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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Listopadové události roku 1989 prizmatem regionálních médií 

v tehdejším okresu Hradec Králové pojednává o přístupech k událostem od 17. listopadu 1989 

až do konce roku 1989 v tehdejších regionálních médiích – Československém rozhlase a 

deníku Pochodeň. Autorka si téma vybrala zejména proto, že je sama novinářkou působící 

v dotyčném regionu a přichází do styku s pamětníky událostí z novinářské obce. Jejich paměť 

je stále živá a jsou tak schopni poskytnout cenná svědectví doby ve východočeských médiích, 

jejichž přístup k listopadovým událostem ještě nebyl do hloubky zanalyzován. Práce se snaží 

zejména sledovat názorovou proměnu vybraných médií, kterými jsou právě královéhradecká 

pobočka Československého rozhlasu a také východočeský deník Pochodeň. Významný díl 

praktické části pak zabírají rozhovory s někdejšími redaktory Československého rozhlasu 

Milanem Dusem z Československého rozhlasu Hradec Králové a Bohumilem Ulrichem, jenž 

v revolučním roce pracoval v deníku Pochodeň. Analýza těchto všech materiálů přináší 

ucelený pohled na mediální obraz listopadových událostí v regionu. 

 

Abstract 

The bachelor thesis „November 1989 events in the perspective of Hradec Králové region 

media“ deals with the attitude of the Czechoslovakian Broadcasting channel and the regional 

daily newspaper Pochodeň about the events happened from November 17, 1989 untill the end 

of the 1989. The author has chosen this topic because she works as a journalist in Hradec 

Králové region herself, and she has been in touch with witnesses of the events. Their memory 

is still alive and they are able to provide valuable testimony about Hradec Kralove media of 

the past.  Media attitude of this region to the November 1989 events was never analyzed in 

depth. The thesis aims to track the change of opinion that happened within these media 

outlets. The interviews with former journalists, Milan Dus from the Czechoslovakian 



Broadcasting channel and Bohumil Ulrich from the daily newspaper Pochodeň, make a 

relevant part of this thesis. The analysis of above mentioned materials allows for a full 

account of how media portrayed the November 1989 events. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce s názvem Listopadové událostí roku 1989 prizmatem regionálních 

médií v  okresu Hradec Králové si klade za cíl zmapovat vývoj informování obyvatel o 

událostech, které se staly od 17. listopadu 1989 až do konce roku 1989. Podkladem pro to 

budou dvě nejvýznamnější média v bývalém okrese Hradec Králové: deník Pochodeň a 

Československý rozhlas Hradec Králové. Z důvodu opravdu názorného vývoje informování o 

této události popisuje a srovnává materiály z konce roku 1989 s těmi po historicky prvních 

svobodných volbách v roce 1990, až do prvního výročí takzvané sametové revoluce. Téma 

revoluce roku 1989 v České republice je stále aktuální, avšak z regionálního hlediska, a to 

zejména z Hradecka, není příliš popsané. A to ani v literatuře, jejíž shánění bylo obtížné. 

Dostupné jsou zejména publikace věnující se událostem s celostátním významem. Jako 

nejvhodnější cestu k získání informací z mediálních kruhů té doby proto autorka zvolila 

osobní setkání a rozhovory se dvěma novináři aktivními v roce 1989 i poté. Respondenty byli:  

Milan Dus, někdejší redaktor Československého rozhlasu, pozdější dlouholetý editor 

regionální přílohy deníku MF DNES a také vysokoškolský pedagog, a Bohumil Ulrich, 

někdejší redaktor zahraniční a motoristické rubriky deníku Pochodeň, který přinesl cenné 

informace ke konkrétním záležitostem, na něž při zpracovávání bakalářské práce narazila. 

Informace a vzpomínky získané od této dvojice novinářů byly důležitým svědectvím a 

především materiálem pro zpracování této bakalářské práce. Autorka upustila od rozhovorů 

s bývalým redaktorem ČTK Vladimírem Bílkem a s režisérem Českého rozhlasu Pavlem 

Krejčím. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V druhé, praktické, části se 

práce zaměřuje na kvalitativní analýzu článků a reportáží v regionálních médiích z konce roku 

1989. Kvalitativní analýzu autorka zvolila kvůli snaze co nejvíce pochopit přístup obou médií 

k událostem, které byly pro novináře zvyklé do té doby pracovat v souladu s dosavadním 

politickým zřízením, naprosto nové a tito novináři se museli s nově vzniklou situací 

popasovat. Nejpřínosnější publikací pro zpracování této práce byly určitě Dějiny českých 

médií v datech od kolektivu autorů v čele s Doc. PhDr. Barbarou Köpplovou, CSc., která byla 

dokonalým vodítkem k pochopení vývoje v médiích. Historické souvislosti zase výborně 

poskytla publikace Jaromíra Procházky Poválečné Československo.  Výběrem literatury se 

autorka částečně odchýlila od tezí, neboť při postupném získávání informací našla jiné 

publikace, které jí byly ke zpracování tématu užitečné. U části publikací z tezí měla problém 

s jejich dostupností, byla proto nucena je nahradit. Oproti tezi se odchýlila také v rozsahu 

zpracovávaných mediálních obsahů, neboť v roce 1990 začala média řešit již jiné události. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Vývoj politické situace v Československu v letech 1948 až 1989 

Pro celistvější pochopení zkoumaných událostí je třeba přiblížit vývoj 

v Československu od roku 1948, kdy se k moci dostala Komunistická strana Československa 

(KSČ). Neboť pokud by nedošlo k událostem roku 1948 a vazbě k Sovětskému svazu, 

revoluce v roce 1989 by nejspíš nebyla vůbec nutná. 

1.1 Události směřující k Únoru 1948 a „vítězný“ únor 1948 

Vývoj po 2. světové válce v Československu začal nabírat směr orientovaný na Svaz 

sovětských socialistických republik (SSSR, Sovětský svaz) již po květnu roku 1946, kdy 

první poválečné parlamentní volby s přehledem vyhrála Komunistická strana Československa 

(KSČ), která v celostátním průměru zahrnujícím Čechy, Moravu a Slovensko získala 38 

procent hlasů. Nejsilnější mandát získali komunisté v Čechách, kdy jim svůj hlas do 

volebních uren vhodilo 43 procent voličů, na Moravě získali 34 procent hlasů a nejméně pak 

na Slovensku, pouze 30 procent hlasů. 
1
 Předsedou nové vlády se proto stává lídr 

komunistické strany Klement Gottwald. 

A je to právě jeho vláda, která o rok později určuje další směřování Československa 

tím, že odmítá takzvaný Marshallův plán, jehož prostřednictvím jedna z vítězných mocností, 

Spojené státy americké, nabídla poválečnou pomoc evropským zemím. Československo ho 

však pod vedením Sovětského svazu odmítá, spolu s ostatními státy nově vytvářeného 

Východního bloku. 

Na definitivní potvrzení vlády komunistické strany v Československu má vliv rozkol 

mezi komunisty a demokraty ve vládě ohledně tehdejšího Sboru národní bezpečnosti (SNB). 

Dne 13. února odvolává zemský velitel SNB osm obvodních velitelů v Praze, kteří nejsou 

členy komunistické strany, s čímž nesouhlasí vláda a usnese se, aby ministr vnitra zvolený za 

KSČ Václav Nosek tyto změny zrušil a velitelé zůstali na svých místech. Ten toto však 

odmítá.
2
 

                                                           
1
 PROCHÁZKA, Jaromír. Poválečné Československo: 1945-1989., s. 15, Praha: Univerzita Karlova, 1991. ISBN 

80-706-6437-1. 
2
 PROCHÁZKA (1991), s. 30 
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Noskův krok je důvodem, že 20. února roku 1948 podává dvanáct ministrů zvolených 

za stranu lidovou, socialistickou a slovenskou demokratickou demisi. Následují masová 

shromáždění a generální stávka svolaná komunisty na 24. února 1948. Vznikají takzvané 

akční výbory Národní fronty, zbavující funkcí odpůrce KSČ, a Lidové milice, ozbrojené 

složky tvořené sympatizanty komunistů. Ti pomocí obou složek vytvářejí tlak na 

demokraticky smýšlející veřejnost i na prezidenta republiky Edvarda Beneše. 

Beneš proto 25. února 1948 demisi nekomunistických ministrů přijímá a vládu 

doplňuje lidmi navrženými Gottwaldem.  Edvard Beneš následně v červnu 1948 abdikuje, 

Klement Gottwald se tak stává prvním československým dělnickým prezidentem. 

Pozici komunistické strany v únoru 1948 silně podporuje i tehdejší Československý 

rozhlas, který v té době skrze ministerstvo kultury vedené Václavem Kopeckým zcela 

ovládají komunisté. Padesát komunistů ze závodní organizace KSČ v rozhlase nepřetržitě 

střeží významná pracoviště v organizaci již od 18. února 1948, kdy tamní organizace 

vyhlašuje pohotovost.
3
 

Rozhlas následně odvysílá projev Klementa Gottwalda ze Staroměstského náměstí dne 

21. února 1948 a zejména Gottwaldův projev z Václavského náměstí 25. února 1948, kdy 

komunistický premiér oznamuje přijetí demise vlády prezidentem Edvardem Benešem i s jeho 

proslulým prohlášením „Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky“
 4
. 

1.1.1 Vliv komunistického puče na československá média 

Strukturu tisku v novém režimu komunisté určují takzvaným Košickým vládním 

programem již v dubnu 1945. Program v 15. Článku slibuje „důkladnou očistu v oblasti 

žurnalistiky, rozhlasu a filmu“.
5
 

Československý rozhlas přebírají komunisté do své moci celkem snadno ještě před 

převratem dne 25. února 1948. V tisku však mají situaci o něco složitější, jeho ovlivňování se 

jim daří až později a postupně. Do převratu mají ve svých rukou pouze Rudé právo, které 

KSČ vydává od roku 1920. Postupně však komunisté likvidují deníky vydávané ostatními 

politickými stranami, které po únorových událostech buď úplně přestávají existovat či se musí 

                                                           
3
 K PPLOVÁ, Barbara. Dějiny česk ch médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd., s. 64, Praha: 

Karolinum, 2003, 461 p. ISBN 80-246-0632-1. 
4
 K PPLOVÁ (2003), s. 64 

5
 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý 5. dubna 1945 v Košicích, čl. XV 

(http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm, [online] (20. ledna 2015) 

http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm
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na nátlak KSČ přetransformovat. Umlčet demokratický tisk pomáhají zejména akční výbory, 

a to následujícími způsoby: V tiskárnách odmítají noviny tisknout, papírny vydavatelstvím 

nedodají papír, železniční akční výbory odmítnou tisk převážet.
6
 

Necelý měsíc po převratu přistupuje vláda Národní fronty k revizi všech povolení 

k vydávání novin a časopisů. Od března do prosince roku 1948 tak zanikne vydávání 350 

časopisů. Počet deníků v Československu se snižuje z 30 na 14 v Čechách a ze 14 na 8 na 

Slovensku. Z více než stovky krajských deníků komunisté jejich počet zredukují na necelých 

20
7
. Omezení vydávaných titulů účinně pomůže i vyhláška o hospodaření papírem z dubna 

roku 1948 a červnová vyhláška o snížení inzerce, díky níž se periodika stávají finančně 

závislá na státu. 
8
 

Nepohodlní novináři jsou akčním výborem vyloučeni ze Svazu československých 

novinářů, mezi prvními jsou například velcí kritikové politiky KSČ Pavel Tigrid a Ferdinand 

Peroutka, čistka se dotýká celkem 86 žurnalistů.
9
   

1.2 Tvrdá totalita: 50. léta 

Československo se stává pevnou součástí sovětského bloku, když v roce 1949 vstupuje 

do ekonomického paktu Rady vzájemné hospodářské pomoci a o 6 let později se stává členem 

vojenské Varšavské smlouvy.  Od roku 1949 zavádí komunistická strana řízení státního 

hospodářství pomocí pětiletých hospodářských plánů, takzvaných pětiletek. 

Na přelomu 40. a 50. let také probíhá proces dokončování znárodňování podniků a též 

zemědělská kolektivizace dle zákona o jednotných zemědělských družstvech (JZD). Upevnění 

moci komunisté dosahují i vykonstruovanými politickými procesy, například s generálem 

Heliodorem Píkou, právničkou Miladou Horákovou, bývalým generálním tajemníkem KSČ 

Rudolfem Slánským, ale i pozdějším československým prezidentem Gustávem Husákem. 

Část odsouzených je rehabilitována v 60. letech 20. století, většina však až po pádu režimu 

v roce 1989.
10

 

                                                           
6
 PROCHÁZKA (1991), s. 37 

7
 K PPLOVÁ (2003), s. 384,  

8
 GROMAN, Martin. Řízení československ ch médií v 50. letech 20. století., s. 60, Praha: Sborník národního 

muzea v Praze, 2008. 
9
 ŠKARDA, Petr. Regulace tištěn ch médií ze strany ministerstva informací a ÚV KSČ v roce 1948., s. 49, Brno, 

2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita, vedoucí práce: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. 
10

 TOMEK, Prokop. 50. léta politické procesy [online], http://www.totalita.cz/50/50_01_016.php, 20. ledna 2015 

http://www.totalita.cz/50/50_01_016.php


7 
 

Nejtužší období režimu opadává až po smrti Josifa V. Stalina a Klementa Gottwalda 

v březnu 1953. O tři roky později dochází v SSSR k odsouzení kultu osobnosti. Po 

Gottwaldově úmrtí se do prezidentského křesla dostává Antonín Zápotocký, který ještě týž 

rok vyhlásí měnovou reformu, jíž de facto ožebračí obyvatelstvo Československa. Podle výše 

hotovosti a vkladů dochází k přepočítání v poměru 5:1 až 50:1.
11

 

Po komunistickém puči jsou obyvatelé Československa odkázáni pouze na státem 

řízená média podléhající cenzuře. Informace ze zahraničí je možné získat z vysílání 

rozhlasové stanice Svobodná Evropa, která začíná vysílat v červenci roku 1950. Pokusný 

třicetiminutový pořad do Československa je odvysílán 4. července 1950. Redakci v New 

Yorku v té době vede Ferdinand Peroutka.
12

 Média podléhají cenzuře. V letech 1948 až 1953 

se realizuje cenzura stranická, v dalších letech pak jde o cenzuru státně-stranickou
13

. 

V jednotlivých ideologických odděleních krajských výborů KSČ je určený referent pro tisk, 

v okrese pak tuto funkci vykonává buď tajemník pro ideologickou práci, nebo referent pro 

agitaci.
14

 

1.3 Období tání a následného vystřízlivění: 60. léta 

V roce 1960 je vyhlášena Československá socialistická republika (ČSSR). Stát kromě 

nového názvu získává i nový znak, prezident Antonín Novotný vyhlašuje v letech 1960 a 

1962 amnestii, která osvobodí desítky politických vězňů z vykonstruovaných procesů 50. let. 

V této době zároveň krachuje 3. pětiletka a jsou nutné ekonomické reformy, které jsou 

navrhovány tak, aby více připomínaly tržní hospodářství, například nastavení výroby tlaku 

trhu či nesení důsledků za špatné hospodaření podniky.
15

 

Šedesátá léta přinášejí i určité uvolnění situace a tím pádem kulturní rozvoj 

v československých médiích. Československý rozhlas nabízí zábavné pořady, z nichž část 

v portfoliu rozhlasu vydrží až do současnosti. Vypravěč Vlastimil Brodský v lednu roku 1961 

poprvé uspává československé děti svým pořadem Dobrou noc, děti, napřesrok začíná vysílat 

vědecko-populární pořad Meteor, v roce 1963 vzniká po vzoru britské BBC oblíbený pořad 
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 TUČEK, Miroslav. Měnová reforma 1953 a některé širší souvislosti, [online], 
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 K PPLOVÁ, (2003), s. 67 
13
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Kolotoč. Rok 1965 přináší Mikrofórum, týdeník pro lovce zvuku Halali či pořad Jiřího 

Suchého Gramotingl-tangl. O rok později se ve vlnách Československého rozhlasu rodí 

fiktivní postava Járy Cimrmana ve vysílání Vinárny u pavouka
16
. Média se začínají věnovat i 

informacím ze západního světa a některá z nich, například Literární noviny či Tvář, se 

odklánějí od nastavené ideologie.
17

 

Na zasedání ÚV KSČ v březnu roku 1968 straníci odvolávají prezidenta Antonína 

Novotného a začíná proces výměny funkcionářů a obnovení svobody slova. Předběžná 

cenzura je zrušena předsednictvem KSČ 4. března 1968, 13. června 1968 je pak Národním 

shromážděním formálně rozpuštěn cenzorský úřad.
18

  Lidé se nebojí začít se vyjadřovat ke 

stavu společnosti.
19

 Hlavní postavou reforem se stává Alexander Dubček. Novináři se díky 

postupné liberalizaci své práce pouštějí do do té doby třaskavých témat: smrti Jana Masaryka, 

činnosti Lidových milicí, přítomnosti sovětských vojsk.
20

 „Uprostřed Pražského jara byla 

poprvé v cel ch dějinách Československa zrušena jakákoliv forma cenzury. Byl to stav, kter  

mělo štěstí zažít jen málo novinářů na světě. Novináři mohli psát svobodně bez jakékoliv 

vazby na majitele, jímž byl v nejrůznějších podobách stát. Ten platil mzdy a náklady a nechal 

do sebe nemilosrdně bušit. Blázniv  v střelek, ale nezapomenuteln .“ (novinář Jiří Hanák).
21

 

Svobodné psaní bez cenzurních zásahů si československá média poprvé vyzkoušela na 

případu Jana Šejny, předního funkcionáře KSČ na ministerstvu národní obrany, který v roce 

1968 uprchl s tajnými dokumenty Varšavské smlouvy na Západ a vstoupil do služeb americké 

CIA.
22

  

Uvolnění poměrů v „bratrské zemi“ se však silně nelíbí sovětské straně, která Pražské 

jaro potlačuje 21. srpna 1968 vojenskou invazí armád východního bloku (kromě Rumunska). 

Pod vedením nového prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka (jmenován 17. dubna 

1969, od roku 1971 generální tajemník ÚV KSČ) začíná proces normalizace. Okupační 

složky však zůstávají v Československu dalších 20 let. 
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Velmi činorodým a statečným je v době okupace od 20. srpna 1968 Československý 

rozhlas, jenž veřejnost o událostech informuje a zveřejňuje i odmítavé stanovisko státních a 

stranických představitelů. I proto se stává prostor před pražským rozhlasem místem protestů a 

bojů, které si nakonec vyžádají 15 mrtvých. Okupanti ale již od 21. srpna začínají obsazovat 

nejen rozhlas, ale i tiskové a televizní redakce. Své vysílání zahajuje ilegální vysílač Vltava a 

novináři pracují na náhradních pracovištích.
23

 V září 1968 vláda opět zavádí cenzuru. 

1.4. Normalizace 

Návrat k bezmyšlenkovitému prosazování komunistických ideálů, návrat k byrokracii, 

ale i rezignace lidu a všeobjímající šeď. Tak by se s trochou nadsázky dalo označit období, do 

nějž se Československo dostává po vpádu vojsk Varšavské smlouvy: normalizace. 

