech mezi občany 

panovala. Ve dnech významných svátků a výročí také obsahovalo Rudé právo na své titulní 

stránce rozličné grafické prvky a kreslené obrázky s použitím druhé barvy (červené), které se 

svátečním dnem souvisely. 

Protože Rudé právo tvořilo součást aparátu KSČ a bylo tak přímo prostřednictvím 

šéfredaktora, který byl vždy členem ÚV KSČ, řízeno politiky, tvořily informace a všechny 

články o vybraných výročích a oslavách poměrně jednotný celek. Význam, příčiny i důsledky 

popisovaných historických událostí a svátků byly čtenářům v průběhu let 1966 - 

1971předkládány vždy se stejným vyzněním, se stejnou charakteristikou. Rozdílná byla pouze 

intenzita, se kterou se noviny danému výročí v konkrétním roce věnovaly, rovněž počet 

stránek těmto událostem věnovaný se v průběhu let měnil.  

 

6.1 25. únor – Den vítězství československého pracujícího lidu 

V tento den, kdy si společnost připomínala nástup Klementa Gottwalda k moci a s tím 

spojené vítězství socialismu, otisklo Rudé právo v prvních sledovaných letech (1966 a 1967) 

vždy článek o historických souvislostech a důsledcích únorových událostí roku 1948. Výročí 

však připomnělo vždy jen na první straně, až v letech 1968-1971 byly tyto události na 

stránkách novin zastoupeny ve větší míře. 25. února 1969 například Rudé právo věnovalo 

těmto oslavám celkem tři strany, hned na té první přineslo projev A. Dubčeka a článek 

tehdejšího šéfredaktora Jiřího Sekery nazvaný „ÚNOR zavazuje“. V období po nástupu G. 

Husáka do čela státu byly události února 1948 připomínány intenzivněji, což dokládá obsah 

periodika z 25. února 1971. Zde se vyskytují fotografie jásajících davů, článek „S jednotnou 

vůlí, s jednotným krokem“ přináší informace o slavnostním pochodu příslušníků lidových 
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milic a oslav ve všech závodech a podnicích. V dolní části stránky se nacházel „Dopis dne“, 

který redakci zaslal František kovář z podniku Kolora Semily, ve kterém píše, že všichni 

„…jsme si vědomi, že jen tvrdou a poctivou prací, vysokou politickou uvědomělostí… 

uchováme ve své jednotce bojového ducha…“
120

 

 

6.2 8. březen – Mezinárodní den žen 

V obsahu o oslavách Mezinárodního dne žen bylo Rudé právo konzistentní, pravidelně 

jim věnovalo celkově 2 stránky (v průměru), přičemž na titulní straně z toho dne byla vždy 

otištěna fotografie prezidenta republiky, který na Pražském hradě buď hovoří ke 

shromážděným zástupkyním československých žen, nebo stojí přímo mezi nimi a podává si 

s nimi ruce. Této události se účastnily zpravidla nejlepší pracovnice z různých oblastí 

hospodářského života a zástupkyně matek. V deníku se vždy vyskytovalo blahopřání všem 

ženám, často doplněné například básní s touto tematikou. Rudé právo přinášelo pravidelně 

reportáže ze slavnostního setkání delegace žen se zástupci státu, následně informovalo o 

doprovodném kulturním programu, který se často konal ve Smetanově nebo Národním 

divadle. 

 

6.3 12. duben – První let člověka do vesmíru 

Den letu prvního člověka do vesmíru na stránkách Rudého práva se významně 

odlišoval od ostatních výročí a oslav, jelikož se vlastně jednalo pouze o „významný den“, 

nikoli svátek či výročí mající vliv na život v Československu. Rudé právo věnovalo této 

události většinou jeden článek, a to obvykle na titulní stránce s pokračováním uvnitř listu. 

