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Abstrakt  

Diplomová práce „Odcházení velikánů československé demokracie; komparace 

mediálního obrazu úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka a Václava Havla v českém 

tisku“ se zabývá porovnáním mediálního obrazu úmrtí a pohřbu zmíněných 

prezidentů v tištěných seriózních i bulvárních médiích dané doby. Média 

v tomto období rozebírala život těchto významných osobností, jejich dílo 

i náhled na politiku, přesah do zahraničí, jejich zásluhy a předkládala také 

kritiku.  

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části se práce zabývá politicko-společenským kontextem doby, ve které žili 

a působili Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel a rozebírá osobnosti 

samotné. Dále se práce v této části věnuje metodologii, kde vysvětluje použitou 

metodu zkoumání médií. V praktické části nabízí práce nejprve charakteristiku 

vybraných tištěných seriózních i bulvárních médií – Lidových novin, Poledního 

listu a deníku Blesk a pomocí kvalitativní analýzy se snaží zjistit, jakým 

způsobem o osobnostech prezidentů referovala zkoumaná periodika dané 

doby. Pokouší se na jedné straně postihnout paralely, které oba velikány 

v českém tisku spojovaly, na druhé straně se snaží zjistit, čím se jejich 

prezentace v tisku lišila. Součástí analýzy je porovnání jazykových prostředků, 

které byly v souvislosti s mediálním obrazem prezidentů použity. 



 

Abstract 

Diploma thesis „Leaving of Czechoslovak democracy giants; comparison of 

media images of Tomas Garrigue Masaryk’s and Vaclav Havel’s death and 

funeral in Czech Press“ aims to compare the media images of the presidents' 

death and funeral in broadsheet and tabloid newspapers of that time. In this 

matter, media analyzed the lives of these great personalities, their work, political 

views, their acceptance and renown abroad, their merits and their critical 

reception as well. 

The study itself is divided into two main parts. The first one being the theoretical 

part informs about the political and social context of the time in which Tomas 

Garrigue Masaryk and Vaclav Havel lived and worked and it discusses their 

personalities in more details. Furthermore, the methodology used in the thesis 

is included in this section as well, representing and explaining the method of the 

media research. 

In the second practical part, the thesis provides the characteristics of the 

chosen broadsheet and tabloid newspapers – Lidove noviny, Poledni list and 

Blesk. By using qualitative analysis the thesis seeks to determine how media 

presented the presidents at that time. On one hand it attempts to illustrate the 

parallels that linked these two personalities, on the other hand it endeavours to 

describe how their images differed. Moreover, the analysis includes the 

comparison of the language tools which were used in connection with the media 

image of both presidents. 
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Rozsah práce 
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Úvod 

Velikáni československé demokracie. I tak lze nazvat osobnosti prezidentů 

Tomáše Garrigue Masaryka a Václav Havla. Osobnosti, které pro naši zemi 

tolik znamenaly a v osudových dobách vždy stály za svým národem. Jejich 

zásluhy o stát a nastolení demokracie lze jen těžko zpochybnit.   

V životě, díle i náhledu na politiku prezidentů Tomáše Garrigue Masaryka 

a Václava Havla lze nalézt určité podobnosti. Oba státníci byli velmi výraznými 

osobnostmi doby, ve které žili a působili. Bylo by možné je dokonce označit za 

symboly toho, co se v dané éře v naší zemi odehrálo. Jejich významný odkaz je 

ale zřejmý i po jejich smrti. Oba byli považováni za vizionáře, jež se velkou 

měrou zasadili o směřování vývoje vznikající České republiky, respektive 

Československa v případě prezidenta Masaryka. V obou případech se jednalo 

o charismatické a odvážné osobnosti, které si pro svoje ideje a vize, pro svůj 

styl jednání a vyjadřování dokázaly získat mnoho příznivců, a nepochybně také 

nemalý okruh odpůrců.  

Tomáš Garrigue Masaryk i Václav Havel patří mezi nejvýraznější postavy 

československé (a české) politiky. Jejich politika však přesahovala také do 

zahraničí. Byli to státníci světového významu a právě jim vděčí naše země za 

to, jakou váhu měla ve světě tehdy a jakou má dnes. 

Paralely mezi oběma prezidenty lze nicméně hledat nejen za jejich života, 

ale i po jejich úmrtí, respektive při oficiálním rozloučení s nimi. Smuteční průvod 

s ostatky Václava Havla byl v mnohém inspirován pietním obřadem, který 

doprovodil na poslední cestě prvního československého prezidenta Tomáše 

Garrigue Masaryka. 

Právě mediální obraz úmrtí a pohřbu obou velikánů je tématem této 

diplomové práce. Média v tomto období referovala o osobnostech samotných, 

rozebírala jejich život, dílo i náhled na politiku, jejich přesah do zahraničí, jejich 

zásluhy, případně předkládala také kritiku. Jelikož se jednalo o velmi významné 

osobnosti, věnovala média této reflexi poměrně rozsáhlý prostor.  

Zkoumanými médii bude na jedné straně tisk seriózní, který by měl podle 

mého názoru dodržovat jistý objektivní odstup bez emocionálně vypjatých 
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sdělení. Na druhé straně to bude tisk bulvární, který se dle mého předpokladu 

bude snažit přinášet více senzace i přesto, že se jedná o tak smutné téma, 

jakým je úmrtí a pohřeb.  

Za seriózní deník, který referoval o smrti a pohřbu T. G. Masaryka z roku 

1937, byly vybrány Lidové noviny. Ty byly považovány za kvalitní český deník 

tehdejší doby. Polední list byl zvolen jako klasický zástupce „lidového“ 

bulvárního tisku. Domnívám se, že mezi těmito dvěma deníky bude možné najít 

jisté odlišnosti v prezentaci tohoto tématu, zvláště v užívání jazykových 

prostředků či grafickém zpracování.  

I přesto, že dnešní Lidové noviny toho nemají s tehdejším deníkem z roku 

1937 moc společného, pro srovnání byly vybrány jako zástupci seriózního tisku 

dnešní doby, na jehož stránkách budeme sledovat a zkoumat mediální obraz 

úmrtí a pohřbu Václava Havla z roku 2011. Na druhé straně bude stát typický 

bulvární tisk současnosti – deník Blesk, který se od Poledního listu z roku 1937 

bude svou senzacechtivostí, výběrem jazykových prostředků i grafickým 

zpracováním zcela jistě odlišovat.   

Sledované časové období, ve kterém budou analyzovány články týkající 

se úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka, bude začínat již den před samotnou smrtí 

prvního československého prezidenta, 13. září 1937. Už v tento den se totiž 

dobový tisk horlivě zajímal o zhoršení jeho zdravotního stavu a smrt popisoval 

v podstatě jako neodvratnou: 

„Nikdo už nedoufá a počítáme jen hodiny a minuty. Už se nevyslovují 

nadějná slova, zahánějící obavy útěchou, že jde jen o náhlou vlnu choroby, 

která zase ochabne.“ 1  

Analyzované období bude končit dva dny po pohřbu, 21. září 1937. Další 

dny už se tisk tématem úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka téměř nezabýval. 

V případě Václava Havla začíná sledované období až den po jeho úmrtí, 

v pondělí 19. prosince 2011. V neděli, kdy první český prezident zemřel, tištěná 

média žádná mimořádná čísla, která by o tomto tématu referovala, 

nepublikovala. I tak se ale celý národ, celý svět, o úmrtí Václava Havla mohl 

dozvědět již několik hodin po jeho skonu, kdy se zpráva objevila na všech 

                                                 
1
 di. Lánský smutek. Lidové noviny. 1937, roč. 45, č. 460, s. 2. 



 

4 

 

hlavních zpravodajských serverech, jak českých, tak zahraničních. Období, ve 

kterém budeme články analyzovat, bude končit již den po pohřbu, na Štědrý 

den, kdy Lidové noviny i deník Blesk přinesly z pohřbu, který se konal v pátek 

23. prosince, mnoho informací. Další čísla těchto titulů vyšla v souvislosti 

s nadcházejícími vánočními svátky až v úterý 27. prosince, kdy už se o tématu 

úmrtí a pohřbu Václava Havla téměř nereferovalo a články již pro naši analýzu 

nebyly relevantní.  

Jelikož úmrtí Václava Havla bylo při zpracování tezí této diplomové práce 

poměrně čerstvou záležitostí, nebylo podle mně dostupných informací podobné 

téma v jakékoli kvalifikační práci ještě zpracováno. Podobnost lze nalézt pouze 

v kvalifikační práci Jiřího Endlera, který zpracoval diplomovou práci na téma: 

Úmrtí a pohřeb T. G. Masaryka v českém tisku. V této práci se zabýval 

porovnáním reflexe úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka v tehdejších Lidových 

novinách a Rudém právu a zároveň se snažil postihnout rozpory mezi oběma 

médii v kontextu mediální reality První republiky.  

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl vykreslit mediální obraz 

prezidentů Tomáše Garrigue Masaryka a Václava Havla v tištěných seriózních 

i bulvárních médií dané doby v čase jejich úmrtí a následného pohřbu. Práce se 

bude snažit postihnout na jedné straně paralely, které oba velikány v českém 

tisku spojovaly, tak na druhé straně zjistit, čím se jejich prezentace v tisku lišila. 

K těmto závěrům bychom měli dojít na základě kvalitativní analýzy, která by 

měla odhalit, v jaké souvislosti a s jakými tématy média o těchto osobnostech 

referují. 

Práce se bude také snažit porovnat užívání jazykových prostředků, a to 

nejen v souvislosti s výběrem bulvárního a seriózního listu, ale také s ohledem 

na rozdílný dobový kontext, kdy se bude snažit postihnout jak paralely, tak 

odlišnosti mezi tehdejším a dnešním tiskem. Výzkumnou metodou bude v tomto 

případě jazyková analýza persvazivních prostředků. 

Diplomová práce je strukturována tak, aby čtenáři srozumitelně přiblížila 

nejdříve teorii včetně výkladu k užité metodologii následného výzkumu a poté 

představila podrobnosti samotné analytické části. Na závěr nebude chybět 

porovnání výsledků výzkumu a jeho celkové shrnutí.  
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V teoretické části se tak práce bude věnovat společensko-politickému 

kontextu a historickým datům období, ve kterých žili a působili Tomáš Garrigue 

Masaryk a Václav Havel, a bude doplněna také o nástin vývoje médií dané 

doby. Základní literaturou, ze které bude při zpracovávání této části čerpáno, 

budou pro dobu Masarykovu především knihy autora Zdeňka Kárníka: České 

země v éře První republiky a Malé dějiny československé a kniha Zdeňka 

Veselého Přehled dějin českého státu. Pro nastínění kontextu doby, ve které 

vyrostla osobnost Václava Havla, budou využity knihy věnující se moderním 

dějinám, např. populárně naučné dílo Průvodce českými dějinami 20. století od 

Františka Emmerta či kniha Československo v proměnách komunistického 

režimu od autorů Jana Rataje a Přemysla Houdy. Vývoj médií v době, ve které 

žili oba velikáni, bude popsán za pomoci knih Dějiny českých médií: Od počátku 

do současnosti od kolektivu autorů: Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara 

Köpplová, Dějiny českých médií 20. století od kolektivu autorů: Jakub Končelík, 

Pavel Večeřa a Petr Orság a kniha Dějiny československé žurnalistiky (III. díl: 

Český a slovenský tisk v letech 1918-1944) od kolektivu autorů: Milena 

Beránková, Alena Křivánková a Fraňo Ruttkay. 

V následující podkapitole pak práce podrobněji rozebere charakteristiku 

obou osob, přiblíží jejich politickou kariéru, dílo i osobní život. V případě T. G. 

Masaryka nám jako stěžejní knihy poslouží Průvodce životem a dílem T. G. 

Masaryka a Filozof a politik T: G. Masaryk 1882-1893 od Jaroslava Opata 

a Čtení o T. G. Masarykovi od Karla Čapka. O Václavu Havlovi se toho dozvíme 

více z knihy Martina Putny: Václav Havel. Duchovní portrét v rámci české 

kultury 20. Století, dále z knihy Disident: Václav Havel 1936-1989 od Daniela 

Kaisera nebo z rozhovorů s Karlem Hvížďalou (Prosím stručně a Dálkový 

výslech).  

Další podkapitola bude věnována metodologii samotné výzkumné části 

diplomové práce, kde bude popsána forma užité analýzy. Zde nám 

při vysvětlení a konkrétním užití kvalitativní analýzy pomůže kniha Anselma 

Strausse a Juliet Corbin: Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie a Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody 

a aplikace od Jana Hendla. Hlavní literaturou pro analýzu persvazivních 
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prostředků bude článek Aleny Jaklové z jazykovědného časopisu Naše řeč: 

Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. 

Kapitola s názvem Analytická část poskytne charakteristiku vybraných 

periodik pro výzkum a přiblíží také analyzované období, kterým se výzkum bude 

zabývat. Více informací o vybraných tiskovinách se dozvíme například z knihy 

Dějiny československé žurnalistiky (III. díl: Český a slovenský tisk v letech 

1918-1944) od kolektivu autorů: Milena Beránková, Alena Křivánková a Fraňo 

Ruttkay, z díla Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti od kolektivu 

autorů: Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Köpplová a z knihy Dějiny českých 

médií 20. století od kolektivu autorů: Jakub Končelík, Pavel Večeřa a Petr 

Orság. Na internetu lze potom nalézt velmi pěkně a dopodrobna zpracovanou 

historii Lidových novin (konkrétně na oficiálních webových stránkách listu - 

www.lidovky.cz), která nám ve zpracování také jistě pomůže, a bude doplňkem 

k hlavní literatuře o těchto novinách, knize Jiřího Pernese: Svět Lidových novin 

(1893-1993: stoletá  kapitola z dějin české  žurnalistiky, kultury a politiky). 

Doplňující informace k deníku Blesk jsou též k dispozici na internetu.  

Následující kapitola přinese výsledky samotné analýzy vybraných 

tištěných médií. Objasní zjištění plynoucí z kvalitativní analýzy a zároveň vyloží 

způsob, jakým byly užívány persvazivní jazykové prostředky v prezentaci 

osobností ve vybraných denících. Další část bude věnována shrnutí 

a porovnání výsledků výzkumu. Pokusí se zodpovědět výzkumné otázky, které 

si diplomová práce na počátku kladla, a to: lze najít určité paralely v prezentaci 

obou velikánů v českém tisku? V souvislosti s jakými tématy média o těchto 

osobnostech referují? Liší se tato prezentace v bulvárním a seriózním tisku, 

případně v souvislosti s odlišným dobovým kontextem? Jaké persvazivní 

prostředky užívá tisk současný/tehdejší, seriózní/bulvární? V této části 

diplomové práce došlo ke změně oproti schváleným tezím. Původně měla být 

tato část rozdělena na dvě, které by zvlášť přinesly výsledky kvalitativní analýzy 

a analýzy jazykových prostředků. Jelikož spolu ale tyto dvě části úzce souvisí, 

byly spojeny do jedné, přinášející celkový obraz, který prezentovaly jednotlivé 

zkoumané listy. Shrnutí a porovnání výsledků výzkumu bylo zahrnuto pod 

analytickou část, přičemž původně bylo v tezích navrženo, aby tato část byla 

zcela samostatná.  
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Impulsem pro výběr tématu mé diplomové práce byla bezesporu smrt 

bývalého prezidenta Václava Havla, která přišla poměrně nečekaně před 

Vánoci roku 2011. Média o této smutné události referovala velice intenzivně. 

A není se čemu divit. Právě taková událost, jakou je úmrtí a pohřeb tak 

významné osobnosti, je totiž ideálním okamžikem pro bilancování nad tím, kdo 

vlastně onen muž byl a co pro naši zemi udělal. Kromě strohých faktů tak média 

přinášela celkovou prezentaci osobnosti Václava Havla - od informací o jeho 

dětství a rodině, vzdělání, vztahu ke kultuře, přes zmínky o jeho divadelních 

počátcích i budoucích spisovatelských úspěších až po jeho kritiku. Především 

byl ale skloňován všemi pády jako bojovník za svobodu a demokracii, vůdčí 

osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident 

Československa a první prezident České republiky.  

Jelikož byl Václav Havel v oněch mediálních sděleních často 

připodobňován k T. G. Masarykovi a také jeho pohřeb byl inspirován pohřbem 

prvního československého prezidenta, přímo se nabízelo porovnat mediální 

obraz právě těchto dvou velikánů československé demokracie, a zjistit tak, kde 

lze najít ony paralely a naopak, čím se oba muži v prezentacích médií lišili. Pro 

mě osobně bylo navíc toto spojení ideální příležitostí, jak se o životě a díle 

těchto významných osobností dozvědět více, než znají ostatní z učebnic 

dějepisu ze školních lavic.  
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Teoretická část 

1. Společensko-politický kontext, historická fakta 

Abychom mohli porovnat a zhodnotit mediální obraz úmrtí a pohřbu dvou 

velikánů československé demokracie – Tomáše Garrigue Masaryka a Václava 

Havla, nesmíme opomenout nastínit společensko-politický kontext doby, ve 

které oba prezidenti žili a působili. Tato rozdílná období českých dějin, přestože 

se jednalo o stejné století, se lišila politickými, sociálními i kulturními 

podmínkami. Také situace na mediálním trhu se v souvislosti s vývojem 

společnosti různila. 

1.1. Doba Masarykova 

Země Koruny české (Čechy, Morava a zmenšené Slezsko) byly na 

počátku 20. století součástí mnohonárodnostního evropského soustátí, Říše 

Rakouska-Uherska, a patřily k jeho vyspělejší západní části. „Středoevropský 

prostor procházel obdobím hospodářské prosperity a vzestupu nových 

společenských tříd. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se historie habsburského 

mocnářství měla chýlit ke konci.“2 Region byl silně hospodářsky provázán, 

takže o oddělení některé z jeho částí nebyl až do první světové války důvod 

uvažovat. „V běžném životě ani ve vypjatějších okamžicích nehrála idea 

odtržení od Rakouska a vytvoření samostatného českého státu mezi lidem 

žádnou roli.“3 

Jedinou hrozbou tohoto celku byl tehdy stále více se prosazující 

nacionalismus, a to nejen ten ze sousedního Německa, ale také nacionalismus 

český. Český národ měl již z předchozího století utvořenou národní politickou 

reprezentaci, která se postupně stále více stávala součástí politické moci 

v Předlitavsku. Přestože české země byly již sebevědomým emancipovaným 

národem, nadále zůstávaly rozdrobeny bez vlastní samosprávy a byly 

podřízené Vídni. Z důvodu prohlubování národní emancipace docházelo stále 

více k odcizování mezi českou majoritou a německou menšinou a společnost 

                                                 
2
 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012, s. 6. 

3
   R   ,   en k.  eské   emě  v é e První   re   liky      -  3 : Díl  rvní: V nik    dování a  latá léta 

republiky (1918-1929). 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 18. 
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obývající české země se rozdělila na dvě entity, které se vyvíjely zcela 

samostatně. „Klíčem k řešení se stalo česko-německé vyrovnání, na kterém 

Češi trvali.“4 

Čeští političtí představitelé při svých snahách o osamostatnění českých 

zemí nezpochybňovali jejich příslušnost k soustátí, a proto se, alespoň 

prozatím, vedla většina diskuzí o spravedlivějším uspořádání při tezi, že Říše 

Rakouska-Uherska bude zachována. V následujících letech se však situace 

měnila. Ve městech a na vesnicích, kde převažovalo české obyvatelstvo, se 

postupně prosazoval český jazyk, a národní sebeuvědomění se tak upevňovalo. 

Čeština se postupně stávala převažujícím jazykem ve školství i na úřadech. 

Přispěla k tomu nejen školská reforma, ale také jazyková nařízení 

a osamostatnění české univerzity rozdělené University Karlo-Ferdinandovy. Ta 

„se stala novým centrem českého národního života. Působily na ní význačné 

osobnosti, jako filosof T. G. Masaryk, bohemista J. Gebauer či zakladatel 

moderní pedagogiky G. A. Linder.“5 Došlo také ke zvýšení úrovně gramotnosti, 

což společně s prosazením češtiny napomohlo šíření národního programu mezi 

široké vrstvy obyvatelstva. Na Moravě a ve Slezsku byl tento proces pomalejší, 

nicméně i tam se díky českým školám postupně dařilo upevňovat národní 

uvědomění. Vedle zřízení univerzity patřilo k výrazným projevům kulturního 

vzestupu národa otevření Národního divadla v roce 1883, stejně tak jako stavba 

Národního muzea, která byla dokončena v květnu roku 1891. 

Důležité byly také politicko-společenské změny, které se v Rakousku-

Uhersku udály. Dynastická říše se ústavou z roku 1867 přeměnila v konstituční 

monarchii a kromě základních svobod a politických a občanských práv stát 

nově zaručoval svobodu politického sdružování a veřejného šíření názorů 

a myšlenek. „O důležitých otázkách se rozhodovalo na sněmech. Vznikalo 

široké spektrum moderních politických stran, které zastupovaly zájmy dosud 

opomíjených nebo nově vznikajících společenských tříd a názorových skupin, 

od konzervativců a katolíků přes agrárníky, liberály, nacionalisty až po 

                                                 
4
   R   ,   en k.  eské   emě  v é e První   re   liky      -  3 : Díl  rvní: V nik    dování a  latá léta 

republiky (1918-1929). 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 18. 
5
 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012, s. 8. 
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marxisty.“6 Nově vznikající politické strany se však začaly utvářet teprve na 

přelomu 19. a 20. století. 

Po neuskutečněném „českém vyrovnání“7 prosazovala česká politická 

reprezentace politiku tzv. pozitivismu, která spočívala v podpoře předlitavské 

vládě v Říšské radě a postupném prosazování českých zástupců do 

rakouských mocenských institucí. Tímto způsobem chtěli čeští představitelé 

získat pro český národ různé výhody a v budoucnu případně i státoprávní 

požadavky.  

Na konci 19. století se místo staročechů dostali ke kormidlu české politiky 

nacionalističtější mladočeši a udrželi se u něj až do roku 1907. Základní 

myšlenkou jejich programu bylo sjednocení historických českých zemí do 

jednoho celku s vlastními samosprávnými orgány. Nechtěli dopustit rozdělení 

historických zemí na dvě oblasti – německou (obývající pohraničí) a smíšenou 

česko-německou (obývající vnitrozemí). „Výrazně se též soustřeďovali na 

získávání pozic i v oblasti výkonné moci, a to až po ministerská křesla.“8 

Paralelně se společensko-politickými změnami probíhala tzv. druhá 

průmyslová revoluce, díky níž byla posílena národní ekonomika a životní 

úroveň obyvatelstva výrazně vzrostla. České země pocítily rozmach průmyslu 

nejsilněji z celého Rakouska-Uherska a ostatní části se na nich staly 

hospodářsky závislými, čímž došlo k posílení české pozice v rámci monarchie. 

Rozšiřovala se železniční síť, revitalizovaly se silnice, v Praze a některých 

dalších městech byla zavedena hromadná doprava formou elektrických 

tramvají, čeští podnikatelé zakládali velké průmyslové podniky (např. Škodovy 

závody v Plzni či automobilka Laurin a Klement, dále železárny a strojírny) 

a rozvíjelo se také české bankovnictví. Technický a hospodářský rozvoj přinesl 

také změny v sociální struktuře společnosti. Lidé z obcí se začali ve velkém 

stěhovat do měst, zvýšil se počet středních vrstev a dělnictva. „Češi se stali 

moderním národem, sociálně úplným celkem, schopným stavět se na roveň 

                                                 
6
 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012, s. 9. 

7
 Pokus o politické a státoprávní řešení problematiky náro nostních sporů na území českých zemí, které 

ale nevedlo k žá ným výcho iskům. 
8
 VESELÝ,   en k. P ehled dějin českého stát . 1. vy . Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, s. 200. 
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ostatním v Evropě téměř po všech stránkách – v hospodářství a technice, 

v kultuře i politické zralosti.“9 

V letech 1906-1907 bylo po vlně petičních akcí, protestů a pouličních 

nepokojů uzákoněno všeobecné volební právo (ženy ovšem získaly právo volit 

až po vzniku republiky v roce 1918) a první volby podle nových pravidel se 

uskutečnily v roce 1907. Jejich výsledky kompletně změnily rozdělení politické 

moci, k níž se dostali agrárníci, sociální demokraté, katolíci, tzv. pokrokáři a jiní. 

Mladočeši neuspěli.  

Po volbách do českého zemského sněmu v roce 1908 došlo k vyhrocení 

česko-německého národnostního konfliktu, který „záhy přerostl v trvalou 

a v zásadě neřešitelnou „českou krizi“, která paralyzovala, zatěžovala 

a vyčerpávala Předlitavsko a celou monarchii až do vypuknutí války v roce 

1914.“10 Ani volby do celorakouské Říšské rady v roce 1911, ve kterých se 

tentokrát výrazně prosadili čeští i němečtí nacionalisté a radikálové, ani vydání 

tzv. anenských patentů, které nahradily zemský sněm úřednickou komisí, 

nepřispěly k řešení této patové situace. „Mocnářství prokázalo, že není schopno 

ústavními prostředky česko-německé vyrovnání řešit.“11 

  V této době nebylo možné o ničem rozhodovat, nebylo možné schválit 

jediný zákon. Radikální vyřešení sporů přišlo 28. června 1914, kdy byl 

v bosenském Sarajevu zavražděn následník rakousko-uherského trůnu 

František Ferdinand d’Este. Tento atentát se stal záminkou pro rozpoutání první 

světové války, která následně zachvátila většinu Evropy12. Během několika dní 

byly ve válce všechny evropské mocnosti (kromě Itálie, která vstoupila do války 

o rok později na straně Dohody). V červenci roku 1914 byl v Rakousku-Uhersku 

zaveden válečný režim – byly uzavřeny zemské sněmy, pozastavena platnost 

základních občanských a politických práv a po vyhlášení války Srbsku byla 

                                                 
9
   R   ,   en k.  eské   emě  v é e První   re   liky      -  3 : Díl  rvní: V nik    dování a  latá léta 

republiky (1918-1929). 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 17. 
10

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012, s. 17. 
11
   R   ,   en k.  eské   emě  v é e První   re   liky      -  3 : Díl  rvní: V nik    dování a  latá léta 

republiky (1918-1929). 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 19. 
12

 Ve válce proti sob  stály velmoci s přístupem k moři, tzv. státy Doho y – Velká Británie, Francie a 
Rusko, na  ruhé stran  státy bez přístupu k moři, tzv. ústře ní mocnosti –   mecko a Rakousko-
Uhersko. 
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vyhlášena všeobecná mobilizace. I přesto, že byly následky válečného konfliktu 

tragické, českému národu válka otevřela cestu k vlastnímu státu. 

Česká společnost nevzala válku za svou, neztotožňovala se s ní. „Většina 

doufala, že válečný konflikt znamená osvobození zemí českých a splnění 

prorockých slov J. A Komenského.“13 Protipól představovala česká politická 

reprezentace, jejíž většina se postavila jak za válku, tak za císaře, přestože 

předlitavská vláda byla naladěna silně protičesky. Hrozbu germanizace si na 

začátku války uvědomovala pouze hrstka vzdělanců a politiků, mezi něž patřil 

i T. G. Masaryk. Ten dal vzniknout ilegální síti protirakouského odboje, tzv. 

Maffii, a odešel do emigrace, aby se v zahraničí plně věnoval prosazování ideje 

samostatného československého státu. „Podle Masaryka se Rakousko-Uhersko 

rozpoutáním války ukázalo jako nemožný rámec pro další prosperující 

a neohroženou existenci českého národa.“14 

Po nástupu Karla I. na rakousko-uherský trůn v listopadu 1916 došlo 

i  přes probíhající válku k uvolnění a pokus o obnovu ústavnosti. Čeští politikové 

vystoupili se státoprávními požadavky, shodli se na novém národním programu 

a v červenci roku 1918 ustavili Národní výbor československý, který tak nahradil 

Národní výbor. Předpokládalo se, že Rakousko-Uhersko padne, a domácí 

politici se tak konečně postavili na stranu sil prosazujících vznik samostatného 

státu. Největší zásluhu na prosazení státnosti měl nicméně exil sdružený okolo 

T. G. Masaryka (podrobnosti k zahraničnímu odboji T. G. Masaryka viz kapitola 

2.1., str. 33-34). Ke vzniku samostatného státu významně přispěl také 

zahraniční vojenský odboj, tzv. československé legie, které vznikly na počátku 

války ve Francii a Rusku původně nezávisle na politickém odboji T. G. 

Masaryka. Ten nad nimi převzal politickou kontrolu až roku 1917 v Rusku. 