Politický systém v zemi se změní. Již po svých občanech nevyžaduje velkou 

politickou aktivitu a údernictví jako v 50. letech, naopak, novým cílem komunistů je absolutní 

občanská pasivita a odvedení pozornosti obyvatel země od politiky. V té době proto vzkvétá 

obliba chataření a dalších volnočasových aktivit.
24

 

Ekonomika se vrací zpět k centrálnímu plánování, které však nezvládá držet krok se 

západní ekonomikou. Kvůli směřování zejména k těžkému průmyslu se prohlubuje závislost 

ČSSR na Sovětském svazu, kde končí velká část tuzemských výrobků výměnou za 

nepotřebné či nekvalitní výrobky či suroviny ze SSSR. Společenským jevem se proto stává 

každodenní boj o nedostatkové zboží, mezi které se řadí například i mandarinky, banány, 

elektronika či toaletní papír. Pocit blahobytné společnosti se komunisté naopak snaží 

předstírat před obyvateli země na masových akcích typu spartakiáda, oslavy 1. máje, 

Mezinárodního dne žen a dalších.
25

   Vznikají velká panelová sídliště, většinou dle sovětského 

vzoru, a stát prosazuje také líbivou sociální politiku: dochází k výstavbě různých veřejných 

zařízení, stát štědře podporuje mladé rodiny a seniory.
26

 Počátek sedmdesátých let odstartoval 

masovou výstavbu bytů. Jen v sedmdesátých letech bylo v Československu postaveno přes 

1,25 milionu bytů první kategorie, povětšinou s umakartovými jádry. Vedle výstavby stát 

podporoval půjčkami také stavbu družstevních bytů a rodinných domů. Po celé zemi zároveň 
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rostou plavecké stadiony, obchodní domy, velká kina a také reprezentační sídla okresních či 

krajských výborů KSČ.
27

 

Sedmdesátá léta s sebou přinášejí také takzvaný disent, jak se v té době začíná 

přezdívat opozici, která však není jednotná, naopak: je roztříštěná do různých názorových 

proudů, které spolu dost často nesouhlasí. V disentu se tak scházejí bývalí komunisté 

vyloučení ze strany, katolíci, liberálové, ale i členové takzvaného undergroundu.
28

 

Představitelé opozice v čele s básníkem Pavlem Kohoutem sepisují koncem roku 1976 

dokument nesouhlasu s represivním postupem proti undergroundové hudební kapele Plastic 

People of the Universe téhož roku. Dokument nazvaný Charta 77 postupně spojí všechny 

hlavní opoziční proudy. Do dubna roku 1978 ji podepisuje 978 lidí.
29

 Komunistický režim 

dokument jednoznačně odmítá a začíná s represí jeho signatářů. Jedním z prvních mluvčí 

Charty se stává pozdější prezident Václav Havel. 

1.5. Listopad 1989 

V roce 1986 odstupuje z funkce generální tajemníka ÚV KSČ Gustáv Husák. 

Nahrazen je loajálním komunistou z roku 1968 Milošem Jakešem, který však pro veřejnost 

nepředstavuje podporovatele jakýchkoliv změn. Začíná proto sílit pozice Charty 77 a objevují 

se i nové protirežimní skupiny, které v roce 1988 začínají organizovat první demonstrace.
30

 

Vládnoucí garnitura napětím a obavami očekává zejména dvacáté výročí vpádu 

sovětských vojsk do země. V den 21. srpna 1988 několik set lidí podepisuje rezoluci 

Nezávislého mírového sdružení kolem Hany Marvanové, Tomáše Dvořáka a Luboše Vydry, 

v níž žádají odchod sovětských vojsk z českého území, vyhlášení svobodných 

demokratických voleb, dodržování lidských práv a vyjasňují další požadavky. Ze 

shromáždění na Václavském náměstí se stává manifestace se zhruba deseti tisíci účastníky.
31

 

V největší demonstraci od roku 1969 pak přerůstá připomínka dvaceti let od upálení se 

studenta Jana Palacha. Takzvaný Palachův týden se uskutečňuje od 15. do 21. ledna 1989 a do 
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historie se zapisuje především brutálním potlačením původně vzpomínkové akce ze strany 

SNB a Lidových milicí.
32

 

Média, stále ovládaná komunistickou mocí, události patřičně bagatelizují: takto o se 

nich píše 16. ledna 1989 v Rudém právu: „Na Václavském náměstí v Praze se v neděli několik 

skupin protistátních živlů pokusilo o provokaci dlouhodobě připravovanou západními 

diverzními centry a někter mi západními rozhlasov mi stanicemi - zejména Svobodnou 

Evropou a Hlasem Ameriky - ve spolupráci především s představiteli tzv. Charty 77. Snažily 

se zneužít v ročí nesmyslné sebevraždy studenta J. Palacha k vyvolání protisocialistick ch 

emocí a narušení pořádku v hlavním městě, přestože státní orgány takovou akci zakázaly. 

Příslušníci pořádkov ch jednotek Veřejné bezpečnosti rázně zakročili proti provokatérům a 

jimi plánovan m akcím, které znemožnili. Jedenadevadesát nejaktivnějších narušitelů 

předvedli. Na žádost pracovních kolektivů se na udržování pořádku a klidu ve středu města 

podíleli příslušníci Lidov ch milicí z pražsk ch závodů. Jak uvedla Čs. televize, po 17. hodině 

byl v ulicích města klid.“
33

 

 

V té době již aktivní Charta 77 o sobě dává znovu vědět začátkem roku 1989, kdy 

vypracuje a v červnu zveřejňuje petici Několik vět, kterou během dvou měsíců podepíše 

téměř 20 tisíc lidí a poprvé se tak podaří silněji hnout s náladou veřejnosti. Ta prostřednictvím 

petice žádá propuštění politických vězňů, konec omezování svobody shromažďování, zrušení 

cenzury, legitimitu nezávislých iniciativ a dalších několika bodů.
34

 Petici podepisuje i řada 

známých osobností, například Hana Zagorová, jež si tím následně vyslouží kritiku ze strany 

generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v jeho legendárním projevu z Červeného 

Hrádku v červenci 1989. Vládnoucí strana proti petici okamžitě rozjíždí pomlouvačnou 

kampaň, která však na rozdíl od Charty 77 již nemá žádný účinek. V listopadu 1989 ji 

podepisuje již 47 tisíc lidí, jejichž jména ve svém vysílání zveřejňuje Rádio Svobodná 

Evropa.
35
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Již od srpna 1989 začínají studenti po celé Praze šířit leták vyzývající k účasti na 

vzpomínkové akci 50. výročí tragických událostí 17. listopadu 1939.
36

 Studenti se dne 17. 

listopadu 1989 scházejí symbolicky na pražském Albertově, odkud před 50 lety vyšel i 

smuteční průvod s rakví Jana Opletala. Charakter shromáždění se postupně začíná měnit 

z pietní akce na manifestaci kritizující současné poměry. K nim přispívá i účastník Opletalova 

pohřbu Dr. Josef Šárka, jenž povzbuzuje přítomné studenty: „Jsem rád, že se hlásíte k 

myšlence svobody a demokracie, nedejte se.“
37

 

Průvod nejen studentů se dále vydává na Vyšehrad, kde účastníci položí květiny ke 

hrobu Karla Hynka Máchy a poté pokračují směrem do centra Prahy, do Opletalovy ulice. 

K prvnímu kontaktu s pořádkovými jednotkami SNB dochází u botanické zahrady, průvod 

však i přes nepříjemnosti pokračuje dále: až k Národnímu divadlu a po Národní třídě 

k Václavskému náměstí. Pohotovostní pluk SNB však Národní třídu přehrazuje, a ta se tak 

zaplňuje zhruba deseti tisíci lidmi. Policisté je postupně obkličují a začínají akci, která již 

stihla přerůst v demonstraci, fyzicky potlačovat. K brutálnímu zásahu dochází zejména 

v podloubí Kaňkova domu. Informace o události se rychle šíří mezi lidmi i do zahraničních 

médií.
38

 

Již 19. listopadu 1989 vzniká v pražském Činoherním klubu Občanské fórum, které se 

definuje jako „otevřené hnutí, na jehož práci se podílejí všichni demokraticky sm šlející 

občané – představitelé nezávisl ch iniciativ, studentů, uměleck ch svazů, politick ch stran 

                                                           
36
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Národní fronty, církví atd.“
39

 Do jeho čela se dostává disident Václav Havel. Studenti 

vstupují do stávky. 

Již o pět dní později se tehdejší předseda vlády Ladislav Adamec poprvé schází se 

zástupci studentů a občanských organizací. Na pražské Václavské náměstí přichází zhruba 

200 tisíc lidí, aby vyslechlo výsledky složitých jednání s Adamcem. 

Největší, pátou manifestaci svolává Občanské fórum na 25. listopadu 1989 na 

Letenskou pláň v Praze. Schází se na ní přes 800 tisíc lidí z celého Československa. 

Manifestaci poprvé v přímém přenosu vysílá Československá televize.
40

  

Po více než měsíci jednání mezi oběma stranami je prezidentem ČSSR 29. prosince 

1989 zvolen Václav Havel, který je tak po 41 letech prvním nekomunistickým prezidentem. 

Ten den končí i studentská stávka.
41
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1  Struktura československých médií v letech 1948-1989 

 

2.1.1 Rozhlas 

Takzvané vítězství pracujícího lidu, jak komunisté nazývali svůj puč v únoru 1948, 

zásadně ovlivnil i Československý rozhlas, který KSČ uchopila jako mocný nástroj své 

propagandy. Rozhlas těžil zejména ze svého státem podporovaného monopolního postavení – 

i díky tomu pak byl v průběhu let hybnou silou společenských změn, ať šlo o rok 1948, 1968 

či 1989. Už od roku 1948 začal Československý rozhlas s postupným zřizováním svých studií 

v krajských městech. „Konkurenty“ Československého rozhlasu jsou v dobách socialismu 

pouze zakázané zahraniční rozhlasové stanice Svobodná Evropa či Hlas Ameriky. 

V roce 1968 se struktura rozhlasu změnila tak, že odešli zprofanovaní redaktoři a 28. 

května 1968 se jeho novým ředitelem stal Zdenek Hejzlar, který v jeho čele vydrží však jen 

do září téhož roku. V listopadu 1969 se Československý rozhlas distancuje od předchozího 

vývoje v roce 1968 a nastupuje normalizačním směrem, který o půl roku později vyústí ve 

velké personální čistky.
42

 

2.1.2  Tištěná média 

Rok 1948 se dotkl zejména tištěných médií, řadu z nich nechala nová vládnoucí 

garnitura z politických důvodů zrušit. Zastavení vydávání se dotklo především periodik 

nekomunistických stran; jen od března do prosince 1948 komunisté zakázali 570 celostátních 

i regionálních titulů. Skončila též existence jednoho z nejdéle vycházejících stranických listů: 

Práva lidu vydávaného Československou sociální demokracií. Jeho předplatitelé začali od 1. 

července 1948 automaticky dostávat do schránek Rudé právo.
43

 

Podle sovětského vzoru začali komunisté klást po roce 1948 důraz na závodní 

časopisy a regionální tisk. V roce 1949 bylo registrováno 103 závodních titulů, o dva roky 

později již 841 a v roce 1954 vycházelo celkem 1295 závodních časopisů. Od roku 1950 
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začaly pravidelně vycházet i takzvané okresní vesnické noviny s úkolem propagovat 

socialistické zemědělství. Do roku 1953 jich vycházelo v Československu 180.
44

 

V polovině 50. let v Československu vycházelo celkem 1356 titulů novin a časopisů: 8 

deníků, 1 večerník, 13 krajských týdeníků, 532 odborných a jiných časopisů, zbytek připadal 

právě na závodní a vesnické noviny.
45

 

Po zavedení svobody sdělovacích prostředků v roce 1968 dochází k nárůstu počtu 

výtisků denního tisku. Rudé právo se denně dostává na milion výtisků, Práce tiskne 400 tisíc, 

Mladá fronta 300 tisíc, Zemědělské noviny 250 tisíc, Svobodné slovo a Lidová demokracie 

200 tisíc výtisků.
46

 

2.1.3  Televize 

Československá televize začala zkušebně vysílat 1. května 1953, na rozdíl od rozhlasu 

či tisku tak nenavázala na prvorepublikovou tradici a od počátku fungovala jako médium 

řízené KSČ. Z počátku televize vysílala tři dny v týdnu a v létě pak pouze dva dny, týdně 3,8 

hodiny.
47

 Za pravidelné prohlásila vláda televizní vysílání 9. února 1954, kdy stanovila 

koncesionářský poplatek ve výši 15 korun měsíčně.
48

 S budováním prvního krajského studia 

začíná Československá televize v roce 1955: v listopadu odstartuje zkušební vysílání 

televizního studia Ostrava, které oficiálně vysílá od posledního dne roku 1955.
49

 

V roce 1968 se do vysílání dostávají takzvané trezorové filmy a pořady, které 

v minulosti zakázala cenzura. Československá televize zavádí například pořady Věc veřejná 

(Jiří Kantůrek), Co tomu říkáte, pane Werichu (Vladimír Škutina), Jak vyrábíme, Jak žijeme 

(Ota Šik) a řadu dalších.
50

 Z televize zároveň odcházejí funkcionáři dosazení ÚV KSČ. 

V dubnu 1968 tehdejší ředitel Československé televize Jiří Pelikán ruší funkce dvou 

programových náměstků, které do té doby zastávali Jaroslav Hondík a Jiří Plachý. Dochází 
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zároveň k rehabilitaci filmových a televizních pracovníků, kteří museli v letech 1948-1968 

z politických důvodů opustit své pozice.
51

 

V období normalizace se televize stala pro vládnoucí garnituru nejdůležitějším médiem, 

jehož prostřednictvím mohla divákovi nenásilně a zábavnou formou servírovat svoji ideologii, 

a to především za pomoci nenáročných estrád, televizních seriálů či rodinných filmů.  

Ztělesněním normalizační televizní zábavy byly seriály Jaroslava Dietla. Ideologií byly však 

nejvíce prosycené zpravodajské pořady.
52

 

2.2  Specifika médií v tehdejším okrese Hradec Králové 

 

2.2.1 Rozhlas 

První české vysílání z Hradce Králové se ozvalo v éteru 5. května 1945, kdy 

Československý rozhlas začal vysílat praktické informace z vojenského vysílače odcizeného 

wehrmachtu.
53

 O vysílání v revolučním čase se postarali dva hradečtí radioamatéři Josef Čupr 

a Ing. Augustin Ševčík, kteří začali veřejnost informovat o pohybu ustupujících německých 

vojsk a plnili éter různými výzvami a provoláními, například pro vězně vracející se 

z koncentračních táborů. V srpnu 1945 pak tehdejší ministerstvo pošt vydalo povolení 

k provozu Východočeského vysílače, jeho vysílání bylo slavnostně zahájeno 26. srpna 1945 

z královéhradeckého kina Sokol. Východočeské regionální vysílání však sobě 

Československý rozhlas začlenil až v listopadu 1950.
54

 

 

2.2.2 Tištěná média 

Od roku 1945 do roku 1989 vycházela na území dnešního Královéhradeckého kraje 

kromě celostátních deníků také regionální periodika. Nejvíce jich na trhu bylo v 50. letech, 

kdy stát podporoval vydávání vesnických novin. Většina periodik na přelomu 50. a 60. let 

zanikla, část z nich se přetransformovala a vydržela až do nynějších dob. Vycházely 

především jako týdeníky pro jednotlivé okresy, v některých okresech však vycházelo týdeníků 

hned několik, často se i přejmenovávaly. Mezi nejvýznamnější patřily okresní noviny 

Krkonošská pravda vydávané v Trutnově od roku 1960, které se v roce 1990 
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přetransformovaly v Krkonošské noviny, nyní Krkonošský deník. Na Rychnovsku od roku 

1959 vycházela Jiskra Rychnovska, od roku 1990 dodnes vycházející pod názvem Orlický 

týdeník. Nový směr: okresní noviny Královéhradecka vycházely v regionu od roku 1954, 

v roce 1960 se přejmenovaly na Nové Hradecko, od roku 1990 pak vycházely jako Hradecký 

Krurýr a Hradecký Kurýr – Puls, a to až do roku 1994. 

 

V nynějším Královéhradeckém kraji v letech 1945 až 1989 vycházelo také 25 různých 

firemních zpravodajů, které stejně jako vesnické noviny zaznamenaly velký rozvoj především 

v 50. letech. Své periodikum vydával každý větší podnik v regionu: textilky Tiba a Veba, 

Krkonošské papírny, hradecké fabriky Rubena, Závody vítězného února, ale také například 

hradecké Instalační závody, Pozemní stavby, Krajská poštovní správa a tak dále.
 55

 

Orgán komunistické strany v Hradci Králové vydával také svůj regionální deník s názvem 

Pochodeň, který bude předmětem obsahové analýzy, neboť byl jediným místním periodikem 

s největším dosahem. 

 

2.3 Kvalitativně kvantitativní analýza deníku Pochodeň 

Deník Pochodeň je druhým nejstarším deníkem Československa, začal vycházet v roce 

1906 v Hořicích. V roce 1921 se jako týdeník stal orgánem komunistické strany, která ho po 

válečné ilegalitě začala znovu vydávat v květnu roku 1945 jako krajský deník, který byl až do 

roku 1989 orgánem KSČ. Jeho nástupcem se 1. dubna 1992 staly Hradecké noviny, nyní 

periodikum vychází pod názvem Hradecký deník. V letech 1992 až 2001 vycházejí i 

regionální mutace pro jednotlivé regiony.
56

 

Kombinaci kvalitativní a kvantitativní analýzy jsem zvolila z důvodu nutnosti zmapování 

způsobu vyjadřování deníku Pochodeň a jeho novinářů, ale i čtenářů, pro které je nutné 

zkoumat obsah, nikoliv pouze jejich četnost či pouze prostor, který zabírají na stránce, neboť 

událostem 17. listopadu bylo v Pochodni na přelomu listopadu a prosince 1989 věnováno 

hodně prostoru. Důležité je však zmapovat, jak byl ten prostor využit. Jelikož deník Pochodeň 

byl orgánem KSČ, očekávám, že maximum prostoru bude věnováno stranickým záležitostem 

a názorům. Naopak ty, vyjadřující podporu studentům a generální stávce, budou v menšině, 
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nebo se ve vydáních nebudou vůbec vyskytovat. Ráda bych se zaměřila i na styl psaní, kterým 

redaktoři referují o událostech, jež se 17. listopadu 1989 a následně udály. Pro přiblížení 

slovníku, který tehdy redakce deníku používala, bylo nutné částečně využít i kvantitativní 

analýzu, jež zvýraznila některé obraty, které se tehdy v novinách objevovaly. 