Například ale v roce 1970 se o tomto významném dni vůbec nezmínilo. Na počátku 

zkoumaného období (12. dubna 1966) ale například přineslo rozhovor moskevského 

zpravodaje tiskové agentury Novosti J. Dokučajeva s J. Gagarinem. V něm se první 

kosmonaut vyjadřuje k otázkám o vývoji dobývání kosmu a poznatcích, které s sebou lety do 

kosmu přinášejí. V den tohoto výročí v roce 1968 se Rudé právo věnovalo této problematice 

až na straně 7, kde otisklo článek o návštěvě redaktora ve Hvězdném městečku v Sovětském 

svazu, kde se kosmonauti připravují na své lety. Redaktor Rudého práva společně s mnoha 
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zahraničními redaktory (včetně amerických) zde mohl sledovat film o přípravách kosmonautů 

a jejich životě u Bajkonuru.  

„MOSKVA 11. dubna (Od našeho zpravodaje) – Jmenují se Rostislav Bogdaševskij, 

Andrej Korněv a Jurij Vavakin – tři budoucí sovětští kosmonauti, s nimiž jsme se díky 

agentuře Novosti mohli v předvečer sedmého výročí Gagarinova letu osobně seznámit… 

Zatím pilně trénují a učí se a jestli jsme správně rozuměli, žijí v osadě Čkalovsk nedaleko 

Moskvy, v onom tajuplném Hvězdném městečku, kde spolu s nimi a dalšími kosmonauty bydlí 

už asi 1200 lidí…“
121

  

 

6.4 1. květen – Svátek práce 

Svátek práce představoval v tehdejším Československu jeden z nejvýznamnějších dnů 

plný oslav a průvodů. Rudé právo mu věnovalo kromě mimořádných grafických prvků i 

mnoho svého obsahu, v roce 1969 a 1970 dokonce čtyři strany. 1. května 1967 byla 

k příležitosti oslav otisknuta na titulní straně ilustrace s prvomájovou tematikou od Adolfa 

Borna, celá strana měla černo-červené provedení. V červeně zarámovaném textu od Karla 

Douděry nazvaném „Pod praporem internacionalismu“ byly čtenářům k dispozici informace o 

počátcích a vývoji oslav prvního květnového dne. Autor zde zároveň rovněž agituje za spojení 

všech proletářů a boji proti kapitalismu. Upozorňuje na projevy americké agrese ve Vietnamu 

a v duchu komunistické politiky vyjadřuje plnou podporu vietnamskému lidu. V článku 

z roku 1971 je patrné, jak noviny stejně jako komunističtí ideologové přeměnily svátek práce 

a s tím spojené požadavky za lepší pracovní podmínky v komunistický svátek oslavující 

socialismus a zavrhující buržoazii. „…Nad zeměmi ve třech světadílech jsou již vztyčeny 

zástavy socialismu. Potvrzují, že myšlenky komunismu se staly vedoucími idejemi našeho 

věku, že dělnické hnutí je neochvějně rozhodnuto dosáhnout svých cílů, protože buržoazie 

nikdy nemohla a nebude moci na sebe vzít vedoucí úlohu v internacionálním sjednocení 

národů…“
122
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6.5 21. září – Den tisku, rozhlasu a televize 

Zajímavý vývoj v informovanosti čtenářů Rudého práva o významných dnech lze 

vypozorovat právě na 21. září, kdy probíhaly oslavy Dne tisku, rozhlasu a televize, které byly 

úzce spojeny s oslavami Rudého práva, jelikož právě v tento den v roce 1920 vyšlo první číslo 

tohoto periodika. Zatímco v roce 1966 se Rudé právo o významu toho dne vůbec nezmiňuje a 

v roce 1968 mu věnovalo pouze jeden článek, v letech 1970 a 1971 zasahovalo toto téma 

celkem do čtyř stran vydání. V roce 1967 připomnělo Rudé právo Den tisku, rozhlasu a 

televize obsáhlým rozpracováním výsledků čtenářské ankety, ve které redakce získávala 

názory na jednotlivé rubriky a roznášku a prodej. Redakce rovněž zdůraznila, co si čtenáři 

přejí změnit a jaká je vlastně jejich struktura. 