Poté, co byla v zahraničí uznána Československá národní rada za 

předstupeň československé vlády, uznaly USA, Francie a Anglie na přelomu 

září a října roku 1918 také tříčlennou prozatímní česko-slovenskou vládu ve 

složení T. G. Masaryk (předseda), E. Beneš (ministr zahraničí) a M. R. Štefánik 

(ministr vojenství). V této době probíhaly také vyjednávání Rakouska-Uherska 

s USA o uzavření míru. Jednání byla dokončena 27. října, když rakousko-

                                                 
13

 Činnost T. G. Masaryka za hranicemi. Polední list. 1937, roč. XI, č. 255, s. 3 
14

 VESELÝ,   en k. P ehled dějin českého stát . 1. vy . Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, s. 239. 
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uherský ministr zahraničí zaslal americkému prezidentu Wilsonovi nótu, „v níž 

Rakousko-Uhersko oznámilo, že přijímá americké podmínky k uzavření míru 

a vyjádřilo ochotu ihned začít mírová jednání o příměří.“15 Druhý den, 28. října, 

došlo v Praze k převzetí moci a vyhlášení samostatného Československého 

státu. Národní výbor ještě týž večer vydal dva historické dokumenty - Provolání 

národního výboru ke vzniku samostatného státu a Zákon Národního výboru 

o vzniku Československého státu, které byly podepsány „muži 28. října“: 

Aloisem Rašínem, Antonínem Švehlou, Františkem Soukupem, Jiřím Stříbrným 

a slovenským reprezentantem Vavro Šrobárem. O dva dny později, 30. října 

1918, se ke společnému Československému státu přihlásila Martinskou 

deklarací také slovenská politická reprezentace. 

Na začátku listopadu byla vydána prozatímní ústava a sešel se prozatímní 

parlament - Revoluční národní shromáždění, které „zvolilo první 

československou vládu v čele s Karlem Kramářem (…) a T. G. Masaryka za 

jeho nepřítomnosti prvním prezidentem samostatného státu,“16 tzv. první 

republiky17. „Jeho návrat a dodatečná slavnostní přísaha symbolicky završily 

revoluční události.“18 Nově založený Československý stát ale nečekaly pouze 

šťastné okamžiky. Musel se připravit na léta plná vyjednávání o státních 

hranicích, vnitřní stabilizaci a hospodářské a měnové odtržení od ostatních 

území bývalého Rakousko-Uherska.  

Základním územím Československého státu měly být historické české 

země a Slovensko19, jasné vymezení státních hranic nové republiky ale zatím 

definováno nebylo. Hranice českých zemí byly dané, problematické ovšem bylo 

území Slezska, kde žili obyvatelé polského původu, a pohraniční oblasti, které 

byly z velké většiny osídleny Němci. I přes nevoli Němců, kteří chtěli původně 

v pohraničních oblastech vyhlásit několik samosprávných celků, začalo 

v polovině listopadu obsazování těchto oblastí a až na výjimky se obešlo bez 

                                                 
15

 VESELÝ,   en k. P ehled dějin českého stát . 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, s. 250. 
16

   R   ,   en k. Malé dějiny československé: (  67-1939). 1. vy . Praha: Dokořán, 2008, s. 45. 
17

 První republikou je nazýváno Československo o  svého vzniku v roce 1918  o Mnichovské  oho y 
roku 1938. 
18

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012, s. 71. 
19

 K Československému státu byla připojena také Po karpatská Rus, jejíž při ružení k republice schválily 
 oho ové mocnosti až v září 1919. V mezináro ní smlouv  byla uznána Po karpatské Rusi autonomie. In 
EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012, s. 79. 



 

14 

 

bojů. Složitější situace byla na území Slovenska, kde většinu území stále 

„drželi“ Maďaři. Docházelo ke střetům maďarských jednotek s československou 

armádou, a do válečných akcí tak musely zasáhnout dohodové státy. Na 

mírové konferenci v Paříži bylo po intervenci Edvarda Beneše rozhodnuto, že 

jako spojenec Dohody si může Československý stát sám určit, kde hranice 

s Maďarskem budou. Dne „21. prosince 1918 byla narýsována prozatímní 

demarkační čára, jež měla budoucí Slovensko oddělovat od Maďarska, neboť 

nic podobného jako v českých zemích, tj. historické hranice, nebylo po ruce.“20 

Na Dohodou předložené ultimátum o stažení vojsk Maďaři přistoupili. Rozdělení 

sporných území ve Slezsku mezi Polsko a Československý stát proběhlo 

pomocí vojenské síly s obětmi na životech a hluboce poznamenalo vztahy mezi 

sousedními státy. 

Sociální situace po válce byla drastická a zpočátku ji pouze překrývalo 

nadšení nad národním osvobozením. Konec války a dobu poválečnou 

provázela pandemie španělské chřipky, jež si na celém světě vyžádala více 

obětí než světová válka, odhadem 20-25 miliónů. V Praze udeřila mezi 

podzimem roku 1918 a v roce 1919. Po válce navíc stoupla nezaměstnanost, 

sociální dávky byly nedostačující, ceny prudce rostly, a propukaly tak první 

hladové bouře. Vrchol nespokojenosti se dostavil v polovině května roku 1919, 

kdy se bouře slily v jednu mocnou vlnu. Všude byly demonstrace doprovázeny 

stávkami velkých závodů, kde je pořádaly především sociální demokracie 

a odbory, takže měly organizovaný charakter.21  

V únoru a březnu roku 1919 proběhla měnová reforma ministra financí 

A. Rašína, který ji připravil s pomocí ředitelů největších českých bank. 

„Proběhlo okolkování rakousko-uherských bankovek nacházejících se na území 

státu. Československým kolkem a razítkem se změnily v samostatnou měnu – 

korunu československou.“22 Zároveň byla stažena určitá část celkového oběhu 

                                                 
20
   R   ,   en k.  eské   emě  v é e První   re   liky      -  3 : Díl  rvní: V nik    dování a  latá léta 

republiky (1918-1929). 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 46.  
21

   R   ,   en k. Malé dějiny československé: (  67-1939). 1. vy . Praha: Dokořán, 2008, s. 93. 
22

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012, s. 80. 
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peněž s cílem posílení měny.23 Následně probíhala postupná výměna 

okolkovaných bankovek za nové, československé. Reforma byl úspěšná, po 

poválečné krizi z let 1921-1923 přispěla k hospodářskému rozvoji a růstu životní 

úrovně. „Oddělila ČSR od měny rakouské, řítící se do záhuby, vnitřně podstatně 

přibrzdila rozjetou inflaci a na ni napojený černý obchod včetně korupce, 

kvetoucí v různých hospodářských centrálách a rozdělovnách.“24 

Na konci února roku 1920 byla Revolučním národním shromážděním 

přijata řádná Ústava Československé republiky, ve které byl stát definován jako 

parlamentní demokracie s prezidentskými prvky. Oproti prozatímní ústavě byly 

na Masarykovu žádost pravomoci prezidenta posíleny. Mohl jmenovat premiéra 

i ministry, účastnit se na vlastní žádost schůzí vlády a předsedat jí, totéž se 

týkalo parlamentu, který též mohl odročovat a svolávat, a konečně mohl 

udělovat milost.25 Jako úřední řeč byl určen jazyk československý, byl 

ustanoven dvoukomorový třísetčlenný parlament – Národní shromáždění 

(složený z Poslanecké sněmovny a Senátu) a obyvatelé se na základě ústavy 

považovali za příslušníky „československého národa“, všeobecné volební právo 

bylo poskytnuto i ženám. První řádné volby proběhly v dubnu a uspěly v nich 

jak občanské (pravicové), tak levicové strany. První vláda, tzv. rudozelené 

koalice (sociální demokraté a agrárníci) v čele s Vlastimilem Tusarem dlouho 

nevydržela. A neplatilo to jen o ní. Mezi lety 1918-1938 se vyměnilo celkem 

osmnáct vlád. Za první republiky totiž existovalo velké množství politických 

stran, stále se měnily, byly velmi roztříštěné, a nebylo tak snadné z nich pevné 

vlády vytvořit. Nepřehledná situace v parlamentu vedla k posílení neformální 

role prezidenta T. G. Masaryka26 a k utvoření dvou mocenských skupin. Kolem 

osoby prezidenta Masaryka se soustřeďovala vládnoucí elita země, která byla 

později nazývána jako „Hrad“. Byla podporována novináři, intelektuály a dalšími 

autoritami, které měly možnost ovlivňovat veřejné mínění. Navíc byl už na 

                                                 
23

   e se informace rozcházejí. František Emmert uvá í, že z ob hu byly staženy bankovky v nominální 
ho not  je né čtvrtiny celkového objemu pen z (In EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. 
století. Vy . 1. Brno: Clio, 2012, s. 81.),   en k  árník uvá í celých pa esát procent (In   R   ,   en k. 
 eské   emě  v é e První   re   liky      -  3 : Díl  rvní: V nik    dování a  latá léta re   liky (    -
1929). 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 61). 
24
   R   ,   en k.  eské   emě  v é e První   re   liky      -  3 : Díl  rvní: V nik    dování a  latá léta 

republiky (1918-1929). 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 62. 
25

   R   ,   en k. Malé dějiny československé: (  67-1939). 1. vy . Praha: Dokořán, 2008, s. 99-100. 
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počátku 20. let vytvořen neformální orgán předsedů nejvýznamnějších stran 

(sociální a národní demokracie, lidovců, agrárníků a československých 

socialistů), tzv. Pětka, který zákulisně předjednával důležitá politická 

rozhodnutí, a ovlivňoval tak činnost parlamentu. Pětka „přinesla do způsobu 

vládnutí v ČSR nový prvek – oligarchii (tj. vládu skupiny). (…) Pět lidí 

rozhodovalo na principu naprosté tajnosti a výlučné jednomyslnosti 

a poslanecké kluby byly povinny hlasovat podle jejich usnesení.“27 Kromě 

těchto pěti hlavních politických stran se postupně konstituovala také 

Komunistická strana Československa. Vedle českého politického spektra, které 

svým záběrem dílem zasahovalo členskou základnu jen v českých zemích 

a dílem v celém Československu, existovaly též politické strany obdobné 

politické struktury slovenské a strany jednotlivých národnostních menšin.28 

Dvacátá léta byla ve znamení hospodářského rozkvětu země a zvyšování 

životní úrovně, a období první republiky tak bývá nazýváno jako „zlatá éra“. 

Fungoval princip volného trhu a svobody podnikání, průmyslová produkce 

začala převažovat nad zemědělstvím, tahounem ekonomiky byl export a velké 

koncerny, které vznikly už za Rakouska-Uherska. Byla uskutečněna pozemková 

reforma, která „vedla ke spravedlivějšímu a současně efektivnějšímu rozdělení 

půdy.“29 „Kladné důsledky reformy zcela jistě převážily. (…) Sociální napětí se 

minimalizovalo, šlechtické majetky byly sice podstatně oslabeny, z ekonomiky 

i společenského života však šlechta nezmizela.“30 Zlepšoval se také 

společenský život. Lidé začali cestovat, vznikaly tělovýchovné spolky (např. 

Československá obec sokolská), přibývalo biografů, v roce 1923 navíc začal 

vysílat Československý rozhlas. Střední třída obyvatelstva se významně 

rozšířila, součástí se tehdy stali také kvalifikovaní dělníci. Vedle bohatnoucí 

střední třídy ale existovala také živořící třída nekvalifikovaných dělníků, velké 

rozdíly byly patrné také mezi vyspělými českými zeměmi a zaostalým 

Slovenskem a Podkarpatskou Rusí.  

                                                                                                                                               
26

 Po přijetí nové ústavy byl T. G. Masaryk první řá nou volbou zvolen prezi entem Československa  ne 
27. kv tna 1920. 
27

   R   ,   en k. Malé dějiny československé: (  67-1939). 1. vy . Praha: Dokořán, 2008, s. 144-145. 
28

 VESELÝ,   en k. P ehled dějin českého stát . 1. vy . Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, s. 288. 
29

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012, s. 90. 
30

   R   ,   en k. Malé dějiny československé: (  67-1939). 1. vy . Praha: Dokořán, 2008, s. 184. 



 

17 

 

Obrat přinesla velká hospodářská krize ve 30. letech, která zasáhla celý 

svět a byla také jedním z důvodů druhé světové války. Snížila se průmyslová 

výroba, klesl export, výrazně vzrostla nezaměstnanost, snížily se mzdy. 

Zvyšovalo se napětí ve společnosti a stále více se projevovaly národností 

konflikty. Mírné oživení na světových burzách přišlo v roce 1932, 

s ekonomickými potížemi se ale Československo potýkalo až do roku 1937. 

Součástí zahraniční politiky s cílem zajištění obranyschopnosti státu byly 

od vzniku republiky spojenecké vazby s jinými státy. V letech 1921 a 1922 

vznikla tzv. Malá dohoda s Rumunskem a Jugoslávií. „Rozhodujícím motivem 

politického spojenectví bylo úsilí zabránit Maďarsku v jeho revizionistických 

snahách.“31 V roce 1924 uzavřelo Československo spojeneckou smlouvu 

politického charakteru s Francií. Vazby byly udržovány také s komunistickým 

Ruskem, s nímž byla později podepsána dohoda o vzájemné pomoci. Do roku 

1933 byly korektní vztahy rozvíjeny i s Německem. To se ovšem změnilo, když 

se novým kancléřem stal Adolf Hitler, který se netajil tím, že chce 

Československo zlikvidovat a celou oblast poněmčit. Jestliže první republika již 

od svého vzniku budovala silnou armádu, nyní byly tyto snahy o zajištění 

obranyschopnosti ještě intenzivnější. Prezidenta Edvarda Beneše, nástupce T. 

G. Masaryka po jeho abdikaci, i samotnou republiku čekají v budoucnu 

mimořádně těžké okamžiky. 

1.1.1. Tištěná média doby Masarykovy 

V období před první světovou válkou docházelo v souvislosti se vznikem 

různě zaměřených zájmových, odborných, profesních a politických spolků 

k diferenciaci tištěných médií. Jejich vydávání se stále více stávalo 

podnikatelskou aktivitou. Ve velkých denících začaly vznikat stálé rubriky 

a posilovala se redakční dělba práce. Obsahy některých deníků a časopisů se 

začaly bulvarizovat. Strukturu českého tisku určovalo uspořádání politického 

života, nové politické strany a hnutí vedly k dalšímu rozvoji stranického tisku. 

„V 90. letech nebo na počátku 20. století vznikla řada stranických deníků, které 

                                                 
31

 VESELÝ,   en k. P ehled dějin českého stát . 1. vy . Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, s. 291. 



 

18 

 

v následujících desetiletích patřily k těm nejvýznamnějším: agrárnický Venkov, 

sociálně demokratické Právo lidu či národně sociální České slovo.“32 

Na začátku války byl v českých zemích přijat zákon o dočasném zrušení 

tiskové svobody, byla zavedena přísná předběžná cenzura, zastaveno několik 

desítek titulů a s postupem času byly zastavovány další. Například časopis Čas, 

považovaný za loajální, „se stal záhy nejvyhledávanějším českým deníkem pro 

své velmi dobré a objektivní zpravodajství. Ale netrvalo to dlouho, i Čas byl 

úředně zastaven…“33 V zahraničí bylo již od roku 1915 z iniciativy T. G. 

Masaryka vydáváno několik časopisů, které „informovaly světovou veřejnost 

o českých a československých osvobozeneckých otázkách.“34. V Paříži to byl 

La Nation Tchèque, v Annemasse35 Československá samostatnost, 

v Petrohradě Čechoslovák a v Kyjevě Čechoslovan. V Americe měli Češi 

a Slováci svůj tisk již dříve. „Okolo roku 1900 vycházelo v Americe okolo 80 

českých periodik, o 10 let později bylo s počtem 121 periodik dosaženo 

vrcholu.“36 

Po vzniku republiky lze o československém tisku hovořit jako 

o nezávislém. „Tisková svoboda byla garantována ústavou z 29. února 1920. 

Předběžnou cenzuru ústava v zásadě zakazovala.“37 I přesto však platila řada 

zákonů, které určitým způsobem regulovaly fungování periodického tisku 

a médií vůbec, aby tak chránily stát před případnými nepřáteli. Jedním z těchto 

zákonu byl zákon o mimořádných opatřeních, kterým si stát vyhradil zásahy pro 

případy, kdy byla ohrožena republikánská státní forma, ústava, nebo veřejný 

klid a pořádek. Tvrdší opatření přinesl zákon na ochranu republiky z roku 1923, 

který se týkal „nedovoleného zpravodajství“ a ve kterém byly zpřísněny 

případné sankce a postihy proti provinilcům.38 

                                                 
32

  O ČEL  , Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORS G. Dějiny českých médií 20. století. 1. vy . Praha: Portál, 
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33

 Činnost T. G. Masaryka za hranicemi. Polední list. 1937, roč. XI, č. 255, s. 3 
34

 OPAT, Jaroslav. Průvodce životem a dílem  .  . Masaryka:  eská otá ka včera a dnes. Vyd. 1. Praha: 
Ústav T. G. Masaryka, 2003, s. 264. 
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 Francouzské m sto na hranicích se Švýcarskem 
36

 BED AŘ  , Petr, Jan JIR   a Barbara  ÖPPLOV . Dějiny českých médií: od  očátk  do so časnosti. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 149. 
37

  O ČEL  , Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORS G. Dějiny českých médií 20. století. 1. vy . Praha: Portál, 
2010, s. 33. 
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Nejvlivnějším tiskem byly deníky, jež poskytovaly na rozdíl od obdeníků 

nebo týdeníků aktuální zpravodajství. Své místo na mediálním trhu měly také 

večerníky, které přinášely čerstvé denní zprávy. „Množství vycházejících novin 

a časopisů bylo dnešníma očima měřeno obrovité. Jen v Praze vycházelo 

v roce 1926 1.400 a v roce 1929 dokonce 1.800 titulů novin a časopisů,“39 

v celé ČSR v roce 1920 vycházelo okolo 2.250 titulů, roku 1930 již téměř 4.000 

titulů.40  

Každá politická strana tehdejší doby měla svůj vlastní tisk, ve kterém 

vyjadřovala názory strany informujíc své stoupence a snažíc se případně získat 

nové. K jaké straně se noviny hlásily, bylo možné často poznat již ze 

samotného záhlaví. Ke stranickým tiskům tak patřily Národní listy a večerník 

Národ (národní demokracie); dále Lidové listy a Pražský večerník (strana 

lidová), Venkov a oblíbený večerník Večer (strana agrární), Právo lidu 

a Večerník Práva lidu (sociální demokracie), Reforma a Nový večerník 

(živnostenská strana) a komunistické Rudé právo a Večerník Rudého práva. 

Podnikatel Jiří Stříbrný, kolem něhož se utvářela různá politická hnutí, vydával 

bulvární deníky s profašistickými názory: Polední list (v pondělí list vycházel 

jako Pondělní list, v neděli jako Nedění list), poté také Večerní list a ze všech 

nejbulvárnější Expres. Tiskem, který vydávalo nakladatelství Melantrich, byl 

deník České slovo a Večerník České slovo (národně socialistická strana). 

Melantrich dále vydával také velmi oblíbený a čtený A-zet a Telegraf. Většina 

velkých stran vydávala také regionální deníky mimo Prahu (např. v Brně, 

Ostravě, Plzni, Kladně). „V prvorepublikovém Československu se objevily 

i fašistické skupiny a hnutí krajní pravice. Politicky nebyly vlivné a jejich tisk 

zůstal čtenářsky málo přitažlivý.“41 

Nestranického denního tisku bylo z celkového počtu minimum. Zmínit je 

potřeba listy Národní politika, Národní osvobození a Tribuna, na Moravě potom 

deníky Moravská orlice a Moravské noviny. Nejvýznamnějšími byly ovšem 

Lidové noviny. Ty „prosluly svým nezávislým zpravodajstvím, vysokou kulturní 

                                                 
39
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úrovní, a koneckonců i tím, že vedle brněnské zřídily svoji pražskou redakci, 

která se právě v meziválečném údobí stala postupně pro noviny profilující.“42 

Více informací o Lidových novinách lze najít v kapitole 4.1.1.  

V první republice existovalo také mnoho týdeníků a čtrnáctideníků, které 

měly různorodější zaměření než deníky. Cílily například na děti a mládež (např. 

Srdíčko, Punťa, Mladý svět), pro intelektuální život země měly význam kulturně 

politické časopisy, mezi nimiž nelze pominout Červen, VAR či Přítomnost. 

V meziválečném období působily v Československu nejrůznější profesní 

novinářské spolky, jejichž cílem bylo vytvářet optimální pracovní podmínky pro 

novináře, hájit jejich zájmy vůči vydavatelům i státu a starat se o jejich odborné 

vzdělávání. „Roku 1919 se utvořil celorepublikový Syndikát československého 

denního tisku, (…) v květnu 1926 byl přejmenován na Syndikát 

československých novinářů, který naplňoval jak funkci profesní organizace, tak 

organizace odborové,“43 a stal se jedním z nejvýznamnějších spolků 

ustavených po vzniku republiky. Se vznikem republiky je spjat vznik 

Československé tiskové kanceláře, která ale měla své kořeny již za války 

v exilu. 

1.2. Doba Havlova 

Po utrpení prožitém ve druhé světové válce nečekaly český národ dvakrát 

světlé zítřky. Již v roce 1948 se k moci dostali komunisté a trvalo více než 

čtyřicet let, než se český národ opět dočkal navrácení demokracie 

a svobodného státu. Do té doby byly české země jako součást Československa 

svázané Sovětským svazem na východní straně železné opony.  

Převzetí politické moci komunisty přineslo zanedlouho „hluboké a zásadní 

změny, které zasáhly všechny oblasti života společnosti – její ekonomické 

chování, politické rozhodování, kulturní produkci, i oblast sociálního kontaktu 
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lidí a jejich životního stylu.“44 Všechny kroky měly vést k upevnění nově 

ustavené moci a zajištění jejího bezpečného vládnutí. „Nekomunistické politické 

strany sice formálně nadále existovaly, ale uznáním vedoucí úlohy KSČ byly 

zbaveny reálné politické váhy a možnosti svobodné soutěže.“45 

 „Na všech úrovních státní správy, hospodářství i kultury proběhly 

personální čistky organizované akčními výbory.“46 Uskutečnilo se rozsáhlé 

znárodňování, které postihlo nejen podniky, ale i obyčejné živnostníky, 

a postupně tak byly zlikvidovány veškeré živnosti, maloobchod i malovýroba. 

Socialistická ekonomika měla postupovat po tzv. pětiletkách, pětiletých 

hospodářských plánech, které byly po vstupu Československa do Rady 

vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) v roce 1949 plně stanovovány dle 

požadavků Sovětského svazu. Začala se budovat obrovská armáda podle 

sovětského vzoru.  

Velkou roli v komunistické společnosti hrál tzv. třídní původ, společenské 

zařazení, které mělo vliv na postavení jedince ve společnosti. Výsady měla 

např. dělnická třída; jedinci s vhodným kádrovým profilem byli zvýhodňováni při 

kariérním postupu či přístupu ke vzdělání, příslušníci bývalé buržoazie (např. 

živnostníci) patřili naopak mezi jedince s nevhodným třídním původem.   

První polovina 50. let byla výrazně spojena s represemi, které byly 

namířeny „proti všem potencionálním odpůrcům – od nekomunistických politiků 

přes majetné občany, vojáky či zástupce církví až po nepohodlné funkcionáře 

samotné KSČ“47 nebo novináře. Padaly nejen tresty dlouholetého vězení, ale 

také tresty smrti.  

V březnu 1953 zemřel J. V. Stalin a krátce po něm také československý 

prezident Klement Gottwald, který byl ve funkci od června 1948, kdy na úřad 

prezidenta abdikoval Edvard Beneš. Novým prezidentem byl zvolen Antonín 

Zápotocký, jehož funkční období je spojeno především s měnovou reformou48, 
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která neměla v české historii obdoby. „Drastická peněžní reforma poškodila 

veškeré obyvatelstvo.“49 „Miliony lidí tratily. Vklady ve spořitelnách (…) byly 

překotně znehodnoceny v kurzu 5:1 až 30:1. Mnohé rodiny přišly o celoživotní 

úspory, o dědictví či výnosy z prodeje nemovitostí. Znehodnocena byla i 

hotovost ležící doma, a to v kursu 5:1 až 50:1.“50 Došlo sice ke snížení životní 

úrovně, nicméně reforma splnila svůj účel – upevnila a na dlouhá desetiletí 

stabilizovala měnu. 

V květnu roku 1955 se Československo stalo zakládajícím členem 

vojenského paktu evropských zemí tzv. východního bloku, Varšavské 

smlouvy.51 „Tím spojenecké vazby mezi státy sovětského bloku přešly na 

multilaterální úroveň, ovšem pod výlučnou sovětskou vojenskou dominancí 

a kontrolou.“52 

Ke značnému uvolnění poměrů a k částečné rehabilitaci nespravedlivě 

odsouzených z 50. let došlo v době působení Antonína Novotného v úřadu 

prezidenta, který do jeho čela nastoupil v roce 1957. Změny nicméně 

neproběhly díky němu, Československo pouze následovalo ekonomické 

inovace, které v Sovětském svazu zaváděl Nikita Chruščov. Prezident Novotný 

se jim naopak snažil bránit a vysloužil si za to kritiku svých stranických 

oponentů i veřejnosti. V roce 1960 byl stát přejmenován na Československou 

socialistickou republiku. „Šedesátá léta představují desetiletí, jehož určujícím 

rysem byla postupná liberalizace a demokratizace veřejného života.“53 Režim 

tak ukázal svoji přívětivější tvář. Bylo možné vycestovat do zahraničí, 

zintenzivnila se domácí kulturní produkce (literatura, divadlo, film), byla patrná 

větší svoboda tisku (i přes zavedenou cenzuru).  

Lidé začali čím dál tím více dávat najevo svůj nesouhlas s režimem. 

„V první veřejné vystoupení vůči totalitní politice KSČ se koncem června 1967 
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přeměnil 4. sjezd československých spisovatelů v Praze.“54 Z úst Ludvíka 

Vaculíka, Ivana Klímy, Milana Kundery, Antonína J. Liehma, Václava Havla, 

Pavla Kohouta a Karla Kosíka zazněla doposud neslýchaná ostrá kritika. 

„Novotného administrativa spatřovala v kritické dikci sjezdu přímý vliv 

západních špionážních centrál z okruhu Tigridova pařížského Svědectví. Kritici 

z řad spisovatelů byli vyloučeni z KSČ či dostali stranické tresty. Svazu 

československých spisovatelů bylo vnuceno konzervativnější předsednictvo 

a odňaty Literární noviny.“55 

Zvolením Alexandera Dubčeka prvním tajemníkem ÚV KSČ v lednu 1968 

započaly systémové změny, jež vyústily v tzv. pražské jaro. Toto období 

politického uvolnění bylo doprovázeno reformním procesem na základě 

Akčního programu KSČ, který měl za cíl „napravit ekonomické, 

společenské i politické deformace, které s sebou přineslo první dvacetiletí 

komunistické vlády.“56 Obnovovány byly nejrůznější tělovýchovné, náboženské 

a jiné zájmové spolky, na poli politiky vznikl např. Klub angažovaných 

nestraníků (KAN), jediná nekomunistická politická iniciativa.  

Do sdělovacích prostředků začala čím dál více pronikat svoboda slova, 

a média tak nešetřila kritikou. „Mediální tlak výrazně spolupůsobil při rezignaci 

Antonína Novotného na funkci prezidenta republiky,“57 na jeho místo zvolilo 

Národní shromáždění generála Ludvíka Svobodu. Nový přístup ke kontrole 

a řízení médií vyvrcholil v červnu 1968 přijetím zákona, který oficiálně zrušil 

cenzuru. Reakcí na nabytou svobodu byl manifest Dva tisíce slov napsaný 

Ludvíkem Vaculíkem a několika vědci, podepsaný řadou představitelů 

kulturního a společenského života a publikovaný 27. června 1968 v denících 

Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny a v týdeníku Literární listy. Manifest 

se měl pokusit zmobilizovat politickou aktivitu veřejnosti v předvečer okresních 

konferencí KSČ. Vedení československých i sovětských komunistů manifest 
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odsoudilo, veřejnost i řadoví komunisté se za něj však postavili a pozitivní 

reakce vyvolal také v médiích.  