Analýzu jsem rozdělila do dvou částí, a to od 18. do 21. listopadu 1989, kdy se Pochodeň 

tématu událostí 17. listopadu nevěnovala vůbec nebo jen velmi okrajově, poté od 22. do 30. 

listopadu, kdy události hýbaly médii nejvíce, a následně jsem shrnula celý prosinec, během 

nějž již docházelo ke změnám ve společnosti a i rétorika většiny médií se měnila. Jak 

z analýzy následně vyplyne, Pochodeň byla díky svému politickému zaměření názorově 

konstantní po dlouhou dobu, na rozdíl od Československého rozhlasu Hradec Králové. „KSČ 

sázela na to, že tendenčními zprávami dezorientovan  venkov nepodpoří revoltující Prahu,“ 

uvedl ve své stati  Jak komunisté prohráli informační válku pro Lidové noviny z 27. listopadu 

1999 Ondřej Neumann
57

. 

2.3.1 Kvalitativní analýza 18. – 21. listopadu 1989 

V prvních čtyřech dnech po studentské demonstraci, k níž došlo 17. listopadu 1989 na 

pražském Albertově a následně na Národní třídě, se deník tématu nevěnuje vůbec nebo 

později přináší spíše informace z Prahy. Je to dáno i tím, že manifestace v dalších městech 

začaly až v následujících dnech, zpočátku hrála prim pouze Praha. První zveřejňované články 

jsou rovněž psány velice stručně a bez emocí, což kontrastuje s vážností událostí. Novináři 

Pochodně zprvu předstírají, jako by se nestalo vlastně nic, poté spíše apelují na veřejnost, aby 

zachovala rozvahu, i tak je ale události při současném pohledu na její výjimečnost dáván malý 

prostor.  

Pochodeň odbyla události pouze krátkou zprávou (o 57 řádcích) na straně číslo 2 

s názvem „Západní scénář nevyšel“. Nepodepsaná zpráva z 20. listopadu obsahující však 

citace ČTK informuje o páteční demonstraci, při níž západní média informovala o úmrtí 

studenta Martina Šmída. Tendenčně napsaný článek uvádí informace na pravou míru: nikdo 

nezemřel ani nebyl těžce zraněn, akce byla zčásti režírovaná ze zahraničí, zprávy o úmrtí 

studenta Šmída jsou jen snahou vyvolat ve společnosti neklid, podle ministryně školství Jany 

Synkové je student Šmíd zdráv a bude dál pokračovat ve studiích. Zároveň informuje o 

„skupině osob známé z různ ch protispolečensk ch vystoupení“, která se snažila vyvolat 
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zákrok Bezpečnosti provoláváním hesel mimo jiné vyzývajících k odstranění vlády a 

k fyzické likvidaci komunistů. 
58

 O brutálním zásahu proti demonstrantům se zpráva 

nezmiňuje. „Až do úter  21. listopadu jsme nevěděli zhola nic konkrétního. A důvěrně sděluji, 

že kolega J.K., jenž měl tehdy nedělní službu ve vydání a tento titulek zařadil do tisku, se za 

svůj čin styděl možná až do konce svého života,“ vzpomněl na začátek sametové revoluce 

v redakci Pochodně tehdejší redaktor zahraniční a motoristické rubriky Bohumil Ulrich.
59

 

Informace o zásahu proti demonstrujícím přináší až noviny z 21. listopadu, které se 

záležitostmi s tím dnem spjatými věnují celkem ve třech článcích na stranách 1 a 2. Ten, jenž 

zabírá nejvíce prostoru (102 řádků) s názvem „Z jednání vlád ČSSR, ČSR a SSR k událostem 

17. listopadu“, však nevěnuje žádnou pozornost zásahu bezpečnostních složek, ale zabývá se 

mimořádnou schůzí vlád ČSSR, ČSR a SSR k událostem. Článek pouze tlumočí stanoviska 

vlád, které „usilují o důslednou realizaci společenské přestavby a demokracie“.
60

 Pomocí 

článku vláda slibuje urychlení hospodářských reforem a přijímání nových zákonů. Zároveň 

vyjadřuje znepokojení nad pokusy narušovat pořádek a vyvolávat nedůvěru k činnosti vlády a 

k socialistickému zřízení. Poprvé se v něm objevuje později často skloňované slovo „dialog“, 

které v článcích, jež následují v dalších dnech, velice často využívají jak redaktoři, tak politici 

i běžní lidé a pracující citovaní v článcích. Slovo dialog je v článcích hodně zneužíváno: 

politická moc jím argumentuje jako prostředkem, který je vhodnější než manifestace, chce ho 

vést, ale podle svého scénáře. „Dialog na ulici“ odsuzuje, chce ho prosazovat na politické 

úrovni a zároveň vyjadřuje skepsi k tomu, že dialog by měli vést studenti a mládež, viz. 

například článek „Názory našich čtenářů“ z 24. listopadu 1989. 

Druhý článek se o zásahu zmíní spíše v souvislosti s tím, že se na Václavském náměstí 

uskutečnila demonstrace proti zákroku pořádkových sil. Článek celkem překvapivě informuje 

o požadavcích protestujících, kteří „požadovali nejčastěji politick  pluralismus, vyhlášení 

svobodn ch voleb, nespokojenost s vládou a pravdivou veřejnou informovanost“.
61

 Třetí 

článek pak přináší stanovisko Výboru československé veřejnosti pro lidská práva a 

humanitární spolupráci
62
, který upozorňuje na přijaté mezinárodní závazky helsinského 
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procesu v oblasti lidských práv a žádá o jejich dodržování nutné pro zachování základních 

hodnot socialismu. Informuje také o tom, že se obrátí na státní orgány, aby prověřily zásah.
63

 

Většina článků zveřejněná v prvních deseti dnech od 17. listopadu jakoby znevažuje 

roli studentů, k jejichž popisu často používá slova jako: nerozvážnost, emoce či přirozený 

projev mladého nadšení. 

2.3.2 Kvalitativní analýza 22. – 30. listopadu 1989 

Velký zlom, co do počtu věnovaných článků, přichází 22. listopadu, kdy Pochodeň 

tématu věnuje hned 14 článků: prohlášení, informace z Hradce Králové, Prahy, informace o 

začátku šetření událostí 17. listopadu. Rozsahem však jednoznačně převažují články dávající 

prostor politikům. Přetisk televizního projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše 

zabírá 176 řádků, výzva předsedy krajského národního výboru Luďka Teichmana je dlouhý 

112 řádků, stanovisko východočeských komunistů má 116 řádků. Oproti tomu článek o 

shromáždění v Hradci Králové dostal prostor na 19 řádcích, informace o dalším shromáždění 

v Praze 27 řádků a článek s názvem Šetření příčin k zásahu bezpečnostních jednotek zabírá 

pouze 5 řádků. 

Dne 22. listopadu přináší Pochodeň rovněž první zprávy z regionu, kdy zveřejňuje 

nesignovaný článek s názvem Předseda krajského národního v boru Luděk Teichman: Všem 

V chodočechům, jenž je prohlášením a výzvou předsedy Krajského národního výboru Luďka 

Teichmana k veřejnosti. Vyzývá v něm pracující, aby dále chodili do práce, protože 

neodpracované hodiny a minuty zvyšují ztrátu a nepomohou k úspěchu 6. pětiletky. V článku 

zároveň bagatelizuje názory mládeže, která patří k „nejradikálnějším a nejkritičtějším členům 

společnosti, neboť je to její přirozen  projev“.
64

 O přímých událostech ve městě přináší deník 

devatenáctiřádkový článek s titulkem V Hradci Králové, který neutrálním tónem informuje o 

shromáždění 500 lidí v Hradci Králové u zimního stadionu, kteří se dali k pochodu městem 

                                                                                                                                                                                     
lidských práv zabývá. Výbor měl zároveň poukazovat na potlačování lidských práv v západních zemích. Výboru 

bylo také zakazováno být v kontaktu s Chartou 77 a dalšími nezávislými iniciativami., BUREŠ Jan, CHARVÁT 

Jakub, JUST Petr, ŠTEFEK Martin: Česká demokracie po roce 1989, Institucionální základy českého politického 

systému, Grada Publishing a.s., 2012, ISBN 978-80-247-4283-0, str. 31 
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proti zásahu bezpečnostních složek, postupně se k nim přidali další lidé a v průvodu jich tak 

bylo několik tisíc. Jejich požadavky či prohlášení Pochodeň nepřináší.
65

 

2.3.2.1 Názory čtenářů: „Děti by neměly dělat politiku“ 

K tématu se v  určených rubrikách pravidelně vyjadřují také čtenáři. Ve sledovaném 

období do 30. listopadu deník otiskl názory 11 čtenářů a dva články shrnující vyjádření a 

názory různých pracovních kolektivů či osobností kraje, které však byly všechny v dosti 

podobném duchu, neboť jsou otištěny pouze názory politicky spolehlivých lidí: ředitelů 

státních podniků, hrdinů socialistické práce, pracovních kolektivů či jednotlivých buněk KSČ.  

„Tehdy byl vedoucím vydání RSDr. Josef Dítě, mimochodem všestranně vzdělan  

člověk, ctižádostiv  a znal  stranické strategie. Lapidárně řečeno: co s „požehnáním“ 

krajského v boru rozhodl, mělo také platit,“ odpovídá na otázku týkající se výběru 

respondentů bývalý redaktor Pochodně Bohumil Ulrich.
66

 

V názorech se opakují především následující témata: podpora požadavkům studentů, 

avšak nutnost dialogu jinde, než na ulici, potřeba i nadále chodit do práce a nepřipojovat se ke 

generální stávce, neboť to nepřinese dobro společnosti, nutnost přestavby a demokratizace, 

avšak se zachováním socialistického zřízení. Mezi názory se často objevuje i nechuť ke 

„zneužívání studentů“ různými skupinami. Příkladem rétoriky čtenářů, kteří do rubriky od 20. 

do 30. listopadu přispěli, budiž názor Ing. Františka Mikysky, ředitele Státního statku 

Lanškroun, otištěný 22. listopadu na první straně: „Právě máme aktiv k rostlinné v robě. 

Hodnotíme letošní rok a připravujeme se na příští. S cílem dosáhnout co nejvyšší v roby.   

demonstrace nemáme zájem, máme docela jiné starosti: jak nakrmit zvířata, jak vyrobit co 

nejvíce kvalitního mléka. Řekněte sami, když zemědělci nebudou pracovat, nebudeme mít co 

jíst, rozhodně nechceme dopadnout jako v Polsku. To nám pak žádná hesla, transparenty a 

zapalování svíček nepomůže. Náš názor je asi ten, děti by neměly dělat politiku. To je věc 

ústředního a dalších orgánů strany, které by měly v plné šíři respektovat názory všech poctivě 

pracujících.“
67

 

2.3.2.2 Názory redakce: „Nepřejdeme pod jinou vlajku“ 

Deník v tomto období přináší i jedno kompletní vyjádření redakce k celkové situaci a 

dva sloupky se subjektivním názorem redaktorů Pochodně. Všechny tři texty jsou stále 
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ideologicky zaujaté. Článek z 27. listopadu s názvem Slovo dne, Našim čtenářům přináší 

stanovisko redakce Pochodně, která v jeho závěru i nadále slibuje věrnost současnému režimu 

a komunistické straně: „Bylo i v této vroucí době dost času přejít pod jinou vlajku. Vstupovali 

jsme však do komunistické strany o své vůli, ve víře v ideály socialismu a připadalo by nám 

zbabělé opouštět ji, když prožívá těžké chvíle [...] Sneseme kritiku našich názorů, můžeme 

polemizovat o to, zda a nakolik říkáme pravdu a této pravdy se v dialogu dobírat… Nechceme 

však připustit, aby kdokoliv měl důvod říci, že Pochodeň se v těžk ch chvílích zachovala 

bezcharakterně.“
68

 Svůj názor podobný redakčnímu, vyslovují ve svých komentářích i 

redaktoři Pochodně Miloslav Vohralík a Bořivoj Tichý. Vohralík vyjadřuje ve sloupku z 22. 

listopadu svůj názor na připravovanou generální stávku. Usuzuje, že dialog herců s diváky či 

studentů s pedagogy nic nepřinese a nevyřeší problém. Upozorňuje, že generální stávka 

přinese problémy trhu a na závěr dodává: „To chtějí vyzyvatelé ke stávce?  dpověď od 

rozumně uvažujících občanů této země mohou uslyšet jedinou – ne.“
69

  

O dva dny později otiskne Pochodeň sloupek Tichého s názvem Zatím jen monolog, 

v němž autor popisuje svoji osobní zkušenost ze studentské besedy. Kritizuje nezkušenost 

studentů s organizací takové události a také neschopnost vést dialog, což je často skloňované 

slovo v článcích ze sledovaného období. Tvrdé kritice podrobil také pražské studenty, kteří se 

přijeli fóra zúčastnit: „Připadali mi spíše jako režiséři, než-li hosté,“ píše autor. Na závěr 

komentáře si neodpustí rýpnutí do studentů: „Neptal jsem se pražsk ch vysokoškoláků, jak 

přijeli. U kolejí ale stála auta s pražsk mi poznávacími značkami. Auta nikoliv levná a 

dostupná – jako Volkswagen Golf nebo Ford Escort. Může to b t náhoda. Může to b t náznak, 

že za hnutím vysokoškoláků nestojí pouze nemajetní studenti.“
70

 

Noviny jsou stále plné informací ze zasedání a schůzi různých organizací: vlády, 

sněmovny, Národní fronty, Socialistického svazu mládeže a podobně. Články citují prohlášení 

účastníků, která jsou v drtivé většině v souladu se stranickou linií. Postupně přibývají 

souhlasné názory se snahami studentů o změnu, avšak pokaždé s dodatkem, že prioritou je 

stále udržení socialismu v Československu. Články dávají ve velké míře prostor pracujícím, 

aby vyjadřovali své názory. Ti v prvních dnech kritizují živly, které zneužívají studenty 

k vlastnímu prospěchu a snahám o návrat kapitalismu. Později jsou názory některých 

pracujících takové, že podporují studenty, avšak distancují se od některých projevů 
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Občanského fóra – zejména proti ostrému vymezování se proti vládnoucí garnituře a volání 

po odstranění komunistů. 

2.3.2.3 Generální stávka 

Velkým tématem v deníku Pochodeň byla generální stávka, k níž začali studenti 

vyzývat zaměstnance jednotlivých podniků již od jejího vyhlášení dne 22. listopadu. Deník 

nepřináší přímou informaci o svolání stávky, nýbrž spíš následné reakce z podniků a 

organizací, které opět nebyly spontánní, avšak vynucené. První takovou informaci deník 

přináší ve svém vydání z 23. listopadu v článku s názvem „Stanovisko svazáků ZVÚ“, jenž 

informuje o přijetí studentů v podniku a jejich vyzvání ke stávce a také ujištění, že závod se 

generální stávky nezúčastní. Generální stávku následně ve stejném vydání kritizuje i čtenář 

Oldřich Kalousek, hrdina socialistické práce, vedoucí provozu chemie kombinátntního 

podniku Závody Vítězného února Hradec Králové: „Studenti by se měli hlavně učit. Učit tak, 

aby se co nejlépe připravili na budoucí povolání, aby byli schopni dobře zvládnout a 

vykonávat svou práci,“ hřímá ve svém příspěvku Kalousek.
71

 Zatímco pracující a politici 

dostávají v deníku prostor ke kritice studentů, ti v novinách nedostanou žádnou možnost se 

vyjádřit v přímé řeči a obhájit se. 

Agitacím studentů a herců v podnicích se věnuje i další negativně laděný článek Řekli 

v podnicích, který sbírá zkušenosti několika východočeských podniků se studenty, kteří 

přesvědčovali jejich zaměstnance k připojení se ke generální stávce. Rétoriku celého článku 

shrnuje stanovisko svazáků Závodů Vítězného února: „Nedejme se strhnout k provokačním 

akcím, nedejme se využít k cílům jedinců toužících po politické moci.“
72

 

Generální stávce se věnuje i reportáž ze setkání generálního tajemníka Miloše Jakeše 

s horníky z Mostecka, kteří odmítají stávku.
73

  

2.3.3 Kvantitativní analýza článků z období 22. až 30. listopadu 1989 

Snahu o ovlivňování čtenářů lze v deníku Pochodeň v prvním týdnu po 17. listopadu 

1989 najít i ve výběru některých slov, které se v článcích vyskytují. Jejich seznam jsem 

zpracovala pomocí kvantitativní analýzy článků, jež vyšly v Pochodni v nejbouřlivějším 

období od 22. do 30. listopadu 1989. 
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2.3.3.1 Dialog, demokratizace, přestavba, rozvaha 

Při analýze jednotlivých článků, které vyšly v období sledovaném touto kapitolou, 

jsem si všimla zajímavé skutečnosti, a to nadužívání některých slov, jimiž se politici skrze 

média snažili uklidňovat veřejnost. V článcích, které jsou oficiálními stanovisky vlády, vedení 

KSČ, stranických organizací, ale i čtenářů, jsou ve zvýšené míře využívána některá slova, jež 

mají evokovat snahu o zlepšení situace a také mírnit veřejnost. 

Teorii zvýšeného užívání těchto slov podporuje i následující analýza článků, které 

v Pochodni vyšly do konce listopadu 1989. K analýze jsem využila pouze texty, v nichž se 

objevují oficiální prohlášení či názory členů vlády, strany, stranických organizací, Národní 

fronty, ale i jsou také reportážemi ze zasedání či názory čtenářů (z nichž vybírá redakce dle 

svého uvážení, což je patrné zejména v prvních dnech). 

Nadužívanými výrazy, kterých jsem si v článcích vydaných ve dnech 21. až 30. listopadu 

1989
74

 všimla, jsou čtyři následující, včetně jejich variant: 

 Dialog 

 Demokratizace (demokratizační) 

 Přestavba 

 Rozvaha (rozvážně, rozvážn ) 

Svoji hypotézu jsem se rozhodla potvrdit kvantitativní analýzou, kterou jsem aplikovala 

na články splňující výše uvedená kritéria. Analýzu jsem provedla na 64 článcích splňujících 

daná kritéria. Rozložení analyzovaných článků po dnech vypadalo následovně, což svědčí i o 

aktivizaci komunistické strany při snaze uklidnit v počátcích revoluce veřejnost a také o jejich 

aktivizaci urychleného svolávání aktivů a schůzí, z nichž se v Pochodni objevovaly reportáže, 

závěry či výsledky. 
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Vydání Počet analyzovaných článků 

21. 11. 1989, r. 78, č. 274 2 

22. 11. 1989, r. 78, č. 275 8 

23. 11. 1989, r. 78, č. 276 5 

24. 11. 1989, r. 78, č. 277 8 

25.-26. 11. 1989, r. 78, č. 278 3 

27. 11. 1989, r. 78, č. 279 10 

28. 11. 1989, r. 78, č. 280 10 

29. 11. 1989, r. 78, č. 281 6 

30. 11. 1989, r. 78, č. 282 10 

Tabulka 1 

Počet článků vydaných deníkem Pochodeň ve dnech 21. až 30. listopadu 1989, které splňují kritéria potřebná pro 

provedení kvantitativní analýzy o nadužívání vybraných slov: dialog, demokratizace/demokratizační, přestavba, 

rozvaha/rozvážně/rozvážný. 