V prvních letech normalizace byl tento den využit zejména k připomenutí záslužné 

práce, kterou list jakožto orgán ústředního výboru strany vykonával. Rudé právo tak na 

prvních čtyřech stranách 21. 9. 1970 přineslo obsáhlé reportáže o probíhajících oslavách 

v Parku kultury a oddechu J. Fučíka a o samotné práci v redakci tohoto listu. Rovněž otisklo 

projev šéfredaktora M. Moce a blahopřejné telegramy od spřátelených komunistických 

periodik ze zahraničí. Na straně 3 připomnělo nejvýznamnější osobnosti Rudého práva a 

v článku Karla Douděry popsalo život a dílo prvního šéfredaktora Bohumíra Šmerala. V roce 

1971 pak redakce v tento den zveřejnila vybrané dopisy čtenářů, kteří se kladně vyjadřovali 

k činnosti novin, hodnotili jejich zásluhy při budování socialismu v zemi a přáli jim ve svých 

dopisech mnoho zdaru do další práce. 

 

6.6 7. listopad – Den výročí Velké říjnové socialistické 

revoluce 

Význam výročí VŘSR Rudé právo plně zdůrazňovalo a čtenářům ho přibližovalo 

přesně tak, jak to odpovídalo ideologickému pojetí vzniku a vývoje myšlenek komunismu. 

Společným rysem obsahů z tohoto dne byly vždy otištěné dopisy nejvýznamnějších 

představitelů státu (prezidenta, prvního tajemníka ÚV KSČ a předsedy vlády) svým 

protějškům v Sovětském svazu. V nich jim a jejich zemi českoslovenští politici jménem všech 

československých komunistů a pracujících blahopřáli k položení základů socialistické 

revoluce a vyjadřovali přání v prohlubování další vzájemné spolupráce. V informovanosti 

čtenářů o tomto výročí nedošlo ve zkoumaném období k výraznějšímu vývoji, neboť VŘSR 
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bylo na stránkách Rudého práva věnováno vždy velké množství prostoru. Drobné rozdíly lze 

přesto vypozorovat, v roce 1966 zasahovaly texty o tomto tématu do dvou stran, následující 

rok již do šesti stran. V roce 1968 se výročí věnovaly články celkem na třech stránkách, 

v letech 1969 a 1970 to bylo však pět stran. V roce 1971 věnovala redakce informacím o 

výročí VŘSR opět tři stránky.
123

 

V listopadu 1969, tedy sedm měsíců od počátků normalizace, věnovala redakce 

událostem spjatými s oslavami výročí VŘSR největší pozornost ve sledovaném období, a to 

když těmito texty a fotografiemi pokryla celých pět stran obsahu, přičemž naprostou většinu 

obsahu těchto pěti stran tvořily právě články s tematikou výročí VŘSR. V horní části titulní 

stránky hlásal veliký nadpis „Naše přátelství se Sovětským svazem přetrvá věky“, hned pod 

ním se nacházela reportáž z manifestace obyvatel Prahy v Parku kultury a oddechu J. Fučíka: 

„…V 15 hodin zaujali čestná místa na tribuně – srdečně vítání zaplněným sálem – členové 

předsednictva ÚV KSČ… Na čestných místech byli rovněž velvyslanec SSSR S. V. 

Červoněnko… Zazněly naše a sovětská hymna. Manifestaci pražského lidu na počest Října 

pak zahájil vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze ing. O. Matějka… Znovu a znovu 

se v průběhu slavnostního shromáždění opakovaly ovace KSČ a Sovětskému svazu…“
124

 

V tomto vydání předložili redaktoři čtenářům také projevy velvyslance SSSR S. V. 

