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Abstrakt 

Bakalářská práce „Analýza Palachova týdne v roce 1989 ve vybraných médiích“ se 

zabývá prezentováním událostí Palachova týdne ve dnech 15.–21. ledna 1989 

v oficiálních médiích a jejich neoficiálních alternativách. Cílem práce je objasnit 

podávání pravdivých nebo zkreslených informací největšími médii občanům v kontextu 

reálného historického dění v totalitním zřízení Československé socialistické republiky.  

Téma vychází z činu Jana Palacha v roce 1969, na které o dvacet let později navázaly 

občanské iniciativy s manifestacemi pro demokratizaci režimu. Práce zkoumá 

zpravodajské relace a články Československé televize, Československého rozhlasu, 

Rádia Svobodná Evropa, BBC, Hlasu Ameriky, Večerní Prahy a Lidových novin. 

Pomocí kvalitativní obsahové a frekvenční analýzy komparuje informace podávané 

normalizačními médii řízenými Komunistickou stranou Československa a nezávislými 

samizdatovými tituly. 

 

Abstract 

The bachelor thesis "The Analysis of the Palach Week in 1989 in Selected Media" deals 

with the presentation of (presents) incidents which happened during the Palach Week on 

from the 15th to the 21st of January 1989 in the official media and their unofficial 

alternatives. The aim of this work is to clarify, how truthful or misleading was 

information in the largest media in the context of real historical events in the totalitarian 

establishment of the Czechoslovak Socialist Republic. 

The theme is based on an act of Jan Palach in 1969, which has been reminded twenty 

years later by manifestations of civil initiatives calling for democratization of the 

regime. The work researches news reports and articles in The Czechoslovak Television, 

The Czechoslovak Radio, Radio Free Europe, BBC, Voice of America, Prague´s 

Evening newspaper (Večerní Praha) and Lidové noviny. By using the qualitative 



   

content and frequency analysis, it compares the information given to the people by the 

normalization media controlled by the Communist Party of Czechoslovakia and the 

independent samizdat titles. 
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Úvod 

Rok 1989 je bezpochyby v České republice a řadě dalších evropských států 

vnímán jako revoluční, přelomový. Události tohoto i předchozího roku vedly k pádu 

komunistických režimů a nastolení nových demokratických poměrů. Společnost se 

začala mobilizovat v boji proti komunistické politice a po dvaceti letech od počátku 

normalizace se lidé přestali strachovat a přizpůsobovat poměrům.  

Po celou dobu u toho byla přítomna média, která více či méně pravdivě 

zaznamenávala a reflektovala politické i opoziční dění. Mediálním analytikům  

a historikům se tak nastoluje možnost zkoumat informování občanů prostřednictvím 

médií vzhledem k historickým reáliím. K oficiálním zpravodajským kanálům se musí 

přistupovat s precedentem, že byly vydávány a kontrolovány Komunistickou stranou 

Československa a používány jako nástroj moci. Cenzura byla na konci 80. let minulého 

století ještě běžně využívána jako opatření zajišťující ideologické informování o dění ve 

státě. 

Tato práce zkoumá události týdne 15.–21. ledna roku 1989, později 

označovaného jako Palachův týden. Jedná se o období občanských nepokojů a protestů 

proti totalitnímu režimu v tehdejším Československu, při kterých docházelo i k násilí na 

demonstrantech. Ve stínu Sametové revoluce se Palachův týden tolik nevzpomíná, 

přestože šlo o důležitou součást odporu proti režimu. Veřejnoprávní média zde hrála 

velmi důležitou roli v konstruování skutečnosti ve prospěch režimu, naopak  

u opozičních médií můžeme najít protirežimní tendence a snahu o reálný výklad situace. 

Sebeupálení Jana Palacha i Palachův týden jsou významné události v historii naší země 

a myslím si, že je důležité nezapomenout, co komunistický režim napáchal a připomínat 

si, jaký byl život v nesvobodné době. 