Výrazné reformní kroky se nesetkaly s pochopením Sovětského svazu, 

Komunistická strana „vnímala dění v Československu stále výrazněji jako 

potenciální oslabení vnitřní jednoty východního bloku“58 a po československém 

vedení požadovala přibrzdění reforem a návrat k totalitnímu režimu. Ten si 

nakonec Sovětský svaz vynutil až silou, když v srpnu roku 1968 vyslal na území 

Československa vojska pěti zemí Varšavské smlouvy, která okupovala 

československé území až do roku 1991. Jednalo se o nejrozsáhlejší vojenskou 

operaci v poválečných dějinách Evropy. UV KSČ intervenci odsoudilo 

provoláním Všemu lidu ČSSR, které bylo odvysíláno československým 

rozhlasem a publikováno všemi deníky a časopisy. Cílem intervenčních vojsk 

byly především vládní a stranické budovy, dále sdělovací prostředky, 

telekomunikace a vojenské objekty. Invaze vojáků se setkala s velkým odporem 

veřejnosti, který postupně přerůstal v protikomunistické nálady a ideový obrat.  

Jednání v Moskvě na konci srpna vedlo k podepsání tzv. Moskevského 

protokolu, který „požadoval likvidaci procesu demokratizace 

v Československu“59 a „zavazoval KSČ k zásadním politickým krokům na 

podporu intervence.“60 Začalo nelehké období tzv. normalizace. Byla 

podepsána dohoda o dočasném pobytu sovětských vojsk na československém 

území, zakázány jakékoliv nekomunistické iniciativy, obnovena cenzura a do 

vedení Československého rozhlasu, televize a tiskové kanceláře byli dosazeni 

vládní zmocněnci. Zvedla se obrovská vlna emigrace československých 

občanů. „Exilová centra zůstala stále stejná – Paříž (kolem vydavatele 

Svědectví Pavla Tigrida), Řím (vycházely zde Listy Jiřího Pelikána), centrem 

exulantů se stala taktéž Vídeň a Mnichov (kde sídlila americká vysílačka 

Svobodné Evropy a vycházelo České slovo).“61  
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Navzdory sovětské okupaci došlo schválením zákona Národním 

shromážděním k federalizaci státu, a dne 1. ledna 1969 tak vznikly dvě národní 

republiky ve společné federaci: Česká socialistická republika a Slovenská 

socialistická republika. O několik dní později, 16. ledna, se v centru Prahy 

pokusil upálit dvacetiletý nadaný student Jan Palach, který chtěl tímto 

demonstrativním činem vyburcovat československou veřejnost k občanskému 

odporu. Jeho pohřeb se stal celonárodním projevem nesouhlasu 

s komunistickým režimem.  

Další protisovětské demonstrace62 vyvolaly reakce uvnitř ÚV KSČ, které 

v dubnu odvolalo Alexandra Dubčeka a prvním tajemníkem nově zvolilo 

Gustáva Husáka. Jeho protireformní aktivity zahrnovaly rozsáhlé personální 

čistky v komunistické straně63, společenských organizacích (některé byly i zcela 

rozpuštěny), ve státních úřadech i sdělovacích prostředcích. Na začátku 70. let 

byly obnoveny politické procesy, které ale svým rozsahem a intenzitou nelze 

srovnávat s o mnoho tvrdšími perzekucemi z let padesátých. V roce 1975 byl 

Gustáv Husák zvolen novým prezidentem poté, co byl Ludvík Svoboda z funkce 

odvolán. „Poslanci Federálního shromáždění ho zbavili funkce za pomoci 

bleskově schváleného zákona, který umožňoval odvolat hlavu státu, pokud není 

schopna ze zdravotních důvodů odstoupit sama.“64  

V 70. letech komunistický režim společensky i hospodářsky stagnoval. 

Socialistická společnost se o veřejné záležitosti přestala zajímat a začala mít 

výrazně konzumní charakter. Lidé dychtili po majetku, cestách do zahraničí 

a spotřebním zboží; potravin a základního zboží bylo dostatek. Většina obyvatel 

byla organizována v některé z masových společenských organizací 

zastřešených v systému Národní fronty, např. ve Svazu socialistické mládeže. 

„Normalizační dvacetiletí se vyznačovalo štědrou sociální politikou.“65 Podporou 

mladých rodin formou sociální dávek, bytovou výstavbou a bezúročných 
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novomanželských půjček bylo dosaženo vyšší porodnosti, a ročníky narozené 

na začátku 70. let tak byly nazývány „Husákovými dětmi“. Součástí stále více 

domácností se stávala televize a rozvíjel se také knižní trh. 

V roce 1975 se ČSSR na zasedání mezinárodní Konference 

o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách zavázala k dodržování 

lidských a občanských práv (včetně práva na svobodu projevu, šíření informací, 

či náboženského vyznání), což učinila společně s ostatními komunistickými 

zeměmi v zájmu zlepšování vztahů se západními státy. „Podpis ČSSR pod tzv. 

Helsinský akt podnítil vznik první (a až do roku 1988 jediné) významnější 

opoziční platformy v post normalizačním Československu, která vstoupila 

v obecnou známost pod neoficiálním názvem Charta 77“66 (podrobnosti 

k Chartě 77, viz kapitola 2.2.). Následkem zveřejnění této petice byl její hlavní 

představitel, Václav Havel, (spolu s dalšími dvěma chartisty) zatčen. Dlouhé, 

několikaleté tresty vězení pro Václava Havla a další ale přišly až po vzniku 

Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). 

V roce 1985 se novým generálním tajemníkem ÚV KSSS stal Michail 

Gorbačov. Ihned po svém zvolení navrhl převratné ekonomické a politické 

reformy, jež byly vedením sovětské komunistické strany překvapivě rychle 

schváleny a uvedeny v život. „Přeměny ve svatyni světového komunismu – 

Sovětském svazu – ve druhé polovině osmdesátých let nepochybně přivodily 

a uspíšily rozpad komunistických režimů v její sféře vlivu.“67 Postnormalizační 

vedení KSČ ovšem reformní změny odmítalo a i když se v médiích objevilo 

nové heslo „socialistická přestavba a demokratizace“, další vývoj ukázal, že se 

jednalo pouze o prázdná slova bez činů. „KSČ byla vůči změnám rezistentní 

a z jejího lůna naděje na reformu nemohla povstat.“68 Společnost ale sovětské 

změny povzbudily, a veřejnost a opoziční síly se tak začaly čím dál více 

projevovat. Od srpna roku 1988 se konalo několik veřejných protestů, proti 

kterým ale komunistický režim ve vedení s novým generálním tajemníkem ÚV 

KSČ, Miloušem Jakešem, tvrdě zasáhl. Počátkem roku 1989 represe zesílily. 

                                                 
66

 EMMERT, František. Sametová revol ce: kronika  ád  kom nism      . 1. vyd. Brno: Computer Press, 
2009, s. 14. 
67

 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA.  eskoslovensko v  roměnách kom nistického režim . 1. vyd. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 381. 
68

 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA.  eskoslovensko v  roměnách kom nistického režim . 1. vyd. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 407. 



 

27 

 

Proti demonstracím v lednu při tzv. Palachově týdnu, 20. výročí upálení Jana 

Palacha, policie tvrdě zakročila, několik lidí bylo zraněno i zatčeno. Petici za 

jejich propuštění podepsaly tisíce lidí.  

Koncem června roku 1989 byl v samizdatových Lidových novinách 

uveřejněn text prohlášení Několik vět (podrobnosti viz kapitola 2.2., str. 41), 

který postupně podepsalo několik desítek tisíc lidí. „V ostatních komunistických 

zemích (nevyjímaje SSSR) se uskutečňovaly nevídané změny a v některých 

z nich se dokonce připravovaly první svobodné volby (Polsko).“69 Po zhroucení 

režimu v sousední NDR očekávala politické změny i československá veřejnost, 

k čemuž „přispívalo vědomí, že Sovětský svaz procesu rozkladu svého bloku již 

nehodlá mocensky bránit.“70 Jelikož komunisté v Československu k dialogu 

s občany ochotni nebyli, obměna musela přijít nátlakem, formou masových 

protestů veřejnosti. „Změny odstartovalo násilné potlačení povolené 

demonstrace na Národní třídě 17. listopadu 1989.“71 Sametová revoluce začala. 

Během následujícího víkendu, 18. a 19. listopadu, vznikly stávkové výbory 

a Občanské fórum (OF), které se postavily do čela četných veřejných protestů. 

Komunistický režim se zhroutil. Adamcova vláda po jednáních s OF odstoupila 

a „předsedou nově vzniklé „vlády národního porozumění“ se stal Marián Čalfa, 

člen KSČ. V jejím středu již zasedalo sedm zástupců opozice.“72 Poslední 

komunistický prezident Československé socialistické republiky Gustáv Husák 

abdikoval a na jeho místo byl Federálním shromážděním dne 29. prosince, po 

předvolební kampani OF „Havel na Hrad“, zvolen Václav Havel.73  

Po obnovení Československa, které po více než čtyřiceti letech 

nesvobody znovu nabylo ztracenou demokracii, nastalo na začátku roku 1990 

období charakteristické změnami v oblasti politického, ekonomického, 

společenského i kulturního života. „Už v prvních měsících roku 1990 byly 
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položeny základy parlamentní demokracie, vzniklo široké spektrum politických 

stran, etabloval se nezávislý tisk a byly zrušeny všechny mocenské a ideové 

prostředky, kterými přechozí režim zasahoval do veřejného života (Národní 

fronta, StB, katedry marxismu-leninismu, VUML (Večerní univerzita marxismu-

leninismu), povinná ruština na školách, SSM atd.).“74 Kromě toho byla zajištěna 

také ochrana základních práv a svobod a náboženská svoboda. Prezident 

Václav Havel se musel současně začít soustředit na budování zahraničně-

politických vztahů, především směrem na západ země. Se SSSR bylo nutné 

vyjednat odsun sovětských vojsk, což se „podařilo po složitých jednáních 

dosáhnout až Čalfově vládě dohodou z 26. února 1990.“75 Samotný odchod 

vojsk skončil až v červnu 1991. 

„První svobodné volby v červnu 1990 do Federálního shromáždění a obou 

národních rad po více jak čtyřiceti letech přinesly s více jak 50 % hlasů 

přesvědčivé vítězství Občanskému fóru“,76 které bylo přeměněno na politickou 

stranu. Byla ustavena federální i národní vláda, federální parlament a národní 

sněmovny. Václav Havel byl znovu zvolen prezidentem. V letech 1990-1992 

probíhala radikální ekonomická reforma na principech tržního hospodářství. 

„Jeden z velkých cílů převratu, „navrácení vlastnických práv k věcem 

nemovitým (stavby, pozemky), popřípadě i movitým“ a „vydání věci“, zakotvil 

především zákon O zmírnění následků majetkových křivd, zvaný běžně jako 

restituční zákon.“77 

Již od roku 1990 narůstalo napětí mezi českou a slovenskou částí 

společného státu, které vyústilo v rozdělení republiky na dva samostatné státy – 

Českou republiku78 a Slovenskou republiku. „Teprve s odstupem let se ukázalo, 

že zpočátku nepříliš vítané rozdělení nakonec přece jen výrazně zlepšilo vztahy 

mezi oběma národy.“79 Prezidentem České republiky byl opět zvolen Václav 

Havel. Ten se za dobu svého působení v úřadu prezidenta zasloužil mimo jiné 

o prohloubení diplomatických vztahů se západními státy a zapojení republiky do 
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struktur sjednocující se Evropy a bezpečnosti. V roce 1999 se Česká republika 

stala společně s Polskem a Maďarskem členskou zemí Severoatlantické 

aliance (NATO) a v roce 2004 také členem Evropské unie80. 

V období 90. let se česká společnost výrazně přetvářela. Rostla životní 

úroveň, lidé mohli začít svobodně podnikat, pracovat, studovat i cestovat, 

rozšiřovala se nabídka služeb i zboží, došlo k transformaci médií. 

2.1.1. Tištěná média doby Havlovy 

Za komunistického režimu bylo hlavním úkolem médií vyvolávat masový 

souhlas obyvatel státu s politikou KSČ. Cenzura jako důležitá součást 

stranického řízení a kontroly hromadných sdělovacích prostředků fungovala 

(s výjimkou části roku 1968) v podstatě nepřetržitě a podléhaly jí rovněž 

informace ze zahraničí. Komunistické orgány rozhodovaly o vzniku a zániku 

všech tištěných médií, o jejich nákladu, obsahovém zaměření, obsazení 

vedoucích funkcí v redakcích i přídělech papíru. Vedoucí redakcí tištěných 

médií, rozhlasu a státní tiskové kanceláře byli stranicky odpovědní za ideově 

politický obsah tisku, za přísné dodržování stranické linie a směrnic KSČ. 

V každé redakci pracoval cenzor, jehož číslo bylo vyznačeno i v tirážích novin, 

Kontroloval obtahy a podepisoval je k tisku, a pak znovu schvaloval signální 

výtisky k rozšiřování. Cenzorem nepovolené materiály nesměly být 

publikovány.81 

Jen v roce 1948 bylo v důsledku politických změn zastaveno několik set 

titulů a ze Svazu československých novinářů byli vylučováni nepohodlní 

žurnalisté. Oprávnění k vydávání tisku měly pouze politické strany, společenské 

organizace a některé další instituce. Noviny tak vydávala Komunistická strana 

Československa (Rudé právo a další), Československá strana socialistická 

(Svobodné slovo), Československá strana lidová (Lidová demokracie), dále 

Ústřední rada odborů a jednotlivé svazy ROH, Československý svaz mládeže 

(Mladá fronta a další), Československá armáda, Svaz československých 
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novinářů, některá ministerstva a další organizace a instituce. Rozvíjely se také 

závodní časopisy a okresní vesnické noviny. Významný vliv na společnost měly 

kulturní časopisy, na počátku 50. let především týdeník Tvorba, časopis Var či 

týdeník Literární noviny, který nahradil zaniklé Lidové noviny.82 V exilu 

vycházela například revue Skutečnost nebo měsíčníky Demokracie v exilu 

a České slovo, nejvýznamnějším byl ale čtvrtletník Pavla Tigrida Svědectví. 

Ilegální tisk byl vydáván samizdatem až v 60. letech.  

V souvislosti s uvolněním poměrů se od poloviny  50. letech začala 

rozvíjet především časopisecká produkce. Vycházely jak časopisy zaměřené na 

různorodé skupiny čtenářů, tak kulturně orientované časopisy. Zvláště 

v kulturních a umělecky zaměřených časopisech se od druhé poloviny 60. let 

začaly objevovat kritické stati, polemiky či diskusní materiály, které přispívaly 

k šíření reformních myšlenek a k formování veřejného mínění. Vše vyvrcholilo 

při tzv. Pražském jaru, kdy byla v červnu roku 1968 zrušena cenzura 

a publikován manifest Dva tisíce slov. Ztracená vedoucí úloha KSČ nad řízením 

médií byla nejspíše jedním z důvodů sovětské vojenské intervence v srpnu roku 

1968, která v důsledku znamenala nejen zastavení reforem, ale v mnoha 

směrech také návrat k poměrům, jaké v zemi existovaly dlouho před rokem 

1968. Byla znovu zavedena cenzura a do vedoucích pozic rozhlasu, televize 

i tiskové kanceláře byli dosazeni vládní zmocněnci. Dopad těchto událostí na 

tištěná média byl obrovský, „celkem došlo v průběhu let 1968-1971 ke zrušení 

156 ústředně registrovaných periodik“83 (zvláště časopisů), v redakcích 

probíhaly důkladné čistky a novináři byli vylučování ze Svazu československých 

novinářů, mnoho z nich dokonce emigrovalo. Média se ocitla před soustavným 

mocenským tlakem, který byl zachován až do pádu režimu v roce 1989. 

V důsledku toho začaly vznikat samizdatová periodika (jejich první nárůst 

vyvolala Charta 77) a exilová média, která „pomáhala šířit necenzurované 

informace a spolupracovala s domácí opozicí.“84 Základem systému byl tzv. 

ústřední tisk, vedle něj vycházely ještě regionální tituly.  
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K mírnému uvolnění poměrů došlo v druhé polovině 80. let po nástupu 

Michaila Gorbačova k moci v SSSR. „Nejznámějším a nejmasověji šířeným 

všeobecným zpravodajsko-publicistickým titulem byly samizdatové Lidové 

noviny“85, které vycházely jako měsíčník a navazovaly na období první 

republiky, kdy reprezentovaly demokraticky orientovanou žurnalistiku. Nultá 

čísla vyšla v roce 1987, první číslo pak v roce 1988. 

Po obnovení svobodného Československa došlo k postupnému 

osvobození médií od komunistické moci a jejich transformaci – odstátnění, 

privatizaci tištěných médií a ustavení duálního systému ve vysílání. Součástí 

ústavy se stala Listina základních práv a svobod, kterou byla dána svoboda 

projevu a právo na informace. Novelou tiskového zákona byla cenzura 

označena za nepřípustnou a občanům i firmám bylo umožněno vydávat 

periodický tisk. Dále byly přijaty zákony o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání, zákony o České televizi, Českém rozhlasu a České 

tiskové kanceláři.  

Privatizací prošly například deníky Mladá fronta, nově Mladá fronta Dnes 

a Rudé právo, od roku 1995 pouze Právo. Lidová demokracie, Svobodné slovo, 

Obrana lidu či Práce postupně zanikly. Současně byly obnoveny některé dříve 

zakázané či zrušené tituly a zakládaly se zcela nové, včetně bulvárních deníků. 

„Vznik soukromých médií přivedl do českých médií řadu zahraničních vlastníků 

a s nimi investice do nových technologií, jelikož dosavadní vybavení bylo 

technicky zastaralé.“86 V souvislosti s potřebou být ekonomicky úspěšným 

médiem dochází ke komercionalizaci mediální produkce a podřizování se 

nárokům inzerentů.   

Po roce 2000 dochází k boomu internetu a vzniku internetových verzí 

tištěných médií. V posledních letech se navíc vývoj české mediální scény ubírá 

k internetu stále více – kromě zpravodajských serverů vznikají například 

nejrůznější internetové televize a radia, výrazným trendem jsou sociální sítě. 

Můžeme tvrdit, že mediální sféra v České republice funguje již na stejném 

principu jako ta západní. 
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2. Charakteristika osob 

2.1. Tomáš Garrigue Masaryk 

V září roku 2012 tomu bylo 75 let, co zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, 

první prezident samostatného Československa. Jeho život je opředen mnoha 

legendami. Svým charismatem si už během svého života vybudoval jakýsi kult 

osobnosti, který přetrvává dodnes. 

„Tisícům z nás podezřele vlhly oči a měkla ústa, když kráčel našimi řadami 

ve slávě, jež daleko více vycházela z jeho osobního kouzla než z jeho vysokého 

úřadu hlavy státu.“87 

„Skrze slzy hledíme za tebou, jenž jsi už zaživa byl mythus a píseň 

hrdinská.“88 

 T. G. Masaryk nás stále okouzluje svou osobností, svými skutky 

a především svým světovým rozhledem. Impulzivní a vytrvalý Masaryk stále 

zdůrazňoval odpovědnost a potřebu sebevzdělávání, důraz kladl na mravnost, 

náboženství a vědecké poznání, věřil v humanitu a demokracii. Nebál se jít proti 

názoru většiny a často tak činil. „Věřil, že vše, co se děje, má svůj smysl 

a směřuje k dobrému; věřil v nesmrtelnost lidské duše a v každém člověku ctil 

rovnost a svobodu té nesmrtelné duše. Jeho demokracie a humanita, jeho 

usilování o světovost a mír, o svobodu a rovnost lidí, to vše prýštilo z jeho 

zbožného uznání nesmrtelné důstojnosti a hodnoty každé lidské duše.“89 

T. G. Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. S rodinou se v rámci 

kraje Moravské Slovácko často stěhovali, a jelikož v této oblasti vedle sebe žili 

hned tři národy -  Češi, Slováci a Němci, mohl Masaryk již od svého raného 

věku vnímat národnostní a kulturní odlišnosti, které se zde projevovaly. 

Masaryk ale vnímal tento stav jako přirozený, jako rozmanitost společnosti. Bylo 

to dáno už tím, že jeho matka byla Češka (ale komunikovala s ním česky 

i německy) a otec byl Slovák. „Doma se proto mluvilo více jazyky, žádný z nich 
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nebyl ovšem náležitě čistý, kvalitní.“90 Se svou otevřeností vnějším podnětům 

a díky pochycené vícejazyčnosti z dětství neměl Masaryk v pozdějším věku 

problém přizpůsobit se kosmopolitnímu životu. Navíc už jako školák si začal 

„…z vlastní vůle osvojovat latinu, francouzštinu a od roku 1863 také polštinu.“91 

Jelikož byla rodina z chudších poměrů, již od svých 15 let si Masaryk 

přivydělával, a to jako domácí učitel dětí v bohatých rodinách. 

Touha po vědění a vzdělání ho i přes nepříznivé sociální podmínky jeho 

rodiny přivedla od kovářského a zámečnického učení do německého gymnázia 

v Brně a později na Akademické gymnázium ve Vídni, kde svá středoškolská 

studia zakončil. Ve Vídni i nadále zůstává a v roce 1872 se zapisuje na tamní 

filozofickou fakultu a stává se členem tamního českého Akademického spolku. 

„Z profesorů univerzity oslovoval Masaryka nejsilněji Franz Brentano,“92 a to 

především kritikou filozofů a jejich učení, velký vliv na něj měl také učitel češtiny 

a české literatury Alois Šembera. Ve Vídni se Masaryk věnuje také studiu ruské 

literatury i jazyka, což se později projeví i v jeho díle. 

Po doktorátu v roce 1876 nejdříve cestoval po Itálii a poté na rok nastoupil 

na lipskou univerzitu, kde hodlal své vzdělání dále prohloubit. Spolu s filozofií 

tam studoval zejména teologii. V Lipsku se seznámil také se svou budoucí 

manželkou, dcerou zámožného newyorského podnikatele, Charlotte Garrigue, 

se kterou měl později dcery Alici, Eleanoru (několik měsíců po porodu zemřela) 

a Olgu a syny Herberta a Jana.  

Tomáš Garrigue Masaryk habilitoval na vídeňské univerzitě v roce 1879 

s prací: Sebevražda jako hromadný sociální jev současnosti, monografie 

s úvodními poznámkami o sociologii a statistice. Jako docent začal na 

univerzitě ve Vídni přednášet filosofii. Po rozdělení Univerzity Karlo-

Ferdinandovy na českou a německou část se v roce 1882 přestěhoval se svou 

rodinou do Prahy, protože mu bylo nabídnuto místo mimořádného profesora 

filosofie na nově vzniklé české univerzitě. V té době drželi politickou moc ještě 

Staročeši, Mladočeši se teprve připravovali k jejímu dobytí. T. G. Masaryk ale 

zatím do politiky nezasahuje a věnuje se naplno univerzitní činnosti. Do 
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českého univerzitního prostředí přináší svým výjimečným kulturním rozhledem, 

svou otevřeností a přístupností všemu novému a širokým intelektuálním 

a vědomostním záběrem novou energii a strhává na sebe pozornost. Jeho 

kolega Albín Bráf o Masarykovi uvedl, že „přinesl ve svém oboru nové směry 

učení, kterých bylo potřebí při nepopiratelné jednostrannosti, v níž až dosud 

trčelo v Praze pěstování filosofie.“93 Masaryk na univerzitě přednášel například 

„Praktickou filosofií na základě sociologie“, zabýval se problémem metody 

vědeckého poznání, řešil se vztah filosofie a náboženství. „Jeho mysl 

přitahovaly od mládí po celý život mezní situace člověka v jejich nejrůznější 

podobě. Když studoval jako filosof a sociolog a později jako politik chování lidí 

či celých sociálních skupin, národů, lidstva, vždy se snažil proniknout 

k nejhlubším psychologickým, mravním a sociálním kořenům jejich jednání.“94 

Aby bylo možné lépe prezentovat vědeckou činnost nejen pro uzavřený 

okruh lidí, ale také pro širší veřejnost, a působit tak na český duchovní život, 

založil společně s kolegy roku 1883 časopis Athenaeum, vědecký orgán nové 

české univerzity, a byl zvolen do jeho čela. Založením tohoto časopisu vzniklo 

také původně vědecké, postupem času však čím dál více politické, realistické 

hnutí, jehož tvůrcem byl právě Masaryk. S nově vzniklým realismem souviselo 

také založení čtrnáctideníku Čas v roce 1886, který byl až do války ústředním 

orgánem realistů.  

Ve stejném roce se T. G. Masaryk v rámci boje za pravý smysl vědy 

postavil za snahy Jana Gebauera o ověření pravosti rukopisů Královédvorského 

a Zelenohorského. Ty v době svého objevení v letech 1817-1818 výrazně 

napomohly k šíření české kultury a do této chvíle byly považovány za symbol 

českého nacionalismu. Masaryk si proti sobě tímto krokem postavil nemálo 

českých nacionalistů. Vydavatel Národních listů Julius Grégr označil 

uznávaného vědce Gebauera společně s Masarykem jako „diletanty a národní 

nihilisty, nadto lidi nemravné, hodné nejen národního opovržení, ale 
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i zatracení.“95 Kromě toho obdržel Masaryk od profesorského sboru filozofické 

fakulty důtku a byl zamítnut návrh na jeho jmenování řádným profesorem. Boj 

o rukopisy se stal nejen bojem literárním, uměleckým a mravním, ale především 

bojem politickým, a Masaryk tak byl přímo vtažen do aktivní politiky. „V letech 

1887-1889 se zformovala z literatury dnes známá trojice Masaryk, Josef Kaizl 

a Karel Kramář,“96 kteří naplňovali ideu časopisu Čas a společně vytvářeli 

politický program realistů. 

Pro založení vlastní realistické strany však zatím Masaryk nenašel 

dostatečnou podporu, a proto se nejprve dohodl s Mladočechy a za stranu 

mladočeskou byl také poprvé zvolen do vídeňské říšské rady. Ve straně ale od 

začátku zastával opoziční názor a brzy se kvůli neshodám s Mladočechy 

rozešel, což vedlo ke složení jeho mandátu na říšské radě. „Josef Kaizl a Karel 

Kramář však šli dál svými cestami aspirujíce na role politických vůdců v táboře 

mladočeském.“97 Po odchodu z mladočeské strany se Masaryk věnuje 

univerzitní a publikační činnosti a budování programu realistické strany, která 

se postupně formálně utvořila. V této době vznikají jeho studie o národu či 

o náboženské otázce, které později vyrostou v samostatné knihy: Česká otázka 

(1895), Naše nynější krise (1895), Jan Hus (1896), Karel Havlíček (1896) 

a Otázka sociální (1898). Tyto studie nejprve publikuje v nově založeném 

vědeckém a literárním časopise Naše doba.  

Roku 1897 je Masaryk jmenován řádným profesorem na pražské 

univerzitě a přednáší také v zahraniční, například ve Spojených státech 

amerických (kde se do roku 1907 ocitne celkem třikrát). V tomto období se T. G. 

Masaryk výrazně angažuje v tzv. „hilsneriádě“98. Sehrává v ní „jednu ze svých 
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životních rolí; roli bojovníka proti rituální pověře; zlu, jež tehdy zasáhlo samy 

kořeny českého národního života.“99 V roce 1900, kdy Masaryk ještě čelil vlně 

antisemitismu, rozhodli se jeho političtí stoupenci, lidé, kteří mu zůstali věrni, že 

založí samostatnou realistickou stranu - Českou stranu lidovou (později 

přejmenovanou na Českou stranu pokrokovou). Sjezd strany zahajuje sám 

Masaryk a představuje na něm program strany.  

V roce 1907 se konaly první volby na základě všeobecného volebního 

práva a T. G. Masaryk byl zvolen za skupinu valašských měst na Moravě opět 

poslancem říšské rady. O čtyři roky později byl zvolen znovu, a svůj mandát si 

tak podržel až do války. V říšské radě ještě před válkou ostře kritizoval 

rakouskou zahraniční politiku, zejména situaci na Balkáně. 

Jako znalec ruských poměrů100 se zájmem o sociální, kulturní a státně 

politické problémy Ruska vydává T. G. Masaryk v roce 1913 ve dvou svazcích 

své největší naučně literární dílo „Rusko a Evropa“ (v německém jazyce). „Jeho 

osobnost vždycky přesahovala a přesahuje obor, jejž právě naplňuje jeho 

zájem. Když studoval filosofii, překračoval její hranice k sociologii a vědám; 

když byl učitelem, stával se žurnalistou; když byl žurnalistou, studoval dějiny; 

když se stal politikem a státníkem, neztratil žádný z abstraktních 

a neohraničených zájmů myslitele.“101 

Masaryk se až do vypuknutí války zasazoval o to, aby k bojům nedošlo. 