Červoněnka i šéfredaktora listu M. Moce, vedle řady dalších článků připomínajících význam 

VŘSR se vyskytovaly fotografie ze slavnostních zasedání a manifestací. Rudé právo v tomto 

čísle rovněž otisklo verše z básně S. K. Neumanna Chvála Říjnové revoluce. 
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7. Významné osobnosti publikující na stránkách 

Rudého práva v období 1966 - 1971 

S Rudým právem je stejně tak jako s jinými periodiky s podobnou historií spadající do 

období první republiky spojena řada jmen významných osobností, ať už novinářů, básníků či 

spisovatelů. Do této kapitoly byli vybráni Oldřich Švestka, Ivan Skála a Ladislav Štoll, jelikož 

každý z nich reprezentuje jednu profesní skupinu, jejíž zástupci se nejčastěji na vydávání 

novin podílejí. Ačkoliv například Ladislav Štoll ve zkoumaném období nebyl již tolik aktivní 

v novinářské práci jako v období okolo únorového převratu v roce 1948, patří bezesporu 

k lidem, které je třeba v souvislosti s Rudým právem připomenout. Všichni tři jmenovaní 

zastávali rovněž mnoho politických funkcí, aktivně prostřednictvím svých článků pracovali na 

podpoře politického režimu.  

 

7.1 Oldřich Švestka 

Oldřich Švestka se narodil 24. 3. 1922 v obci Pozorka na Teplicku, kde prožil i své 

mládí. Maturitní zkoušku složil v roce 1942 na Obchodní akademii v Lounech.
125

 Poté 

pracoval jako dělník v továrně na výrobu vaty v Halvíčkově Brodě a v továrně na plechové 

obaly V Lenešici u Loun. Mezi lety 1942 – 1945 byl úředníkem Okresní hospodářské záložny 

a následně družstva Sativa v Havlíčkově Brodě.
126

 Do KSČ vstoupil 1. 6. 1945, od roku 1951 

byl zástupcem hlavního redaktora Rudého práva. 

Funkci šéfredaktora Rudého práva zastával od 7. 10. 1958 do 31. 8. 1968 a dále pak se 

sedmiletou přestávkou (kdy byl šéfredaktorem Miroslav Moc) od 1. 9. 1975 až do své 

předčasné smrti 8. 6. 1983.
127

 Vedle této práce zastával řadu funkcí ve straně a státním 

aparátu, byl jedním z pěti signatářů tzv. zvacího dopisu, což je označení nedatovaného listu, 

který byl v srpnu 1968 zaslán L. I. Brežněvovi. Obsahoval výzvu k internacionální pomoci 

proti údajné kontrarevoluci v Československu a stal se tak pro sovětské vedení záminkou pro 

vojenskou intervenci.
128

 Pravost dopisu byla ověřena 15. 7. 1992.
129

 Tato skutečnost tak jasně 

charakterizuje jeho politické smýšlení a postoje ke komunistické straně a SSSR. Díky tomu 
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mohl být následně v září 1969 schválen za člena byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce 

v českých zemích.
130

 V politice se Oldřich Švestka angažoval již od svého vstupu do KSČ, od 

roku 1963 byl členem ideologické komise ÚV KSČ. V době kritických ohlasů na politiku A. 

Novotného se podílel na vnitrostranických jednáních o vyřešení těchto problémů. „…Členové 

ÚV KSČ Oldřich Švestka a Josef Smrkovský, kteří měli informace o rozporech ve vedení, 

Novotného vyzvali, aby dobrovolně odešel a ulehčil řešení krize. A v tomto smyslu jednali i 

s některými jeho přáteli…“
131

 Když začal od 15. ledna 1969 vycházet ideologický a politický 

časopis Tribuna, který vydával ÚV KSČ, stal se O. Švestka jeho prvním šéfredaktorem. Od 5. 

1. 1971 ho pak v této funkci nahradil jeho dosavadní zástupce Karel Sršeň.
132

  

Z řady dalších stranických funkcí Oldřicha Švestky lze zmínit například jeho funkci 

tajemníka ÚV KSČ (1970 – 1975), vedoucího oddělení stranické práce ve sdělovacích 

prostředcích ÚV KSČ či poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR (1971 – 

1983).
133

 Za svou činnost obdržel několik vyznamenání: Řád práce (1970), Řád republiky 

(1972), Řád Vítězného února (1973) a Řád Klementa Gottwalda (1982).
134

  