 

Výsledek analýzy potvrdil zejména zvýšenou frekvenci výrazů Dialog a Přestavba. 

Slovo  

Dialog se objevuje v každém článku průměrně 1,34krát, v některých prohlášeních byl zmíněn 

až pětkrát v jednom článku, slovo Přestavba se pak objevuje ve více než každém druhém 

analyzovaném článku, a to zejména zpočátku, kdy mluvčí jeho pomocí uklidňovali veřejnost, 

že dochází k přestavbě společnosti. 

 

Zajímavá je proto i časová osa používání vybraných slov. Výskyt Dialogu je téměř 

rovnoměrně rozložen do celého sledovaného období, naopak Přestavba se objevuje především 

v jeho první polovině (od 21. do 26. 11. 1989), kdy je komunistická strana zaskočena 

událostmi a snaží se ještě zachraňovat situaci. Poté, co proběhne generální stávka a situace je 

pro KSČ již neudržitelná v původních mantinelech, z oficiálních vyjádření a prohlášení výraz 

Přestavba téměř zmizí. Ve zvýšené míře se objeví až 30. listopadu v názoru čtenářky 

s názvem „Podpořme snahy nového předsednictva ÚV KSČ, S čist m svědomím“. Názor však 

již mezi ostatními názory, které začínají být postupně (avšak hodně pomalu) otevřenější a 

odvážnější, vypadá již velmi nepatřičně, neboť si stále drží silnou komunistickou rétoriku. 

Přestavbu v článcích postupně vytlačily informace o hospodářských změnách a změnách 

ústavy. 
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Naopak hypotéza s nadužíváním slova Rozvaha (rozvážný, rozvážně) se nepotvrdila: 

v 64 článcích se výraz objevil pouze jedenáctkrát, a to především ve stanoviscích pracujících 

kraje, proslovu předsedy Krajského národního výboru a v názorech čtenářů. Hypotéza týkající 

se výrazu demokratizace (demokratizační) se potvrdila pouze v prvních 4 dnech sledovaného 

období, kdy byla často citována v projevech a prohlášeních. Její používání bylo však 

nejsilnější v období před generální stávkou 27. listopadu, před níž komunisté na všech 

frontách, a to i v tisku, varovali. Celkem se v 64 článcích objevila 24krát, v dalších dnech byla 

nahrazena spíše výrazy Budování demokracie či Prohlubování demokracie. To bylo dáno i 

částečnou změnou rétoriky vlády i strany, a to zejména v článcích od 29. listopadu 1989, kdy 

nastal jakýsi zlom a komunistická strana začala veřejně hovořit o nutnosti změny vlastní 

struktury a také o své budoucí roli, která začala být vlivem posilující opozice nejasná.
75

 

 

 

Graf 1: 

Nadužívání vybraných slov v článcích pro uklidnění situace ve společnosti. Ve sledovaném období od 21. do 30. 

listopadu 1989 vyšlo v deníku Pochodeň 64 článků, které obsahovaly oficiální prohlášení, vyjádření, projevy a 

názory strany, vlády, politiků, čtenářů a redaktorů listu. V nich se nejčastěji objevoval výraz „dialog“, který 

noviny v 64 článcích použily 86krát, následovala „přestavba“ s 52 použitími, poté „demokratizace“ 

(demokratizační), která byla použita 24krát, a 11krát použil list slovo „rozvaha“ (rozvážný, rozvážně). 

 

Význam jednotlivých slov dokazuje i graf 2, který zaznamenává zejména rychlý 

vzestup používání slova „dialog“, jež vydrželo až do konce analyzovaného období. Volání po 

dialogu se prolíná jak oficiálními prohlášeními, tak názory čtenářů i sloupky redaktorů 

Pochodně. Nejfrekventovanějším se slovo stalo 22. listopadu, kdy bylo použito patnáctkrát. 

Tehdy Pochodeň poprvé přinesla širší informace o událostech 17. listopadu a také o 
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událostech, které jim následovaly: setkání předsedy vlády Ladislava Adamce s představiteli 

uměleckých a studentských kruhů (v 81 řádků dlouhém textu je slovo dialog použito třikrát)
76

, 

projev generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v Československé televizi (176 řádků, 

dialog použit dvakrát)
77
, ale také v glose redaktora Miloslava Vohralíka, který dialog použil 

hned pětkrát na 47 řádcích textu.
78

 

Přestavbu nejčastěji cituje ve svém již zmíněném televizním projevu generální 

tajemník Jakeš, jenž ve svém textu opakovaně ujišťuje o velkém úsilí vlády při prosazování 

reforem právě pod heslem slibované přestavby. Jeho snahy o uklidnění situace dokládá 

například následující citace: „Přestavba přirozeně přináší rozdílnost názorů i postojů. Je tu 

však hranice, kterou bychom neměli překračovat. Vymezuje ji naši ústava a zákony 

socialistického státu. To je demokratické a to musí respektovat každ  [...] Základní 

podmínkou úspěchu přestavby a jejího dynamického postupu je klidné společenské ovzduší“
79

 

 

Graf 2 

Využívání slov den po dni dokazuje, kterak používání slova „dialog“ bylo konstantní a naopak „demokratizace“ 

byla nadužívána především v první polovině sledovaného období od 21. do 30. listopadu 1989. „Dialog“ nad 

ostatními sledovanými slovy také silně dominuje, v pěti vydáních byl použit dokonce více než desetkrát. 
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2.3.3.2 Revoluce v regionu 

Deník Pochodeň je regionálním médiem pro tehdejší Východočeský kraj, kromě 

celostátních zpráv se tak věnuje i událostem v regionu. První větší regionálně laděný článek 

přináší už 22. listopadu, kdy otiskne 170 řádků dlouhý článek, který shrnuje informace 

z náměstí, škol a divadel v celém regionu. Přináší informaci o stavu výuky na krajských 

středních a vysokých školách, o průvodech v Pardubicích a Hořicích a také o situaci 

v divadlech v Hradci Králové, která zrušila představení.
80

 Článek však nepřináší žádné názory 

stávkujících divadelníků či studentů. 

Naopak značný prostor na stejné straně dostaly názory krajských komunistů, kteří se 

v nesignovaném článku s názvem „Stanoviska komunistů V chodočeského kraje,  dsuzujeme 

zneužití studentů“ velmi ostře vymezují proti nastalé situaci. Článek informuje o tom, že 

členové východočeských organizací KSČ se na svých posledních schůzích zabývali 

provokačním shromážděním v Praze a odmítli jakékoliv pokusy protisocialistických sil o 

destabilizaci politické situace. Je také hustě vyplněn citacemi jednotlivých členů organizací.  

Komunisté ze ZO Ronov nad Doubravou například vzkázali: „Vyslovujeme plnou podporu 

politice KSČ. Republiku si nik m rozvracet nedáme, chceme žít a pracovat v klidu a míru.“ 

Členové uliční organizace KSČ číslo 4 v Hradci Králové vzkázali, že odsuzují zneužití 

studentů k pouličním demonstracím. Základní organizace v Mostku pravila: „Nová vlna 

revizionizmu je tentokrát úzce spjata se širokou ideologickou a politickou ofenzívou 

kapitalistického světa proti socialismu [...] Je potřeba skoncovat s nebezpečnou hrou 

politick ch dobrodruhů, kteří se zhlédli v buržoazních metodách řízení společnosti.“
81

 

Zpravodajství věnující se událostem následujícím po 17. listopadu v regionu je 

nevyvážené. Zprávy z regionu, a to především o shromážděních na náměstí, deník odbývá 

stručnými zprávami, v nichž jsou požadavky protestujících popsány velmi zkratkovitě nebo 

vůbec. Příkladem může být například vydání z 24. listopadu, které zprávě ze shromáždění na 

hradeckém Žižkově náměstí věnuje 14 řádků, oproti tomu článek přinášející stanoviska 

pracujících z kraje, které se ve velké většině vedou v duchu stranické linie, zabírá celých 138 

řádků a přináší například prohlášení OV SČSP Hradec Králové: „Chtějí jít i nadále spolu se 

Sovětsk m svazem cestou přestavby a demokratizace společnosti.“
82
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2.3.4 Kvalitativní analýza 1. - 31. prosince 1989 

V období po generální stávce  dochází zejména ke změně slovníku nejvyšších míst, 

která začínají hovořit o změně ústavy a politické pluralitě. Deník Pochodeň však stále drží 

svoji linii ve formě popisných zpráv o tom, kdo kde jednal, v nichž dostávají prostor pro 

citace především oficiální místa, jedno prohlášení střídá druhé. Mezi názory čtenářů 

převládají ty hájící socialistický režim, KSČ a vládu, linii stranického deníku si drží i sama 

Pochodeň názory svých redaktorů či prohlášeními redakce. 

Zpravodajství zůstává i nadále nevyvážené. Například ve vydání z 1. prosince zabírají 

celou třetí stranu oficiální projev předsedy vlády Ladislava Adamce a prohlášení Federálního 

shromáždění ČSSR po společné schůzi sněmoven. Krátký rozhovor s mluvčím Občanského 

fóra v Hradci Králové Františkem Kusým zabere pouhých 16 řádků, na nichž má Kusý 

možnost vyjádřit svůj názor je ve dvou standardně dlouhých odstavcích. Občanské fórum 

dostalo poprvé větší prostor pro své prohlášení až 4. prosince 1989 na straně 5, kde se 

v článku podepsaném (čtk) vyjádřilo k nové vládě. 

2.3.4.1 Přehlížení akcí Občanského fóra 

Na čtvrtou stranu se dostala pětiřádková noticka o akci „Lidsk  řetěz“, kterou 

koordinoval stávkový výbor vysokoškoláků mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Fotografie 

z této akce, kdy se lidé mezi Hradcem Králové a Pardubicemi spojili za ruce a vytvořili řetěz 

mezi oběma městy, vyjde v novinách v následujícím dni na titulní straně. Fotografie je 

doplněna pětiřádkovým popiskem. Pokud by se podobná akce konala v dnešní době, novináři 

by jí věnovali mnohem více prostoru. Reportáž z akce by minimálně otevírala první stranu 

regionálních novin, je velmi pravděpodobné, že by se téma přetáhlo i na jednu z následujících 

stran, kde by zejména přinášelo postřehy a názory účastníků. Pochodeň však informovala 

pouze o tom, že na jednotlivá místa vozily účastníky celý den autobusy městských dopravních 

podniků a závodů ČSAD a že účastníky v projevení jejich touhy po demokracii neodradily ani 

desetistupňové mrazy.
83

 Hned vedle pak deník otiskl „Slovo dne“, tedy redakční sloupek, 

pod titulkem „Neztrácet čas“, který přináší komunistické sáhnutí si do svědomí a apel na 

komunisty, aby se připojili k diskusi, která je nutná pro to, aby se KSČ proměnila v moderní 

stranu hájící zájmy pracujících. Článek končí prohlášením: „Diskuse nad návrhem akčního 

programu KSČ musí začít ihned. A to nejen v základních organizacích, na konferencích, ale i 
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ve stranickém tisku. Pochodeň je na ni připravena, právě tak, jako na diskusi všelidovou. Jde 

o socialismus, o budoucnost.“
84

 

2.3.4.2 Hlas Občanského fóra ano, avšak s řádným stranickým komentářem 

Redaktoři stále přinášejí reportáže z podniků, v nichž vznikají Občanská fóra a probíhá 

takzvaný dialog, děje se tak zhruba do poloviny prosince, poté  se takové zprávy z novin 

vytrácejí. Do novin se pomalu a opatrně začínají dostávat i jiné názory než ty ve stranické linii 

KSČ, Pochodeň je avšak podává zaobaleně a v citacích jednotlivých pracujících, nikoliv ve 

vlastních textech redakce. Dochází tak k zajímavým kontrastům, jako kupříkladu v reportáži 

„Mezi pracujícími náchodského okresu, atmosféra těchto dnů“, podepsané (ce, pov), kde 

redaktoři otisknou například názory agronoma Jiřího Rouska ze zemědělského družstva v 

Bohuslavicích: „Pokud bude více stran, bude i konkurence, kterou považujeme za hybnou sílu 

pokroku, a bude i zv šena kontrola.“ a kováře Jana Zákravského z téhož družstva: „ d 

současné situace očekávám, že konečně bude odbourán administrativní a direktivní způsob 

řízení a o zásadních věcech budou rozhodovat odborníci.“ Načež redaktor, nejspíš v rámci 

vyváženosti, vpasoval do článku následující odstavec: „A na závěr: ač se v  bčanském f ru 

často proklamuje dialog, právě jeden z jeho členů v závodě, seřizovač Jaromír Grulich, 

s námi dost nevybírav m způsobem odmítl hovořit vůbec.“
85

  

O Občanském fóru informuje Pochodeň buď velmi zkratkovitě či útočně, jak je zřejmé 

z předchozí citace, ale například i z reportáže z XI. sjezdu JZD, kterému Pochodeň věnovala 

značný prostor. Redaktor Miloslav Vohralík publikoval 4. prosince reportáž, která byla 

s nadsázkou popsána jako „vysoká škola dialogu a demokracie“. V jednom odstavci přináší 

informaci o vystoupení zástupce Občanského fóra a dvou herců na debatě zemědělců, které 

však posluchači po několika minutách vypískali, zejména poté, kdy Oldřich Tyl 

z Občanského fóra „zemědělcům začal radit, aby studovali a říkali pravdu o 40 letech 

venkova“ a také na závěr, kdy „se zemědělcům dostalo v zvy, která se hluboce dotkla jejich 

cítění – že je třeba obnovit civilizovan  život vesnice“.
86

 

Popíchnutí proti Občanskému fóru se dopustili redaktoři Pochodně i ve fóru čtenářů, 

jež vyšlo 12. prosince 1989. Zveřejňují reakci členů Občanského fóra z Nového Bydžova na 

názor ředitele bydžovského kulturního střediska, který vyšel v Pochodni několik dnů předtím 
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a kritizoval průběh diskuse tamního Občanského fóra. Příspěvek je otištěn v celém znění, 

avšak je na konci doplněn tučným odstavcem, v němž autor podepsaný (zaj) situaci v Novém 

Bydžově osvětluje: „Aby byl obrázek bydžovského dialogu úpln , doplňuji ještě jednu 

informaci z konce minulého t dne. Do redakce nám telefonoval mluvčí  bčanského f ra 

z Nového Bydžova, pan Žejdl, o kterém se zmiňoval ve svém dopise dr. Malina. Chtěl vědět, 

zda dr. Malina nám náhodou neposlal svůj dopis na hlavičkovém papíru MěstKS, jaké nese 

datum a podobné „maličkosti“. Nechoval se ani přátelsky, ba ani příliš slušně. A mně jen vrtá 

hlavou, k čemu asi tyto informace potřeboval. Tiskov  zákon hovoří zcela jasně. Takovéto 

údaje jsou jen pro vnitřní potřebu redakce. Přesto pan Žejdl odpověď vyžadoval. Vyhověli 

jsme mu. Doktor Malina totiž zatím peníze na vlastní dopisní papír má.“
87

 Ve vydání z 19. 

prosince 1989 zase nepodepsaný článek přináší postřeh neznámého autora, který kritizuje 

mladé lidi strhávající plakáty kandidáta na prezidenta Čestmíra Císaře s ironickým 

komentářem: „Kde jsou tolik proklamované stejné šance pro každého, respektování názoru 

druhého, tolerance? Takhle si naši mladí spoluobčané představují demokracii v nově se rodící 

společnosti?“
88

 

2.3.4.3 Boj o prostor v novinách KSČ vs. OF 

Nepoměr je patrný nejen z vyznění článků, ale také sledováním prostoru daného 

oběma stranám. Ilustruje ho například strana číslo 4 vydání ze 4. prosince, která přináší 

jednotlivá stanoviska: největší prostor zabírá vyjádření předsedy vlády Ladislava Adamce 

k hlavním úkolům federální vlády v novém složení, následuje zpráva ze zasedání vlády 

ČSSR, „Stanovisko vlády ČSSR a Prohlášení ÚV NF ČSSR ze dne 3. 12. 1989“. Ve spodní 

části stránky je pak otištěno „Prohlášení koordinačního stávkového v boru studentů vysok ch 

škol“, které zabírá zhruba jednu šestnáctinu hustě popsané strany. Náznak nadřazenosti v sobě 

má i článek na sportovní straně číslo 6 daného vydání, která přináší dvouodstavcový článek o 

vzniku Občanského fóra mezi pracovníky v tělovýchově. Nepodepsaný článek je mixem malé 

reportáže z prvního setkání a soupisu požadavků nově založeného Občanského fóra. Zaujatost 

autora je však znát již z jeho úvodu, který začíná: „Pozváni jsme nebyli. Ale protože jsme se o 

tom dozvěděli, šli jsme. Na co? Stávkov  v bor při Slavii Hradec Králové pozval v pátek do 

zasedací místnosti své TJ profesionální pracovníky v tělov chově, funkcionáře a trenéry 

z Hradce Králové. Jestli jich přišlo dost nebo málo, nedokážeme odhadnout, určitě ale nebyli 
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všichni,“ píše autor, který na dalších řádcích popisuje také názorový nesoulad mezi účastníky, 

z nichž ne všichni chtěli OF zakládat hned, ale byli však přehlasování.
89

 

2.3.4.4 Kvalitativní analýza prostoru věnovaného oběma stranám 

Vyváženost prostoru daného jednotlivým stranám ilustruje analýza článků, které vyšly 

v deníku Pochodeň v období od 1. do 15. prosince 1989. Analýza je celkem výmluvně 

znázorněna grafem 3. Do analýzy jsem zahrnula 174 článků, které splňovaly kritéria, jež jsem 

si pro jejich studium zadala, tedy: oficiální prohlášení KSČ, jejích organizací, SSM, vlády či 

sněmovny (P1). Další část analyzovaných článků zahrnovala názory redakce, čtenářů či 

oslovených pracujících, které vyjadřovaly podporu vládě a KSČ (P2). Třetí skupinu tvořily 

články, jež přinášely stanoviska a prohlášení Občanského fóra, stávkových výborů, studentů, 

divadelníků a politických stran, které zahájily nebo obnovily svoji činnost (P3).  