Když však válka vypukla, rozhodl se i on pro boj – za porážku Rakouska-

Uherska a Německa, zemí, jež válku začaly. Na počátku války se Masaryk 

scházel s představiteli českých politických stran a zjišťoval, že postoje většiny 

z nich jsou protirakouské. Poté začal navazovat spojení s kontakty v Anglii, 

Francii, USA a Rusku a pustil se do příprav na odjezd za hranice. Spojení 

a koordinaci s domovem měl obstarávat Edvard Beneš.  
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T. G. Masaryk „18. prosince 1914 odjel vlakem, doprovázen dcerou Olgou, 

z Prahy přes Vídeň do Itálie“102 a po novém roce do Ženevy do Švýcarska, kde 

se v únoru ještě jednou setkal s Edvardem Benešem. Do Prahy se již vrátit 

nemohl, hrozilo mu zatčení. Jeho cesty dále směřovaly do Paříže, Londýna, 

Říma, Petrohradu, Kyjeva a do Ameriky, kde všude se snažil přesvědčit státníky 

o prospěšnosti samostatného československého státu a svou trpělivou 

diplomatickou prací připravoval vznik republiky. Společně s Benešem, 

Štefánikem a Dürichem vytvořili 26. února 1916 v Paříži Československou 

národní radu, vrcholný orgán československého zahraničního odboje. 

V květnu roku 1917 odjel T. G. Masaryk do Ruska, zmítaného revolucí, ze 

které vyšli nakonec vítězně bolševici. V Rusku „podstatnou část energie 

věnoval výstavbě československé zahraniční armády; legií,(…) které se staly 

autonomní částí československé armády ve Francii“103 a měly se co nejrychleji 

přesunout na frontu do Francie.  

V roce 1918 přicestoval Masaryk do USA, kde se mu podařilo jednáním 

s ministry vlády i se samotným prezidentem Wilsonem dohodnout jak podporu 

USA při přepravě československé armády z Ruska na západ Evropy, tak 

především uznání Československé národní rady Spojenými státy za vládu 

československou a Masaryka jejím oficiálním představitelem. Dne 18. října pak 

byla podepsána tzv. Washingtonská deklarace, prohlášení nezávislosti 

československého národa prozatímní vládou československou, sepsaná 

a vydaná Masarykem. 

Po kapitulaci Rakouska-Uherska a Německa na přelomu října a listopadu 

roku 1918 vyhlásil Národní výbor dne 28. října samostatný Československý stát 

a 14. listopadu svolal ustavující schůzi revolučního Národního shromáždění, jež 

zvolilo T. G. Masaryka (v jeho nepřítomnosti) prvním prezidentem 

Československé republiky, a to na dvouleté funkční období. „Po čtyři leta 

putoval po světě a ustavičně jednal, vážil šance, vedl válku, úzkostně vyhlížel 

možnosti (…); nyní se vrací jako president státu touž cestou, kterou před 

čtyřiceti lety plul jako mladý a neznámý profesor s hlavou plnou neurčitých 
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nadějí.“104 Masarykovi byly při jeho cestě domů vzdávány vojenské 

a diplomatické pocty v Anglii, Francii i Itálii a doma byl slavnostně vítán. 

Chvíle nadšení se ale rychle rozplynuly a Masaryk musel čelit realitě 

nového státu rozvráceného válkou, ze kterého chtěl vytvořit moderní 

multinacionální stát postavený na demokratických principech. "Masaryk i Beneš 

zdůrazňovali, že Československo je západní země a je součástí západní 

civilizace, na rozdíl od některých dalších států v této oblasti. V tomto duchu také 

nový stát formovali.“105 

T. G. Masaryk se zasloužil o vznik druhé české univerzity se čtyřmi 

zakládajícími fakultami – Masarykovy univerzity v Brně, která byla podepsáním 

zákona prezidentem zřízena roku 1919. V roce 1920 publikuje Masaryk spis 

Nová Evropa, kde probírá otázku postavení československého národa 

v Evropě, a v roce 1925 vydává knihu memoárů, politických a historických úvah 

o vývoji a změnách světa v průběhu 1. světové války, Světovou revoluci. 

Tomáš Garrigue Masaryk prezidentoval celkem 17 let, prezidentem byl 

zvolen celkem čtyřikrát, v letech 1918, 1920106, 1927 a 1934. V roce 1935 ze 

zdravotních důvodů abdikoval ve prospěch Edvarda Beneše. Dne 14. září roku 

1937 pak Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československého státu, 

na zámku v Lánech umírá ve věku osmdesát sedm let. 

T. G. Masaryk se z bořitele mýtů a hlasatele nepopulárních pravd stal 

posléze díky angažovanosti v první světové válce všeobecně respektovanou 

osobností. Po roce 1918 byl oslavován jako prezident Osvoboditel107 a svým 

charisma si rychle získal sympatie okolí. 
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Jako prezident pečlivě pracoval na své image, udržoval se v kondici. 

Každý den kromě neděle například jezdil na svém oblíbeném koni Hektorovi.108 

„Sám o sobě řekl několikrát, že by nemohl být bez tělocviku, bez „sokolování“ 

ale nevěřte mu, že to dělá jen pro zdraví. Má antický vztah k fyzické síle 

a obratnosti; rád ji vidí, líbí se mu, rozjařuje ho.“109 Z Masaryka i během jeho 

stáří vyzařovala noblesa, elegance, duševní a téměř do posledních chvil 

i tělesná svěžest.  

2.2. Václav Havel 

Poslední československý prezident a první český prezident, dramatik, 

disident – toť nejstručnější charakteristika osobnosti Václava Havla, jehož život 

a dílo je ovšem natolik obsáhlé a zajímavé, že není možné se s tímto popisem 

spokojit. Václav Havel byl, a stále je, symbolem změn, které proběhly v naší 

zemi po roce 1989, je symbolem boje za svobodu a navrácení demokracie 

našemu státu. Stejně jako T. G. Masaryk je i Václav Havel jednou 

z nejvýznamnějších osobností československých (a v jeho případě i českých) 

dějin.  

Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze jako nejstarší syn Václava 

Marii Havla a Boženy Havlové, rozené Vavrečkové. Havlova rodina patřila 

k předválečné pražské buržoazii. Jeho dědeček Vácslav Havel byl bohatý 

pražský podnikatel ve stavebnictví, který kromě několika činžovních domů 

postavil také (a především) secesní palác Lucerna, první železobetonovou 

stavbu v českých zemích. Jeho syn, Václav Maria, prezidentův otec, v dráze 

stavebního podnikatelství pokračoval. Jeho nejvýraznějším počinem byla 

výstavba moderní zahradní čtvrti na Barrandově, bydlení pro lepší střední 

vrstvy. Zajímavý byl nicméně i jeho duchovní život – osobně se přátelil 

například s novinářem Ferdinandem Peroutkou, spisovatelem Eduardem 

Bassem či filosofem J. L. Fischerem. Václav Havel tak vyrůstal v ideovém 
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prostředí masarykovského humanismu, obklopen knihami od Čapka či 

Masaryka. 

Druhý syn Vácslava Havla, Miloš Havel, byl hlavní postavou filmového 

průmyslu první republiky – po otci zdědil filmovou produkční společnost 

Lucernafilm, sám potom vybudoval Filmové továrny AB Barrandov. Po změně 

režimu v roce 1948 přišla rodina Havlova o Lucernu i o Terasy na Barrandově. 

Na Václava Havla měl jeho původ velký vliv. Vytvářel sociální bariéru mezi 

ním a jeho bezprostředním okolím, Václav Havel se cítil vyčleněn, osamocen, 

„svým povýšením ponížen.“110 Po vítězství komunismu se mu jeho původ stal 

také překážkou při volbě studia i povolání. Po dokončení povinné školní 

docházky šel pracovat jako chemický laborant, ale podařilo se mu současně se 

zaměstnáním vystudovat také večerní gymnázium, kde roku 1954 odmaturoval. 

Po řadě neúspěšných pokusů o přijetí na vysokou školu humanitního zaměření 

pokračoval studiem na Českém vysokém učení technickém, které ale 

nedokončil. Chtěl přestoupit na Akademii múzických umění, tam ale kvůli 

třídnímu původu neměl šanci na přijetí. Tzv. třídní boj, který opět způsobil 

u Václava Havla pocit nezaviněné vyřazenosti, ovlivnil jeho úhel pohledu na 

svět a později i jeho hry. „Je to pohled „zdola“, pohled „zvenčí“. Je to pohled, 

vyrostlý ze zkušenosti absurdity. Co jiného totiž než hluboký pocit vyřazenosti 

umožňuje člověku lépe vidět absurditu světa i vlastní existence?“111 

Psát začal Václav Havel už jako malý. Psal básničky, seriály, ve svých 

třinácti letech napsal dokonce filosofickou knihu. Setkával se například 

s Jaroslavem Seifertem nebo Vladimírem Holanem. Ve svých devatenácti 

letech debutoval v časopise Květen a do roku 1969 postupně publikuje 

v časopisech Divadelní noviny, Divadlo, Host do domu, Listy, Literární listy, 

Literární noviny, Tvář, Zítřek a jiných.  

Po návratu z dvouleté vojenské služby se Václav Havel po dalším 

neúspěšném pokusu o přijetí na divadelní fakultu na AMU stává jevištním 

technikem v divadle ABC a poté v Divadle Na zábradlí, kam přivádí i svou 

přítelkyni Olgu Šplíchalovou. Zde se začíná formovat jako divadelní autor, 
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průkopník absurdního divadla. Jeho první hrou byla v roce 1959 miniatura 

Rodinný večer, která si ale na vydání počkala celých čtyřicet let. První 

samostatnou celovečerní hrou, uvedenou v divadle, byla v roce 1963 Zahradní 

slavnost. Sklidila úspěch a z Václava Havla se tak rázem stal mladý talentovaný 

dramatik. Šedesátá léta byla pro Václava Havla velice pestrá - autorsky 

spolupracoval na několika divadelních hrách, pracoval jako asistent režie při 

několika inscenacích Alfréda Radoka v Městských divadlech pražských, byl 

přijat k dálkovému studiu dramaturgie na divadelní fakultě, kterou roku 1966 

dokončil, stal se členem redakční rady literárního měsíčníku Tvář, v Divadle na 

Zábradlí měla premiéru jeho hra Vyrozumění a vyšla mu první kniha s názvem 

Protokoly, která obsahovala hry Zahradní slavnost, Vyrozumění, sbírku 

typogramů a dvě eseje. Navíc se v roce 1964 po osmileté známosti tajně oženil 

se svou přítelkyní Olgou. Havel se začal projevovat také na politické scéně. „Již 

v roce 1965 na konferenci Svazu spisovatelů promluvil o nedemokratických 

poměrech v literárním životě a umlčených spisovatelích,“112 dva roky na to 

pronesl projev na IV. sjezdu Československých spisovatelů a v Literárních 

listech mu vyšel článek, v němž se vyslovil pro systém alespoň dvou politických 

stran. 

Havlovy hry začaly mít úspěch také v zahraničí. V roce 1964 proběhla 

německá premiéra hry Zahradní slavnost v Schillerově divadle v Západním 

Berlíně, „v roce 1966 odvysílala BBC rozhlasovou verzi Vyrozumění, ve Francii 

vyšla Zahradní slavnost v nejprestižnějším nakladatelství Gallimard“113 

a v květnu roku 1968 měla hra Vyrozumění premiéru v USA.114 

 V dubnu roku 1968 byla v Divadle Na zábradlí uvedena premiéra hry 

Ztížená možnost soustředění. Václav Havel se dále angažuje jako předseda 

Klubu nezávislých spisovatelů, člen Klubu angažovaných nestraníků a připojuje 

se k otevřenému dopisu 150 spisovatelů. Na výročí okupace vojsky Varšavské 

smlouvy se Havel přidává k petici Deset bodů, která tvrdě okupaci odsoudila. 

Signatáři jsou vyšetřováni a soudně stíháni. Režim Václavu Havlovi nakazuje 
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opustit divadlo a zakazuje mu publikovat. Nepohodlní autoři se stávají 

zakázanými – nevycházejí jim jejich díla, jsou stahována z knihoven, noviny 

a školy se o nich přestávají zmiňovat. 

„V 70. letech je Havel zcela vyhoštěn z české oficiální kultury a donucen 

stáhnout se do soukromí.“115 Pobývá tak na své chalupě na Hrádečku a v roce 

1974 pracuje v trutnovském pivovaru jako dělník. „Později Václav Havel 

o pivovarnické epizodě svého života tvrdil, že si tam šel okysličit mozek, získat 

novou uměleckou inspiraci a o peníze že šlo až v druhé řadě.“ 116 Z této doby 

pochází jeho nejuvolněnější hra Žebrácká opera a později také nejpopulárnější 

hra Audience. V roce 1975 zakládá Václav Havel samizdatovou Edici Expedice. 

V roce 1975 napsal Václav Havel otevřený dopis Gustávu Husákovi, který 

adresoval nejen sekretariátu UV KSČ, ale také ČTK a západním agenturám, 

a upozornil v něm na nahromaděné rozpory ve společnosti. Dopis Husákovi měl 

vliv hlavně na samotného autora, znamenal v podstatě zrod Václava Havla – 

disidenta. „Havel se stal disidentem tak, že svou osobní nespokojenost 

s životem ve vnitřním exilu zobecnil, prohlásil za problém a dožadoval se 

řešení.“117  

V Havlovi stále více rostlo přesvědčení vzepřít se komunistické moci. 

Poté, co byly zatčeni členové hudební skupiny The Plastic People of the 

Universe, hlavní protagonisté československého hnutí undergroundu, začal 

Havel jednat. Společně s dalšími zástupci české kultury se skupině snažil 

obstarat publicitu v zahraničním tisku a pořádal protesty proti jejich zatčení. Jak 

se později ukázalo, tyto kroky vedly k postupnému sjednocování opozice 

a vzniku Charty 77118, ke které se nakonec přihlásilo 242 lidí. Mluvčími Charty 

77 se stali Václav Havel, významný filosof profesor Jan Patočka a bývalý 

ministr zahraničních věcí Jiří Hájek. Dokument, který byl výzvou pro vládu 

ČSSR, aby se držela mezinárodních závazků o dodržování lidských práv, byl 

otištěn 6. ledna 1977 v německých novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
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v anglických Times, amerických New York Times, italských Corriere della Serra 

a večerních francouzských Le Monde. Ve svobodném světě vyvolal velký 

ohlas.119 Následkem zveřejnění byl Václav Havel zatčen a strávil pět měsíců ve 

vyšetřovací vazbě.120 Poté byl odsouzen na 14 měsíců podmíněně za 

poškozování zájmů republiky v cizině. Hnutí své aktivity ale nezastavilo.  

V dubnu 1978 Václav Havel spoluzaložil Výbor na obranu nespravedlivě 

stíhaných (VONS), díky čemuž byl následující rok v květu zatčen a odsouzen ke 

čtyřem a půl roku odnětí svobody za podvracení republiky. Z vězení píše dopisy 

své ženě, které jsou později knižně vydány samizdatem jako Dopisy Olze. 

Začátkem roku 1983 Václav Havel ve vězení onemocněl a s těžkým zápalem 

plic byl nakonec převezen do vězeňské nemocnice. Teprve po zahraniční 

intervenci mu byl 7. února přerušen výkon trestu ze zdravotních důvodů 

a v březnu byl propuštěn z nemocnice domů. 

Od té doby šlo Václavu Havlovi psaní her od ruky a potvrdil tak, že je stále 

schopen vytvořit celovečerní hry. Důkazem toho byly hry: Largo desolato 

(1984), Pokušení (1985) a Asanace (1987).  

V roce 1986 byla dokončena editace sbírky rozhovorů s Karlem 

Hvížďalou, která vyšla pod názvem Dálkový výslech. V roce 1987 se stal Václav 

Havel členem redakční rady a přispěvatelem Lidových novin a v roce 1988 

členem ustaveného Československého helsinského výboru, který měl za úkol 

sledovat dodržování a porušování lidských práv daných Helsinskou dohodou. 

Václav Havel se „postupně stával, zejména v zahraničí, nejznámějším 

československým „disidentem“, uznávanou a často vyznamenávanou 

osobností.“121 

Od poloviny 80. let se reformní úsilí, vyvolané v SSSR, projevovalo 

uvolněním poměrů také v jeho satelitních státech. V souvislosti s tím začali lidé 

v ČSSR dávat otevřeně najevo svou nespokojenost s vedením státu a od 

poloviny roku 1988 probíhaly i první masové (povolené i zakázané) protesty 

opozičních sil. Jako jeden z hlavních řečníků vystoupil Václav Havel na 
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povoleném mítinku na Den lidských práv 10. prosince 1988 na Škroupově 

náměstí a sklidil velký potlesk. „V lednu pak vypukla takzvaná palachiáda – 

týden každoročních bouřlivých demonstrací a brutálních zásahů policie na 

Václavském náměstí.“122 Václav Havel byl hned na počátku, v neděli 16. ledna, 

vzat do vazby, když přihlížel pokládání květin k soše sv. Václava a 21. února byl 

odsouzen k devíti měsícům nepodmíněn pro podněcování a ztěžování výkonu 

pravomoci veřejného činitele. Po protestech ve světě i v ČSSR byl ale 

17. května 1989 propuštěn.  

Václav Havel se sešel se Sašou Vondrou a Jiřím Křižanem a „přemýšleli, 

jak co nejlépe podchytit náhlou ochotu lidí se angažovat a jak ji přetavit v něco 

trvalejšího.“123 Společně zkoncipovali text petice Několik vět, která žádala 

systémové změny a dialog nezávislých iniciativ se státní mocí, a vypustili ji do 

veřejného prostoru. Postupně petici podepsalo několik desítek tisíc lidí. Václav 

Havel se svými společníky chystali velkou manifestaci na 10. prosince 1989, 

studentská demonstrace ze 17. listopadu, která byla násilně potlačena, ale 

jejich aktivity předběhla. To vedlo ke zrychlenému jednání a k ustavení 

politického protitotalitního hnutí Občanské fórum, které se stalo vůdčí silou 

sametové revoluce. Začalo vyjednávání s vládou a předávání politické moci. 

Ještě před koncem roku, 29. prosince 1989, byl Václav Havel jako kandidát 

Občanského fóra jednomyslně zvolen Federálním shromážděním prezidentem 

Československé socialistické republiky. 

Nového prezidenta čeká hned na začátku roku několik domácích 

a zahraničních cest (Německá demokratická republika, Spolková republika 

Německo, Kanada, USA), na nichž reprezentuje svobodnou republiku, což 

Havel činí „s nesmírnou živostí a nápaditostí a s obrovským úspěchem. (…) 

Triumf Václava Havla při řeči před oběma komorami amerického Kongresu 

v únoru 1990 byl jeho triumfem osobním – i triumfem jeho země – i triumfem 

celého věnce evropských zemí, osvobozených ze sovětské nadvlády.“124 Se 

Sovětským svazem Václav Havel vyjednává podobu vzájemných vztahů 

a požaduje odsun sovětských vojsk z Československa.  
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Po prvních svobodných volbách byl Václav Havel 5. července 1990 

Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky znovu 

zvolen prezidentem republiky. Toto prezidentské období poznamenané 

rozdělením republiky na dva samostatné státy ovšem skončilo dříve. „Když 

Václav Havel v prezidentských volbách v létě 1992 neprošel v důsledku odporu 

slovenských poslanců, abdikoval v červenci na zbytek funkčního období.“125 Po 

vzniku samostatné České republiky byl 26. ledna 1993 zvolen Poslaneckou 

sněmovnou jejím prvním prezidentem.  

První prezidentské období jako prezident České republiky věnuje Václav 

Havel především „etablování samostatné České republiky na mezinárodním 

poli, jejímu zapojování do struktur sjednocující se Evropy, bezpečnosti, česko-

německým vztahům, otázkám obecně civilizačním a stavu lidských práv ve 

světě. V domácí politice usiluje o naplnění ústavy a ústavních institucí, dbá 

o zakládání novodobých ústavních zvyklostí a prezidentských tradic.“126 

Manželka Václava Havla Olga se po jeho boku věnovala především 

charitativní činnosti. V roce 1990 založila Výbor dobré vůle, jehož činnost se 

zaměřila na pomoc tělesně a mentálně postiženým. Olga Havlová po dlouhé 

těžké nemoci umírá v lednu 1996. V oné době má už však Václav Havel tajný 

poměr s populární herečkou Dagmar Veškrnovou, která je mu oporou 

v jeho další těžké životní zkoušce, kdy je léčen z nádorového onemocnění plic. 

Dagmar Veškrnovou si Václav Havel téměř po roce od smrti Olgy Havlové bere 

za manželku. 

Dagmar Havlová se stejně jako její předchůdkyně věnuje charitativní 

činnosti - nejdříve v nově založené nadaci VIZE 97, poté v nadaci sloučené 

s Nadací Václava Havla pod novým názvem Nadace Dagmar a Václava 

Havlových VIZE 97. Za své aktivity získala uznání široké veřejnosti a také 

několik vyznamenání a čestných doktorátů.  

V roce 1996 založil Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei 

Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem Forum 2000, 

organizaci, jejímž hlavním programem je pořádání každoroční konference, které 
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se zúčastňují významné osobnosti, nositelé Nobelových cen, bývalí i současní 

politici a další a diskutují nad otázkami lidských práv a demokracie. 

Václav Havel obhájil funkci prezidenta také v roce 1998 a v dalším 

prezidentském období (do roku 2003) se v rámci sjednocování evropských států 

věnuje snaze o budoucí členství České republiky v Evropské unii a také 

v Severoatlantické alianci, jejímž členem se naše republika stává v roce 1999. 

V této etapě jeho vládnutí se v Praze koná zasedání Mezinárodního měnového 

fondu a Světové banky (2000) a také historický summit NATO (2002).  

Po ukončení funkčního období v roce 2003 odchází Václav Havel po 

téměř třinácti letech z vrcholné politiky a věnuje se nejen divadlu a literatuře, ale 

nadále se vyjadřuje k důležitým vnitropolitickým otázkám, podporuje aktivity na 

podporu lidských a občanských práv ve světě, angažuje se na poli nevládních 

a nezávislých iniciativ a spolupracuje s Nadacemi Forum 2000, Člověk v tísni 

a společně s manželkou Dagmar se v rámci Nadace VIZE 97 věnuje řadě 

humanitárních, zdravotních a vzdělávacích projektů.  

Jeho posledním dramatickým počinem byla divadelní hra Odcházení, jež 

měla premiéru v Praze v roce 2008 a byla dále uváděna v několika českých 

a především také zahraničních městech. Podlé této hry natočil Václav Havel 

svůj první film, jehož premiéra proběhla v březnu roku 2011. Na konci téhož 

roku umírá Václav Havel na své chalupě na Hrádečku. 

Za své literární dílo získal Václav Havel řadu mezinárodních cen a za své 

úsilí na poli obrany lidských práv obdržel několik státních vyznamenání 

a mnoho čestných doktorátů a cen. Stejně jako v případě T. G. Masaryka byl 

i k uctění památky Václava Havla přijat na návrh vlády České republiky 

speciální zákon, jehož znění je: „Václav Havel se zasloužil o svobodu 

a demokracii.“127  
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3. Metodologie práce 

Výzkumná část diplomové práce bude zpracována na základě kvalitativní 

obsahové analýzy a jejím cílem bude zjistit, jakým způsobem byl ve vybraném 

českém tisku prezentován mediální obraz úmrtí a pohřbu prezidentů Tomáše 

Garrigue Masaryka a Václava Havla. Diplomová práce se pokusí se odpovědět 

na výzkumné otázky, které si na počátku kladla: 

1) Lze najít určité paralely v mediální reflexi úmrtí a pohřbu Tomáše 

Garrigue Masaryka a Václava Havla v českém tisku?  

2) V souvislosti s jakými tématy média o těchto osobnostech referují?  

3) Liší se tato prezentace v bulvárním a seriózním tisku? 

4) Liší se tato prezentace v souvislosti s odlišným dobovým kontextem?  

5) Jaké persvazivní prostředky užívá tisk současný/tehdejší, 

seriózní/bulvární? 

3.1. Kvalitativní analýza 

Kvalitativní výzkum je založen na hledání vzájemných závislostí, 

pravidelností ve zkoumaných datech. „Kvalitativní analýza (či interpretace) 

mediálních sdělení se snaží obsah hodnotit z hlediska nemanifestovaných, 

skrytých charakteristik, k jejichž rozkrytí je nutná znalost kontextu, resp. širší 

historické a sociální situace. Bere tedy v úvahu i okolnosti, které jsou „za“ či 

„pod“ samotným sdělením.“128 

Kvalitativní výzkum tak konstruuje holistický obraz daného problému 

zohledňující kontext, umožňuje porozumět podstatě problému, případně na něj 

získat zcela nový náhled. Vychází z literárně textové interpretace. Pro tuto 

metodu je charakteristická vysoká míra otevřenosti a velmi důkladný rozbor 

jednotlivých mediálních obsahů.“129 Pomocí kvalitativní analýzy je na rozdíl od 

kvantitativní analýzy možné nahlédnout hlouběji do struktury textu, a odkrýt tak 

skrytý význam sdělení. Jelikož ale nelze definovat jediný obecně uznávaný 

způsob, jak přesně provést kvalitativní analýzu, je této metodě na druhou stranu 
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vyčítáno, že je významně ovlivňována osobou výzkumníka, a její výsledky jsou 

tak zkresleny jeho subjektivním hodnocením. Každý výzkumník by tak měl být 

obdařen určitými schopnostmi, které zajistí vysokou úroveň prováděného 

výzkumu. Mezi ty základní patří „dovednost odstoupit a kriticky analyzovat 

situaci, rozeznat a vyhnout se zkreslení, získat platné a spolehlivé údaje 

a konečně schopnost abstraktního myšlení.“130 

Kvalitativní analýza bude prováděna na základě tzv. zakotvené teorie, 

kterou detailně popisují například Anselm Strauss a Juliet Corbinová: 

„Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který 

reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena 

systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto 

údajů. Proto se shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. 

Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme 

zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti 

významné.“ 131 Pro účely tohoto výzkumu budou využity dílčí postupy zakotvené 

teorie, konkrétně otevřené a axiální kódování. Práce si neklade za cíl vytvořit 

ucelenou teorii, úmyslem je nashromáždit data, analyzovat je a pokusit se najít 

souvislosti mezi jevy a interpretovat je. 

V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu 

téma a určí základní výzkumné otázky.132 Tyto otázky by měly určit, na co 

přesně se chceme zaměřit a co chceme o daném předmětu vědět. V průběhu 

zkoumání by se poté měl výzkumníkovi na základě induktivní metody postupně 

objevit určitý vzorec provázanosti zkoumaných dat, a badatel by tak měl být 

schopen formulovat první výzkumné hypotézy. Ty je potřeba dalším bádáním 

postupně ověřovat a upřesňovat, aby bylo možné dojít k určitým závěrům, které 

by zobecnily výstupy, ke kterým výzkumník došel. 

Mediální obraz úmrtí a pohřbu prezidentů Tomáše Garrigue Masaryka 

a Václava Havla bude zjištěn metodou zkoumání dokumentů. Analýza 

dokumentů, mezi něž patří také novinové články, patří ke standardním 

technikám kvalitativního výzkumu. Její výhodou je, že subjektivita výzkumníka 
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hraje roli při výběru dokumentů, ale ne v informacích, které jsou obsaženy 

v dokumentech. (…) Data tak nejsou vystavena působení zdrojů chyb 

a zkreslení, jež vznikají při uskutečňování rozhovorů nebo pozorování, měření 

a testování.133 

3.2. Jazyková analýza  

Součástí výzkumu bude lingvistická analýza, která se zaměří na jazykovou 

analýzu některých persvazivních prostředků, jež se objevují v článcích o T. G. 

Masarykovi v Lidových novinách a Poledním listu a o Václavu Havlovi 

v Lidových novinách a Blesku. Persvazivní prostředky mají funkci 

přesvědčovací, získávací, ovlivňovací, vybízecí, hodnoticí a uvědomovací. 

Cílem persvaze je formování vědomí recipientů a působení na veřejné 

mínění.“134 Encyklopedický slovník češtiny uvádí, že persvazivní funkce slouží 

v jazykových projevech k tomu, aby „autor změnil postoje čtenáře/posluchače 

(či v něm utvrdil postoje již zformované); aby adresáta přesvědčil, získal na 

svou stranu.“135 Při tvorbě výzkumu jsme vycházeli z předpokladu, že v článcích 

o T. G. Masarykovi a Václavu Havlovi se budou persvazivní prostředky 

objevovat, jelikož se média budou snažit vytvořit jejich určitý obraz, budou 

o daných osobnostech referovat jistým způsobem zaujatě a budou se podle 

vlastního vidění skutečnosti snažit přesvědčit čtenáře o tom, že se jednalo 

o významné osobnosti, případně ve čtenářích jejich zformované postoje utvrdit.  

Persvaze se v médiích projevuje v mnoha ohledech různorodě. 