V souvislosti s jeho ideologickým přesvědčením pojednávaly jeho články v Rudém 

právu zejména o politických událostech, zaměřovaly se na charakteristiku společenského 

vývoje ve světle komunistického pojetí fungování společnosti. Jakožto sympatizant 

s vojenskou intervencí v srpnu 1968 a novinář aktivně podporující normalizaci uveřejnil 

Oldřich Švestka 21. srpna 1969 v Rudém právu rozsáhlý článek o událostech předcházejících 

vstupu zahraničních vojsk na území Československa z předchozího roku. V něm čtenářům 

zevrubně popsal průběh jednání předsednictva ÚV KSČ z kritických srpnových dnů roku 

1968. Kritizoval zde J. Smrkovského i A. Dubčeka za jejich „chaotické chování“ a odmítavý 

postoj k návrhům představitelů Sovětského svazu, kteří podle O. Švestky usilovali o 

vzájemnou politickou dohodu, která by zabránila intervenci.
135

 Tu autor označuje za „nutný 

zásah proti kontrarevolučním a pravičáckým silám v Československu“.
136

 Zajímavé je taktéž 

jeho prohlášení uveřejněné krátce po vstupu vojsk států Varšavské smlouvy ze září 1968: 
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„…Nemám dnes jinou možnost než před naší stranou a naším lidem prohlásit, že jsem 

nezradil ani svůj národ, ani naši komunistickou stranu… Nepravdivé jsou pověsti, že jsem 

patřil k těm, kdo měli povolat do naší země vojska států Varšavské smlouvy…“
137

 

 

7.2 Ivan Skála 

Ivan Skála (vlastním jménem Karel Hell) se narodil 6. října 1922 v Brandýse nad 

Labem. Dětství prožil v Plánici u Klatov, v roce 1941 odmaturoval na obchodní akademii 

v Praze – Smíchově.
138

 Krátce pak pracoval jako účetní a korespondent, v roce 1942 byl 

totálně nasazen na práci v Německu (Berlíně). Po válce se stal kulturním referentem 

v Ústředním výboru Svazu české mládeže a začal studovat na Vysoké škole politické a 

sociální (od roku 1946), studium však nedokončil. Od tohoto roku již pracoval v kulturní 

rubrice Rudého práva, kam přispíval (až do roku 1989) politickými a kulturními komentáři, 

polemickými články, verši, kritikami i recenzemi. Vedle toho ještě přispíval i do časopisu 

Tvorba, Plamen, Květy a dalších periodik.
139

  

V roce 1950 se podílel na „štvavé kritice“ namířené proti Jaroslavu Seifertovi, který se 

stal svými sbírkami pro režim nepohodlný.
140

 Na žádost Gustava Bareše
141

 tak Ivan Skála 22. 

března 1950 publikoval v časopise Tvorba útočnou recenzi Seifertovy právě vydané sbírky 

Píseň o Viktorce, ve které Seiferta zkritizoval za subjektivizmus a apolitičnost. Jeho poezii 

označil za „výsměch proti všemu, co je našemu pracujícímu lidu velké a drahé“
142

. 

V redakci Rudého práva působil až do roku 1959, kdy se stal prvním tajemníkem 

ústředního výboru Svazu československých spisovatelů, kde působil do roku 1963. Sbírky 

básní, které již v této době vydával (prvotinou byla v roce 1946 sbírka Křesadlo s tematikou 

světové války), obsahovaly agitační verše propagující boj za vítězství socialismu. V této době 

byl rovněž ředitelem nakladatelství Mladá fronta (v letech 1957 – 1968) a od roku 1960 do 

roku 1968 poslancem Národního shromáždění ČSSR. Funkci poslance Sněmovny lidu 
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Federálního shromáždění pak zastával mezi lety 1969 – 1971. Od prosince 1962 (do roku 

1971) byl rovněž členem ÚV KSČ.
143

 