Pro analýzu jsou použita především audio a audiovizuální média, která jsou 

navíc pro ucelený pohled doplněna periodickým tiskem. Primární zaměření na zvuková 

a obrazová média odpovídá mému žurnalistickému zájmu a navíc roli těchto typů médií 

v Palachově týdnu dosud nikdo nezpracoval. Cílem práce je komparace poskytovaných 

informací v rámci jednotlivých typů médií (například Lidové noviny a Večerní Praha, 

Československý rozhlas a Svobodná Evropa) i meziskupinově (rozdíly či podobnosti  

v televizním a rozhlasovém vysílání) a jejich společenský kontext. Vycházím 

z předpokladu, že normalizační média některé informace zatajovala a jiné zkreslovala. 
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Ambicí této práce je zjistit, zda tomu tak bylo a pokud ano, kriticky upozornit na tyto 

praktiky médií ovládaných komunistickou stranou. 

Na začátku jsou představeny cíle práce a použité metody analýzy. Poté 

předkládám historický kontext období a popis situace v tehdejším Československu pro 

lepší orientaci v tématu. K tomu patří i stručné představení Jana Palacha a jeho činu, na 

základě kterého se také v lednu 1989 rozběhla setkání, diskuse i demonstrace za 

demokratizaci režimu. Ve čtvrté kapitole jsou představena oficiální a některá neoficiální 

média, která později využívám pro analýzu, které je věnována druhá polovina práce. 

V práci hojně využívám publikace historiků Petra Blažka, Milana Otáhala a Oldřicha 

Tůmy, situaci v médiích specifikují knihy o historii médií, jejichž autory jsou např. Petr 

Bednařík či Jakub Končelík. Práce má jednu elektronickou přílohu, která obsahuje 

přepisy, scany a rešerše všech analyzovaných mediálních obsahů, vztahujících se k Janu 

Palachovi, jeho činu a Palachově týdnu. V příloze jsou zařazena nejprve média oficiální, 

jejichž obsahy jsou v psané podobě, po nich média neoficiální, jejichž obsahy jsou 

doloženy obrázky. 
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1. Cíle práce a použitá metodologie 

Cílem práce je pomocí obsahové analýzy komparovat předkládané informace  

a zobrazování Palachova týdne v rámci jednotlivých typů médií (výklad oficiálních 

médií oproti informacím v samizdatových médiích) i meziskupinově (rozdíly či 

podobnosti v televizním a rozhlasovém vysílání a tisku) v kontextu společenských 

událostí v lednu 1989. Pro práci jsou použita především audio a audiovizuální média, 

pro kvalitní analýzu tématu jsou navíc doplněna periodickým tiskem.
1
 Základní 

hypotéza, ze které vycházím je: Oficiální média působící v roce 1989 na území 

Československé socialistické republiky vykládala dění během Palachova týdne 

zkresleně. Základní výzkumná otázka, kterou si v práci kladu, zní: Jak jsou události 

Palachova týdne vyobrazeny v rozhlasovém a televizním vysílání a tištěných médiích? 

Dále pracuji s dílčími výzkumnými otázkami, které se zabývají vztahem podaných 

informací k realitě a rozdíly mezi informováním oficiálních médií a samizdatových 

médií: Jak jsou události Palachova týdne zobrazeny v Československé televizi? Jak jsou 

události Palachova týdne vylíčené v Československém rozhlasu a Rádiu Svobodná 

Evropa? Jak jsou události Palachova týdne popsány ve Večerní Praze a Lidových 

novinách? Liší se použité prostředky mezi jednotlivými typy médií? 