V tištěných médiích můžeme pozorovat nejnápadnější rozdíl mezi periodiky 

seriózními a bulvárními. Tato odlišnost není tak výrazná v tištěných médiích 

doby Masarykovy, jelikož i bulvární noviny tehdejší doby používali mnohem 

vytříbenější jazyk, než je tomu u bulvárního tisku doby současné. Můžeme tedy 

předpokládat, že největší rozdíl mezi užívanými persvazivními prostředky bude 

patrný u Lidových novin a Blesku z roku 2011.  
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Persvaze je v médiích uskutečňována prostřednictvím verbálních 

a neverbálních prostředků. V našem výzkumu se zaměříme na prostředky 

verbální, z nichž vybereme některé, které budeme v analyzovaných textech 

zkoumat. Podle Jaklové136 se mezi verbální persvazivní prostředky řadí 

prostředky fonetické, jejich účinnost je založena na hromadění a na záměrném 

uspořádání hlásek ve slovech, jejichž výběr se řídí především hledisky 

eufonickými. Persvazivní efekt stimulují podle Jaklové také některé slovotvorné 

prostředky, např. odvozeniny, neologická kompozita či slova s nezvyklým 

posunem významu, běžnými prostředky persvaze jsou pak dále prostředky 

syntaktické, např. řečnické otázky a odpovědi, výzvy, prostředky s funkcí 

závazku, dovolení, varování či satisfakce. Jako nejčastější persvazivní 

prostředky uvádí Jaklová prostředky lexikální – „hodnotící adjektiva, případně 

i hodnotící adverbia, která působí kladně nebo záporně na recipientovu 

kognitivní a často i emocionální vnímavost,“137 dále obrazná pojmenování 

(personifikace, metafora, metonymie, přirovnání) či expresivní a emotivní slova, 

138 v neposlední řadě také tzv. intenzifikátory, které vyjadřují určitou míru 

intenzity, a zesilují (nebo naopak zeslabují) význam sdělení. Podle 

Encyklopedického slovníku češtiny se jedná o slova jako např.: „vždy“, 

„nikdy“.139   

Jazyková analýza této diplomové práce se bude věnovat pouze lexikálním 

persvazivním prostředkům, konkrétně se bude snažit v textu nacházet hodnotící 

podstatná a přídavná jména a příslovce, expresivní či emotivní slova 

a intenzifikátory. Vzhledem k tomu, že k analýze byly vybrány čtyři deníky, ve 

kterých se nacházelo mnoho článků k danému tématu, plný výčet všech 

persvazivních prostředků, jež byly v textu nalezeny, není s ohledem na rozsah 

diplomové práce možný. Jelikož byla jazyková analýza stanovena pouze jako 

doplňková metoda k výzkumu této práce, bude vždy uvedeno pouze několik 

vybraných, exemplárních případů persvazivních prostředků z každých 

analyzovaných novin. 
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Analytická část 

4. Definice výběrového vzorku  

4.1. Charakteristika vybraných periodik  

Diplomová práce si klade za cíl vykreslit obraz prezidentů Tomáše 

Garrigue Masaryka a Václava Havla, jak o nich referovala tištěná média dané 

doby. Aby byla data pro porovnávání zajímavější, byli pro potřebu analýzy 

vybráni zástupci jak tisku seriózního, tak tisku bulvárního.  

Za seriózní deník, který v roce 1937 referoval o úmrtí a pohřbu T. G. 

Masaryka, byly vybrány Lidové noviny. Ty byly považovány za kvalitní český 

deník tehdejší doby, který se snažil o seriózní zpravodajství a zasvěcené 

komentáře. Jako klasický zástupce lidového bulvárního tisku byl na druhé 

straně pro „dobu Masarykovu“ vybrán deník Polední list. I přesto, že Lidové 

noviny z dnešní doby toho nemají s tehdejšími moc společného, pro srovnání 

byly vybrány jako zástupce seriózního tisku dnešní doby, na jehož stránkách 

budeme sledovat a zkoumat mediální obraz úmrtí a pohřbu Václava Havla 

z roku 2011. K Lidovým novinám byl jako typický bulvární deník současnosti 

vybrán titul Blesk.   

Největší prostor bude jednoznačně věnován Lidovým novinám, jelikož 

zastupují seriózní tisk obou sledovaných období a mají ze všech vybraných listů 

nejbohatší historii, která se ve své šíři prolíná životem T. G. Masaryka i Václava 

Havla. Historie bulvárních deníků Polední list a Blesk není rozsáhlá, a proto je 

těmto listům poskytován oproti Lidovým novinám menší prostor.  

4.1.1. Lidové noviny 

Lidové noviny mají svůj prapůvod v brněnských Moravských listech, jež 

byly založeny v roce 1889 právníkem Adolfem Stránským. Ten na Moravě 

organizoval mladočeskou politiku a Moravské listy s podtitulem Svobodomyslný 

časopis pro moravský lid se měly stát hlavní platformou pro mladočeskou 
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stranu, jež byla na Moravě v opozici. Ukázalo se však, že stejně smýšlející 

stoupence mladočechů nelze soustřeďovat pouze kolem tohoto časopisu, 

a jedinou cestou k úspěchu tak bude založení vlastní politické organizace. 

Událo se tak 15. února 1891, kdy byla založena Moravská strana lidová, 

obdoba Národní strany svobodomyslné v Čechách. Ve vedení strany stanul Dr. 

Adolf Stránský a orgánem strany se stal jeho časopis Moravské listy.  

Po finančních problémech, které časopis potkaly, se nejprve Adolf 

Stránský vzdal vlastnictví Moravských listů tím, že v roce 1890 založil v Brně 

Vydavatelské družstvo, jehož se stal předsedou a jež převzalo vydávání 

časopisu. V listopadu 1891 se novým vydavatelem stal Emil Čermák, Adolf 

Stránský si ale přesto v Moravských listech nadále udržoval hlavní vliv. Pozice 

časopisu se začala zlepšovat. Přesto bylo Adolfu Stránskému jasné, že bude-li 

chtít Moravské listy zachovat, bude z nich muset udělat masově rozšířený 

celostátní deník. „Dlouhotrvající jednání nakonec vyústila v dohodu 

s Bohumírem Knechtem, vydavatelem časopisu Pozor v Olomouci. Stránský od 

něj časopis odkoupil a rozhodl se jej spojit s Moravskými listy v nový žurnál, 

který se měl jmenovat Lidové noviny.“140 

První číslo Lidových novin nesoucí (až do roku 1908) podtitul Orgán strany 

Lidové na Moravě vyšlo 16. prosince 1893 a jejich šéfredaktorem se stal Emil 

Čermák. Vydávání Moravských listů bylo zastaveno. Zájem veřejnosti o Lidové 

noviny rostl a deník se postupně stával důležitým a nepřehlédnutelným 

činitelem ve společenském, politickém a kulturním životě Brna.141 Adolf 

Stránský se roku 1898 stal opět jejich výhradním majitelem a začal do novin 

investovat. „Aby snížil náklady, založil v roce 1903 Lidovou tiskárnu, o čtyři roky 

později opatřil v Brně novinám i tiskárně sídlo v jednom domě“.142 

Novým mužem v redakci Lidových novin se v roce 1904 stal přítel syna Dr. 

Stránského Jaroslava, Arnošt Heinrich, který do redakce Lidových novin přišel 

se zkušenostmi z časopisu Čas. Arnošt Heinrich se zasadil o významnou 

změnu ve vydávání novin. Doposud Lidové noviny vycházely jako odpoledník, 
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čímž podle Heinricha nesplňovaly svou hlavní funkci – neposkytovaly 

zpravodajství na vysoké úrovni. V prosinci roku 1905 tak začalo kromě 

klasického odpoledníku vycházet také ranní vydání, které bylo jakýmsi 

doplňkem hlavního vydání a zpočátku se od něj výrazně odlišovalo. „Z raníku 

se stal od roku 1909 hlavní list.“143 

Zejména zásluhou Arnošta Heinricha se redakci Lidových novin podařilo 

na prahu nového století přilákat mnoho spolupracovníků, především řadu 

literátů, kteří začali do novin přispívat. Zmínit je třeba například Rudolfa 

Těsnohlídka, Viktora Dyka, Jiřího Mahena, Fráňu Šrámka, S. K. Neumanna 

nebo Karla Tomana. Z Heinrichovy iniciativy vznikla roku 1911 také nová 

pravidelná nedělní příloha Lidových novin s názvem Večery, která se 

nevěnovala pouze literatuře, ale obecně všem oborům umělecké tvorby. Své 

místo zde našly i původní české karikatury od Františka Gellnera. Prestiž 

Lidových novin se zvyšovala.  

V létě roku 1914 ale přišla 1. světová válka a činnost Lidových novin byla 

značně omezena. Byla zavedena cenzura a politické úvodníky do Lidových 

novin dodávalo brněnské policejní ředitelství. Adolf Stránský i Arnošt Heinrich 

podporovali československý zahraniční odboj a na konci října roku 1918 se 

podíleli také na revolučním dění a vyhlášení samostatného Československa. 

„Po vzniku Československé republiky se oba dva, Stránský i Heinrich, 

angažovali v politickém životě … Oba se stali poslanci revolučního Národního 

shromáždění v Praze, které Stránského dokonce zvolilo i ministrem obchodu 

v první československé vládě.“144 Arnošt Heinrich se poslaneckého mandátu 

brzy vzdal, aby se mohl opět plně věnovat Lidovým novinám, které 

v meziválečném Československu čekaly hvězdné časy. V roce 1919 se stal 

jejich šéfredaktorem. Ani Adolf Stránský se přes své politické povinnosti 

nepřestal o Lidové noviny starat. Pomocníkem mu byl jeho syn Jaroslav, také 

vystudovaný právník, který se v listech stále více angažoval.  

Lidové noviny začaly usilovat o vybudování filiálek mimo Brno 

a především o založení redakce v hlavním městě Praze, aby se zbavily svého 
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regionálního omezení. „Pražská redakce byla otevřena ve Štěpánské ulici 59, 

jejím šéfem se stal bývalý vídeňský zpravodaj Lidových novin K. Z. Klíma.“145 

Další filiálky byly založeny v Bratislavě, Košících, Ostravě, Olomouci, Českých 

Budějovicích, Plzni, Liberci, Znojmě, Českém Těšíně, Jihlavě a Užhorodě. 

Vybudována byla také široká (a na poměry drahá) síť zahraničních zpravodajů. 

Lidové noviny byly stále oblíbenější a jejich náklad se zvyšoval, přestože stály 

více než ostatní deníky vydávané v Praze. Postupně se společně s listy 

Tribuna, Národní politika a Národní osvobození staly významným deníky, které 

nebyly orgánem žádné politické strany. „Tyto noviny se vydávaly za 

nestranické, nezávislé, ve skutečnosti ovšem stranily určitým politickým 

skupinám, tlumočily a hájily jejich zásady a zájmy.“146 V případě Lidových novin 

se jednalo o podporu politiky Hradu (nejprve o podporu Tomáše Garrigue 

Masaryka, poté Edvarda Beneše). Nejen politika T. G. Masaryka, ale obecně 

jeho humanistické myšlenky měly oporu také v jeho blízkém příteli Karlu 

Čapkovi, který se spolu se svým bratrem Josefem stal stálým redaktorem 

Lidových novin v dubnu 1921. „Karel Čapek se zakrátko stal novou hybnou 

silou Lidových novin a ty mu v mnohém vděčily za svou stále vzrůstající 

popularitu.“147 V roce 1928 byl náklad ve všední den 40.000 výtisků, v neděli 

dokonce 60.000 výtisků.  

S novinami začali spolupracovat také významní výtvarníci (např. Hugo 

Boettinger, Eduard Milén, František Gellner, Zdeněk Kratochvíl, Ondřej Sekora, 

Josef Lada a samozřejmě Josef Čapek), díky kterým se grafická podoba 

Lidových novin odlišovala od ostatních listů.  

Po smrti Arnošta Heinricha v roce 1933 se novým šéfredaktorem Lidových 

novin stává Eduard Bass, pod kterým noviny začínají měnit svou tvář – „díky 

novým mladým lidem, kteří usedali k redakčním stolům, se přetvářely z novin 

dobrých na ještě lepší a v noviny moderní. A co víc – staly se neodmyslitelnou 
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součástí každodenní československé reality a jedním ze symbolů 

československé demokracie.“148  

Významnou změnou pro Lidové noviny bylo přesídlení celého podniku na 

Národní třídu v Praze do prostor Topičova nakladatelství, jehož majitelem se 

Jaroslav Stránský (syn Adolfa Stránského) stal. To se událo v roce 1936, kdy se 

narodil budoucí československý a český prezident Václav Havel, rok před tím, 

než zemřel Tomáš Garrigue Masaryk.  

Ideály prezidenta Masaryka se projevovaly i v boji Lidových novin proti 

fašismu a nacionalismu. Noviny kritizovaly radikální politická hnutí už dříve, ale 

v období po roce 1933 se tato kritika stupňovala. Výraznou osobou vystupující 

proti fašismu byl redaktor Lidových novin Karel Čapek. Ten na sebe tímto 

způsobem „soustředil zlobu a nenávist českých pravicových a fašizujících 

sil.“149 V období Druhé republiky byl dokonce zařazen na předních místech 

nacistického seznamu osob, které mají být zatčeny německým vojskem. To už 

se ale nestalo, jelikož Karel Čapek v prosinci roku 1938 zemřel. Jeho smrt 

znamenala velkou ztrátu a jeho následný pohřeb „se stal demonstrací za 

svobodu a demokracii.“150  

Za okupace Čech a Moravy hitlerovskými vojsky se situace tiskových 

médií, a tedy i Lidových novin, změnila výrazně k horšímu. Zmizela tisková 

svoboda a byla zavedena tuhá cenzura. Do vedení Lidových novin byla 

dosazena říšská správa, jež chod novin podstatně ovlivnila. Někteří redaktoři 

a také sám majitel a vydavatel Lidových novin, Jaroslav Stránský, odešli do 

exilu, aby se mohli zapojit do zahraničního odboje. Karel Zdeněk Klíma, který 

se vrátil do čela Lidových novin na začátku roku 1939, byl pro spolupráci 

s domácím odbojem roku 1942 zatčen gestapem a deportován do Terezína, 

kde později zemřel. Jeho nástupcem se stal Leopold Zeman, který bez 
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nejmenších zábran s Němci kolaboroval.151 Na konci války se Lidové noviny 

nejprve tisknou pouze na jeden list, 17. dubna 1945 pak vycházejí naposledy.  

Po válce se šéfredaktorem opět stává Eduard Bass a spolu s kolegy 

začíná připravovat první svobodné vydání. Plány jim ale překazila vláda, která 

rozhodla, že se nesmějí vydávat tiskoviny, které za války sloužily okupantům 

a že vydávání tisku nesmí být předmětem podnikání za účelem zisku. Eduardu 

Bassovi se rozhodnutí vlády podařilo obejít díky nově založenému Sdružení 

kulturních organizací, které se vydávání novin ujalo a začalo vydávat Lidové 

noviny pod novým názvem Svobodné noviny. „První číslo Svobodných novin 

vyšlo 23. května 1945 o čtyřech stranách.152 Noviny byly koncipovány tak, že 

nikdo nemohl pochybovat o tom, že se jedná o Lidové noviny. V srpnu se 

novým šéfredaktorem novin stal Ferdinand Peroutka, který si ale brzy svými 

názory natolik znepřátelil komunisty, že ho již v únoru roku 1948 sesadili 

z funkce šéfredaktora a do čela Svobodných novin jmenovali Jana Drdu. Po 

komunistickém převratu v roce 1948 se noviny díky novým vydavatelům vrátily 

k původnímu názvu Lidové noviny, což ale nemělo žádný vliv na jejich 

obsahovou stránku. „Noviny byly nuceny se zapojit, stejně jako ostatní 

československý tisk, do výstavby socialismu.“153 V budoucnu Lidové noviny 

nečekal příznivý osud. Komunistický spisovatel a novinář Jan Drda svým 

rozhazovačným hospodařením přivedl noviny do vysokých dluhů a jejich 

vydávání muselo být zastaveno. Naposledy vyšly Lidové noviny 8. února 1952. 

Snahou o obnovení vydávání Lidových novin byla inciativa Svazu 

československých spisovatelů v roce 1968, která ale byla ještě před začátkem 

příprav nového vydání zmařena 21. srpna invazí vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa. Lidové noviny se tak na celých 35 let odmlčely, aby se na 

veřejnost opět přihlásily v roce 1987, nejprve jako samizdatové.154 
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S nápadem obnovit Lidové noviny přišel u příležitosti 10. výročí Charty 77 

a při příležitosti 50. narozenin Jiřího Dienstbiera novinář Jiří Ruml. Nulté číslo 

samizdatových Lidových novin se začalo distribuovat 11. září 1987, mělo 

rozsah 24 stran, formát A4 a rozmnoženo bylo v počtu asi 300 kusů. Přispěli do 

něj například Václav Havel, Ludvík Vaculík či Jiří Dienstbier. Druhé nulté číslo 

vyšlo o měsíc později. První řádné číslo Lidových novin vyšlo pod vedením 

Jiřího Rumla v lednu roku 1988. Lidové noviny nejprve vycházely jako měsíčník 

v nákladu zhruba 350 kusů a lidé tento počet zvýšily kopírováním na množství 

okolo 10 tisíc. Pravidelně do Lidových novin přispívali kromě již výše zmíněných 

například Petr Pithart, Jiří Hanák či Milan Šimečka. Už od prvních čísel vzbudily 

Lidové noviny zájem v zahraničí. Zmiňovaly se o nich New York Times, 

francouzský Le Monde jim dokonce věnoval celou stranu s výňatky. Pravidelně 

o nich referoval Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a česká redakce BBC.155 Od 

prosince 1989 začaly „lidovky“ vycházet již dvakrát týdně. 

První legální číslo Lidových novin vyšlo 5. ledna 1990 v Melantrichu 

a informovalo například o prvním dnu prezidenta Václava Havla. O tři měsíce 

později, 2. dubna 1990, vycházejí noviny v čele s Jiřím Rumlem opět jako deník 

v nákladu úctyhodných 360 tisíc výtisků. 156 

V letech 1993-1998 vlastnilo Lidové noviny vydavatelství Ringier, které 

v současnosti vydává např. bulvární deníky Blesk a Aha!. V roce 1998 získává 

většinový podíl v Lidových novinách a. s. společnost Pressinvest, kterou vlastní 

německá vydavatelská skupina Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft.  

Lidové noviny mají od roku 2000 také svou internetovou podobu – webové 

stránky www.lidovky.cz. V roce 2001 se Lidové noviny poprvé se objevují celé 

v barvě.157 

Redakce se v průběhu svých nových dějin několikrát stěhovala – 

z Václavského náměstí na Žižkov, odtud do Karlína, Malešic, Senovážné ulice, 
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až nakonec usídlila v Anděl Media Centru na Smíchově na Praze 5. Stejně, jako 

se měnily sídla redakce, obměňovali se také šéfredaktoři, kterými byli po Jiřím 

Rumlovi například Jaromír Štětina, Libor Ševčík, Pavel Šafr či Veselin Vačkov. 

Od roku 2009 je šéfredaktorem Lidových novin Dalibor Balšínek, zakladatel 

a bývalý šéfredaktor časopisu Spy a bývalý šéf redakce časopisu Týden.   

Od 1. ledna 2010 se vlastníkem Lidových novin stává společnosti MAFRA, 

a. s., která pod svou střechou sdružuje další produkty ze všech oblastí 

mediálního trhu (např. deník MF Dnes, rádio Expres nebo televize Óčko). Na 

webových stránkách společnosti MAFRA, a. s. se v popisu Lidových novin 

nachází, že se deník „dlouhodobě profiluje jako kvalitní celostátní zpravodajský 

list se speciálním zájmem o politiku, byznys a kulturu.“158 

Podle aktuálních dat z prvního pololetí roku 2012 z výzkumu Media 

Projekt jsou Lidové noviny 6. nejčtenějším deníkem v České republice s „212 

tisíci čtenáři a prodaným nákladem 41,96 tisíc.“159 

Pravidelnými přílohami Lidových novin jsou v současnosti každodenní 

Peníze&Byznys (informace o domácí i zahraniční ekonomice), pondělní 

Právo&Justice (problematika práva, justice a soudnictví), úterní Akademie 

(o školství a vzdělávání), středeční Medicína&Věda (o medicíně a novinkách ve 

vědě) a čtvrteční Servisní příloha (s praktickými tipy pro čtenáře). V pátek 

vychází magazín Lidových novin Pátek LN, který přináší např. rozhovory 

s osobnostmi, zajímavé reportáže a další originální témata. V sobotu je součástí 

Lidových novin kulturní příloha Orientace, víkendový Relax (o moderním životě; 

věnuje se např. vztahům, gastronomii či automobilům) a příloha Peníze&Byznys 

Lite (čtení o byznyse na víkend). Každou první středu v měsíci pak Lidové 

noviny přinášejí stylový magazín Esprit, který nabízí „inspirativní články 

o životním stylu, kariéře, módě, umění, cestování. ESPRIT seznamuje čtenáře 

s první ligou českého byznysu, s osobnostmi s vizí a vkusem. Představuje 

pozoruhodné produkty, unikátní obchody, zajímavé destinace.“160 
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4.1.2. Polední list 

Bulvární tisk se v českých zemích začal rozvíjet až v meziválečném 

období, především v druhé polovině 20. let, což bylo výrazně později než ve 

většině evropských zemí. Počátky bulvárního tisku u nás jsou spojeny zejména 

s politikem, novinářem a podnikatelem Jiřím Stříbrným a jeho tiskovým 

koncernem Tempo, který vydával v té době jedny z nejprodávanějších deníků - 

Pondělní list, Večerní list, Expres a také námi zkoumaný deník Polední list.  

„Jiří Stříbrný se jako jeden z „mužů 28. října“ významně podílel na vzniku 

samostatného československého státu.“161 Byl ve spojení s odbojovým hnutím 

Maffie a na konci první světové války byl členem Národního výboru, orgánu 

československé politické reprezentace, jejímž úkolem byla příprava převzetí 

státní moci a vypracování zákonů nového státu. Po vzniku československého 

státu se Jiří Stříbrný stal v letech 1918-1926 ministrem několika vlád (zastával 

funkce ministra pošt, železnic a také post ministra národní obrany), byl členem 

Pětky a až do roku 1935 byl poslancem Národního shromáždění. V letech 

1920-1926 byl poslancem parlamentu za národní socialisty (za 

Československou stranu socialistickou). V roce 1926 z vlády odchází, a to 

nejen kvůli ideovým a osobním sporům ve straně, ze které je nakonec vyloučen, 

ale také kvůli úplatkářské „aféře s dodávkami předraženého uhlí 

československým železnicím.“162 Jiří Stříbrný ale v politice nadále zůstává a od 

druhé poloviny 20. let zastává funkce v radikálních hnutích (je zakladatelem 

fašistické politické strany Národní liga).  

V roce 1926 založil společně se svým bratrem Františkem rodinný tiskový 

koncern Tempo, v němž vycházely všechny Stříbrného listy. Vznikl tak 

„senzacechtivý, revolverový, bulvární, šejdristický, červený, stříbrňácký tisk,“163 

který se stal „hlásnou troubou“ politických názorů Jiřího Stříbrného. V každém 

z listů se na první straně pravidelně objevovaly domácí události, vraždy a jiná 

neštěstí, skandály a aféry, které si zasloužily být na titulní straně. Na další 
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stránce to byly události zahraniční a na dalších stranách seriály, romány, sport, 

inzerce i soutěže. Z autorů, kteří do bulvárních listů Jiřího Stříbrného přispívali, 

patřili např. Josef Janoušek, Karel Werner, Ferdinand Kahánek, profesor 

František Mareš, básník Josef Svatopluk Machar nebo poslanec Národního 

shromáždění Karel Kut. Polední list zanikl v roce 1945. 

V souvislosti s Poledním listem, který je jedním z analyzovaných deníků, 

je důležité zmínit také vztah Jiřího Stříbrného, jeho vydavatele, 

a prezidenta T. G. Masaryka. „Masaryk si vážil Stříbrného politických 

schopností a považoval jej proto za jednoho z nejzpůsobilejších domácích 

politiků.“164 „Několik let po válce byl (Jiří Stříbrný – pozn. autora) Masarykovým 

oblíbencem a Masaryk v něm viděl určitou naději. Jejich vztah se ovšem 

posléze začal kalit. Příčinou byla polemika o zásluhy na vzniku republiky – 

polemika mezi Masarykovou zahraniční akcí a vnitřním, domácím odbojem, 

domácí politickou frontou. Stříbrný se cítil ukřivděný, že Masaryk i další činitelé 

podceňují vliv a význam domácího odboje, až to narostlo do tak neřešitelných 

záležitostí, že se od něj Masaryk odklonil.“165 Masaryk a Stříbrný byly tedy 

zpočátku blízkými spojenci, „v polovině 20. let se ale jejich vztah změnil 

v nesmiřitelné nepřátelství.“166 Tento fakt ovlivňoval také podobu příspěvků 

v Poledním listu týkajících se politiky Hradu a Masaryka samotného.  

4.1.3. Blesk 

První velký český bulvární barevný deník Blesk byl založen v dubnu roku 

1992 švýcarskou společností Ringier, prvním zahraničním vydavatelem na 

českém trhu. „Byl to zřejmě jeden z nejúspěšnějších mediálních počinů v oblasti 

tištěných médií České republice po roce 1990.“167 V roce 1993 začala 

společnost Ringier ČR vydávat také první nedělník na českém trhu - Nedělní 

Blesk. Od svých počátků až dodnes měl deník Blesk několik potencionálních 
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konkurentů, kterým se však nikdy nepodařilo být úspěšnější. Deník Expres, 

který byl založen roku 1990, byl vydavatelstvím Ringier v roce 1996 odkoupen 

a poté ihned zastaven. Dalšími bulvárními deníky byly například deník Super 

nebo Impuls, které ovšem také zanikly. Vydavatelství Ringier odkoupilo v roce 

2007 také bulvární deník Aha! a s jeho vydáváním úspěšně pokračuje. 

Vydavatelství se tímto odkupem stalo jediným vydavatelem bulvárních deníků 

u nás. 

V roce 2010 došlo ke spojení švýcarského koncernu Ringier AG 

a německého koncernu Axel Springer AG, a na trzích střední a východní 

Evropy tak vzniklo uskupení s názvem Ringier Axel Springer Media AG. 

V České republice se vydavatelství přejmenovalo na Ringier Axel Springer CZ. 

„Ringier Axel Springer CZ je nyní největší vydavatelství s nejvyšším počtem 

čtenářů na českém trhu. Je jasnou jedničkou mezi deníkovými vydavateli, kde 

dosahuje více než 36% podílu na trhu (deníky Blesk, Sport, Aha!), na 

časopiseckém trhu je společnost na druhém místě.“168 Vydává například 

časopisy Reflex, ABC, Auto TIP, Blesk Hobby, Blesk pro ženy, Blesk Zdraví, 

GEO, nebo Svět motorů.  

Nejčtenějším a nejprodávanějším celostátním deníkem v České republice 

je stále deník Blesk. Podle aktuálních dat z prvního pololetí roku 2012 

z výzkumu Media Projekt, který pro Unii vydavatelů zpracovává výzkumná 

agentura GfK Czech – Median, „dosahuje deník Blesk 1,29 mil. čtenářů na 

vydání a prodaného nákladu 316,32 tisíc (bez Nedělního Blesku).“169 

Unie vydavatelů charakterizuje deník Blesk na svých stránkách takto: 

„Deník Blesk je barevný deník nové doby nevyhýbající se žádným tématům 

a přinášející přehledné aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova 

i ze světa doplněné rozsáhlým obrazovým materiálem. Pravidelně se věnuje 

servisním tématům jako je cestování, zdraví, vše pro ženy, auto-moto, 

vzdělávání a bydlení, které jsou plné rad a doporučení. Sobotní příloha je 
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souhrnem nejzajímavějších událostí týdne ve společnosti.“170 Deník vychází 

v devíti v regionálních mutacích, v pátek navíc se suplementem Blesk magazín, 

v neděli jako Nedělní Blesk. Od 1. května roku 2011 je ředitelem skupiny Blesk 

(a tedy i šéfredaktorem) Pavel Šafr, který dříve působil mj. jako šéfredaktor 

časopisu Reflex, deníku MF DNES či jako zástupce ředitele vydavatelství 

Economia.   