Rozdělení počtu článků mezi jednotlivé kategorie bylo následující: 

 P1 – 107 článků 

 P2 – 29 článků 

 P3 – 38 článků 

 

2.3.4.5 Názory čtenářů: Černá vzpomínka redaktora Pochodně 

Pro hlubší analýzu přístupu Pochodně k situaci, která nastala po 17. listopadu 1989, je 

vhodné se zaměřit i na názorové stránky, přinášející postřehy čtenářů i redaktorů. Pochodeň se 

snaží čtenáře přesvědčit o vyváženosti například zveřejněním dopisu, který redakci zaslal její 

spolupracovník Vladimír Václavík, jenž pravidelně přispívá na motoristické stránky, a nyní se 

chtěl vyjádřit k cenzuře, jež podle jeho mínění panuje v redakci. Jeho názor, který redakce 

otiskne, však není v souladu s oficiálním postojem Pochodně, je tudíž uveden vysvětlujícím 

perexem a poté doplněn dosti dehonestujícím komentářem, kterým chce redakce svého 

čtenáře a spolupracovníka očividně ponížit, neboť redaktor Bohumil Ulrich zmiňuje ve svém 

komentáři skutečnosti, které nemají s tématem, k němuž se čtenář Václavík vyjadřuje, příliš 

společného.  
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Nad dopisem, který neskončil v redakčním koši 

Výměna názorů je na místě 

Většina dopisů a telefonátů, jejichž autoři neztrácejí ani v této bouřlivé 

době odvahu a rozum a vyslovují našemu redakčnímu kolektivu 

podporu v další nelehké práci, dostáváme i nemálo úplně opačných 

vyjádření. Jejich pisatelé se buď „zapomněli“ podepsat, a nebo 

anonymně volají z telefonních automatů. (Podivná představa o 

vzájemném a konstruktivním dialogu, nemyslíte?). Začátkem tohoto 

týdne se také stalo, že nás požádal PhDr. Vladimír Václavík, zda bychom 

zveřejnili jeho příspěvek resp. Otevřený dopis. Přání samozřejmě 

vyhovujeme a jeho názor přinášíme v plném znění, bez úprav. 

„Do redakce Pochodně občas nosím své příspěvky na stránku „Čtení pro 

motoristy“. Když jsem do budovy ve Škroupově ulici minul  čtvrtek 

vstupoval, neměl jsem dobr  pocit. Den předtím se totiž na několikatisícovém 

shromáždění občanů na Žižkově náměstí v krajském městě při zmínce o tomto 

deníku ozvalo mohutné pískání. Není divu. Pochodeň se od pražsk ch novin 

v mnohém lišila, zejména v rozsahu pravdiv ch informací o současné situaci. 

Z náhodného setkání s několika členy redakce jsem vycítil, že zde svoboda 

projevu, řečeno symbolicky, dostává rány pendrekem. Už konstatování holé 

pravdy, že se v Hradci Králové zúčastnilo manifestace několik tisíc lidí, 

vzbudilo u někter ch osob, které obsah Pochodně usměrňovaly, značnou 

nevoli. Proto se snad v informaci o shromáždění následujícího dne (které 

bylo ještě mohutnější), žádné číslo neobjevilo.  

Je zlé, když novinář musí poslouchat něco jiného, než hlas svého svědomí. 

Chci věřit, že doba cenzury i autocenzury je nenávratně pryč. Prošli jsme 

temn m houštím, ale i další cesta je v těchto chvílích ještě nezřetelná.  

Pochodeň není třeba zhasínat.“ 

-- 

Tolik řádky našeho královéhradeckého spolupracovníka PhDr. Vladimíra 

Václavíka, s nímž naše redakce udržuje ty nejužší kontakty letos již 

sedmnáctý rok, spolupracovníka, jehož materiály se prakticky týden co týden 

(pod zkratkou –vkv-) objevují na páteční stránce „Čtení pro motoristy“. 

Jestliže by tomu bylo jen „občas“, jak on sám zdrženlivě tvrdí, nedostal by 

z naší pokladny od loňského února až do minulého měsíce 6093 koruny. Bylo 

opravdu pramálo článků i fotografií, který bychom z jeho „dílny“ nepřinesli 

našim čtenářům. Bylo však dost těch, které jsme museli obsahově a 

stylisticky upravit, neboť byly šity horkou jehlou. Nicméně, po oboustranné 

výměně názorů a autorově souhlasu byly nakonec stejně publikovány. 

Redakční úprava však neměla vůbec nic společného s cenzurou, jak se dr. 

Václavík snaží obecně tvrdit. V žádném případě také nechceme před 

čtenářskou veřejností zpochybňovat jeho odborné znalosti, schopnost i zápal 

pro novinářskou práci. Dr. Václavík vždy patřil do našich řad, neboť byl 

předním spoluautorem motoristické stránky, která si získala u čtenářů dobré 

jméno. Dr. Václavík ovšem snad nikdy, co pamatujeme, nenabídl Pochodni 

materiál, v němž by vyjádřil hlubší politický názor na věc, kupříkladu na 

ozdravění situace ve svazarmovském hnutí, a nebo na nedostatky v práci 

autoškol, kde pracuje. 

„Ozval“ se teprve až nyní, kdy protrhl hráz vlastního mlčení… 

BOHUMIL ULRICH 

 

Václavíka, který si dovolil tvrdit, že v redakci panuje cenzura a autocenzura, tehdejší 

redaktor Bohumil Ulrich v následném komentáři doslova pomluvil, že jeho články byly šity 

horkou jehlou, a neopomněl uvést, kolik si Václavík v Pochodni vydělal na honorářích, které 

jako občasný dopisovatel od redakce dostával.  
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V rozhovoru poskytnutém pro potřeby této bakalářské práce uvedl Ulrich ke svému 

předešlému článku následující: „Na vlastní kůži jsem poznal, že také život v novinách má 

v záloze různá překvapení, má mnoho křehk ch půvabů a neopakovateln ch okamžiků, ale 

občas tne člověka přes hlavu. Článek „V měna názorů je na místě“ je moje černá vzpomínka. 

Přímočaře odpovídám: napsal jsem ho z příkazu vedoucího vydání, protože k jeho původnímu 

doporučení jsem měl vážné osobní v hrady: s PhDr. Vladimírem Václavíkem jsme byli přátelé 

a byl jsem vděčn  za jeho příspěvky do rubriky „Čtení pro motoristy“. Důsledky svého 

tehdejšího nechtěného činu nosím v sobě. S „vkv“, pod touto zkratkou Václavík psal, jsme se 

rozešli a již nikdy nesetkali. Škoda, že v těch překotn ch chvílích mně chyběla alespoň špetka 

vzpurnosti dobromyslného mlynáře z Jiráskovy Lucerny.“
90

 

U názorů čtenářů, které kritizují dosavadní poměry a komunistickou stranu, se 

objevuje komentář redakce ve více případech. Redakce pokaždé takový názor uvádí s tím, že 

se nevyhýbá dialogu, a uveřejňuje dopis v plném znění, poté přichází komentář redaktora, 

který autora názoru zkritizuje a snaží se vše uvést na správnou míru. Do očí bijící je to 

například u názorově strany z 18. prosince, která přináší příspěvky pěti čtenářů, z nichž jeden, 

který je podepsaný Josefem Kopeckým z Pardubic, je velice kritický zejména k práci redakce. 

Redaktor Václav Zálešák, jenž k celé straně napsal jakousi předmluvu, k článku uvádí, že 

redakce se za pana Josefa Kopeckého předem omlouvá, protože Josef Kopecký si patrně 

neuvědomil, že v pardubickém telefonním seznamu je uvedeno devět lidí tohoto jména. 

„Kolik jich zde skutečně žije, to nevíme. Proto se všem ostatním omlouváme, jsme si totiž 

vědomi, že pisatel vyslovoval jen své názory.“
91
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 Rozhovor autorky s bývalým redaktorem Pochodně Bohumilem Ulrichem, 28. dubna 2015 
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 ZÁLEŠÁK, Václav: K poctivému dialogu, Pochodeň, ročník 78, číslo 297, str. 3 
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Graf 3 Podíl článků vyjadřujících oficiální názor strany, vlády a stranických organizací, článků vyjadřující názor 

čtenářů či pracujících shodným s linií KSČ a článků dávající prostor názoru Občanského fóra, stávkovým 

výborům, studentům, divadelníkům či politickým stranám, které nově vznikly či obnovily svoji činnost. 
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2.3.4.6 Každý „nevhodný“ názor je potřeba řádně okomentovat 

Řada názorů, které Pochodeň přináší, a které se vyjadřují k politické situaci, jsou často 

názory pracovních kolektivů a různých podnikových buněk KSČ. To by mohlo zkreslovat 

celkový objem příspěvků čtenářů podporujících a naopak odporujících Občanskému fóru. Pro 

drobnou samostatnou analýzu jsem proto vypreparovala z názorových stránek a článků jen 

dopisy čtenářů jako jednotlivců, nikoliv skrytých za buňkou či pracovním kolektivem. I přes 

tuto selekci vycházejí příznivci KSČ vítězně oproti příznivcům OF a studentů. Od 1. do 31. 

prosince 1989 otiskla Pochodeň v 15 vydáních (10 vydání bylo bez názorové rubriky či 

názorů splňujících kritéria pro analýzu) celkem 34 podepsaných dopisů či vzkazů čtenářů, 

z toho 17 jich bylo v duchu podpory novému akčnímu programu KSČ a novému vedení strany 

a pouze 9 jich podporovalo myšlenky Občanského fóra či studentských stávkových výborů. 

Zbývajících 8 názorů bylo politicky neutrálních a většinou celkem bezobsažných. U názorů 

podporujících myšlenky Občanského fóra byl hned v 6 případech přidán i komentář redakce, 

který se pokoušel názor uvádět na pravou míru či si do pisatele rýpnul. Ve vydání z 18. 

prosince 1989 byl jeden redakční komentář společný pro dva názory čtenáře. 

 

Graf 4 Uvádí poměr čtenářských názorů vyjadřujících podporu politice KSČ či požadavkům OF 
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2.3.4.7 Rakousko 

V tomto období se mezi oficiálními vyjádřeními politiků, suchými popisy demonstrací 

a obhajobami režimu v anketách a názorech objevují i informace ilustrující tehdejší dobu. 

Z vydání na víkend 2.-3. prosince 1989 lze vyčíst, byť velmi krátce, informaci o zrušení 

vízové povinnosti do Rakouska. V kratičké zprávě o 25 řádcích je citována agentura ATP 

s odvoláním na rakouské ministerstvo vnitra. Článek zároveň informuje o tom, že vláda ČSSR 

oznámila, že občané země s platným pasem mohou nově bez dalších komplikací svobodně 

vycestovat na Západ. Pokud by byl občan odkázaný pouze na čtení deníku Pochodeň a 

nesledoval televizi či neposlouchal rozhlas, o možnosti začít svobodně cestovat na Západ by 

se dozvěděl pouze po přečtení tohoto miniaturního článku na třetí straně víkendového vydání. 

V žádném jiném článku tuto informaci Pochodeň totiž do té doby nepřinesla.
92

  

Cestám do Rakouska je ale posléze v Pochodni věnováno článků více: reportáží, 

názorů i praktických informací pro lidi, kteří by k jižním sousedům chtěli vycestovat, od bank 

či pojišťoven. Z 24 prosincových vydání se tématu volného cestování do Rakouska věnuje 13 

vydání v 15 článcích. 

Reportáž Praktické informace Názor 

4 články 10 článků 1 článek 

Tabulka 2 Tematické rozdělení článků věnovaných cestám do Rakouska po 17. listopadu 1989 

Většina z článků je vedena v neutrálním či pozitivním duchu, všímá si destinace, 

tamních cen, toho, co si Češi ve Vídni kupují, jak se k nim chovají místní obyvatelé a úřady, 

případně jaké jsou problémy na hranicích. Mezi články se však vymyká jeden, který se tváří 

jako názor (nejspíše) redaktora podepsaného zkratkou (dk), jenž kritizuje příjímání rakouské 

pohostinnosti českými turisty, nazývá ji provokací a dává situaci do souvislosti s událostmi 

v roce 1939. Velice kritický je už perex článku, v němž autor vyslovuje spokojenost s malým 

zájmem Čechoslováků o návštěvu Rakouska v prvních dnech: bral ho jako „projev národa, 

kter  na nějaké almužny nečeká“. Následnou euforii a návštěvy Rakouska ve větším počtu 

však už vnímá nelibě, neboť „nesvědčí o naší veliké národní hrdosti“. Zároveň kritizuje 

cestovní kancelář Čedok za houfné organizování jednodenních zájezdů.
93
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 NESIGNOVÁNO, Do Rakouska bez víza, Pochodeň, ročník 78, číslo 284, str. 3 
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 (dk), Více hrdosti by neškodilo, Pochodeň, ročník 78, číslo 295, str. 2 
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Více hrdosti by neškodilo 

Když Rakousko otevřelo své hranice našim občanům a v prvních dnech bylo 

zklamáno mal m zájmem, přijímal jsem to s pocitem uspokojení, jako projev 

našeho národa, že na nějaké almužny nečeká. 

Malý zájem byl bohužel jen zdánlivý a uzpůsobený spíše určitými problémy 

administrativními. To, co se však dělo o tomto víkendu na hranicích a ve 

Vídni, už o naší velké národní hrdosti nesvědčí. Bylo mi trapně, když jsem 

v televizi viděl některé naše občany, jak chtivě a s úsměvy využívají 

připraveného „občerstvení“ poskytovaného zdarma na parkovišti u Prátru. 

Moc mi to připomínalo příjezd Němců v roce 1939 a jejich poskytování 

„eintopfu“ z vojenských kuchyní „strádajícím a hladovějícím“ 

československým občanům, kteří tehdy tuto provokaci dokázali hrdě 

odmítnout naprostým nezájmem. Copak jsme takoví ubožáci? Věřte mi, že 

jsem se za ně styděl. 

Nemohu rovněž pochopit, proč taky Čedok hned tak houfně organizuje 

jednodenní zájezdy. Zřejmě jsou tomuto podniku milejší příjmy a plnění 

finančního plánu než čest národa. Omluvou může být, že nám tyto cesty tak 

dlouho nebyly volně umožňovány. 

Já sám moc rád cestuji a zrovna návštěva Vídně by pro mne byla lákavá. 

Vždyť jsem tam v době války byl v totálním pracovním nasazení jako dělník 

v automobilce. Přesto se domnívám, že podobné masové cestování je 

v současné době doslova mrháním devizovými prostředky, kterých nemáme 

nazbyt a které právě nyní budeme pro naše hospodářství tolik potřebovat. 

Ukažme proto svůj kladný vztah ke změněné vnitropolitické situaci nejen 

provoláváním slávy na manifestacích, ale i svým důstojným chováním.  

(dk) 

 

2.4 Kvalitativní analýza Československého rozhlasu Hradec 

Králové 

Analýzu zpráv a reportáží Československého rozhlasu Hradec Králové není možné 

provést natolik důkladně jako analýzu deníku Pochodeň, jehož všechna vydání jsou uložena 

v archivu a volně přístupná veřejnosti. V listopadu a prosinci 1989 vysílal Československý 

rozhlas Hradec Králové řadu reportáží živě, takže nebyly archivovány. „Reportáže jako 

takové se nearchivovaly. Rozhlas má ze zákona archivovat kompletně celé vysílání měsíc, 

dnes to jde do karet, tehdy jsme to točili na VHSky, které se měnily jednou za 4 hodiny. 

Jednou za měsíc se to přemazalo. To, co se dávalo do archivu, byly vždycky pořady, které 

měly nějakou hodnotu, a dalo se předpokládat, že se k tomu budou lidi vracet,“ vysvětlil 

v rozhovoru tehdejší redaktor a moderátor hradecké redakce Československého rozhlasu Mgr. 

Milan Dus.
94

 Tudíž je archiv velice chudý. Přístup do něj mi nebyl povolen, odpovědnou 

pracovnicí mi byly poskytnuty jen již zpracované a sestříhané materiály. Z materiálů 

poskytnutých redakcí nynějšího Českého rozhlasu Hradec Králové, které jsou však 

nedatované (určit přibližnou dataci některých z nich však je možné při znalosti historických 

souvislostí), nesignované a sestříhané, je však možné provést kvalitní srovnání přístupu 
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 Rozhovor autorky s bývalým redaktorem a moderátorem Československého rozhlasu Hradec Králové 

Milanem Dusem 
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Československého rozhlasu a deníku Pochodeň. Analýzu zároveň doplní rozhovor s tehdejším 

redaktorem a moderátorem Československého rozhlasu Hradec Králové Mgr. Milanem 

Dusem. 

2.4.1 První týden po událostech 17. listopadu 

Reportáž ze Žižkova náměstí v Hradci Králové přináší zejména názory lidí, kteří přišli 

na tamní manifestaci vyjádřit svoji touhu po svobodě. Jsou zpovídáni dvěma redaktory, kteří 

se ptají, zda si myslí, že spolu s nimi tam jsou i lidé, kteří měli zpočátku týdne úplně jiný 

názor, a nyní provolávají stejná hesla jako manifestující. Vyslechnou celkem čtyři 

respondenty, kteří většinově podporují požadavky studentů a Občanského fóra. „S většinou 

jejich požadavků plně souhlasíme. My skutečně chceme diskusi svobodnou, my chceme 

správn  informace,“ vyjadřují se zaměstnanci Benziny, závodu 04 v Hradci Králové, kteří 

přišli manifestaci podpořit.
95

 Zhruba stejného data je i rozhovor s nejmenovanou členkou 

studentského stávkového výboru z hradecké Pedagogické fakulty. Redaktorka v něm klade 

otázky týkající se toho, že fakulta je jedinou školou v republice, kde fakultní výbor Svazu 

socialistcké mládeže nepodporuje studentskou stávku. „Jsme tím velice zklamáni, a velice nás 

mrzí, že ani teď, po těchto událostech, kdy už za námi jdou dělníci, rolníci, veškerá 

inteligence, tak fakultní v bor SSM neustále nejde s námi, se stávkov m v borem.“
96

 

Redaktoři v reportážích zároveň lidem na ulicích kladou otázku ohledně jejich názoru 

na společnost, ptají se, co jim na společnosti nejvíce vadí. Všichni tři oslovení respondenti 

odpovídají upřímně a beze strachu žádají svobodné volby. „Aby teda nevládla jedna strana, 

aby to teda nebylo ústavou dan . A potom ty ostatní problémy, si myslím, že už by se postupně 

řešily i samy. Tím, že teda bude nějaká konkurence jak v ekonomice, tak v politice, že jo.“
97

 

V rámci vyváženosti zveřejnila redakce i názory oslovených občanů, které jsou odlišné 

od těch nadšených a podpůrných. Takové názory jsem v celkovém analyzovaném materiálu 

objevila čtyři. Dva starší lidé své názory formulovali následně: „No tak, souhlasím s Rud m 

právem a částečně s těma názorama, že má bejt jakoby ty strany různ . A nesouhlasím s tím, 

co se ozejvá mezi tím. A to by ty mlad  lidi si měli uvědomit. Já se snažím s těma mladejma 

mluvit, no jenže ty jsou raz dva hotov  se vším. No, měli by komunisti si dělat pro to něco.“ 

„Vždycky, když straně bylo zle, tak se opřela o dělnickou třídu. A tady se to nějak nepovedlo. 

Tady něco soudruzi zaspali. Nevím, nevím, jak to teď dopadne. Přála bych si strašně moc, aby 
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 NESIGNOVÁNO, nepojmenováno, Československý rozhlas Hradec Králové, nedatováno.  
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 NESIGNOVÁNO, nepojmenováno, Československý rozhlas Hradec Králové, nedatováno.  
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už se soudruzi vzchopili, vopravdu a energicky trošku postupovali. Pořád bejt mezi nima a 

vysvětlovat jim, vo co vlastně jde.“
98

 Oba respondenti používají nespisovné výrazy, 

vycpávková slova a také mají problém s formulováním vlastního názoru. Při poslechu je cítit 

rozdíl mezi jejich projevem a projevem lidí, kteří přišli stávku podpořit. Nakolik se však jedná 

o výběr redakce, nedokážu posoudit. 