V roce 1964 se vrátil do redakce Rudého práva, kde v letech 1969 a 1970 publikoval 

statě na podporu konsolidačního procesu (resp. započaté normalizace) ve společnosti a 

kultuře. Při oslavách 50. výročí Rudého práva v roce 1970 publikoval Ivan Skála článek „Kdo 

odevzdá svůj lístek ve znamení revoluce“, ve kterém se vyjadřuje k otázce kultury: „…Co 

však bylo vždy kotvou jistoty stranické kulturní politiky, bylo to, že v leninském smyslu 

považovala vždy kulturu ne za jev nebo proces izolovaný, existující sám o sobě, mimo 

společnost a její vývojové síly, ale za součást všeproletářské věci, za součást celkového úsilí o 

všestranné osvobození člověka a vytvoření socialistické společnosti jako šťastného domova 

pracujících lidí…“
144

 Autor zde dále přibližuje historii Rudého práva v kontextu vývoje KSČ 

a dělnického hnutí, přičemž události z předcházejících dvou let charakterizuje jako období, 

kdy strana dovršila vítězně svůj zápas a antisocialistickými silami usilujícími o zvrat, kdy se 

vypořádala s revizionistickým a pravicově oportunistickým nebezpečím.
145

 Ivan Skála byl 

tedy stejně jako všichni ostatní publikující novináři a spisovatelé v období po dubnu 1969 

organizátorem normalizačního procesu v tisku a literatuře, události pražského jara hodnotil 

kriticky, zcela se ve své tvorbě ztotožnil s politickou linií normalizace. V Rudém právu 

publikoval kromě zmíněných polemických a politických článků zejména básně, nejčastěji ve 

vydáních z významných dnů, kdy obyvatelé Československa slavili například Svátek práce 

nebo výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Například 7. listopadu 1970 mu na páté 

stránce Rudého práva z tohoto dne vyšla báseň „Návštěvou u jezera Razlivu“, ve které autor 

kromě krás přírody zdůrazňuje dělnickou tematiku a myšlenky V. I. Lenina: „…Zrána 

vycházel a kosu v rukou, mladou svěží trávu požínal. A svět mladý jiskřil pod parukou, z jeho 

očí, z očí Lenina…“
146

 Ve stejném roce byl jmenován ředitelem nakladatelství 

Československý spisovatel, v letech 1982 – 1987 byl předsedou Svazu českých spisovatelů. 

Zemřel v Praze 6. února 1997. 
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7.3 Ladislav Štoll 

Osobnost Ladislava Štolla je spojena nejen s Rudým právem, ale také s jeho 

stranickými a politickými funkcemi, stejně tak jako s četnými literárními díly, mezi kterými 

nalezneme řadu esejí, úvah, článků a statí. 

Narodil se 26. června 1902 v Jablonci nad Nisou, své dětství a rané mládí prožil 

v Malé Skále u Turnova. Po maturitní zkoušce, kterou složil v roce 1920 v Turnově, 

absolvoval jednoroční abiturientský obchodně dopravní kurz při obchodní akademii v Praze – 

Karlíně a v následujícím roce nastoupil jako úředník do Živnostenské banky, kam se opět 

vrátil v roce 1924 po ukončení vojenské služby.
147

 Druhá polovina dvacátých let pak byla po 

literární stránce pro Ladislava Štolla charakteristická jako „učednická léta“, do tohoto období 

spadají jeho první literární pokusy i počátky publicistiky. Publikoval zpočátku v Národních 

listech, Národním osvobození a Reflektoru, od roku 1928 přispíval recenzemi, kritikami, 

polemickými a politickými články do novin a časopisů (Signál, Rovnost, Tvorba, Včela, Svět 

práce a další).
148

 V této době také začíná jeho první spolupráce s Rudým právem, kam 

v letech 1927 – 1928 psal básně a povídky do literární přílohy a rovněž několik pohádek do 

Dětské besídky Rudého práva, kterou v té době řídila Marie Majerová.
149

 V roce 1926 

vstoupil do KSČ, což spolu s jeho samostudiem marxistické literatury, zvláště politicko-

ekonomické, předurčilo Štollovu celoživotní světonázorovou orientaci. Na přelomu 20. a 30. 