4.2. Analyzované období 

Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v úterý 14. září 1937 k ránu, ale již den 

před jeho skonem se v tisku objevovaly zprávy o rapidním zhoršení jeho 

zdravotního stavu způsobeného onemocněním, které již naznačovaly, že smrt 

se neodkladně blíží. Proto bylo do analýzy Lidových novin a Poledního listu 

zahrnuto už číslo z pondělí 13. září 1937 (oproti původně plánovanému 14. září 

1937). V navrhovaných tezích diplomové práce bylo původně plánováno 

sledovat téma úmrtí T. G. Masaryka ještě více než týden po pohřbu, konkrétně 

do 1. října 1937. Nakonec bylo ale analyzované období ukončeno dva dny po 

pohřbu, a to 23. září 1937 včetně. Po tomto datu zájem o další informování 

v souvislosti se smrtí T. G. Masaryka utichl. Objevilo se pouze několik málo 

zmínek, které ale již pro náš výzkum nebyly relevantní. 

Václav Havel zesnul v neděli 18. prosince 2011 dopoledne a již několik 

málo hodin poté se zpráva o jeho smrti objevila na internetu. Z tištěných médií 

se ale lidé dozvěděli zprávu až druhý den, v pondělí 19. prosince. Analýza 

Lidových novin a deníku Blesk tak začne až tímto datem, zahrne pohřeb 

Václava Havla, konaný den před Štědrým dnem, a skončí v sobotu 24. prosince 

včetně. Na Štědrý den, den po pohřbu, vyšlo nejen mimořádné číslo Lidových 

novin, ale s ohledem na nadcházející vánoční svátky s denním předstihem také 

Nedělní Blesk.171  

Mimořádné dvanáctistránkové vydání Lidových novin věnované pouze 

pohřbu Václava Havla vydala redakce nejspíše nejen z důvodu vážnosti 
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události pohřbu Václava Havla, ale také proto, že s ohledem na vánoční svátky 

by další regulérní číslo Lidových novin vyšlo až v úterý 27. prosince. Čtenáři by 

si tak museli na podrobné zprávy ze smutečních slavností dlouho počkat a téma 

by nebylo již tak aktuální jako den po pohřbu. 

Analýza Lidových novin a deníku Blesk měla původně skončit dle tezí až 

6. ledna 2012, ale stejně jako v případě T. G. Masaryka již několik dní po 

pohřbu tisk o tématu smrti Václava Havla téměř nereferoval a nejednalo se 

 o  směrodatné příspěvky pro naši analýzu. 

Analyzovány tak budou tisky v datech:  

 Lidové noviny, 13. září 1937 – 23. září 1937 včetně 

 Polední list, 13. září 1937 – 23. září 1937 včetně 

 Lidové noviny, 19. prosince 2011 – 24. prosince 2011 včetně 

 Blesk, 19. prosince 2011 – 24. prosince 2011 včetně 

4.3. Výzkumný vzorek 

Výzkumným vzorkem zahrnutým do analýzy bude článek ze sledovaného 

období, který se týká osoby T. G. Masaryka (v případě Lidových novin 

a Poledního listu z roku 1937) nebo Václava Havla (v případě Lidových novin 

a deníku Blesk z roku 2011). Analyzovány budou články publicistické172, tedy 

takové, které „kromě informací obsahují názor, hodnocení a subjektivní přístup; 

zahrnují pojmy, soudy, postoje; kombinují analytický a syntetický přístup; jejich 

výsledkem je poznání a eventuálně přesvědčení a získání recipienta.“173 

K funkci přesvědčovací a získávací jsou využívány persvazivní prostředky, 

které budeme v článcích zkoumat v rámci analýzy persvazivních prostředků (viz 

výše). Ostatní příspěvky, týkající se daných osobností, budou ale v celkovém 

popisu výsledků analýzy zmíněny také, aby bylo možné vykreslit celkový obraz 
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T. G. Masaryka a Václava Havla, jak o nich média dané doby referovala. 

Fotografie do analýzy zahrnuty nebudou. 

Z analýzy byly předem vyřazeny časopisové přílohy Lidových novin 

a Blesku z roku 2011. Jedná se o páteční magazín Lidových novin, Pátek LN, 

a páteční magazín deníku Blesk, Blesk magazín. 

Článků, které se věnovaly tématu úmrtí a pohřbu uvedených osobností, 

bylo velké množství, a proto bylo nutné vzorek v rámci analýzy dat částečně 

zredukovat. Z Poledního listu (1937) byla vyřazena pravidelná rubrika Kultura 

pro každého z druhé stránky, ve které se objevují informace o tom, jak který 

spolek uctil památku úmrtí T. G. Masaryka, jak bude vypadat smuteční program 

rozhlasu, kin a divadel, jaké smuteční koncerty se budou uvádět, apod. Do 

analýzy nebyly zahrnuty také básně a články týkající se popisu dopravní situace 

nebo počasí v den pohřbu. Podobné články se nacházely také v Lidových 

novinách a i odsud byly vyřazeny. V Lidových novinách z roku 1937 se dále 

objevovalo mnoho menších článků, které informovaly o tom, v jakých městech 

a vesnicích se konají smuteční slavnosti, které spolky slavnosti pořádají, apod. 

Ani tyto články nejsou pro naši analýzu relevantní z toho pohledu, že by 

vyjadřovaly konkrétní názory na prezidenta Masaryka, a proto byly z analýzy 

vyřazeny. Musíme brát ovšem na zřetel, že tyto články poukazují na to, že úmrtí 

T. G. Masaryka zasáhlo celou zemi a celá země na tuto smutnou událost 

určitým způsobem reaguje, jelikož chce jeho památku uctít. 

Z Lidových novin roku 2011 byly vyřazeny rozhovory s Václavem Havlem, 

jelikož nevyjadřují názor na jeho osobu, Václav Havel v nich naopak projevuje 

svoje vlastní názory. Stejně tak byl vyřazen i jeho projev z 1. ledna 1990, který 

byl v Lidových novinách otištěn po jeho smrti, 19. prosince 2011. Z analýzy byla 

vyloučena také páteční příloha Lidových novin Orientace. 
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5. Popis a interpretace výsledků výzkumu 

5.1. Mediální obraz úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka 

Lidové noviny 1937 

Lidové noviny se otázkou onemocnění, úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka 

věnují velice obsáhle a tón jejich příspěvků je silně emocionální. „Mediální 

reflexe Masarykových posledních okamžiků, reakcí na jeho smrt, pohřbu 

a vůbec celé jeho osobnosti (a jejího odkazu) byla do té doby bezprecedentním 

úkazem, ohromujícím svým rozsahem, intenzitou a samozřejmostí, s jakou 

dokázala tematicky ovládnout dobovou českou mediální scénu.“174 

Již v pondělí 13. září ráno informují Lidové noviny o zhoršení nemoci 

T. G. Masaryka na celostraně s tím, že na půlce titulní strany převládá barvité 

líčení smutku, starosti, obav, strachu, úzkosti, bezmoci a napětí, které všechny 

silně zasahuje.  

„Bezbrannost nejistoty žene lidi do houfu. Je třeba býti spolu, neboť nikdy 

se tak silně a do duše neví, že patříme všichni k sobě, jako tehda, když jeden 

z nejdražších z toho houfu nám působí velikou, převelikou starost.“175 

Na druhé polovině strany se potom nachází krátké příspěvky od různých 

autorů z různých měst následující za sebou (z Lán, Prahy, Brna), které informují 

o stavu T. G. Masaryka a o cestě prezidenta Beneše a předsedy vlády Hodži ze 

Slovenska do Lán poté, co se představitelé státu o Masarykově vážném stavu 

dozvěděli. Krátké příspěvky pokračují také na další straně a informují 

v časovém sledu o stavu T. G. Masaryka prostřednictvím podrobných 

lékařských zpráv, pojednávají o tom, jakou nemocí je T. G. Masaryk postižen, 

jaké jsou její příznaky, kdo se nachází u Masarykova lože či jací lékaři jsou 

přítomni. 
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V úterý 14. září, kdy T. G. Masaryk zemřel, vyšly ranní Lidové noviny 

s aktualizovanými zprávami o Masarykově zdravotním stavu, T. G. Masaryk na 

jejich stránkách ale stále žil. Jednalo se opět o kratší příspěvky různých autorů, 

které pokryly celou titulní stranu. O úmrtí T. G. Masaryka informovaly Lidové 

noviny až zvláštním vydáním, které vyšlo chvíli po raníku. Jednalo se o pouhý 

jeden list formátu A3, leták, který byl potištěn pouze z jedné strany. Byla na 

něm (pro titulní stranu Lidových novin nezvykle velká) kresba věnce s černou 

stuhou, krátký text od Karla Čapka napsaný kapitálkami a pod ním text Edvarda 

Valenty, jehož tři sloupce byly odděleny tlustšími černými smutečními linkami. 

Polední Lidové noviny, které později vyšly, věnovaly úmrtí T. G. Masaryka celé 

první tři strany. Titulní stránka vypadala úplně stejně jako titulní strana 

předchozího speciálního vydání. Číslo dále popisovalo poslední chvíle T. G. 

Masaryka, přinášelo první opatření v souvislosti s úmrtím a budoucím pohřbem. 

Následující vydání Lidových novin jsou si podobná tím, že T. G. 

Masarykovi věnují v průměru dvě až tři první strany, které zaplňují informacemi 

o jeho posledních chvilkách či o přicházejících kondolencích směřujících jak 

k Masarykově rodině, tak k prezidentu Benešovi. Kondolence přicházejí nejen 

z českých měst a od různých českých spolků, organizací, rad a svazů, ale také 

od státníků a politiků z domova i ze všech krajů světa. Projevy soustrasti zasílají 

nejen zástupci spřátelených zemí, ale například také státy, které by mohly být 

v souvislosti s historií Masarykovými odpůrci – např. Rakousko či Maďarsko. 

I zástupci těchto států ale ve svých vyjádřeních uznávají Masaryka jako 

významnou osobnost.  

„Nemáme zvláštního důvodu oplakávat T. G. Masaryka, musíme však 

loyálně přiznati, že byl vynikajícím člověkem, jenž v sobě spojil touhu po 

západní kultuře a houževnatou sílu vůle. Pro svou vlast učinil více než kdokoli 

jiný.“176 

Publikovány jsou také úryvky ze zahraničního tisku, ve kterých je 

Masaryk všemi oslavován a které informují o tom, že v zahraničním rozhlase se 

o Masarykovi vedou dlouhé přednášky.  
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„Morning Post: Lze-li připisovat tak velký čin, jako je stvoření státu, 

jednotlivci, je Československo dílem Masarykovým.“177   

Kondolence významných zahraničních osob a úryvky ze zahraničního 

tisku jsou většinou publikovány pod nadpisem „Hlasy světa“, a to v několika 

číslech Lidových novin za sebou. Jedná se o ustálený obsah, a tyto příspěvky 

tak mají v době Masarykovy smrti charakter pravidelné „rubriky“. 

Nechybějí informace o rozmanitých místech, kde se konají mše nebo 

smuteční slavnosti a schůze nejrůznějších spolků, těmito zprávami jsou Lidové 

noviny v těchto dnech doslova zaplaveny. V Lidových novinách je tak patrná 

snaha dokázat, že Masarykova smrt zasáhla všechny a všude – jak 

v Československu, tak v zahraničí.  

Postupně jsou také zveřejňována jména významných zahraničních 

osobností, které se zúčastní pohřbu. Výrazným prvkem, který se objevuje 

v mnoha článcích z různých měst a evokuje smuteční atmosféru, je popis toho, 

jakým způsobem se celá republika halí do smutku černými prapory a praporky, 

jak se mění výkladní skříně obchodů, ve kterých převládá černá barva, jak jsou 

na nejrozmanitějších místech vystavovány podobizny a sochy T. G. Masaryka.  

V Lidových novinách se často opakují zprávy o tom, že prezident 

E. Beneš se svou manželkou přijíždějí na noc přespat do lánského zámečku.  

„President republiky dr. Edvard Beneš s chotí přijel dnes v úterý v 19.30 

hodin do Lán. Zůstane v zámku na noc.“178 

Lidové noviny tím zřejmě chtěli akcentovat Benešovu angažovanost 

v oné události, aby tak posílily sympatie veřejnosti k tomuto prezidentovi. 

I přesto, že byl E. Beneš spolutvůrcem státu a nejbližším spolupracovníkem 

T. G. Masaryka, ani v očích veřejnosti, ani v politické sféře nikdy nedospěl 

takové popularity a uznání jako T. G. Masaryk, jenž byl všemi milován. Dalším 

důvodem může být to, že Lidové noviny chtěli upozornit na „stále existující 
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vazby aktuálních vrcholných představitelů na bývalého prezidenta.“179 List 

prezentuje Edvarda Beneše nejvýrazněji jako nástupce či pokračovatele T. G. 

Masaryka. 

Poměrně zajímavý fakt je ten, že Masaryk je připodobňován k několika 

našim slavným historickým osobnostem, např. k sv. Václavovi: 

„Oba konali dílo sjednocení a svobody. Byli západníci, odvážní 

modernisté a reformátoři. Oba byli přesvědčení pacifisté a humanisté. Oba se 

za to uměli statečně bít.“180 

Dále je připodobňován k Mistru Janu Husovi, k Janu Amosi 

Komenskému, k Janu Žižkovi či Jiřímu z Poděbrad s vyjádřením, že: 

  „Je podoben všem našim největším z největších.“ 181 

Jak už bylo popsáno výše, tématu úmrtí T. G. Masaryka je obvykle 

věnován prostor několika prvních stran Lidových novin. To má za následek, že 

klasické zprávy dne jsou v době Masarykovy smrti odsunuty na následující 

strany.182 Přednost tak dostávají materiály věnované oslavě Masarykovy 

osobnosti a charakteristice smutku, který způsobila jeho smrt. Tyto příspěvky se 

odlišují od klasického vzhledu stránek Lidových novin uspořádaných do čtyř 

sloupků. Články jsou často psané větším písmem, takže tvoří například jen tři 

sloupečky, jsou oddělené černými linkami, nadpisy a mnohokrát také samotný 

text je psaný kapitálkami.   

Na konci listu na stránkách věnovaných sportovním událostem, se 

poměrně často objevuje titulek „Smutek sportovců“, který referuje opět o tom, 

kdy a kde různé sportovní spolky organizují smuteční slavnosti či schůze.  

Lidové noviny jsou celkově velice silně prodchnuty líčením všenárodního, 

všeobjímajícího a všemi prostupujícího smutku, který spojuje československý 

národ v obdivuhodnou jednotu. Patos je v Lidových novinách velmi výrazný 
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a podstatně ovlivňuje vyznění všech příspěvků. Smutek bývá často 

připodobňován k počasí, jeho rozsah je líčen prostřednictvím popisu truchlícího 

davu, který v sobě spojuje všechny vrstvy obyvatelstva. Podobně tento jev líčí 

také zahraniční noviny, jež psaly o Masarykově pohřbu a jejichž úryvky Lidové 

noviny dva dny po pohřbu otiskly: 

„Co měří bolest lidu, není ani tak pompa pohřebního průvodu ani jeho 

majestát, jako spíše rozsah a šíře projevu neznámého davu. V paměti všech 

těch, kdož se zúčastnili pohřbu prezidenta Masaryka, zůstane právě dojem 

a vzpomínka na tento dav, na tuto jednotnost všech ve smutku, na anonymní 

rozmach hlubokého národního účastenství, na celé kilometry mlčenlivých a do 

sebe zahloubaných svědků, na dvou milionech osob, dvojnásobné to množství 

normálního pražského obyvatelstva, jež trvaly na tom být zde nikoliv proto, aby 

byly viděny nebo aby viděly, nýbrž aby byly neseny hlubokým instinktivním 

a mocným hnutím vděčnosti a obdivuhodného uznání ke svému 

presidentovi.“183 

Styl psaní Lidových novin se od Poledního listu liší svým uměleckým 

nádechem. Objevují se zde články, které neříkají přímá fakta o Masarykovi, 

nedozvíme se, čím si Masaryk vysloužil ono pojmenování „největší“. Jedná se 

o články, které opěvují jeho velikost, oslavují ho jako legendu a hrdinu, popisují 

jeho duchovní bohatství, jeho nejkladnější vlastnosti, jeho víru v Boha a boží 

řízení na zemi. 

„A přece už teď, přímo před našima očima, ba přímo v našich srdcích, se 

nám mění v postavu legendární. Cítíme, jak v nás roste, jak přerůstá náš věk, 

jak přesilně a velice vzrůstá do budoucnosti. Budoucí pokolení budou nám 

všem závidět tu heroickou a moudrou legendu, ve kterou se jim postupem věku 

kovově zhutní náš Masaryk. (…) Nehlásal víru, nýbrž podřídil jí svůj život. Jeho 

statečnost a jistota, jeho chytrost i rozum, jeho prostota, důvěřivost, optimismus 

i odvaha, všecko co konal i myslil a oč usiloval, bylo nejhlouběji a neporušitelně 

zdůvodněno jeho pokornou vírou v boží řád světa. Miloval skrze víru, myslil 
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skrze ni a jednal skrze víru; nebylo snad v našem národě člověka 

náboženštějšího od našich velkých reformátorů.“ 184 

Po grafické stránce jsou Lidové noviny velice střídmě komponované. 

Téměř se v nich neobjevují fotografie, což se ovšem změní při publikování 

reportáží z pohřbu, u nichž fotografie pomáhají k dokreslení celkové atmosféry. 

Titulky Lidových novin nejsou příliš výrazné. Oproti Polednímu listu jsou Lidové 

noviny zcela černobílé. Zajímavým prvkem v Lidových novinách je grafické 

odlišení určitých důležitých sdělení, myšlenek formou rozšířeného písma.  

Lidové noviny ve svých příspěvcích často užívají intenzifikátory, ať už se 

jedná o spojení s osobou T. G. Masaryka, nebo při informování o všenárodním 

smutku. 

Příklady intenzifikátorů užitých ve spojení s osobou T. G. Masarykem: 

 Vždy a všude dokázal své ušlechtilé názory převésti ve skutek. 

 T. G. Masaryk je vždy a všude přítomný. 

 Nikdy nepodceňoval úlohu ženy v domácnosti. 

 Minuly dny jeho tělesného dlení mezi námi a nikdy, nikdy, nikdy, nikdy 

víc se nevrátí. 

Intenzifikátory užité ve spojení s líčením smutku 

 Osiřeli jsme všichni, všichni jsme zastřeni jedním smutečním závojem 

a každý pláč je pláčem všech. 

 Nikdy jsme takhle spolu nemluvili, nikdy jsme tak vděčně jeden 

druhému nenaslouchali, nikdy jsme pro druhého tak neshledávali slov 

i skutků těšivých. 

 Za rakví stojíme všichni. Nikdo není stranou. 

 Nikdy nepodceňoval úlohu ženy v domácnosti. 

Co se týká hodnotících pojmenování spojených s osobou T. G. Masaryka, nebyl 

nalezen ani jeden příklad negativního hodnocení, naopak pozitivním 

hodnocením Masarykovy osoby jsou Lidové noviny prodchnuty (opět uvádíme 

pouze příklady): 
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 osoba nám drahá, nepostradatelný, moudrý pán, Nejdražší, světový 

gentleman, nejlepší učitel, největší Čech, vznešené myšlenky, vítězný 

bojovník, nejznamenitější muž novodobého věku, nejkrásnější 

evropský stařec, pracovitý, houževnatý, odhodlaný, temperamentní, 

citlivý; šlechetný, milovaný prezident; největší z nás, nezapomenutelný 

prezident, laskavý přítel 

Negativní hodnocení se objevují nejčastěji v líčení smutku, který zachvátil 

republiku: 

 zdrcená rodina, zmučené tělo, zešeřelý smutek, osiřelá země, 

truchlivý stesk, lítostný povzdech. 

Lidové noviny využívají také některých expresivních a emotivních slov, 

například: vousáč, rozechvívající se ticho, tatíček milovaný, ubledlé líce.   

Lidové noviny z roku 1937 heroizují T. G. Masaryka, zobrazují ho jako 

ikonu tehdejší doby, která nemá špatných vlastností. Smutek z jeho smrti je 

v pojetí Lidových novin všenárodní všeprostupující, doplněný všudypřítomným 

tichem. V celkovém obrazu takto významné osobnosti nám ale v podávaných 

informacích chybí fakta, proč je T. G. Masaryk ten „největší“, kvůli kterému 

bychom měli všichni bez výjimky truchlit. Nejdůležitějším poselstvím, které 

z jeho obrazu v Lidových novinách vychází, je výzva k zachování jeho myšlenek 

a idejí, k pokračování v jeho odkazu, jež vybudoval, k rozvíjení ideálu 

demokracie. Protože „Masaryk se na nás dívá dál…“185 

Persvazivní prostředky použité pro reflexi osobnosti T. G. Masaryka 

vcelku jasně naznačují, že se nás list o velikosti a důležitosti Masarykovy 

osobnosti snaží přesvědčit. 

Polední list 1937 

Polední list, stejně jako Lidové noviny, informuje již v pondělí 13. září 

o zhoršení nemoci T. G. Masaryka. Zprávě je věnován hlavní prostor na titulní 

straně, nicméně článek nezabírá stránku celou, pouze 1/3 s titulkem „Poslední 

                                                 
185

 ČAPE ,  arel. Lidové noviny. 1937, roč. 45, č. 463, s. 1 



 

72 

 

zpráva z Lán: Stav velmi vážný“186. Článek je věnován aktuálnímu zdravotnímu 

stavu T. G. Masaryka a cestě presidenta Beneše ze Slovenska do Lán. Článek 

dále pokračuje na třetí straně, kde je zmíněna také cesta předsedy vlády dr. 

Hodži ze Slovenska do Lán a je zde publikována lékařská zpráva z nedělního 

večera.  

Úterní Polední list vyšel v den úmrtí T. G. Masaryka jako klasické 

osmistránkové číslo s tím, že úmrtí presidenta byla věnována jak celá titulní 

strana, tak celá třetí strana. Na druhé stránce se objevil článek v rozsahu cca 

1/3 napsaný ještě před Masarykovou smrtí, odkazující k lékařské zprávě 

z pondělí 15:00 hodin, kdy „...president Masaryk nemá subjektivních potíží,“187 

a ke zprávě z 20. hodiny, kdy se presidentův stav opět zhoršil. Na konci tohoto 

článku je ještě úryvek z další lékařské zprávy, která uvádí, že „…celkový stav je 

plně beznadějný.“188 V těchto příspěvcích ještě T. G. Masaryk žil, v předchozích 

už nikoliv. Lze předpokládat, že list připravil titulní a třetí stranu narychlo, aby 

mohly noviny vyjít ráno již s aktuálními informacemi, a zbytek příspěvků v listu 

ponechal, jelikož je neměl čím nahradit.  

Titulní strana Poledního listu, který vyšel v den úmrtí T. G. Masaryka, 

zahrnuje dva příspěvky – jeden menší umístěný vedle tiráže a jeden velký, který 

je černě orámován a jehož součástí je portrétní fotografie T. G. Masaryka. 

V ústředním článku o Masarykově smrti se dovídáme nejenom to, kdy a kde 

president zemřel, kdo byl přítomen u jeho smrtelného lože, ale také první 

dohady o tom, kde bude prezident pohřben a kdo z významných hostů se 

pohřbu zúčastní.  

„Pohřbu prof. Masaryka zúčastní se jistě svými četnými zástupci celá 

republika. Sjedou se delegace všech pluků, zástupci úřadů, ústavů, spolků, 

špičky politického světa, četné delegace z ciziny.“189 

                                                 
186

 Posle ní zpráva z Lán: Stav velmi vážný. Polední list. 1937, roč. XI, č. 254, s. 1. 
187

 Bezna  j v Lánech: Prvému presi entu republiky rychle ubývá sil. Polední list. 1937, roč. XI, č. 255, s. 
2. 
188

 Bezna  j v Lánech: Prvému presi entu republiky rychle ubývá sil. Polední list. 1937, roč. XI, č. 255, s. 
2. 
189

 T. G. Masaryk zemřel. Polední list. 1937, roč. XI, č. 255, s. 1. 



 

73 

 

Již tento výčet poukazuje na velikost prezidenta Masaryka a s ní 

související zájem veřejnosti o jeho osobu. Článek také predikuje, co vše bude 

po Masarykově smrti následovat:  

„Nad celým územím republiky bude vyhlášen národní smutek, který na 

několik dní omezí konání všech podniků, slavností a schůzí, (…). 

Československý rozhlas bude vysílat až do dne pohřbu jen vážný a smuteční 

program. (…). Vzápětí, kdy rozhlas a telefon roznese zvěsti o smrti prvního 

presidenta republikou, zahalí se všechna československá města v moře 

černých praporů.“190 

Třetí strana, která je celá věnována Masarykovi, popisuje jeho osobu 

povětšinou v superlativech, nicméně v příspěvcích Poledního listu lze najít také 

uměřenou kritiku191: 

"Měl i své slabosti. Nebývá zvykem je připomínati v okamžiku smrti. Ale 

jednoduše je zase přejíti, znamenalo by v té záplavě superlativů, které se 

o něm napíší, zkreslení," napsal list.192 List se dotknul jeho vztahu k demokracii 

a humanismu: 

„Povahově sám demokratem nebyl – přesvědčením ano. (…) Byl 

přílišným individualistou, než aby mohl být skutečným demokratem. Zrovna tak 

rád akcentoval lidskost a humanism. Chyběl mu však, zase řečeno osobně – 

nutný cit. Nikdy nebyl sentimentální.“193 

Jelikož byl Masaryk ikonou doby a všichni ho zbožňovali, vícero kritiky si 

Polední list snad ani nemohl dovolit. Nedalo se od něj na druhou stranu ale 

očekávat ani to, že bude popisovat všeobjímající a všeprostupující smutek 

a heroizovat Masaryka do výšin, jako tomu byl v případě Lidových novin. 

Vzhledem k nepřátelskému vztahu T. G. Masaryka a vydavatele Poledního listu, 

Jiřího Stříbrného (více viz kapitola 4.1.2., str. 61) lze přístup Poledního listu 

označit za chladný. Z deníku je cítit jakási umírněnost, která ovšem není na 

úkor informační bohatosti, spíše naopak. Polední list se snaží podávat 
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informace o tom, jaký Masaryk byl, co za svůj život vykonal, pro co byl tak 

ceněn, popisuje, co všechno se bude v souvislosti s jeho smrtí dít, na co se 

mohou čtenáři připravit.  

Další kritiku už v Poledním listu nenacházíme. Ostatní články pojednávají 

o Masarykovi jako o jedné z největších postav historie národa, líčí jeho 

zahraniční odboj, jeho odhodlání ostře vystoupit proti režimu ovládajícímu 

monarchii.  

Také další titulní strana Poledního listu z 15. září 1937 je zcela věnována 

úmrtí T. G. Masaryka. Hlavní článek je opět černě orámován, stejně jako tomu 

bylo předešlý den, a je věnován prvním zprávám o Masarykově připravovaném 

pohřbu, o příčině jeho úmrtí a o situaci na lánském zámku. Další strana je až na 

několik krátkých příspěvků z kulturní rubriky také celá věnována úmrtí T. G. 

Masaryka, nacházejí se zde především projevy soustrasti a smutku jak 

z československých měst a spolků, tak ze zahraničí od představitelů 

nejrůznějších států. Jedním z nejvýraznějších projevů soustrasti ze zahraničí, je 

vyjádření francouzského prezidenta Lebruna: 

„Zpráva o úmrtí prezidenta Masaryka se bolestně dotkla francouzského 

národa. Slavný zakladatel československého státu, který ve vrcholné míře 

ztělesňoval ctnosti svého národa, byl také jedním z nejslavnějších představitelů 

snažení demokratického a krutá ztráta, která dne postihuje Vaši zemi, dotýká se 

také všech, kdož sdílejí náš společný ideál.“194    

Titulní strana čtvrtečního vydání Poledního listu z 16. září 1937 již není 

zahalena do černého rámečku, nicméně i přesto je opět celá věnovaná úmrtí 

T. G. Masaryka. Najdeme zde příspěvky týkající se detailů plánovaného pohřbu 

a převozu ostatků T. G. Masaryka z Lán do Prahy. Největší prostor (článek 

pokračuje také na další straně) je věnován projevu předsedy vlády dr. Hodži na 

schůzi ministerské rady, který uvedl větou: 

„Zahajuje tuto schůzi ministerské rady, prosím, abychom v těchto 

okamžicích hleděli v sobě potlačit bolest nad ztrátou toho nejdražšího 

a nejlepšího, co republika měla – ne, my nemáme důvodu se stydět, ani se 
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nestydíme pro své pohnutí – každý z nás má svou nezapomenutelnou 

vzpomínku na toho, jež nám nyní odešel, a ponese ji s sebou celý život…“195 

Jelikož Polední list je tiskem bulvárnějšího charakteru, odpovídá tomu 

také grafická stránka listu. Publikované články mají velké titulky doplněné 

menšími, ale také velmi výraznými, v různých fontech, některé jsou i podtržené. 