„Kolega, kter  vysílal první t den, chodil na vysílání se třemi pare scénářů: na 

jednom bylo napsáno „revoluce vítězí“, ve druhém „situace je nejasná“ a na třetím „režim 

zůstává“. Samozřejmě pak už jsme se začali emancipovat,“ popsal situaci v hradecké redakci 

Rozhlasu Dus.
99

 

2.4.2 Generální stávka 

Redakce přinášela ve vstupech také praktické informace o přípravách generální stávky, 

která proběhla 27. listopadu 1989. Informovala například o přesunutí manifestace, kterou její 

organizátoři posunuli až na 28. listopadu proto, aby si každý, kdo chce, mohl napracovat dvě 

hodiny, které ztratil v zaměstnání kvůli účasti ve stávce. „My bychom teď měli říct, znovu 

zopakovat informaci, která šla už v poledním vysílání, že organizátoři mítínku, to znamená 

studenti a zástupci  bčanského f ra, upozorňují všechny obyvatele krajského města, že dnešní 

shromáždění, které tak jako v předcházejících dnech se mělo konat kolem čtvrté hodiny tady 

v centru Hradce Králové, se nekoná z toho důvodu, aby všichni, kteří se zúčastnili dnešní 

dvouhodinové stávky, a kteří se rozhodli, že si ještě dnes zameškanou pracovní dobu 

napracují, měli možnost se vrátit do závodu a tak učinit. To znamená, že až zítra opět bude 

tady na Žižkově náměstí další shromáždění.“
100

 

Ke stávce přinesl Československý rozhlas Hradec Králové také projev Vítězslavy 

Klůzové
101

 z Československé strany socialistické, který pronesla na jednom ze shromáždění 

nejspíše ještě před generální stávkou. Přednáší na něm informace z plenárního zasedání 

východočeského Krajského národního výboru. „Byla jsem otřesena tím, kdy tam bylo řečeno 

předsedou KNV, že studenti organizují stávky, že chtějí zabránit zásobování obyvatelstva 

potravinami.“ Načež následuje pískot davu a Klůzová pokračuje: „Dvacátého druhého bylo 

známo všude stanovisko studentů k událostem 17. Listopadu. Tady nebylo zapotřebí čekat, jak 
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se vyjádří česká nebo federální vláda. Každ  z nás, kdo jsme byli trochu slušní, zaujali jsme 

svoje stanovisko a za tím stanoviskem jsme si stáli.“
102

 

2.4.3 Diskusní setkání 

Redaktoři ve velké míře přinášejí názory lidí také z diskusního fóra představitelů 

Občanského fóra a KSČ s obyvateli Hradce Králové, jež se uskutečnilo 6. prosince 1989 na 

tamním zimním stadionu, který byl do posledního místa zaplněný. Pracovníci 

Československého rozhlasu se ptají lidí, jestli je uspokojily odpovědi, které slyšeli. Přináší tři 

odpovědi, které jsou vyloženě negativní vůči vystoupením představitelů KV KSČ. Žádný 

názor, který by s jejich postojem a slovy souhlasil, Československý rozhlas Hradec Králové 

nepřinesl.  „Já si myslím, že to bylo polovina odpovědí bylo takov ch vytáčiv ch tak, jako 

jsme byli zvyklí celejch těch 40 let. Nebo spíš v tom byla taková ta funkcionářská praxe, jak 

lidi uspokojit tím, co se řekne, že.“, „Vlk se nažral a koza zůstala celá.“
103

 

2.4.4 Lidský řetěz 

Nejvíce prostoru mezi analyzovanými reportážemi získává ta, kterou nezjištěná 

redaktorka učinila na akci „Lidsk  řetěz“, kterou uspořádali studenti pardubických a 

hradeckých škol v neděli 3. prosince 1989. Při ní se obě do té doby rivalská města symbolicky 

spojila, když po šestnáctikilometrové trase stáli lidé držíce se za ruce. Reportérka živě hovoří 

s organizátory, řidiči a především účastníky, jichž se ptá na názory a na pocity; událostí je 

velmi zaujatá a její reportáž i tón hlasu působí velmi radostně, a to například ve vstupu, kdy 

popisuje, jací lidé přišli akci podpořit: „Já se dívám, kolik starších lidí sem jde podpořit 

studenty a jdou, stále se podivuji a mám z toho hroznou radost.“
104

 

Začíná prohlášením jednoho z mluvčích Občanského fóra, jenž se chce nechat 

inspirovat Prahou, kde se rovněž uskutečnila podobná akce, a vyzývá tak lidi, kteří mají zájem 

se 3. prosince 1989 zúčastnit, aby se přihlásili na stávkovém výboru pardubické Vysoké školy 

chemicko-technologické: „Dvě tak velká města, jakou jsou Pardubice a Hradec, by to dát 

dohromady mohly. V dnešní době co je to 16 tisíc lidí.“
105

 Reportáž pokračuje rozhovorem 

s řidičem jednoho z autobusů, které zájemce o účast na řetězu rozvážely na potřebná místa, 

kde chyběli lidé. „No, zatím je to špatn , že jo, moc lidí nepřišlo. Ale je půl devát , takže 

doufám, že přijdou, protože odjely teďka vlastně všechny, skoro všechny autobusy. No a 
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jestliže vezmeme kapacitu autobusů asi sto lidí, když to přeženu, tak odjelo nějakejch asi dva 

tisíce lidí, což není mnoho zatím,“ líčí své první dojmy jeden z řidičů, který akci pomáhá 

organizovat.
106

 Reportáž poté obsahuje velice živě názory účastníků, kteří vykládají, proč 

přišli a odkud přijeli a končí u opatovické elektrárny, kde se řetěz z obou stran spojil. 

2.4.5 Studenti 

Hodně prostoru v reportážích Československého rozhlasu Hradec Králové dostávají i 

vysokoškolští studenti, kteří organizovali studentskou a poté generální stávku v regionu. 

Jejich odhodlání ocenili v reportáži také hradečtí hudebníci Miloš Dvořáček a Pavel Dobeš. 

Redaktorka rozhlasu je odchytila po h koncertě, který pro studenty uspořádali poté, co kvůli 

stávce, k níž se přidali, určitou dobu nehráli. „To já ani nehraju ještě, já to neberu ani jako 

vystoupení. To jenom, že přišli študáci a to je teď taková doba, že kdyby študáci řekli cokoliv, 

tak to já bych všechno,“ uvedl ve vysílání Dobeš.
107

 

Redaktoři pomocí dotazů studentům přobližují posluchačům i atmosféru, která panuje 

v jednotlivých štábech a také jejich každodenní režim. Například se ptají studentů, že prý 

slyšel, že dostali od lékařů hradecké fakultní nemocnice mísu vitamínů. „Ano, dostali jsme 

mísu vitamínů a každ  den každ  člověk ze stávkového v boru má na pultíku připraveny 

vitamíny, které musí povinně sníst. Abysme se nesložili po těch probděl ch nocích za ten cel  

t den, kter  tady prožíváme,“ svěřila se posluchačům jedna ze studentek. 

  Redaktor se jí rovněž ptá na situaci, kdy studentům starý pán dovezl jídlo a morální 

podporu deset kilometrů na kole. „To byla úplně vynikající situace, bylo to strašně perfektní, 

vzhledem k tomu, že teda jsme slzeli nejenom my jakožto studenti, ale mohu třeba říci, že i na 

shromáždění ronili slzy i naši pedagogové.“
 108

 Studenti dostávají ve vysílání hodně prostoru 

k vyjádření. Kromě moderátorů se v analyzovaných nahrávkách objevilo celkem 63 názorů a 

prohlášení od občanů, studentů, mluvčích Občanského fóra, hudebníků či organizátorů akcí. 

Z tohoto byli studenti citování devětkrát, mluvčí Občanského fóra pětkrát, organizátoři akcí 

dvakrát a umělci podporující studenty rovněž dvakrát. 
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Graf 5 Rozvržení prostoru věnovaného jednotlivým respondentům v analyzovaných reportážích 

Československého rozhlasu Hradec Králové. 

2.4.6 Co lidé chtějí? 

Redaktoři v ulicích se ve většině reportáží ptají respondentů kromě jejich názorů také 

na to, co chtějí a kvůli čemu přišli. Na to se ptají jak lidí, kteří souhlasí s Občanským fórem a 

studenty, tak těch s opačným názorem. V odpovědích se nejčastěji vyskytovalo přání, aby 

nevládla jedna strana, aby se hovořila pravda a také aby byly svobodné volby. Více 

respondentů zároveň vyjádřilo přání pokračování socialismu poté, co se redaktor přímo zeptal, 

jestli jsou pro pokračující socialistickou cestu. Přání vyslovená oslovenými lidmi byla 

následující: 

Diskuzi 1 

Dotáhnout to do konce 1 

Informace 1 

Konec vlády jedné strany 3 

Pravdu 2 

Socialismus/socialistickou cestu 2 

Svobodné volby 2 

Svobodu 1 

Tabulka 3: Vyjadřuje přání oslovených lidí v souvislosti s událostmi následujícími po 17. listopadu 1989 a se 

vznikem Občanského fóra a následných manifestacích na náměstích. 

 

Rozložení hlasů v reportážích 

Studenti 

Občané 

Mluvčí 

Umělci 

Organizátoři 
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2.5 Srovnání přístupu deníku pochodeň a Československého 
rozhlasu Hradec Králové 

 

Srovnat přístup deníku Pochodeň, který byl orgánem KSČ, a Československého rozhlasu 

Hradec Králové, jenž byl státním médiem, je možné především skrze názory oslovených lidí 

či čtenářů. Mezi výstupy z obou médií je veliký rozdíl. Zatímco deník Pochodeň cituje 

zejména prověřené straníky, stranické organizace či čtenáře vyjadřující podporu vládě a KSČ, 

a u názorů podporujících Občanské fórum ve většině případů dodává komentář redakce, který 

vše buď uvádí na pravou míru, ale častěji autora názoru pohaní, Československý rozhlas 

Hradec Králové přináší ponejvíce názory lidí, kteří souhlasí s Občanským fórem. Objevují se 

tam také ve větší míře názory studentů, které Pochodeň až na několik málo výjimek úplně 

opomněla. Naopak analyzované reportáže Československého rozhlasu Hradec Králové 

nepřináší stanoviska funkcionářů KSČ, což může být způsobeno nekompletními materiály, 

které jsem pro analýzu získala. Zveřejnil však i několik názorů proti Občanskému fóru. I přes 

toto vše se dá mezi oběma médii vycítit propastný rozdíl, a to na již zmiňovaných názorech 

čtenářů/oslovených lidí, které obě média publikovala. Zatímco Pochodeň se komunistické 

linie držela až do zvolení Václava Havla prezidentem Československa, a to i v 

otištěných názorech čtenářů a redaktorů, Československý rozhlas zprostředkovával svým 

posluchačům názory účastníků manifestací již z prvního týdne po osudném 17. listopadu 

1989. Názory redaktorů v získaném materiálu nebyly, vyčíst se z něj dal pouze postoj 

nejmenované redaktorky, dělající reportáž z akce Lidský řetěz, kdy vyjádřila radost z počtu 

lidí jdoucích podpořit studenty a jejich myšlenky a požadavky. 

2.5.1 Diskusní večer 

Příkladem budiž třeba setkání představitelů Občanského fóra a krajské KSČ 

s obyvateli Hradce Králové na diskusním večeru na tamním zimním stadionu, z nějž obě 

média přinesla reportáž. Text, který vyšel v Pochodni 8. prosince 1989, je pocitovou reportáží 

jejího autora, redaktora Bořivoje Tichého. Nepřináší žádné názory lidí, kteří se shromáždění 

zúčastnili, pouze popisuje atmosféru a některé otázky, které na setkání padly. Návštěvníky 

akce cituje pouze v jednom případě, který však nemá nic společného s názory: „Nejednou 
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jsem ve svém okolí zaslechl ještě předtím, než dotyčn  začal odpovídat, hlasy typu: „To jsem 

zvědavej, co bude kvákat“, „Stejně všichni lžou“ a podobně.“
109

 

Oproti tomu Československý rozhlas přináší hned tři názory lidí, kterých se redaktor 

zeptal, jestli je uspokojily názory, které ten večer slyšeli. Dvě odpovědi jsou negativní, jedna 

neutrální. 

 

Grafický prvek 1 Srovnání citací Pochodně a Československého rozhlasu Hradec Králové v souvislosti 

s diskusním večerem představitelů OF a krajské KSČ, který se uskutečnil 8. prosince 1989 v Hradci 

Králové. 

 

2.5.2 Lidský řetěz 

Výmluvné je také srovnání pojetí velké akce mezi Hradcem Králové a Pardubicemi 

nazvané „Lidsk  řetěz“, která se uskutečnila 3. prosince 1989, kdy mezi oběma městy spojili 

své ruce jejich obyvatelé. Akce se uskutečnila v neděli. Ve vydání Pochodně následující den 

vychází fotka se šestiřádkovým popiskem informujícím o události bez jakéhokoliv názoru. 

Širší informaci o události deník přináší až ve středu 6. prosince 1989, kdy pouze skrze 

agenturu ČTK cituje několik účastníků akce a přináší jen strohou informaci, že se studenti 

spojili mezi oběma městy za ruce. Přináší v něm názor čtyř lidí. Oproti tomu reportáž 
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Československého rozhlasu přináší názor 22 respondentů, kteří se akce zúčastnili, a další 

hlasy jsou slyšet i ve vložených gerojších.
110

 

 

Graf 6 Využití hlasů účastníků v reportáži z akce Lidský řetěz mezi Hradcem Králové a Pardubicemi deníkem 

Pochodeň a Československým rozhlasem Hradec Králové. 
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ZÁVĚR 
 

Události 17. listopadu 1989 přispěly k tomu, že vůbec mohla vzniknout tato 

bakalářská práce. Díky studentské demonstraci, následnému brutálnímu zásahu pořádkových 

sil, protestu veřejnosti a vzniku Občanského fóra došlo ke změně politického režimu, 

svobodným volbám a tudíž i ke znovunastolení svobody slova v tehdejším Československu. I 

proto máme nyní dostatek informací o dění v přelomovém roce 1989, a bylo tak možné 

posoudit způsob, jakým tehdejší události uchopila dvě hlavní média v nynějším 

Královéhradeckém kraji. Nejde o analýzu srovnávací, neboť získané materiály z obou médií 

nejsou dostatečně vyvážené, i s dostupnými materiály však bylo možné je porovnat. 

Tato práce si kladla za úkol zprostředkovat pohled obou médií na situaci, která se 

redaktorům novin i rozhlasu vyvíjela doslova před očima. Ukazuje, jak flexibilně obě média 

dokázala situaci uchopit a zprostředkovat ji čtenáři/posluchači. 

Práce se zabývala analýzou materiálů vydaných či vysílaných v období od 18. 

listopadu 1989 do 31. prosince 1989 v deníku Pochodeň a ve vysílání Československého 

rozhlasu Hradec Králové. Na základě provedených kvalitativních analýz bylo možné zjistit, že 

dvě zkoumaná média informovala o událostech, které se staly 17. listopadu 1989, i o těch, 

které tomu následovaly, zcela rozdílně. Byť u většiny nahrávek Československého rozhlasu 

Hradec Králové chybějí datace a také záznamy z vysílání, jež následovalo těsně po 17. 

listopadu 1989, bylo možné zaznamenat, že Československý rozhlas Hradec Králové měl 

k situaci mnohem otevřenější přístup a nechával promluvit veřejnost bez ohledu na to, k jaké 

straně se názor dotyčných lidí oslovených redakcí klonil. Analýza obsahu deníku Pochodeň 

naopak potvrdila hypotézy, že periodikum se bude chovat tak, jak od něj jeho zřizovatel 

(KSČ), žádá. V listu tedy převládaly oficiální zprávy a prohlášení z nejvyšších míst, reportáže 

ze stranických aktivů a mimořádných regionálních sjezdů. Názory a požadavky Občanského 

fóra či studentů se do Pochodně dařilo dostávat jen velmi ztuha a dost často i se „stranick mi 

vysvětlivkami“. 

Především u analýzy článků Pochodně práce zaznamenává i dobový jazyk, který byl 

v revolučním období používán: a to zejména volání po dialogu, jak byla nazývána nejen 

jednání Občanského fóra s vládnoucí garniturou, ale i manifestace občanů na náměstích, 

taktéž pod taktovkou OF, či hojně využívané slovo přestavba, již slibovali komunisté, když 

začali ztrácet půdu pod nohama. Československý rozhlas naopak potvrdil svoji roli média, 
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které se z komunistické moci dostalo velice rychle brzkým založením vlastního Občanského 

fóra a připojením se ke generální stávce. 

Čtenář z východních Čech, jenž odebíral deník Pochodeň a zároveň byl posluchačem 

Československého rozhlasu, musel být zmatený, neboť informace v obou médiích se chvílemi 

značně lišila, a to především co do názorů. 

 

Summary 

This bachelor thesis is focused on how regional media portrayed change of the regime 

in Czechloslovakia at the end 1989. Because of the brutal suppresion of a student 

demonstration in November, Czech people  called for a change and free elections. New party, 

called Občanské fórum, was established and carried on a discussion with the Communist 

party until Václav Havel has been elected as a new czechoslovakian president. The author of 

the thesis studied and analysed how the regional media dealed with the new situation and how 

they informed about it. The analysis confirmed the hypothesis, that the daily newspaper 

Pochodeň was going to continue as one  of the official regional newspaper of the communist 

party. In the first week of the Velvet Revolution, the regional office of the Czechoslovakian 

radio broadcasting channel did their best to inform truthfully about the situation in the 

country, giving space to both parties to express their views and opinions. The Citizen of 

Hradec Králové who listened to the boradcasting while reading the Pochodeň newspaper must 

have been confused, because the information and opinions in both media were absolutely 

different from each other. 
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Přílohy 

Příloha 1 

Rozhovor s bývalým redaktorem deníku Pochodeň Bohumilem Ulrichem 

Od kdy jste v Pochodni pracoval a jaká byla vaše pozice? 