let se začal angažovat v Levé frontě, což byla organizace sdružující kulturní pracovníky 

různých směrů, komunisty i nekomunisty. Byli v ní například F. X. Šalda, Vladislav Vančura, 

Vítězslav Nezval, František halas či Vilém Závada.
150

  

Od roku 1934 pracoval Ladislav Štoll přímo v Rudém právu jako redaktor kulturní 

rubriky. Na tehdejší dobu vzpomíná: „V roce 1934 jsem přešel z Proletářského družstevníka a 

ze Světa práce, které jsem redigoval, do Rudého práva. Jeho šéfredaktorem byl tehdy Václav 

Kopecký. Byla mi svěřena celá stránka kulturní rubriky…. Jednoho dne si mě soudruh 

Kopecký zavolal a řekl: „Láďo, pojedeš do Moskvy. Budeš překládat klasiky – Marxe a 

Engelse… Do Moskvy jsme se ženou odjeli v prosinci 1934…“
151

 Po návratu z Moskvy 

v prosinci 1936 pracoval opět v kulturní rubrice Rudého práva. Za okupace v letech 1939 – 
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1945 byl zaměstnán jako úředník ve společnosti zpracovávající kukuřici (Maizena a. s.). Po 

vypuknutí pražského povstání 6. května 1945 se z rozhodnutí ilegálního vedení strany sešel 

s Vladimírem Kouckým, Vojtěchem Dolejším, Josefem Rybákem a Jiřím Sílou a v Lidovém 

domě začali připravovat první čísla legálního vydání Rudého práva. V prvních měsících po 

skončení války pomáhal jako redaktor Rudého práva prosazovat stranickou linii v ideologické 

a kulturní oblasti, za což byl roku 1946 odměněn zvolením členem ÚV KSČ. V tomto roce 

byl také jmenován profesorem tehdy nově založené Vysoké školy politické a sociální. 

Zajímavostí je bezesporu fakt, že členem ústředního výboru strany byl pak opětovně zvolen 

na všech dalších sjezdech KSČ až do konce svého života (zemřel 6. 1. 1981).
152

 Když se 

komunistické vedení rozhodlo na konci roku 1949 provést kritický rozbor české poezie a 

vyvodit z něj praktické důsledky tak, jak to požadovaly závěry IX. sjezdu KSČ z téhož roku o 

nutnosti vyhlášení socialistického realismu, byl tímto úkolem pověřen vedle Jiřího Taufera 

také literární teoretik Ladislav Štoll. 22. 1. 1950 tak vystoupil na plenárním zasedání Svazu 

československých spisovatelů s referátem Třicet let bojů za českou socialistickou poezii. 

V něm dogmaticky vylíčil podstatu české socialistické poezie na příkladech tvorby S. K. 

Neumanna a Jiřího Wolkera, přičemž odvrhl tvorbu Františka Halase.
153

 Tento Štollův projev 

(vydaný i jako publikace) se stal důležitým mezníkem dogmatismu v české kultuře. Ladislav 

Štoll se pak podílel (například spolu s Ivanem Skálou) na kritice a zatracování pro režim 

nepohodlných básníků a literátů, jeho kritiky a referáty sloužily jako závazné direktivy pro 

spisovatelskou obec.  

Jejich celospolečenský význam byl dán i tím, že Ladislav Štoll zastával v letech 1956 

– 1962 funkci rektora Institutu společenských věd při ÚV KSČ, v roce 1960 byl jmenován 

akademikem a od roku 1962 stál v čele Ústavu pro českou literaturu ČSAV.
154

 V letech 1953 

– 1956 byl ministrem vysokých škol, ministrem školství a ministrem kultury.
155

 Avšak po 

událostech v lednu roku 1968 začal sílit tlak na odstoupení Ladislava Štolla, jelikož zůstával 

konzervativním zastáncem dosavadní politiky A. Novotného. V důsledku těchto tlaků tak L. 