Po úmrtí T. G. Masaryka se na titulní straně začaly objevovat poměrně velké 

fotografie. Název listu na titulní straně je barevný – Polední a Pondělní list jsou 

červeného zbarvení, Nedělní list má barvu zelenou. U mnoha článků 

v Poledním listu bohužel není uvedeno ani jméno autora, ani jeho značka, 

a nemůžeme tak zjistit, kdo je za článek zodpovědný.  

Intenzifikátory spojené s osobou T. G. Masaryka a s líčením smutku se objevují 

například tyto:  

 Masaryk vždy zdůrazňoval nutnost tělesných cvičení.196  

 Každý z nás má svou nezapomenutelnou vzpomínku na toho, jenž 

nám nyní odešel. 

 Pietní slavnosti ve všech obcích. 

 Nepřehledné davy obecenstva všech společenských tříd proudí 

hradním nádvořím. 

Při prezentaci T. G. Masaryka v Poledním listu převládají pozitivní hodnotící 

adjektiva: 

 vynikající státník, srdečný přítel, vznešené myšlenky, vzácný rádce, muž 

zázračné energie, největší postava našich dějin, veliký Evropan, pilný 

a neúnavný; houževnatý, bojovník, někdy vášnivější, než by se čekalo; 

všeobecná úcta. 
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Negativní hodnotící adjektiva jsou použity ve spojitosti s nemocí a smrtí 

prezidenta Masaryka:  

 churavý president; mrtvý president; hluboké, mrtvé a tísnivé ticho; 

smuteční barvy. 

Expresivních a emotivních slov není v článcích Poledního listu natolik 

využíváno, jako příklad můžeme uvést: 

 stařičký president, zvěčnělý president, nezměrná ztráta, křepost tělesná 

a čilost duševní. 

Polední list z roku 1937 vykresluje T. G. Masaryka v superlativech jako 

toho „největšího“, nebojí se ovšem zmínit i umírněnou kritiku. Na rozdíl od 

Lidových novin se z Poledního listu dozvídáme také konkrétní fakta 

z Masarykova života a informace o jeho díle, které nám v Lidových novinách 

tolik chybí. Dozvídáme se, co konkrétně dělal T. G. Masaryk před válkou, 

v exilu i po válce jako prezident, kdy psal svá díla a co v nich tvrdil.  

Také v použitých persvazivních prostředcích převažuje pozitivní 

hodnocení osobnosti T. G. Masaryka, negativní hodnocení je spojené spíše se 

zobrazováním jeho nemoci a úmrtí. 
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5.2. Mediální obraz úmrtí a pohřbu Václava Havla 

Lidové noviny 2011 

Václav Havel zemřel v neděli 18. prosince 2011 dopoledne, první zmínka 

o jeho úmrtí se v tištěných médiích objevila až druhý den, v pondělí 

19. prosince ráno, v den jeho úmrtí žádné mimořádné číslo Lidových novin 

nevyšlo. Titulní stránku Lidových novin z pondělí 19. prosince tvoří jedna velká 

černobílá fotografie usmívajícího se Václava Havla s daty jeho narození a úmrtí 

a s jeho typickým podpisem doplněným srdíčkem. Nad názvem Lidových novin, 

v místě, kde se běžně objevují upoutávky na různá témata uvnitř deníku, se tyčí 

velký titulek: „Václav Havel neodchází.“197 Tento titulek je zřejmě paralelou 

k Havlovu filmu Odcházení, v němž jde o odcházení ve smyslu konce něčeho 

(člověka, epochy, společenství, lásky). Lidové noviny tím nejspíš chtěly 

naznačit, že vize i jméno Václava Havla s námi i přesto budou žít dál.  

„Václav Havel zemřel, ale jeho odkaz žije dál.“ 198 

Tématu úmrtí Václava Havla je v Lidových novinách z pondělí 

19. prosince věnováno celkem šestnáct stran. Jsou plné názorových článků 

redaktorů, které se snaží o intelektuální rozbor Havlovy osobnosti včetně 

případné kritiky. Tyto kritiky některých Havlových činů pro něj ale přesto 

vyznívají pozitivně. Redaktoři totiž Havlovo jednání většinou určitým způsobem 

ospravedlňují. 

„V myslích mnoha lidí se Havel – nespravedlivě – stal jakýmsi duchovním 

otcem všech dnešních zmatků a selhání. Něco sliboval a přišlo „tohle“.“199 

 Objevují se zde také vyjádření významných českých i zahraničních 

osobností, fotografie z Havlova života i aktuální fotografie z míst, kde lidé 

uctívají Havlovu památku. Lidové noviny přináší také obrázky hlavních stránek 

celosvětových zpravodajských serverů, které v neděli zveřejnily informace 

o Havlově smrti – nechybí například zpravodajský server americké televize 
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CNN a britské televize BBC, či hlavních německých, italských či francouzských 

deníků.  

Na stránce 2-7 se navíc v podvalu dočteme o významných okamžicích 

Václava Havla, které se datují od jeho narození až po jeho úmrtí a jsou 

doplněné fotografiemi. 

Také další dny je tématu úmrtí Václava Havla věnován velký prostor. 

Objevují se podrobnosti k pohřbu včetně informací, které významné osobnosti 

se pietního aktu zúčastní, příspěvky o tom, jakým způsobem se lidé loučí 

s Václavem Havlem na různých místech republiky, o vztahu Václava Havla 

s Dagmar Havlovou, o Havlovu původu i majetku, otiskují se vyjádření 

a rozhovory se známým osobnostmi i Havlovými přáteli a nechybí také další 

komentáře, které rozebírají Havlův život. V podvalu čísla z úterý 20. prosince 

jsou na několika stránkách publikovány obrázky titulních stránek známých 

evropských, amerických i českých deníků, z nichž jsou také některé úryvky 

citovány. 

Jako inzerce se v Lidových novinách objevuje kondolence prezidenta 

Polské republiky Bronislawa Komorowskiho. Zde si můžeme povšimnout rozdílu 

v tom, že kondolence, které byly uveřejňovány k úmrtí T. G. Masaryka v roce 

1937 v Lidových novinách a Poledním listu byly bezplatné (byly součástí 

redakčního obsahu), kondolence k úmrtí Václava Havla v Lidových novinách 

z roku 2011 je klasickou placenou inzercí. Autor práce zjišťoval v inzertním 

oddělení Lidových novin, zda byla tato inzerce placena a pokud ano, tak zda 

byla určitým způsobem cenově zvýhodněna či nikoliv, redakce ale na dotaz 

bohužel neodpověděla. 

V pátečním rozšířeném vánočním vydání se tématu Havlovy smrti 

věnovalo opět prvních dvanáct stránek, které dopodrobna informovaly o tom, co 

přesně se bude dít na Havlově pohřbu a kdo z významných hostů na pohřeb 

dorazí. Dále noviny přinášely informace z včerejšího dne, kdy se davy lidí přišly 

rozloučit s bývalým prezidentem Havlem na Pražský hrad do Vladislavského 

sálu.  
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„Tisíce lidí opět mlčky stály v mrazivém počasí a čekaly, kdy se dostanou 

k prezidentově rakvi a položí před ni květinu. (…) K rakvi kondolující přistupovali 

po jednom. Každý před ní chvíli postál, někdo se poklonil, někdo i poklekl.“ 200  

Páteční Lidové noviny publikovaly také několik zajímavých rozhovorů, 

např. se slovinským prezidentem, maďarským velvyslancem nebo barmských 

disidentem, kteří se osobně znali s Václavem Havlem. Na Štědrý den, v sobotu 

24. prosince, vyšlo ještě mimořádné památeční číslo Lidových novin, věnované 

jen a pouze pohřbu Václava Havla.  

V Lidových novinách bylo možné najít nepřeberné množství pozitivních 

hodnotících přídavných jmen spojených s osobou Václava Havla, např.: 

 nejvýznamnější muž, světová osobnost, muž heroického života, 

smějící se; milý, věčný prezident, milovaný pan Václav, drahý přítel, 

inspirativní osobnost; odvážný, skromný a otevřený muž; velký 

Evropan, nezdolný a trpělivý bojovník, legendární disident, muž 

velkého srdce; slušný muž, praktický politik, výjimečný, odhodlaný, 

pevný ve svých zásadách; vzdělaný; silná morální autorita; skvělý 

umělec světového formátu; geniální dramatik; charismatický člověk; 

neobyčejný, laskavý člověk; vysněný státník; přívětivý, upřímný. 

Negativní hodnocení se objevilo ve spojitosti s jeho nemocemi a smrtí, např.: 

zlomený, zesláblý, chřadnoucí; ale také konkrétně spojené s jeho osobou 

v článcích, které referovaly o jeho odpůrcích: chybující, nenáviděný, nehezká 

slůvka. 

V souvislosti se smutkem spojeným s úmrtím Václava Havla např.: smuteční 

ceremonie, tísnivá atmosféra, plačtivá atmosféra. 

V Lidových novinách můžeme najít také několik zajímavých expresivních 

a emotivních slov: 

 jedovatci, pravdoláskáři, dostal to sežrat, vozit se po někom, papaláš, 

schoulený, monstrózní dojem, funébrmarš, rošťárna, pokoutně. 
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Intenzifikátory můžeme v Lidových novinách nalézt například ve spojitosti 

s líčením smutku nebo s osobou Václava Havla: 

 Všichni jistě truchlili a byli stále ještě zasaženi, ale nic nebylo tomu 

průvodu více cizí než nějaké sklony k patosu či sebedojímání. 

 Byl zdrojem ohromné inspirace všem těm, kteří po celém světě bojují 

za svobodu a demokracii. 

 Každý rozhovor s Václavem Havlem mi byl potěšením. 

Lidové noviny z roku 2011 referují o úmrtí a pohřbu Václava Havla velice 

obsáhle. Nechybí klasické zpravodajství a komentáře, které rozbírají Havlův 

život a zmiňují také kritiku Havlových odpůrců. Vše navíc dokreslují jako dobové 

fotografie Václava Havla, tak aktuální fotografie dění po jeho úmrtí. Stejně jako 

při referování o úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka je Lidových novinách 

akcentován Havlův odkaz a jeho následování. 

Celkový obraz Václava Havla v Lidových novinách se nese v silně 

pozitivních duchu. První český prezident je vykreslován jako největší osobnost 

2. poloviny 20. století, jež v sobě spojuje bojovníka za svobodu a demokracii, 

světového státníka a politika, a silnou morální autoritu. Pro mnohé je symbolem 

nové svobodné Evropy, což dokazují četná vyjádření významných zahraničních 

státníků. Jelikož ale Lidové noviny nabízí skutečně obsáhlý obraz, nemůžeme 

také zapomenout na Václava Havla jako uznávaného autora. „Byl to jediný 

skutečně světový dramatik, kterého jsme od konce druhé světové války měli.“201 

Podle užívaných persvazivních prostředků lze tvrdit, že se nás Lidové noviny 

snaží o pozitivech osobnosti Václava Havla jednoznačně přesvědčit. 

Blesk 2011 

V deníku Blesk se první zmínka o úmrtí Václava Havla objevila v pondělí 

19. prosince, den po jeho smrti. Číslo vyšlo v mimořádném formátu A2, tedy 

o polovinu větším, než je běžné. Titulní stránku tvořila jedna velká černobílá 

portrétní fotografie usmívající ho se Václava Havla s daty jeho narození a úmrtí, 

s jeho typickým podpisem doplněným srdíčkem a textem „Muž, který změnil 
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národ. Děkujeme!“202 Václavu Havlovi je pondělní číslo Blesku o 16 stranách 

věnováno sice celé, nicméně na stránkách se kromě článků s fotografiemi 

objevuje hojně také inzerce, která na některých stránkách zabírá až polovinu 

prostoru. Reklamní sdělení se mi v tomto spojení zdají krajně nevhodná, zvláště 

proto, že se ve většině případů jedná o reklamy na zboží v obchodních 

řetězcích. Celé číslo Blesku je ozvláštněné tím, že již od druhé stránky je každá 

ze stránek lemována rámečkem, který je složen z černě orámované české 

trikolóry. Navíc se na každé stránce v horním vnějším rohu objevuje miniatura 

fotky Václava Havla z titulní strany s jeho jménem a roky narození a úmrtí. Tyto 

prvky se poté objevují i v dalších číslech všude tam, kde jsou stránky věnované 

Václavu Havlovi. 

První článek, který je Václavu Havlovi na druhé straně deníku Blesk 

věnován, se týká jeho manželky Dagmar a jejich chalupy na Hrádečku, kde 

Václav Havel zemřel.203 Blesk se zde dotýká jejich téměř patnáctiletého 

manželství a Havlova zdravotního stavu během tohoto období. Další příspěvky 

na této straně jsou věnovány vyjádřením významných osobností – prezidenta 

Václava Klause, předsedy vlády Petra Nečase, kardinála Dominika Duky 

a bývalé ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové. Zajímavým 

je jistě na třetí straně příspěvek šéfredaktora Blesku, Pavla Šafra, který se 

věnuje Václavu Havlovi z různých pohledů. Zmiňuje jeho původ, kvůli němuž 

měl problémy s komunisty, jeho bohémská léta („Žil mezi umělci a žil jako 

umělec.“204), Chartu 77, porovnává ho s Masarykem a popisuje jeho pobyt na 

Hradě. 

Další příspěvky jsou věnované smutečním akcím ve velkých městech, 

vyjádřením významných osobností i obyčejných lidí, prvním informacím 

k plánovanému pohřbu, fotografiím s popisky z Havlova života, jeho životním 

milníkům, známým výrokům a také jeho manželkám.   
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Na sedmé straně nabízí Blesk vzpomínkovou fotografii Václava Havla 

k vystřižení s popiskem: „Vystřihněte a nalepte na okno doma, v práci, v autě – 

všude, kde chcete vyjádřit účast se smrtí Václava Havla.“205 

Grafická a formální stránka bulvárního deníku Blesk je odlišná od všech 

zkoumaných listů. Objevují se zde vedle velkých barevných titulků a podtitulků 

také velké barevné fotografie zabírající někdy více prostoru, než samotný text 

článku, ke kterému patří; dále také různé infografiky a především velké 

množství inzerce. Jazyk je také velice odlišný, časté je používání expresivních 

výrazů.  

Pro Blesk je typické také to, že jsou otiskovány vyjádření obyčejných lidí 

nebo lidí, kteří měli s Václavem Havlem v minulosti něco společného. Takto se 

v Blesku objevuje rozhovor s jeho bývalým bodyguardem nebo s policistou, 

který ho pro Státní bezpečnost v 80. letech několik let sledoval na Hrádečku.  

Také další dny je tématu úmrtí Václava Havla věnován velký prostor, 

v úterý 20. prosince je to celkem třináct prvních celostránek, ve středu stránek 

jedenáct, ve čtvrtek, den před pohřbem, to byla část titulní strany a dalších pět 

stran k tomu.  

Na Štědrý den, v sobotu 24. prosince, vyšel mimořádně s ohledem na 

první svátek vánoční o den dříve Nedělní Blesk. Ten na své třetí straně 

upozorňoval na dvacetistránkovou přílohu věnovanou pohřbu Václava Havla 

a přinesl opět úvodník šéfredaktora Blesku Pavla Šafra. Ten v něm hovoří 

o národní hrdosti, kterou bychom měli v souvislosti s Havlovým pohřbem cítit ke 

svému státu a zemi. Celý příspěvek se nese v pozitivním duchu, ale nechybí 

mu i šéfredaktorova kritika: 

„Měl své slabosti. Bohužel připustil, že se kolem něj utvořila parta 

servilních přikyvovačů, kteří se vyznačovali pohrdáním obyčejnými lidmi. 

Vyčítali jim, že se prý za komunismu neměli odvahu ozvat. Tím se Havel mnoha 

lidem odcizil.“206 

Příloha o Václavu Havlovi nacházející se uprostřed svátečního 

Nedělního Blesku dává opět velký důraz na emotivní fotografie s popisky 
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a znovu je velmi úzce spjata s osobou Dagmar Havlové, vdovou po Václavu 

Havlovi. Její fotce je věnována již první strana této přílohy s emotivním 

vyjádřením: „Za vdovou Dagmar stál v Chrámu svatého Víta celý svět.“207 

Příloha se dále věnuje podrobnostem z Havlova pohřbu, přináší fotoreportáž, 

popisuje jak oficiální dění, tak dění za zdmi Hradu a na různých místech po 

České republice, zmiňuje, že pohřbu se zúčastnily jak osobnosti české 

i zahraniční kultury, tak čeští i zahraniční státníci a další významné osobnosti. 

Pro deník Blesk je charakteristické frekventované používání expresivních 

výrazů. V příspěvcích, které se věnovaly Václavu Havlovi, se objevily například 

tato expresivní a emotivní slova:  

 práskačství, mizerný původ, hippiezácký, máničkovský, učnák, 

kulisák, mánička, masakr, urvat (moc), fízlové, bachaři, odskákat (si 

něco), zabásnout, esenbák, havlománie, přikyvovač, svinstvo, 

rozpustilý, maličký 

Hodnotící slova s pozitivním významem byla ve spojitosti s Václavem Havlem 

publikována například tato: 

 neohrožený bojovník, vzdělaný a přemýšlivý člověk, svědomitý 

člověk, čestný člověk, nejcennější poklad, hrdinská a inspirativní 

osobnost 

Negativní hodnocení se objevila jak v souvislosti s osobou Václava Havla, např. 

nenáviděný (komunisty), nespravedlivá a přehnaná výčitka (proti Havlovi), 

utvořila se kolem něj (Havla) parta servilních přikyvovačů; tak v souvislosti 

s oznámením o jeho úmrtí, např. zdrcující zpráva.  

Intenzifikátory se objevovaly jak ve spojitosti s Havlovou osobou, tak v líčení 

smutku: 

 Nikdy jsem si nemyslela, že budu plakat, když umře státník. 

 Všude vládlo téměř absolutní ticho. 

 Celý život za ni bojoval.   
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Pokud bychom měli naznačit, jakým směrem se ubírala mediální reflexe 

Václava Havla v souvislosti s tématem jeho úmrtím a následným pohřbem 

v deníku Blesk, mohli bychom tento obraz shrnout následujícím způsobem. 

Václav Havel byl na stránkách deníku Blesk skloňován jako jeden z největších 

Čechů, jako člověk, který pro naši zemi udělal mnoho jak v disentu, tak později 

jako český (československý) prezident; je zobrazován jako neúnavný bojovník 

za demokracii, který válčil s komunistickým režimem, a když konečně tuto válku 

vyhrál, život mu začalo ztěžovat jeho vlastní zdraví. V těchto těžkých chvílích 

mu ale byla oporou jeho žena Dagmar, která se celým tímto obrazem výrazně 

prolíná. 

Deník Blesk se velmi soustředil na Havlův osobní a soukromý život, což 

je pro zástupce bulvárního tisku typické. O úmrtí a pohřbu Václava Havla psal 

nejvíce „lidově“, čemuž také odpovídá množství použitých expresivních výrazů. 

Na druhou stranu mu ale nechybí fakta, podobně jako tomu bylo v Poledním 

listu, když referoval o T. G. Masarykovi. Blesk tato fakta navíc k celkovému 

dokreslení obrazu dokládá mnoha fotografiemi, které jsou často velice emotivní. 

To platí zvláště v případech, když zobrazuje truchlící lid a především vdovu po 

Václavu Havlovi Dagmar. Ta je výrazným prvkem celého obrazu Václava Havla 

v Blesku. 
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5.3. Pohřeb T. G. Masaryka a Václava Havla 

Pohřeb T. G. Masaryka 

První československý prezident T. G. Masaryk zemřel v úterý 14. září 

1937 o půl čtvrté ráno na lánském zámku. Podlehl zápalu plic, se kterým 

bojoval již několik dní.  

T. G. Masarykovi byla po jeho úmrtí na lánském zámku sňata 

akademickým sochařem Makovským posmrtná maska tváře a sádrový odlitek 

jeho levé ruky. Poté byl nabalzamován a jeho ostatky byly v otevřené rakvi 

vystaveny v jedné z místností lánského zámku. Lidé z okolí mohli smuteční 

místnost navštívit, a naposledy se tak s prezidentem Masarykem rozloučit.   

Tři dny po smrti T. G. Masaryka byly za účasti rodiny i představitelů státu 

převezeny ostatky prezidenta z lánského zámku do Prahy. I přesto, že se 

převoz konal večer, jelikož „nebylo úmyslu činit z převozu ostatků 

prezidentových z Lán na Hrad smuteční manifestaci,“208 stal se převoz velkou 

událostí, o které noviny dlouze a detailně informovaly. Všechny vesnice 

a města, kudy průvod projížděl, byly zahaleny do smutku černými prapory 

a jejich obyvatelé se aktivně tohoto aktu účastnili. Tvořily se špalíry okolo cesty, 

kudy jel automobil s ostatky, a lidé tak mohli prezidentovi Masarykovi vzdát 

úctu. Davy lidí se zúčastnily také aktu přijetí ostatků T. G. Masaryka na 

Pražském hradě. Rakev s jeho ostatky byla poté vystavena na katafalku209 

„v Plečníkově síni starobylého sídla českých králů“210 na Pražském hradě. 

Poslední pohled na onu rakev, přišly věnovat statisíce lidí, kteří stáli dlouhé, 

několikahodinové fronty. „Hrad snad ještě nikdy v době svého trvání nezažil 

a dlouho ještě v budoucnu nezažije takové návštěvy…“211 
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„Jedni počítají, že sloupovou síní prošlo půl milionu lidí, jiní odhadují 

účast na sedm set tisíc. Co záleží na této číslici, když víme, že každou další 

hodinu by byl tábor pochodujících rostl v milion a přes milion?“212  

Pohřeb prezidenta Masaryka se konal v úterý 21. září 1937 od 10:00 

hodin na Pražském hradě, ulice, kterými se měl ubírat smuteční průvod, se ale 

začaly plnit už předchozího dne. Na pohřeb dorazili četné zahraniční delegace. 

Smuteční akt započal přenesením rakve s ostatky prvního československého 

prezidenta z katafalku ve sloupové síni na katafalk před Matyášovou branou. Po 

smutečních fanfárách přednesl svůj projev prezident republiky Edvard Beneš. 

Obřad byl zakončen chorály „Svatý Václave“ a „Kdož jste Boží bojovníci“. 

Rakev s ostatky T. G. Masaryka byla snesena na dělovou lafetu taženou třemi 

páry koní a prezident Osvoboditel mohl vyrazit na svoji poslední cestu Prahou. 

V průvodu před rakví defilovaly útvary československé armády, vedeni 

armádním generálem Janem Syrovým. Za rakví kráčela rodina, za nimi dále 

prezident Edvard Beneš, zástupci hlav cizích států, zástupci zahraničních vlád 

a další zahraniční delegace, dále pak představitelé československé vlády, 

členové pražského diplomatického sboru, členové obou sněmoven Národního 

shromáždění, představitelé církví, lékaři, legionáři, sokolové a další.  

Pohřební průvod prošel postupně těmito pražskými cestami: Pražský 

hrad – Prašný most – ulice Na Mariánských hradbách – Chotkova ulice - Klárov 

– Mánesův most - Smetanovo nábřeží – Sanytrová ulice (ulice 17. listopadu) - 

Pařížská - Staroměstské náměstí – Malé náměstí – Platnéřská – Křižovnická - 

okolo Karlových lázní po Masarykově nábřeží k Národnímu divadlu – Národní 

třída - Václavské náměstí - Hooverova třída (Wilsonova) k Wilsonově 

(Hlavnímu) nádraží. 

Z Hlavního nádraží byly ostatky převezeny speciálním otevřeným vlakem 

zpět do Lán, kde se konal soukromý církevní obřad pouze pro nejbližší. 

Prezident Masaryk byl poté pohřben ve společné hrobce se svou zesnulou 

manželkou Charlottou Masarykovou.  
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Pohřeb Václava Havla 

Václav Havel prodělal v průběhu svého posledního půl roku života 

několik nemocí, naposledy se léčil ze zápalu plic zhruba měsíc před svou smrtí. 

„I přes to, že Havel bojoval ze všech sil, jeho dlouholetý ošetřující lékař Tomáš 

Bouzek tušil, že každá další komplikace bude pro Havla pravděpodobně 

smrtelná, což se u té poslední potvrdilo.“213 Václav Havel zemřel v neděli 18. 

prosince ve čtvrt na jedenáct dopoledne na své chalupě na Hrádečku.  

Rakev s jeho ostatky byla hned druhý den, v pondělí 19. prosince, 

převezena bez pozornosti médií z Hrádečku do Prahy a byla na dva dny 

vystavena v duchovním středisku Pražská křižovatka214 ve Voršilské ulici. 

S Václavem Havlem se na toto místo přišlo rozloučit několik tisíc lidí215. Odtud 

byly ostatky převezeny proskleným pohřebním vozem přes Karlův most, 

Malostranské náměstí, Nerudovu ulici a Úvozem do kasáren Hradní stráže 

v Loretánské ulici, kde byla rakev přeložena na dělovou lafetu a koňským 

šestispřežením odvezena na Pražský hrad. Pohřebního průvodu se zúčastnily 

desetitisíce lidí a podobné množství se přišlo také poklonit k rakvi prvního 

českého prezidenta do Vladislavského sálu, kde byly ostatky uloženy na 

katafalk a další dva dny vystaveny veřejnosti. Po ukončení smutečního průvodu 

se ve Vladislavském sále konalo poslední rozloučení s Václavem Havlem za 

účasti významných osobností. Proslov zde pronesl prezident České republiky 

Václav Klaus. Veřejnost mohla smuteční akt sledovat na velkoplošných 

obrazovkách na Hradčanském náměstí. Od středy 21. prosince byl vyhlášen 

třídenní smutek. 

Pohřeb Václava Havla byl naplánován na pátek 23. prosince, den před 

Štědrým dnem, a stal se největším státním pohřbem od roku 1937, kdy by 

pohřben Tomáš Garrigue Masaryk. Rakev s ostatky Václava Havla byla v den 

pohřbu přenesena na katafalk do Chrámu sv. Víta, kde se od pravého poledne 

konala zádušní bohoslužba zahájená minutou ticha. Následovala státní hymna, 

v jejímž průběhu bylo z Lobkovické zahrady vypáleno 21 slavnostních salv. Mši 
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sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka a v úvodu zazněl dopis papeže 

Benedikta XVI. Na závěr zazněly projevy prezidenta Václava Klause, ministra 

zahraničí Karla Schwarzenberga a bývalé ministryně zahraniční USA Madeleine 

Albrightové. Obřadu se zúčastnili vyslanci 42 států, zástupci Evropské komise 

a parlamentu, NATO a Maltézského řádu. Přímý přenos obřadu mohli lidé 

sledovat jak na velkoplošných obrazovkách na II. nádvoří Pražského hradu 

a Hradčanském náměstí, tak i v České televizi. Po mši byla rakev s ostatky 

vynesena z katedrály Zlatou branou a naložena do pohřebního vozu, který ji 

odvezl do strašnického krematoria, kde proběhlo soukromé rozloučení 

s Václavem Havlem v kruhu rodiny a nejbližších přátel. Zpopelněné tělo 

Václava Havla bylo po Vánocích uloženo do rodinné hrobky na Vinohradském 

hřbitově, kde odpočívá i první žena Václava Havla Olga. Smuteční den byl 

završen velkým koncertem v pražské Lucerně, kde zahráli například The Plastic 

People of the Universe a další.  

Pohřeb Václava Havla byl zčásti inspirován pohřbem T. G. Masaryka, 

a proto lze mezi oběma smutečními akty najít některé paralely. Stejně jako byla 

rakev s ostatky prezidenta Masaryka vystavena na lánském zámku a posléze 

odvezena autem z Lán do Prahy na Pražský hrad, stejně tak byla vystavena 

i rakev s ostatky prezidenta Václava Havla v Pražské křižovatce a poté odtud 

odvezena také autem na Hrad. Jak vystavení, tak samotné převozy ostatků 

obou prezidentů se setkaly s obrovským zájmem veřejnosti, zvláště v případě 

T. G. Masaryka. K vystavené rakvi obou velikánů se na Pražský hrad přišly 

poklonit tisíce lidí, v případě T. G. Masaryka bylo množství lidí dle médií 

o mnoho vyšší. Další paralelou bylo použití dělové lafety při pohřbu obou 

velikánů. Masarykovo tělo na ní bylo vezeno dlouhou cestu - z Hradu až na 

Hlavní nádraží, a tento průvod byl hlavním slavnostním rozloučením s ním. 