Novinařině jsem věnoval celý svůj život, obětoval jsem jí i své zdraví. V deníku 

Pochodeň, následně v Hradeckých novinách a Hradeckém deníku jsem působil, s krátkými 

přestávkami, téměř čtyři desítky let. Při přijímacích zkouškách na Fakultu sociálních věd a 

publicistiky UK v Praze v roce 1969 (krátce po maturitě) jsem sice podle docenta Karla 

Štorkána uspěl, ke studiu však byli přednostně přijímáni uchazeči s praxí nebo známí 

známých. Na fakultu jsem byl přijat až po roční elévské průpravě v Pochodni, kde jsem prošel 

všemi rubrikami. Studium jsem však po dvou letech přerušil, na dva roky jsem nastoupil do 

vojenských novin zaměřených na letectvo (Vítězná křídla) a poté jsem byl opět přijat do 

Pochodně. Byl jsem zařazen jako sám voják v poli do zahraniční a motoristické rubriky, což 

byla určitá zvláštnost. Aby toho nebylo málo, „přidruženou výrobu“ jsem měl ještě 

kosmonautiku. Na svých bedrech jsem toho musel vydržet opravdu dost. Ač to možná zní 

neuvěřitelně, práce mě uspokojovala pro svoji pestrost, byť jsem se mnohdy cítil vyčerpaný, 

neboť jsem musel agenturním zpravodajstvím, vlastními materiály i příspěvky naplňovat až 

tři stránky denně. Moje zdraví kapitulovalo na podzim roku 2001. Po půlroční nečinnosti jsem 

byl rozhodnut s novinařinou „praštit“, avšak vedení tehdejších Hradeckých novin mi nabídlo 

místo korektora a souběžně archiváře, což bylo nesmírně náročné a zodpovědné. Kruh kolem 

mě se uzavřel 31. prosince 2012, kdy jsem byl 18 měsíců před důchodem předčasně propuštěn 

pro nadbytečnost. Redakce přesto o mě (paradoxně) projevila nadále zájem. A poněvadž stále 

ctím vyšší principy slušnost, na „volání do lesa“ jsem se neozýval. 

 

Kolik zaměstnanců měla Pochodeň v roce 1989? 

Tváře svých někdejších kolegů mám stále před očima. Ovšem kolik nás přesně bylo 

v Pochodni v bouřlivém roce 1989, nedokážu dnes říci. Počítám-li rovněž okresní zpravodaje, 

píšících redaktorů bylo asi 20, plus dva fotografové, grafik a zhruba osmičlenné bylo inzertní 

a administrativní oddělení. Šéfredaktorem v roce 1989 byl novinářský matador a nejstarší člen 

redakce Oldřich Enge (ročník 1927), jenž záhy odešel do důchodu. Osobně jsem zažil a přežil 

celkem sedm šéfredaktorů. Za největší osobnosti z mnoha důvodů považuji in memoriam 

Engeho a in memoriam Karla Brodského, jenž byl jednou z patnácti obětí stranických čistek 
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v roce 1970 a 1971. Na počátku 90. let byl Brodský jednomyslně zvolen do čela již 

pozměněné redakce (asi tři roky), jeho další působení však přerušila vážná nemoc. 

 

Jak v redakci probíhal den 17. listopadu? Měli jste už z Prahy informace o tom, 

že se něco děje? Jaká byla atmosféra následující den? 

Budeme-li se držet přesného data, kdy se davy studentů v Praze sešly, aby si 

připomněly uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939, tak to byl pátek 17. listopadu. 

Pochodeň ve svém pondělním vydání (20. listopadu) o protikomunistické demonstraci a 

následném zásahu policejních jednotek informovala pod ostudným a scestným titulkem ve 

smyslu „scénář západu nevyšel“. Na vaši otázku odpovídám naprosto otevřeně: až do úterý 

21. listopadu jsme nevěděli zhola nic konkrétního. A důvěrně sděluji, že kolega J.K., jenž měl 

tehdy nedělní službu ve vydání a tento titul zařadil do tisku, se za svůj čin styděl možná až do 

konce svého života (zemřel náhle ve věku 63 let v roce 2004). 

 

Pochodeň se vyjadřovala velmi tendenčně téměř až do konce roku 1989, kdy už 

bylo jasné, jakým směrem se republika bude ubírat. Měli jste k takovým článkům 

pokyny z vedení? Jak jste se proti takovým pokynům snažili bojovat? 

Mluvíte o zaujatosti obsahu na stránkách Pochodně až do konce roku 1989. Ovšem 

pozor, a neříkám to z nějaké obhajoby či vytáček, vždyť až do závěru roku probíhala složitá 

vyjednávání mezi Občanským fórem a zdecimovanou komunistickou vládou. A Pochodeň 

stále ještě byla tiskovým orgánem východočeského KV KSČ a jeho „hlásnou troubou“! 

K názorovým střetům o příštím vývoji sametové revoluce mezi redakcí a soudruhy na kraji 

postupem času docházelo v ostřejší podobě. Jednou dvakrát nás šéfredaktor seznámil 

s obsahem „přísně tajného dokumentu“, doručeném redakci stranickým kurýrem. 

„Duchaprázdné fráze“, pomyslel si kdekdo. Zatímco na pražské Národní třídě mlátila 

pendreky Veřejná bezpečnost studenty a skandující lidi, ve Škroupově ulici (bývalé sídlo 

Pochodně) dostávali někteří redaktoři tvrdé políčky z nedalekého Kremlu, jak se přezdívala už 

kdysi stranický centrála pro celé východní Čechy. 

 

Byli jste v té době pod velikým tlakem? Jak se projevoval? Pracovali jste tehdy 

více a déle, než tou bylo do té doby? 

Jako rolníci jsme sice od slunka do slunka nepracovali, ovšem deseti až 

dvanáctihodinové směny některých z nás byly na pořadu dne. Jak s oblibou a s přesvědčením 

říkávám, novinařina je tvrdá řehole. A jestli jsme byli pod velkým tlakem? Ano, samozřejmě, 
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nejinak tomu byla v té době v jiných krajských či celostátních novinách. Popelník vedle 

psacího stroje měla většina z nás každodenně vrchovatý. 

 

Byla redakce rozdělena na dva názorové tábory? Pokud ano, jak jste mezi sebou 

bojovali? 

Předělat člověka mávnutím kouzelného proutku? Jak snadné by to bylo… Až na pár 

výjimek v naší dřívější redakční sestavě byli lidé pracovití (věkový průměr činil 35 až 40 let), 

a rád bych poznamenal, i rozumní a charakterní, žádní fanatičtí partajníci. Jestliže se však po 

několik let ve funkci vedoucího oddělení a zástupce šéfredaktora vytrvale a záměrně snažil 

ovlivňovat myšlení, koncepci i chod redakce zeť vedoucího tajemníka KV KSČ (Josef Chudý 

plus František Tesař), tak to bylo otravné a vysilující. Pro většinu „podřízených“ i pro příští 

zaměření Pochodně byl jeho včasný odchod ku prospěchu věci… Redakce v listopadových 

dnech nebyla vysloveně roztříštěná, kdo s koho se řešilo teprve postupně. Někteří jedinci 

výrazně podporovali Občanské fórum, kupříkladu Ladislav Straka, jenž byl v úzkém kontaktu 

s Františkem Kusým, známou osobností sametové revoluce v Hradci Králové. Názorové 

vakuum nebylo ani mezi současnou redakcí a vyloučenými „osmašedesátníky“, neboť řada 

z nich pod pseudonymem publikovala v Pochodni. 

 

Kdo tehdy určoval, jaké materiály v tisku vyjdou? Přes kolik lidí článek prošel, 

než se dostal do tisku? 

Systematický tlak ze strany krajského výboru na obsah deníku se projevoval až do 

konce roku 1989. Někdy v polovině prosince se ještě přece konaly okresní stranické 

konference. Kraj striktně vyžadoval, aby se jejich průběhu a závěrům věnovala patřičná 

pozornost i navzdory tomu, že v řadě organizací již vládla nejednotnost a chaos. Jakmile však 

před Silvestrem padla komunistický vláda a prezident Gustáv Husák přislíbil abdikaci a začal 

se hledat jeho nástupce, vliv aparátu pomalu, ale jistě skomíral. A přes kolik lidí článek prošel 

do tisku? Běžný postup: autor, vedoucí oddělení a vydání, konzultace se šéfredaktorem. 

Nikdy nezapomenu na šéfredaktora Engeho, jenž mně počátkem října v inzertní části Haló 

soboty (příloha Rudého práva) upozornil na jistého Ferdinanda Vaňka z Malého Hrádku, 

který dne 5. října oslavil narozeniny. Tenkrát prohlásil: „Pane kolego, o tomhle člověku ještě 

hodně uslyšíme. Byl to Václav Havel, o němž jsem do té doby pouze slyšel ze zahraničního 

vysílání v souvislosti s Chartou 77, ale neznal jeho tvář. A stalo se, po komplikovaných 

rozhovorech se podařilo Občanskému fóru na sklonku roku přesvědčit komunistické poslance 
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k volbě klíčové postavy odporu proti režimu. Může vám to připadat směšné, ale nikdy jsem se 

od Engeho nedozvěděl, odkud pramenila jeho předtucha. 

 

Reportáží nebo informací z manifestací, které se v Hradci Králové uskutečnily, 

bylo velmi málo, byly popisné a krátké. Nevěnovali jste tomu pozornost proto, že vám to 

někdo nařídil nebo jste se báli? Ve fóru čtenářů od poloviny listopadu do konce prosince 

silně převažují takové, které jsou pro podporu KSČ a nesouhlas s Občanským fórem. 

Vzpomenete si, jakým způsobem jste selektovali dopisy, které otisknete a které ne? 

Nad odpovědí na tuto a následnou otázku jsem zdlouhavě přemýšlel, ne snad, že bych 

chtěl cosi zamlčovat, ale opravdu to nedokážu objektivně posoudit, neboť jsem měl co dělat 

ve svých dvou rubrikách. Tehdy byl vedoucím vydání RSDr. Josef Dítě, mimochodem 

všestranně vzdělaný člověk, ctižádostivý a znalý stranické strategie. Lapidárně řečeno: co s 

„požehnáním“ krajského výboru rozhodl, mělo také platit. Povahově odlišný šéfredaktor již 

zřetelně ztrácel půdu pod nohama, čímž se naskytla příležitost právě pro Dítěho, aby se 

napřesrok ucházel o místo nového šéfa. Dovolte mi v této souvislosti parafrázi: zatímco 

v sychravém listopadu 1989 Pochodeň hořela mihotavým plamínkem, v horkém srpnu 1968 

hořela tak intenzivně, až oslepovala okupační vojska. 

 

Na začátku prosince jste otiskli i dopis vašeho spolupracovníka Vladimíra 

Václavíka, který kritizoval Pochodeň za cenzuru informací z hradeckých manifestací. 

Článek jste otiskli v plném znění, ale s komentářem, který Václavíka svým způsobem 

poplival. Komentář jste psal vy. Za jakých podmínek tehdy vznikl? Nutilo vás k němu 

vedení? Sešli jste se po revoluci s panem Václavíkem a vyříkali jste si to v přátelském 

duchu? 

Na vlastní kůži jsem poznal, že také život v novinách má v záloze různá překvapení, 

má mnoho křehkých půvabů a neopakovatelných okamžiků, ale občas tne člověka přes hlavu. 

Článek „Výměna názorů je na místě“ (Pochodeň, 1. 12. 1989) je moje černá vzpomínka. 

Přímočaře odpovídám: napsal jsem ho z příkazu vedoucího vydání, protože k jeho původnímu 

doporučení jsem měl vážné osobní výhrady: s PhDr. Vladimírem Václavíkem jsme byli 

přátelé a byl jsem vděčný za jeho příspěvky do rubriky „Čtení pro motoristy“. Důsledky 

svého tehdejšího nechtěného činu nosím v sobě. S „vkv“, pod touto zkratkou Václavík psal, 

jsme se rozešli a již nikdy nesetkali… Škoda, že v těchto překotných chvílích mně chyběla 

alespoň špetka vzpurnosti dobromyslného mlynáře z Jiráskovy Lucerny! 
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Příloha 2 

Rozhovor s bývalým redaktorem a moderátorem Československého rozhlasu Hradec 

Králové Mgr. Milanem Dusem 

Jak dlouho jste v Československém rozhlase pracoval a na jaké pozici? 

Přišel jsem tam tak 1981-1982, prostě když jsem skončil školu. Ještě při fakultě jsem 

dělal externě v Praze v Zrcadle kultury a poté jsem šel do rozhlasu. A co jsem tam dělal? 

Tenkrát byla výhoda, že v regionálních studiích, na rozdíl třeba od těch centrálních, jsme si 

mohli dělat pořady, které jsme sami chtěli. Takže já jsem do rozhlasu přišel a udělal jsem si 

pořad o Josefu Vágnerovi, řediteli zoo ve Dvoře Králové nad Labem dva měsíce po tom, co 

ho Tesař (František Tesař, vedoucí krajsk  tajemník KV KSČ, pozn. autorky) vyhodil. Také 

jsem dělal dokumentární pásmo o řezbářích betlémů. Takže to byl: vyhozený Vágner, 

betlémy, krucifix a už jsem byl na vyhození. Proto mě přesunuli do ekonomické redakce a tři 

čtyři roky jsem dělal ekonomické magazíny. Tam jsem zjistil, jak je na tom dobře poznat, že 

je systém v háji, protože čísla prostě nešly ošulit. Mezi tím jsem začal moderovat. No a po 

roce 1989 si mě zvolili šéfredaktorem a kolegu ředitelem. Končil jsem, když začala Mladá 

fronta vydávat regionální přílohy, kam jsem odešel dělat editora. 

 

A přímo v listopadu 1989 jste působil v jaké pozici? 

Jako moderátor. Byl jsem však černá ovce, půl roku před převratem mě chtěli vyhodit, 

protože jsem odmítal číst prohlášení dělníků proti Několika větám. Pracoval jsem jako 

moderátor, ale zprávy chodili číst hlasatelé, a když mi dali papír, že dělníci ZVÚ vše odmítají 

a chtějí klid na práci a tak dále, tak jsem to dal hlasatelům, ať to přečtou. Přišel za mnou 

tehdejší šéfredaktor, že by bylo lepší, kdyby to přečetl ten moderátor, protože to bude mít 

větší váhu než někde za zprávami. Já to vždycky odložil, a když přišel už poněkolikáté, tak 

mu říkám, ať se nezlobí, že to číst nebudu, protože si myslím, že je to kravina. Takže jsem šel 

na dovolenou. Po dovolené jsem se vrátil a dostal důtku s výstrahou.  

 

Věděli jste jako pracovníci médií už 17. listopadu, že se něco chystá, a následně, 

že se něco stalo? 

Ne. Mě volal kamarád, filmový historik Pavel Taussig, se kterým jsme kdysi dělali 

nějaké pořady: přijeď na Václavák, to už nikdy nezažiješ. A my jsme stejně nejeli. 

Samozřejmě já jsem každý den poslouchal Svobodku a Hlas Ameriky, to bylo moje hobby už 

léta, takže informace jsem měl odtamtud. A teď ten první týden. Na jednu stranu si říkám, že 
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jsem měl obrovskou kliku, protože jsme se jako moderátoři střídali po týdenních turnusech. 

Střídali jsme se asi tři. Na mě vyšel až ten třetí týden, kdy už bylo všechno jasný, a ve vysílání 

jsem si telefonoval s Kubišovou a podobně. Ale kolega, který chytil první týden, chodil na 

vysílání se třemi pare scénářů: na jednom bylo napsáno „revoluce vítězí“, ve druhém „situace 

je nejasná“ a na třetím „režim zůstává“. Samozřejmě pak už jsme se postupně začali 

emancipovat. Já jsem tam byl považovaný za černou ovci, protože jsem odmítl vstup do 

partaje. Nechávali mě být, jen mi zakázali jezdit na stranické konference, což byla pro mě 

výhoda. 

 

V prvním týdnu revoluce jste se tedy vůbec nezapojoval? 

Byl jsem v práci, naopak, měl jsem na všechno víc času. Mám dvě vzpomínky. Ta 

první je, že se začala chystat generální stávka, a Hradec byl vždycky do ruda. Tak jsme si 

říkali, že by bylo dobrý, aby tam přišli i lidi z fabrik a nebylo to jenom věcí studentů. Měli 

jsme tam jednoho známého, který se pak stal i asistentem Josefa Vágnera v Občanském fóru. 

Paralelně s tím ale chtěli nějakou akci na podporu socialismu dělat i komunisti, kteří nás však 

nakonec prosili na kolenou, ať odvysíláme, že se žádná akce nekoná. Nikdo by na ni nepřišel. 

Tou druhou je, že do rádia přišla tehdejší vedoucí ideologického oddělení a pronesla: „My 

máme situaci plně pod kontrolou. Na kraji Prahy jsou připraveny lidové milice, vojenská 

technika.“ To nám přišla říct asi tři dny po převratu. Ona nás tam krmila tímhle tím, všichni 

mlčeli. A ještě ve dveřích se otočila a řekla: „Doufám, že mi rozuměli i soudruzi Haš a Dus.“ 

Pak jsem litoval, že jsem jí neřekl, co si opravdu myslím. 

 

Měli jste v tom období větší pracovní nasazení, než obvykle? 

My jsme ho chtěli mít, to mi ho nikdo nemusel nařizovat. Když jsme nevysílali, 

sledovali jsme celostátní televizi, která když se trochu rozhýbala, začala vysílat objektivně. 

 

Koluje zpráva, že těsně po převratu někteří vtrhli do archivu a začali ničit své 

předchozí reportáže. Je to pravda? 

Není. Jednak si myslím, že reportáže jako takové se nearchivovaly. Rozhlas má ze 

zákona archivovat kompletně celé vysílání měsíc, dnes to jde do karet, tehdy jsme to točili na 

VHS, které se měnily jednou za 4 hodiny. Jednou za měsíc se to pak přemazalo. To, co se 

dávalo do archivu, byly vždycky pořady, které měly nějakou hodnotu, a dalo se předpokládat, 

že se k tomu budou lidi vracet. Jestli se něco likvidovalo, tak estébáci své archivy, ale my nic.  
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Příloha 3 

Scany vybraných článků deníku Pochodeň 

Scan 1: 21.11.1989 
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Scan 2: 22.11.1989 

 

 

Scan 3: 22.11.1989 
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Scan 4: 22.11.1989 

 

 

Scany 5+6: 24.11.1989 
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Scan 7: 4.12.1989 
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Scan 8: 8.12.1989 
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Scan 9: 15.12.1989 

 

Scan 10: 18.12.1989 
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Příloha 4 

Doslovný přepis dostupných reportáží a vstupů Československého rozhlasu Hradec 

Králové 

Gerojš: Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnějšá je moře, co je 

nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře… pískání, supot 

Redaktorka: Dobrý den, teď tu společně se všemi skandujete: Svobodu. A mně by zajímalo, 

jestli si myslíte, že tu spolu s námi na Žižkově náměstí, spolu s vámi, jsou i lidé, kteří 

z počátku týdne měli úplně jiný názor a možná i teď volají stejné heslo jako vy. 

Respondent: Myslím si, že by tady mohli být, že skutečně teďka poznali, že k tý svobodě se 

můžeme nějak dopracovat.  

Redaktor: Co si třeba lidi v podniku myslí o událostech těchto dnů a kde vidí třeba nějaké 

reálné řešení, jak z téhleté situace? 

Respondent: No, co si myslíme, že to ty študáci uďáli dobře, že jim fandíme a že by se to 

mělo dotáhnout do konce. Že jsou dělníci pro to. 

Respondent: My jsme z Benziny, zaměstnanci Benziny, závod 04 Hradec Králové. My 

podporujeme Občanský fórum. Ale jenom po tu dobu, pokud budou vystupovat slušně, 

svědomitě a zodpovědně. Nechceme anarchii, nechceme urážení. Každý, kdo je na určitém 

stupni nese samozřejmě určitou zodpovědnost. 