Štoll odešel v dubnu 1968 z ústavu a rezignoval na funkci člena prezidia ČSAV.
156

 Po 

dubnovém plénu ÚV KSČ v roce 1969 se opět vrátil do popředí, když se podílel na 

vypracovávání mnoha stranických dokumentů o vědě, školství a kultuře. V této době se 
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Ladislav Štoll věnoval především literární činnosti, podílel se na vydávání děl marxistické 

literatury, psal předmluvy či doslova k mnoha publikacím. Od února 1972 se opět stal 

ředitelem Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Byl nositelem Řádu Vítězného 

února, Řádu republiky a laureátem státní ceny Klementa Gottwalda.
157

  

Ve svých úvahách, polemikách, statích a článcích Ladislav Štoll vždy vyzdvihoval 

takovou literaturu a poezii, která naplňovala myšlenky socialistického realismu. 

K padesátému výročí Rudého práva napsal: „Význam Rudého práva pro náš kulturní život je 

dosud nedoceněn a vysvítá nám dnes, když např. začneme listovat v knižně vydaných 

literárních pracích, jež v období mezi dvěma válkami vyšly na jeho stránkách, v pracích 

Neumannových, Nejedlého, Olbrachtových, Fučíkových, Urxových… Listujíce dnes v těchto 

sbornících, s podivem zjišťujeme, že tyto texty, přetištěné ze stránek Rudého práva, 

vyznačující se ostatně dobrým, čistým jazykem,… obsahují soudy a hodnocení trvalé 

platnosti…“
158
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Závěr 

                V období mezi lety 1966 – 1971 prošlo Rudé právo významnými proměnami, které 

se odrazily na jeho obsahu, složení redakce i na jeho vnímání ze strany veřejnosti, čtenářů. 

Z periodika poplatného komunistickému režimu v roce 1966 se vyvinulo v list volající po 

svobodě a odchodu armád cizích vojsk v roce 1968. Po tomto krátkém, ale mimořádném 

období, ještě dozníval způsob jeho práce, šéfredaktorem zůstal až do nástupu Gustáva Husáka 

do čela státu umírněný Jiří Sekera. V době počátků normalizace se novým zástupcům 

politické moci podařilo Rudé právo opět vrátit do područí nově zvoleného ústředního výboru 

strany, noviny se opět staly agitačním periodikem podporujícím politické uspořádání a 

orientaci Československa na SSSR. 

                Společně s dalšími událostmi jsem všechna tato fakta zpracoval tak, jak o nich Rudé 

právo své čtenáře informovalo, s přihlédnutím ke skutečnostem, které činnost redakce 

ovlivňovaly. Historické události a souvislosti jako takové jsem popisoval jen stručně, neboť 

mým hlavním zaměřením byl samotný vývoj periodika právě ve stínu těchto událostí. Za 

nejzajímavější přínos této práce považuji analýzu mimořádných vydání Rudého práva ze 

srpnových dnů roku 1968 a charakteristiku jeho vývoje po dubnu 1969. 

 

 

 

Summary 

               Between 1966 - 1971 has the Rudé právo undergone during significant changes, 

which is reflected in its content, the composition of its editorial and also on a public 

perception. The Rudé právo has developed from periodical tributary communist regime in 

1966 into a sheet calling for freedom in 1968. After this a short but extraordinary period, the 

way of his work faded even away, Jiří Sekera – moderate chief editor – had remained at the 

editorial board until joining Gustáv Husák at the head of the Communist Party. At the 

beginning of normalization managed the new representatives of the government to return of 

the Rudé právo to a thumb of the Central Committee of the party. Newspaper has become 

again campaigning journal supporting political structure and orientation of Czechoslovakia 

into the Soviet Union. 
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                All these facts, together with other events, I worked in the form, in which were 

readers informed about them, with regard to the factors that influenced the editorial activity. 

The historical context of events I have described only briefly, because my main focus was the 

development itself periodical currently in the shadow of these events. Perhaps the most 

interesting contribution of this work consists in the analysis of special issues of the Rudé 

právo of the days in August 1968 and the characteristics of its development after April 1969. 
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