V případě Václava Havla byla lafeta použita jen krátce - v rámci převozu rakve 

s jeho ostatky z Pražské křižovatky na Hrad byla lafeta symbolicky použita pro 

cestu z kasáren Hradní stráže k prostorám Vladislavského sálu Pražského 

hradu. Hlavním aktem rozloučení s Václavem Havlem byla ale slavnostní mše 

v Chrámu sv. Víta, která byla veřejnosti nepřístupná. Další paralelou, kterou 

můžeme při pohřbech obou těchto významných osobností nalézt, jsou proslovy 

prezidentů. Prezident Edvard Beneš měl dlouhý proslov před samotným 
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smutečním průvodem Prahou, prezident Václav Klaus pronesl projev jak při 

rozloučení s Václavem Havlem ve Vladislavském sále, tak při mši v Chrámu sv. 

Víta. V neposlední řadě můžeme nalézt paralelu ve vysokém zájmu 

zahraničních delegací zúčastnit se pohřbu obou prezidentů. Poslední paralelou 

mezi oběma pohřby je skutečnost, že po oficiálních smutečních slavnostech 

obou prezidentů se konaly ještě soukromé obřady pro nejbližší rodinu a přátele. 

Hlavní rozdíl v obou pohřbech spatřuji v tom, že pohřeb prezidenta 

Masaryka byl koncipován více pro obyčejný lid, který se s ním mohl při dlouhé 

cestě Prahou rozloučit. Naproti tomu pohřeb Václava Havla byl před lidem 

uzavřen v Chrámu sv. Víta. 
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5.4. Porovnání mediálního obrazu úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka 

a Václava Havla 

Důležitým aspektem, jenž ovlivňuje podobu mediální reflexe úmrtí T. G. 

Masaryka a Václava Havla, je skutečnost, že smrt prvního z nich byla všemi ve 

smutku očekávána, smrt druhého byla pro všechny bolestným šokem. T. G. 

Masaryk již několik dní před svou smrtí ležel, ohrožen zánětem plic, upoután na 

lůžku na lánském zámečku a lékaři už mu nedávali moc nadějí. Jeho úmrtí bylo 

den před soudným dnem v Lidových novinách podáváno jako neodvratné 

a i když si to nikdo nechtěl připustit, na jeho smrt se tak bylo možné připravit. 

Samotný fakt Masarykova úmrtí pak na stránkách Lidových novin nepůsobil už 

natolik zlomově a nesl se v podobném duchu, ověnčen podobným smutkem, 

jako články z předcházejícího dne. 

„Každý ví, že proti věku není léku a všichni jsme podrobeni neúprosným 

zákonům přírodním. A přece se nikomu nechce věřit. Zdá se nepochopitelnou 

myšlenka, že by nás opustil onen moudrý starý pán, kterému jsme důvěřovali 

jako nikomu na světě.“216  

Se smrtí Václava Havla to bylo jiné, přišla znenadání a všechny 

zaskočila. Své věděli pouze rodinní příslušníci, blízcí přátelé a jeho dlouholetý 

ošetřující lékař Tomáš Bouzek, kteří se s ním pravidelně vídali, když za ním 

dojížděli na chalupu na Hrádečku, kde Václav Havel poslední dny svého života 

pobýval. Oni tušili, že se blíží konec. 

„Viděl jsem ho tak dvakrát třikrát týdně a jeho stav se trvale zhoršoval. 

Přestál několik komplikací a všichni jsme čekali, že ta následující bude 

smrtelná.“217 

Převoz z Hrádečku do nemocnice ale Havel odmítal. I přes svůj špatný 

zdravotní stav se týden před svou smrtí ještě naposledy setkal na Foru 2000 se 

svým přítelem dalajlámou. Podle přítomného dokumentaristy Petra Jančárka, 
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který dlouhodobě mapoval Havlův život, bylo „od prvního okamžiku jasné, že 

oba muži tuší, že se vidí naposledy.“218 

Samotné podání informace o úmrtí obou mužů se také lišilo. 

Onemocnění T. G. Masaryka bylo pod stálým drobnohledem médií. V tisku se 

objevovaly podrobné lékařské zprávy z předchozího dne, sami redaktoři byli 

přítomni v blízkosti lánského zámečku, aby mohli aktuálně informovat své 

redakce o vývoji situace. Když došlo k nejhoršímu, zprávu o úmrtí T. G. 

Masaryka oznámil jeho syn Jan Masaryk přímo zástupcům České tiskové 

kanceláře, kteří tak mohli informaci šířit ihned dále. 

V případě Václava Havla se zpráva o jeho úmrtí šířila nejprve mezi jeho 

rodinou a přáteli a až po téměř dvou hodinách se dostala do médií, způsobem 

pro tuto dnešní dobu tak typickým. Prezidentův bývalý tajemník Václav Hanzel 

publikoval zprávu o úmrtí Václava Havla přes svůj facebookový profil v tomto 

znění: „Dnes ráno v 10.15 zemřel Václav Havel :-((((“219 Zpráva se ihned začala 

šířit celou zemí a během několika minut se dostala i na hlavní stránky 

zásadních zpravodajských serverů po celém světě. Až po tomto „úniku“ 

informace se na stránkách Václava Havla objevilo oficiální vyjádření pro tisk, 

které tam umístila tajemnice Václava Havla, Sabina Tančevová.  

Mediální reflexe pohřbů prezidentů T. G. Masaryka a Václava Havla je 

i přes odlišný dobový kontext velmi podobná. V obou případech se tisk 

dopodrobna zabýval informováním o podrobnostech pohřbu (včetně dopravních 

zpráv, či počasí), sděloval, které zahraniční delegace se pohřbu zúčastní, 

vykresloval zájem občanů o rozloučení se s prezidenty a z pohřbu přinášel 

detailní reportáž. I přesto, že se v Masarykově době v tisku neobjevovaly 

v hojné míře fotografie, v souvislosti s pohřbem jich bylo pro dokreslení celkové 

atmosféry použito nadmíru. 

                                                 
218

 KOLI A, Josef. Chystal Vánoce, pak zemřel. Lidové noviny. 2011, roč. 24, č. 295, s. 2.  
219

 Tamtéž, s. 2. 



 

92 

 

Paralely v mediálním obraze T. G. Masaryka a Václava Havla 

Důraz na demokracii 

T. G. Masaryk i Václav Havel se zasloužili o nastolení demokracie 

v našem státě a jako tvůrci demokracie jsou v příspěvcích, které se jich týkají, 

často zmiňováni. Oba jsou vykreslováni jako bojovníci za demokracii, evropští, 

či dokonce světoví, demokraté.  

„Masaryk ve válce a po ní dospěl na nejčestnější místo mezi 

intelektuálními vůdci světové demokracie. Anglie i Francie ví a cítí, že Masaryk 

byl pilíř, na kterém spočíval duchovní most spájející civilisaci západní 

s východní.“220 

„Sešli jsme se zde, abychom si připomněli život a dílo státníka, který byl 

natolik světově uznávanou osobností, že se stal symbolem boje za demokracii 

a lidská práva. Člověka, který se jako nikdo jiný zasloužil o mezinárodní 

postavení, prestiž a autoritu České republiky ve světě.“221 

Odkaz, který bychom měli následovat 

Další paralelou je zmiňování odkazu, jenž nám tu obě osobnosti 

zanechali a který bychom měli následovat. Poselstvím, které nám některé 

příspěvky přinášejí, je výzva k zachování myšlenek a idejí těchto významných 

osobností, k pokračování v jejich odkazu, jejž vybudovali, k rozvíjení ideálu 

demokracie. Příkladem je úryvek z projevu Edvarda Beneše na pohřbu T. G. 

Masaryka: 

„Volám vás všecky bez výjimky, od leva do prava, od poslední vísky až 

k tomuto hlavnímu městu, (…) vás všecky, kteří myslíte nejvíce na problémy 

sociální tohoto státu a vás, kteří se věnujete nejvíce problémům národnostním – 

všecky bez rozdílu volám vás v duchu a památce našeho prvního presidenta 

k plnění jeho odkazu a k budování jeho díla – k dobudování naší spravedlivé, 

pevné, nezdolné, vývojové humanitní demokracie.“222 
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V případě Václava Havla uvádím úryvek projevu ministra zahraničních 

věcí Karla Schwarzenberga, který se týká Havlova hesla „Pravda a láska“: 

„My víme, že boj o lásku a pravdu nesmíme nikdy vzdát. My všichni 

víme, že tento boj bude trvat po celou existenci lidstva. Já vím, že my, kteří 

jsme měli tu čest a radost s Václavem Havlem spolupracovat, na Hradě či jinde, 

a všichni ti přátelé, kteří dnes nemají možnost zde být, neustanou v tomto boji. 

Pane prezidente Havle, za pravdu a lásku a jejich vítězství budeme nadále 

bojovat. Neustaneme, můžete se na nás spolehnout.“223 

Kondolence a vyjádření představitelů českého státu i představitelů 

zahraničních 

Další paralelou, která spojovala oba prezidenty, bylo zveřejňování 

kondolencí a vyjádření nejrůznějších představitelů českého státu i představitelů 

zahraničních. Kondolence směřovaly většinou prezidentovi, rodině, nebo 

obecně českému lidu. Vyjádření vyslovovala úctu, poklonu, případně 

poděkování, byla vzpomínkami na prezidenty. V případě úmrtí Václava Havla 

byla otiskována také vyjádření jeho přátel, známých osobností, ale i obyčejných 

lidí.  

„Americký prezident F. D. Roosvelt presidentu Benešovi: Zasílám k úmrtí 

Vašeho krajana, milovaného presidenta Osvoboditele Masaryka, ze sebe i za 

americký lid projev hluboké účasti. Jeho neúnavné úsilí o mír a sympatie, které 

si získal ve Spojených Státech za svého pobytu, učinily ho drahým srdcím 

všech Američanů.“224 

„Předseda výkonného výboru Sovětského svazu Kalinin: Vyslovuji Vám, 

pane presidente, i spřátelenému čsl. národu hlubokou soustrast národů 

Sovětského svazu k úmrtí vynikajícího státníka Vaší vlasti, pana Masaryka, 

prvního presidenta Československé republiky, jenž bojoval za její neodvislost 

a vytvořil její demokratický režim.“225 
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 „Francouzský prezident Nicholas Sarkozy: Zprávu o úmrtí Václava Havla 

jsem přijal s velkým zármutkem a s hlubokým pohnutím. Jménem všech 

Francouzů zasílám upřímnou kondolenci celému českému lidu.“226 

„Hudebník Michael Kocáb: Upřímnou soustrast jeho nejbližším, 

a v podstatě celému národu. Byl náš nejcennější poklad.“227 

Významné osobnosti na pohřbu 

V příspěvcích týkajících se připravovaného pohřbu byly téměř denně 

aktualizovány informace o tom, jací zahraniční státníci a další významné 

osobnosti se pohřbu obou velikánů zúčastní. Jelikož T. G. Masaryk i Václav 

Havel byly osobnostmi světového významu, o účast na jejich pohřbu byl velký 

zájem. 

„Ze všech končin státu jsou ohlašovány zvláštní vlaky. Stejně i z ciziny 

přicházejí první zprávy o připravovaných výpravách. Největší počet hostí 

z ciziny přijede pravděpodobně z československé menšiny ve Vídni 

a z malodohodových států. I Paříž chystá zvláštní výpravu.“228  

„Na Pražský hrad se brzy ráno pomalu blížily skupinky lidí oblečených 

v černém a na dráze letiště v Ruzyni začaly přistávat vládní speciály z celého 

světa. Poklonit se a uctít památku exprezidenta Václava Havla dorazily desítky 

vládních delegací, prezidenti, premiéři, ministři. (…) Asi nejpočetnější 

zastoupení měly okolní státy - Slovensko, Polsko, Rakousko. Všichni chtěli 

vyjádřit úctu Václavu Havlovi.“229 

Vystavení tělesných ostatků 

Tělo prezidenta Masaryka bylo vystaveno na lánském zámku v otevřené 

rakvi a až po několika dnech bylo převezeno do Prahy na Pražský hrad. Převoz 

ostatků do Prahy provázely smuteční slavnosti ve vesnicích, kudy průvod jel, 

lidé se řadili ve špalíry podél silnic, aby mohli naposledy svého prezidenta 

pozdravit. V Plečnikově síni na Pražském hradě byla poté na katafalku 
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vystavena už zavřená rakev, ke které se postupně přišlo poklonit několik stovek 

tisíc lidí. Lidové noviny detailně popisovaly, jak k Pražskému hradu míří dlouhé, 

několikahodinové fronty lidí všech vrstev, poukazovaly na jejich odhodlání 

vytrvat i přes špatné počasí, opět zmiňovaly všudypřítomné ticho.   

Ostatky Václava Havla byly od začátku uzavřeny v rakvi a takto 

vystaveny nejdříve v duchovním centru Pražská křižovatka a poté byly 

přemístěny na Pražský hrad do Vladislavského sálu.  

Mediální reflexe těchto pietních míst, kde se mohli lidé naposledy 

rozloučit se svými prezidenty, byla velmi silná, jelikož i zájem lidí o ně byl 

obrovský. Příspěvky se objevují jak v tisku z roku 1937, tak v tisku z roku 2011, 

a to v seriózních i bulvárních listech. 

„Jsou to desetitisíce, snad 30.000 lidí, kteří tu stále v ulicích Břevnova 

a Hradčan čekají na prchavý okamžik posledního pohledu na rakev. (…) 

Čekající dav působí mohutným dojmem. Mluví se tiše, nikdo nereptá na 

dlouhou cestu, kterou musí podstoupit, nečiní obtíží.“230 

„Tisíce lidí opět mlčky stály v mrazivém počasí a čekaly, kdy se dostanou 

k prezidentově rakvi a položí před ni květinu. (…) K rakvi kondolující přistupovali 

po jednom. Každý před ní chvíli postál, někdo se poklonil, někdo i poklekl.“231  

Ošetřující lékaři 

Bezprostředně po úmrtí obou prezidentů (v případě Masaryka ještě dříve, 

už během jeho onemocnění) se z příspěvků dovídáme, kdo byl jejich hlavním 

ošetřujícím lékařem. V případě Masaryka je zmiňování častější, jelikož noviny 

otiskovaly aktuální zprávy o zdravotním stavu T. G. Masaryka a v této 

souvislosti bylo jméno jeho ošetřujícího lékaře zmiňováno.  

„V časných hodinách ranních zjistil ošetřující lékař presidentův dr. 

Maixner známky začínajícího zánětu plic.“232 

„O jeho zdraví pečovala manželka Dagmar, jeho osobní lékař Tomáš 

Bouzek, ale také sestry boromejky, které se u Havlových střídaly.“233 
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Posmrtná maska 

Z tisku jsme se dozvěděli, že oběma prezidentům byla po jejich úmrtí 

sejmuta posmrtná maska. V případě T. G. Masaryka nám bylo odhaleno, který 

sochař tento akt provedl, v případě Václava Havla nikoliv. 

Rozdíly v mediálním obraze T. G. Masaryka a Václava Havla 

Kritika osobností 

I přesto, že se už ve 30. letech v Československu vyhrocovala mimo jiné 

situace s německou menšinou a vzmáhal se český fašismus, nikdo si nedovolil 

vyčítat podíl na stavu republiky T. G. Masarykovi. O jeho osobě se objevila 

nepatrná kritika pouze v jednom jediném článku v Poledním listu (viz kapitola 

5.1. str. 74) a týkala se jeho vztahu k demokracii a humanismu. Naproti tomu se 

média v případě Václava Havla kritice nebránila, zmínila i některé výtky 

a poukázala na chyby, které Václav Havel za své prezidentství učinil. 

„Jakousi přesmyčkou se z člověka, který do českého veřejného diskurzu 

vnesl termín „mafiánský kapitalismus“ a jeho kritiku, stal pro kdekoho symbol 

téhož. A nejen to. Byl to bohatý člověk v časech, kdy se zvedá vlna odporu proti 

bohatství, vůdčí bojovník proti komunismu, který vzpomínky v mnoha myslích 

vyhladily do podoby jakési bezproblémové a přitažlivé idyly, jíž by bylo fajn si 

zopakovat.“234 

„Je třeba říci, že na Hrad vstoupil jako cizinec za potlesku davů, ale 

dlouhým pobytem na tomto Hradě se odcizil lidem a byl také tak trochu 

cizincem uprostřed svého národa.“235 

Spontánní setkávání 

Již pár hodin po Havlově smrti se lidé se začali spontánně srocovat na 

určitých místech České republiky, zvláště v Praze – na Václavském náměstí 

u sochy sv. Václava a na Národní třídě. Lidé zapalovali svíčky, pokládali 
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květiny, vystavovali Havlovy podobizny, přišli na chvíli mlčky postát, aby uctili 

Havlovu památku. Odpoledne se poté konali pietní akce svolané přes sociální 

sítě, a lidé tak na těchto místech kromě tichého postávání, pokládání květin 

a zapalování svíček mohli vyslechnout také různé projevy či „hymnu“ sametové 

revoluce – Modlitbu pro Martu od Marty Kubišové.  

„V rukou smutnících se opět objevily klíče nebo alespoň symbolické 

„véčko“.“236 

Svíčky a květiny ovšem lidé kladly i na jiná místa v Praze – na Pražském 

hradě, před vilou Havlových ve Střešovicích či před Havlovou chalupou na 

Hrádečku, a na mnoha dalších místech v celé České republice. 

Tyto spontánní projevy lidí se po úmrtí T. G. Masaryka neděly. Lidé sice 

stejně jako v případě úmrtí Václava Havla vystavovali do oken podobizny 

a busty T. G. Masaryka a zapalovali svíčky, nesrocovali se ale spontánně na 

různých místech republiky, aby uctili jeho památku. Noviny té doby byly ale 

zahlceny informováním o tom, kde všude se v republice konaly oficiální svolané 

tryzny za prezidenta Masaryka, které pořádaly různé spolky, organizace či 

města.   

„Všechna města v republice konají pietní slavnosti k poctě mrtvého 

prezidenta. Jednotlivé zprávy nelze pro nedostatek místa uveřejňovat. 

Vybíráme jednu z mnohých z Loun. Celé Louny halí se ve smutek. (…)237 

Vztah k manželkám 

Podstatný rozdíl v referování o osobnostech T. G. Masaryka a Václava 

Havla je v tom, jakým způsobem se média zabývají jejich manželkami. 

Manželce T. G. Masaryka, Charlottě Masarykové, se Lidové noviny v roce 1937 

nevěnují téměř vůbec. Existuje o ní zmínka v článku o Masarykově rodině, kde 

je ale uvedeno jen to, kdy a kde se narodila a kdy měli s T. G. Masarykem 

svatbu. Poté už se o ní Lidové noviny zmiňují jen tehdy, když informují o tom, 

že je pohřbena na lánském hřbitově, kde bude brzy pochován i T. G. Masaryk: 

„Zde odpočívá ta, jež mu v životě byla lidsky nejbližší a nejdražší…“238 

                                                 
236

 SUCHA , On řej a Miloš ŠE  ÝŘ. Museli jsme se rozloučit. Lidové noviny. 2011, roč. 24, č. 295, s. 4. 
237

 Pietní slavnosti ve všech obcích. Polední list. 1937, roč. XI, č. 259, s. 4. 
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Manželkám Václava Havla je věnován větší prostor především v deníku 

Blesk. Již první číslo deníku Blesk po Havlově smrti věnuje přeživší manželce 

Václava Havla Dagmar Havlové první článek a zmiňuje se o jejich manželství, 

o tom, jak byla Václavu Havlovi manželka oporou v těžkých chvílích. Oběma 

manželkám, první manželce Olze i druhé manželce Dagmar, je pak věnován 

ještě celý jeden článek na konci stejného čísla Blesku. Dagmar Havlová se 

objevuje i v dalších příspěvcích v následujících vydáních Blesku, kde je jí 

samotné i jejímu soužití s Václavem Havlem poskytnuto dokonce několik 

samostatných stránek (na titulní stránce nazvaných „Zvláštní příloha: Dagmar 

Havlová“)239.  

„Dagmar Havlová Veškrnová dosáhla coby herečka nemalé popularity 

před sňatkem s Václavem Havlem a po jeho boku se stala jedním z pilířů 

společenského života země i následnou módní ikonou. Je bez debat, že místo 

na výsluní jí bude patřit i nadále.“240 

Deník Blesk se zvláště věnuje projevům smutku Dagmar Havlové. Fotky 

bývalé první dámy jako „zdrcené vdovy“241 se vyskytují jak na titulní straně, tak 

i uvnitř listu.  

Lidové noviny naproti tomu publikovaly o Dagmar Havlové pouze několik 

málo zmínek. V jednom z čísel Lidových novin se objevil článek o tajné svatbě 

Václava Havla a tehdy ještě Dagmar Veškrnové na Žižkovské radnici242, poté 

byla vdova po Václavu Havlovi zmíněna už jen v popiskách fotografií, které 

dokumentovaly smuteční průvod a mši v Chrámu sv. Víta.  

Vyjádření komunistů 

 Lidové noviny z roku 1937 otiskly po úmrtí T. G. Masaryka prohlášení 

komunistů s titulkem „Soustrast někdejších odpůrců“, v němž se komunisté 

hlásí k odkazu Masarykovu a vyjadřují soustrastné city dělníků. 

“Revoluční dělnictvo jako povolaný dědic hlásí z odkazu T. G. Masaryka 

ke všemu tomu, co znamená boj za pokrok, boj proti reakčním předsudkům, boj 

                                                                                                                                               
238

 Lch. Lánský hřbitov čeká. Lidové noviny. 1937, roč. 45, č. 473, s. 2. 
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 MACE , Petr. Příloha o paní Dagmar: Příb h lásky. Blesk. 2011, roč. 20, č. 296, s. 9.  
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za svobodu politickou, za sociální spravedlnost, boj za mír, boj za demokracii 

a pokrokové poslání českého národa a druhých národů republiky.“243  

Po smrti Václava Havla se mladí radikální komunisté vyslovili na svém 

webu velice ostře, jejich příspěvek otisk deník Blesk s vyjádřením, že mluvčí 

KSČM výrok odsoudila. 

„Národe, oslavuj! Zemřel Václav Havel, sluha USA, NATO, sudetských 

Němců a Izraele. Zemřel největší zrádce českého lidu!“244   
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Závěr 

 

Cílem diplomové práce „Odcházení velikánů československé 

demokracie; komparace mediálního obrazu úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka 

a Václava Havla v českém tisku“ bylo postihnout mediální obraz obou 

prezidentů, který prezentovala tištěná seriózní i bulvární média dané doby. 

Práce kladla důraz zvláště na hledání paralel, které by oba velikány v českém 

tisku spojovaly, na druhé straně se pokusila zjistit, čím se jejich obraz v tisku 

lišil. Na většinu otázek, které si práce na začátku kladla, je odpovězeno již 

v předchozí části u porovnání výsledků výzkumu. 

I přesto, že T. G. Masaryk a Václav Havel vstupovali na politickou scénu 

v jiné době a za jiných dobových podmínek, stál před nimi v mnoha směrech 

podobný úkol – navrátit českému národu svobodu a demokracii a vybudovat 

nový stát. Právě důraz na demokracii je nejvýraznější paralelou, která se 

prolíná celkovým obrazem obou osobností v českém tisku v době jejich úmrtí 

a pohřbu. V tomto období měla média možnost věnovat osobnostem prezidentů 

rozsáhlý prostor, a rozebírat tak podrobně jejich život, dílo, náhled na politiku či 

jejich zásluhy. Ve výsledném mediálním obrazu osobností T. G. Masaryka 

a Václava Havla lze ale podobností nalézt více. Velmi důležitou paralelou je 

v tomto ohledu zdůrazňování nutnosti následovat odkaz, který nám tu oba 

velikáni zanechali. Poselstvím, které mediální obrazy přinášejí, je výzva 

k zachování myšlenek a idejí těchto významných osobností, k rozvíjení ideálu 

demokracie. 

Paralely v mediálním obrazu T. G. Masaryka a Václava Havla, který 

prezentovala média dané doby, převážily, objevila se nicméně také nejedna 

odlišnost. Tou nejpodstatnější byla kritika obou prezidentů. Na rozdíl od 

Václava Havla, o kterém se média nebála kriticky zmínit, tento aspekt v případě 

T. G. Masaryka téměř absentuje. Lidové noviny tehdejší doby se do kritiky 

nepustily vůbec, Polední list pouze vyjádřil nevýrazné zpochybnění nad 

Masarykovým vztahem k demokracii a humanismu.  

Ve všech zkoumaných listech nadmíru převážilo pozitivní vyznění 

mediálního obrazu obou prezidentů, což dokazují také použité persvazivní 

prostředky, jejichž analýza byla součástí našeho výzkumu. Jejich užití 
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v souvislosti s mediálním obrazem prezidentů T. G. Masaryka a Václava Havla 

je v seriózních i bulvárních listech podobné jak v tehdejší době, tak dnes. Pouze 

u deníku Blesk bylo navíc vypozorováno nadměrné použití expresivních 

a emotivních persvazivních prostředků (což je pro bulvární tisk typické), čímž se 

od ostatních listů mírně odlišoval. 

Reflexi obou osobností věnovala média poměrně rozsáhlý prostor 

a zvláště v prvních dnech po jejich úmrtí a poté v souvislosti s jejich pohřbem 

byly příspěvky v tisku velmi emotivní, a to jak v případě seriózních, tak 

i bulvárních novin. V tomto ohledu působil nejvýrazněji deník Blesk při 

referování o Václavu Havlovi. Napomohlo k tomu mnoho použitých fotografií, 

které dokreslily celkovou posmutnělou atmosféru, a také fakt, že se deník velmi 

nápadně soustředil na Havlův osobní život, více než na komplexní rozbor jeho 

osobnosti. Úsilí nabídnout celkovou analýzu osobnosti nejvíce vycházelo 

z Lidových novin z roku 2011, které předkládaly obraz Václava Havla. Jako 

protipól k těmto listům stály překvapivě Lidové noviny z roku 1937 přinášející 

obraz T. G. Masaryka, u nichž nad informační bohatostí převažovalo líčení 

hlubokého smutku, který zasahoval všechny vrstvy společnosti. Více faktů 

z Masarykova života, které postrádáme v Lidových novinách, přináší Polední 

list, jehož přístup ovšem vzhledem k nepřátelskému vztahu jeho vydavatele 

k T. G. Masarykovi působil chladně. 

 Mediální obraz úmrtí a pohřbu prezidentů Tomáše Garrigue Masaryka 

a Václava Havla lze porovnat s obrazem, který o obou osobnostech sdílí dnešní 

společnost. T. G. Masaryk je stále vnímán jako nezpochybnitelná autorita, jež 

se zasadila o vznik Československého státu, jako bojovník za demokracii, 

humanitu a pravdu. Václav Havel je sice většinou lidí vnímán také pozitivně, 

jako symbol boje za svobodu a navrácení demokracie našemu státu, na rozdíl 

od T. G. Masaryka má ale mnoho odpůrců a kritiků. I přesto ale předložený 

mediální obraz obou prezidentů a jejich porovnání potvrzuje, že se jedná 

o velikány československé (české) demokracie, kterým zásluhy o stát 

a nastolení demokracie lze jen těžko upřít. I přes kritiku a některé odpůrce 

Václava Havla doufejme, že stejně jako jsou osobnosti Tomáše Garrigue 

Masaryka a Václava Havla oceňovány v zahraniční, budou jednou stejně 

doceněny i českým národem, který bude směle pokračovat v jejich odkazu. 
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Summary 

The aim of the thesis „Leaving of Czechoslovak democracy giants; 

comparison of media images of Tomas Garrigue Masaryk’s and Václav Havel’s 

death and funeral in Czech Press“ is to capture the media image of the 

presidents which broadsheet and tabloid newspapers present at the time of 

their death and funeral. In this matter media analyzed lives of these great 

personalities, their work, political views, their acceptance and renown abroad, 

their merits and their critical reception as well.  

The main focus of this study is to find the parallels that appear in the 

media images of both presidents in the Czech press on one hand. On the other 

hand it endeavors to describe how their images differed. The most significant 

parallels connecting the overall picture of both personalities in the Czech press 

at the time of their death and funeral are the emphasis on democracy and the 

development of its ideals. Among other similarities, appeal for preservation of 

thoughts and ideas of these great personalities have to mentioned, as well as 

legacy they left us which should be followed. 

The parallels in the presented media image of T. G. Masaryk and Vaclav 

Havel prevail, however many differences appear there as well. The most 

fundamental difference is the criticism of the presidents. In the case of Vaclav 

Havel media are not afraid to present criticism, but in the case of T. G. Masaryk 

this aspect is almost absent. 

Media dedicated a lot of space to both presidents at the time of their 

death and funeral. Articles are, particularly in the early days, very emotional – 

both in broadsheet and tabloid newspapers. The positive tone of presidents’ 

media image significantly outweighs in the surveyed newspapers as evidenced 

by used persuasive tools. 
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