Redaktorka: Dobře, to mluvíte o chování, ale souhlasíte, řekněme, s jejich programem? 

S jejich požadavky? 

Respondent: S většinou jejich požadavků plně souhlasíme. My skutečně chceme diskuzi 

svobodnou, my chceme správný informace. 

Redaktorka: Byli jste trochu zklamaní, že Pedagogická fakulta v Hradci Králové je jedinou 

školou v republice, kde fakultní výbor Socialistického svazu mládeže nejde s vámi? 

Respondentka: Jsme tím velice zklamáni, a velice nás mrzí, že ani teď, po těchto událostech, 

kdy už za námi jdou dělníci, rolníci, veškerá inteligence, tak fakultní výbor SSM neustále 

nejde s námi, se stávkovým výborem. 

Redaktorka: Kde vidíte důvod? 
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Respondentka: Důvod také vidíme ve vedení fakulty. 

Redaktor: Řekněte, jaký máte kontakt v současné době s Občanským fórem, které vzniklo 

v krajském městě? 

Respondentka: Prostřednictvím mluvčích se dozvídáme aktuálnější informace, které jsou 

projednávány v Občanském fóru. Například včera u nás večer na fakultě probíhala podpisová 

akce všech studentů, kteří se stávají členy Občanského fóra. 

Respondent: Já si myslím taky, že je to správný, poněvadž tech všeljakejch nesrovnalostí a 

toho bylo moc, všeljaký protekce a korupce a jsme pro to, aby jednou se už mluvila pravda a 

jednalo se podle toho. 

Redaktor: Řekněme si, co vám nejvíc vadí na naší společnosti, co se má změnit? 

Respondent: Konkrétně jedna, prozatím jedna jediná věc. Aby teda nevládla jedna strana, aby 

to teda nebylo Ústavou daný. A potom ty ostatní problémy si myslím, že už by se postupně 

řešily i samy. Tím, že teda bude nějaká konkurence jak v ekonomice, tak v politice, že jo. 

Redaktor: Souhlasíte s tím? 

Respondent: Já s tím úplně souhlasím. A já si myslím, že většina, kteří přišli manifestovat, 

tak stojíme za tím. 

Redaktor: Můžete mi říct, proč jste dneska přišli na Žižkovo náměstí? 

Respondent: Já hlavně přišel podpořit, aby byly konečně ty svobodný volby. 

Redaktor: My bychom teď měli říct, znovu zopakovat informaci, která šla už v poledním 

vysílání, že organizátoři mítínku, to znamená studenti a zástupci Občanského fóra, upozorňují 

všechny obyvatele krajského města, že dnešní shromáždění, které tak jako v předcházejících 

dnech se mělo konat kolem čtvrté hodiny tady v centru Hradce Králové, se nekoná z toho 

důvodu, aby všichni, kteří se zúčastnili dnešní dvouhodinové stávky, a kteří se rozhodli, že si 

ještě dnes zameškanou pracovní dobu napracují, měli možnost se vrátit do závodu a tak učinit. 

To znamená, že až zítra opět bude tady na Žižkově náměstí další shromáždění. 

Gerojš: Pevný je stůl, pevnější je hora, pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je 

nejpevnější? Ta člověčí víra. 
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Redaktor: Co říkáte tomu, co se v současné době u nás v Československu děje? Jaký na to 

máte názor? 

Respondent: No, jsem nesmírně šťasten, ale čekal jsem na todleto jednadvacet let. Ale doma 

jsem si schoval vlaječku se sboru (nesrozumitelné).  

Redaktor: Co si myslíte, že by bylo důležité, aby v těchto chvílích lidé dělali? 

Respondent: No, aby dobře pracovali a připravili se na svobodné volby, protože ty potom 

rozhodnou o dalším osudu naší země.  

Redaktor: My jsme z Československého rozhlasu, řekněte nám, co si myslíte o tom, co se u 

nás v těchto dnech děje? Jaký na to máte názor? 

Respondentka: Nemělo by se dál stávkovat, to jako. A mělo by se pracovat, no a nemělo by 

na tribuně vystupovat takový lidi, jako tam třebas byli v sobotu. 

Redaktor: Proč? Kteří třeba? 

Respondentka: No (povzdych), Dubček a tak dále, kteří teda stačilo jim jednou říct a ne, aby 

tam byli dvakrát třikrát.  

Redaktor: Řekněte nám váš názor na to, co se v těchto dnech u nás děje v Československu? 

Respondent: To si děláte srandu, né? Nebo něco. 

Redaktor: Neděláme. Ale upřímný a otevřený názor. 

Respondent: No tak, souhlasím s Rudým právem a částečně s těma názorama, že má bejt 

jakoby ty strany různý. A nesouhlasím s tím, co se ozejvá mezi tím. A to by ty mladý lidi si 

měli uvědomit. Já se snažím s těma mladejma mluvit, no jenže ty jsou raz dva hotový se vším. 

No, měli by komunisti si dělat pro to něco.  

Respondentka: Vždycky, když straně bylo zle, tak se opřela o dělnickou třídu. A tady se to 

nějak nepovedlo. Tady něco soudruzi zaspali. Nevím, nevím, jak to teď dopadne. Přála bych 

si strašně moc, aby už se soudruzi vzchopili, vopravdu a energicky trošku postupovali. Pořád 

bejt mezi nima a vysvětlovat jim, vo co vlastně jde. 
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Respondent: Já si myslím, že je to začátek, že je to začátek všech změn, že nic není vyhráno, 

myslím. Nic není rozhodnuto a záleží na nás všech, abychom se toho zúčastnili, a abychom 

pomohli v tom kladném slova smyslu. 

Gerojš: skandování (nesrozumitelné) 

Moderátor: Dnes učitelé předstupují před své žáky a jak s nimi hovoří o tom, co se děje dnes 

kolem nich. 

Respondentka: Tak v prvé řadě je věcí nás všech, tedy našeho svědomí, pořád apeluju na to 

naše svědomí. Já jsem to uvnitř cítila, že vlastně jako spousta lidí dobře myslí, ale bojí se, bojí 

se ty svoje myšlenky vyslovovat nahlas, protože bohužel z minulosti byli svědky šikanování a 

proto jsem taky i přišla, protože myslím, že dneska to už je spíš pozdě, ale rozumíte, že 

dneska je to opravdu povinností každého z nás už nepřipustit, aby se tohlecto opakovalo. 

Respondent: To, co se stalo, bylo zcela rozhodující pro vývoj cesty našich národů. A teď 

bude zapotřebí, abychom ušli ten nesmírně těžký poslední centimetr, který vidím v tom, mám-

li hovořit o perspektivě, v kompletním dokončení a splnění všech požadavků, které Fórum, 

jako představitel většiny národa, předkládá. Nemohu souhlasit s tím, že jedna rovnoprávná 

strana bude i nadále používat svých mocenských sil v podobě Lidových milicí. My nemáme 

žádný zájem a žádný poctivý občan nemá zájem, aby toužil nebo chtěl, co mu nepatří. Dále si 

nepřejeme projevy hrubosti a násilí. My si musíme zvyknout na to, že jeden nebudeme na 

profesionální úrovni a důstojně s druhým souhlasit. 

Moderátorka: Jednou z tváří listopadu 1989 byla Vítězslava Kluzová z Československé 

strany socialistické. 

Vítězslava Kluzová: Vážení lidé, já bych vám chtěla říct, že jsem se dne 22.11. účastnila 

plenárního zasedání Východočeského krajského národního výboru. Byla jsem otřesena tím, 

kdy tam bylo řečeno předsedou KNV, že studenti organizují stávky, že chtějí zabránit 

zásobování obyvatelstva potravinami. 

Pískot 

Vítězslava Kluzová: Prosím vás, já nechci zde vyvolávat žádné emoce. Já to říkám jenom 

proto, že dvacátého druhého bylo známo všude stanovisko studentů k událostem 17. listopadu. 

Tady nebylo zapotřebí čekat, jak se vyjádří česká nebo federální vláda. Každý z nás, kdo jsme 

byli trochu slušní, zaujali jsme svoje stanovisko a za tím stanoviskem jsme si stáli. 
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Potlesk a jásot 

Redaktor: Uspokojily vás ty odpovědi, které jste tady slyšeli? Zůstaňte tady taky s náma, vy 

taky. 

Respondentka: Některý jo, některý ne.  

Respondent: Já myslim, že to bylo polovina odpovědí bylo takových vytáčivých, tak jako 

jsme byli zvyklí celejch těch 40 let. Nebo spíš v tom byla taková ta funkcionářský praxe, jak 

lidi uspokojit tím, co se řekne, že.  

Respondentka: Vlk se nažral a koza zůstala celá.  

Gerojš: Pustá je poušť i nebeské dálky, pustá je poušť i nebeské dálky. Co je nejpustější, co je 

nejpustější? Žít život bez lásky 

Redaktorka: Jak se cítíte, jako hrdinové? 

Respondent: Jako hrdina se určitě necítím. 

Redaktorka: No ale ta chvála od všech bez rozdílu. Ta vás určitě těší, nebo ne? 

Respondent: Já si nemyslím, že by to bylo ode všech bez rozdílu. Řeknu příklad: v neděli 

jsem byl ve Vamberku a tam na nás křičeli: co budeme za týden jíst?  

Respondent: My jsme nezažili ten rok 68, ostatní ano. Takže my jsme se tak nebáli do toho jít 

a nějak jsme se zasadili o to,. Že se to vlastně rozjelo, i když dneska už se mluví o tom, že ti 

studenti jsou od toho odstrkování, ale myslím si, že my jsme takovou tu svoji úlohu splnili. 

Redaktorka: Právě přichází Miloš Dvořáček, Pavel Dobeš 

Pavel Dobeš: Ahoj, dobrý večer 

Redaktorka: Ahoj, ahoj. Proč jste se rozhodli přijít sem právě dneska? 

Miloš Dvořáček: Protože my jsme natěšený na hraní a vůbec sem na ty lidičky zlatý, na který 

já se osobně hrozně moc těším. 

Pavel Dobeš: To já ani nehraju ještě, já to neberu ani jako vystoupení, to jenom že přišli 

študáci a to je teď taková doba, že kdyby študáci řekli cokoliv, tak to já bych všechno. 

Gerojš: skandování: „Svoboda“ 
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Respondentka: My bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat všem občanům, kteří nás 

podporují a přijíždějí, a nosí nám jablka, upečený buchty, maso, chleba, teplé housky, banány, 

mandarinky, prostě všechno, co doma mají. 

Redaktor: Slyšel jsem, že jste od lékařů z fakultní nemocnice dostali mísu vitamínů. 

Respondentka: Ano, dostali jsme mísu vitamínů a každý den každý člověk ze stávkového 

výboru má na pultíku připraveny vitamíny, tkeré musí povinně sníst. Abysme se nesložili po 

těch probdělých nocích za ten celý týden, který tady prožíváme. 

Redaktorka: Říkali jste, že jste měli až slzy v očích, když vám jakýsi starý pán dovezl jídlo a 

podporu, nejenom hmotnou, ale i morální, deset kilometrů na kole.  

Respondentka: To bylo úplně vynikající situace, bylo to strašně perfektní, vzhledem k tomu, 

že teda jsme slzeli nejenom my jakožto studenti, ale mohu třeba říci, že i na shromáždění 

ronili slzy i naši pedagogové. 

Respondent: Takže nakonec já vidím tam napsáno televize lže jako Rudé právo tiskne, my 

studenti máme holé ruce, no takový věci se mi teda nelíbí. A spousta těhle mladých lidí tam 

lítá s těma plakátkama, letáčkama, strkají to lidem do kapsy, za kabáty, aby si to přečetli a 

úplně obtěžují. 

Gerojš: Mocná  je zbraň, mocnější je právo. Mocná je zbraň, mocnější je právo. Co je 

nemocnější, co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo. 

Respondent: Na minulých shromážděních nás chtěli podvést a rozdělit. Vzhledem ke 

skandálním projevům stranických funkcionářů k nim projevujeme zásadní nedůvěru. Z tohoto 

důvodu odmítáme vést dialog s lidmi, kteří nemají lidské ani mravní zásady. Občanské fórum 

vyzývá účastníky, aby se zasadili o odvolání zkorumpovaných a nečestných lidí ze všech 

jejich funkcí demokratickými postupy. Účastníci svobodného shromáždění požadují  z úcty 

k zakladateli našeho státu postavení sochy Tomáše Garrigua Masaryka na důstojném místě 

Rychnova nad Kněžnou. 

Respondent: Těch všeljakejch nesrovnalostí a toho bylo moc. Jsme pro to, aby jednou už se 

mluvila pravda a jednalo se podle toho.  

Redaktor: Co vám nejvíc vadí na naší společnosti? Co se má změnit? 
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Respondent: Prozatím jedna jediná věc, aby teda nevládla jedna strana, aby to teda nebylo 

Ústavou daný. A potom ty ostatní problémy si myslím, že už by se postupně řešily i samy tím, 

že teda bude nějaká konkurence jak v ekonomice, tak v politice, že jo. 

Redaktor: Souhlasíte s tím? 

Respondent: Já s tím úplně souhlasím a já si myslím, že je většina, kteří přišli manifestovat ze 

Závodu vítězného února, tak stojíme za tím. 

Redaktor: Chcete, abysme šli dál socialistickou cestou? 

Respondent: Ano, chceme socialistickou cestou. Jinak bysme tady nebyli. 

Respondent: Samozřejmě, s lidskou tváří. Socialismus s lidskou tváří. 

Gerojš: skandování (nesrozumitelné) 

Mluvčí: Svoji solidaritu se studenty i se sebou navzájem a svoji dobrou vůli můžete dát 

najevo i 3. 12., kdy, jak ještě jednou opakuji, včera jsme to tady řekli, by měl být vytvořen 

řetěz lidských rukou, kterým by se spojila dvě po staletí znepřátelená města Pardubice a 

Hradec Králové.  

Gerojš: „ano“ 

Mluvčí: Díval jsem se dnes na televizi a v Praze skutečně tento řetěz lidských rukou byl. Byly 

záběry v Československé televizi, jak se řetěz lidských rukou prodírá Prahou, těmi sněhovými 

závějemi. Bylo by krásné, kdyby se nám to podařilo a proto, kdo by se chtěl tohoto řetězu 

lidských rukou v neděli 3. 12. Zúčastnit, přihlaste se, a to je teď nová zpráva, na Vysoké škole 

chemicko-technologické na stávkovém výboru. Dvě tak velká města, jako jsou Pardubice a 

Hradec by to dát dohromady mohly. V dnešní době, co je to 16 tisíc lidí.  

Gerojš: skandování: „půjdeme“ 

Redaktorka: Vezmete mě do těch Opatovic, abych viděla, jestli budete muset nastavovat 

řetěz? 

Respondent: Jo, vezmeme vás, samozřejmě 

Redaktorka: A jak to vypadá podle předběžného odhadu? 
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Respondent: No, zatím je to špatný, že jo, moc lidí nepřišlo. Ale je půl devátý, takže doufám, 

že přijdou, protože odjely teďka vlastně všechny, skoro všechny autobusy. No a jestliže 

vememe kapacitu autobusů, asi stol lidí, když to přeženu, tak odjelo nějakejch asi dva tisíce 

lidí, což není mnoho zatím.  

Respondent: No, je to náročný, my jsme vyjížděli už ráno v šest. Nám mrzly ruce, jak jsme 

lepili plakáty, ještě po trase, ale kolem devátý hodiny by nám měl přijet vůz s várnicema 

s čajem. 

Redaktorka: Já se dívám, kolik starších lidí sem jde podpořit studenty a jdou, stále se 

podivuji a mám z toho hroznou radost. 

Respondentka: No dyť jo. Jenom nám řekněte, kam máme jít. 

Redaktorka: Jaktože jste sebrali odvahu v tomto počasí. 

Respondentka: Nepotřebujeme k tomu žádnou odvahu, to víte, že né. 

Respondent: Prosím vás, já jsem tady přednášel na vysoké škole sedm let. Vydržet, vydržet, 

vydržet.  

Respondentka: Já tomu věřím, že stoprocentně vydrží. 

Respondent: No a těch, já nevím, pár, kteří nevydrží, tak s těma nepočítáme. To bylo dycky. 

Redaktorka: Vy jste přijeli až z Chrudimi. To vám vážně nedá spát dnešní doba i snaha 

pardubických studentů, že jste přijeli? 

Respondent: Nejen, že mi to nedá spát dneska, mě už to nedá spát 41 roků, víte? Mě bude 60 

let už.  

Gerojš: Prosím vás, obsazujte autobusy, který jsou těsně před naplněním, aby autobusy 

odjížděly úplně zaplněný, aby mohly odjíždět hlavně. 

Gerojš: Jak to vypadá? Jak to poznáme? 

Gerojš: Až do Hradiště je to dobrý, ale od Hradiště je mezera hrozná. Poslouchejte… 

Gerojš: Můžete nabrat ještě lidi… 



77 
 

Redaktorka: Tak jistě už jste poznali, že jsem změnila stanoviště, jsem přímo u opatovické 

elektrárny a tady by se měl spojit řetěz lidských rukou mezi Hradcem a Pardubicemi. Jste 

z Hradce nebo z Pardubic? 

Respondenti: Z Hradce 

Redaktorka: A máte mezi sebou Pardubáky nebo kde máte čelo? 

Respondent: Tady někde asi zhruba sto metrů. 

Redaktorka: Já bych chtěla vědět, jaký je to pocit, když se spojí dvě města. Pořád Hradec? 

Respondent: Pořád Hradec. 

Respondentka: Taky Hradec. 

Redaktorka: Jste zmrzlí, co? 

Respondent: Tady je ještě Hradec. 

Respondent: Pardubice tady už jsou. 

Redaktorka: Ták. 

Respondentka: My náhodou jsme se do toho čela dostali. My proti tomu vůbec nic nemáme, 

protože kupříkladu já jsem pracovala asi dvacet let v Hradci Králové, pak zase v Pardubicích 

v různých dobách. Takže Hradečáci Pardubáci, myslím si, že bychom měli být spojeni vůbec. 

Redaktorka: Všichni lidi, viďte? 

Respondent: I když teda Pardubice jsou lepší, no to už ale je teďka vedlejší. 

Respondentka: Ta rivalita je někdy dobrá. Když se potom soutěží o lepší práci. 

Redaktorka: Řekněte mi, co vám pomáhá v tom velkém mrazu. Já vím, že cestující, kteří 

jedou vozem, jsou solidární, houkají na vás, mávají, vlajky vlají. Ale asi se to dlouho vydržet 

nedá, co? Už by bylo na čase, aby řetěz byl kompletní. 

Respondentka: To určitě, pomáhá nám to. 

Respondent: To určitě ještě zopakujem jednou někdy. 

Redaktorka: Vybyste se odvážili? Měli tu odvahu? 
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Respondent: No měli, co bychom neměli, když v desetistupňovém mrazu, tak proč ne někdy 

jindy za jiných okolností. 

Respondenti: Spojte se! A Chyťte se za ruce! Říká se, že už je to hotový. Konečně, konečně! 

 

 