Metodou pro zpracování sledovaného období v médiích je obsahová analýza. Jeden 

z jejích přístupů – hermeneutická analýza – pomocí interpretačních postupů pod 

povrchem textu odhaluje skryté hlubší struktury. Naopak kvantitativní obsahová analýza 

využívá sociálně-vědních metod měření založeného na zkoumání několika vybraných 

znaků, díky čemuž jsou výsledky lépe ověřitelné. V práci používám kombinaci obou 

přístupů, protože se problematika režimně zkreslených informací a reality na daném 

vzorku těžko posuzuje kvantitativními metodami. [Scherer in Schulz 2004: 29–32]  

Pro reliabilitu práce je přesto nutné, aby data byla ověřitelná i jinými výzkumníky. 

Jednotkou analýzy je zpráva, která se jakkoli dotýká událostí ve dnech 15.–21. ledna 

1989 na Václavském náměstí v Praze a Všetatech. 

                                                
1 Tisk zde tvoří pouze menší vzorek analýzy, aby byly postihnuty všechny typy dobově dostupných 

médií. Podrobné zpracování největších tištěných deníků, které v roce 1989 vycházely, poskytuje 
bakalářská práce Renaty Fulínové -  Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících. 

Praha, 2013. 60 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr 

Bednařík, Ph.D. Tato práce na ní navazuje a společně tak poskytují ucelený náhled na Palachův týden ve 

všech typech médií.  
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Pro analýzu jsem vybrala pouze některá média, která byla dostupná v dané době na 

území Československa. Učinila jsem tak čistě z praktických důvodů, protože  

se jedná o největší dostupná média (patří mezi nejsledovanější, nejposlouchanější),  

u kterých byla zaručena přítomnost hledaného obsahu a je v mých možnostech dostat se 

k archivovaným původním zdrojům. Důvodem pro selekci je také komparační ambice 

výzkumu, která je založena na porovnání oficiálních a nepovolených samizdatových 

médií. 

Analýza je rozdělena do dvou částí. Nejprve pomocí prvků frekvenční analýzy 

získáváme data statistického rázu, která nám ukazují míru, do jaké se jednotlivá média 

událostem věnovala. Kritéria pro tuto oblast jsou čas, respektive prostor věnovaný 

tématu, a to jak v jednotlivých dnech, tak celkově za celý týden. Dále to je věcná 

příslušnost tématu, tedy zda a kolikrát média podávala zprávy výhradně o dění, nebo  

o osobě a činu Jana Palacha, či názory veřejnosti. Obsahová část je kvalitativního 

charakteru a zaměřuje se na vlastní znění obsahů. Zkoumá informační kvalitu 

podávaných informací, což ukazuje, jakým způsobem média o událostech informovala. 

Věnuje se hlavně tematickému a jazykovému hledisku. Ve všech případech jsou 

zkoumány hlavní zpravodajské relace, respektive zpravodajské rubriky periodického 

tisku.
2
 

1.1 Odchýlení od tezí 

Považuji za důležité zmínit odchylku od tezí ve věci rozhlasového vysílání. Během 

vypracovávání jsem byla konfrontována s faktem, že rozhlasová stanice Hlas Ameriky, 

vysílající z New Yorku, nemá dostupný žádný archiv, protože ho nikdo nevytvářel. 

Stejně tak londýnská BBC, jejíž česká redakce na našem území již nepůsobí, má archiv 

z ledna roku 1989 jen částečně zpracovaný nebo velmi obtížně přístupný. Rádio 

Svobodná Evropa poskytlo kopie vysílání z listopadu 1989 a další významné rozhlasové 

pořady (kde Palachův týden ale nefiguruje) Národnímu muzeu. Všechny mnou potřebné 

původní materiály má Svobodná Evropa na ředitelství ve Washingtonu DC v USA  

a řády digitálních repositářů a archivů neumožňují studování materiálů mimo badatelny.  

V tezích jsem uvedla, že analýza bude prováděna i z těchto médií, což je vzhledem  

k nedostupnosti primárních dat nereálný úkol. Archiv Českého rozhlasu 

(Československého rozhlasu) má ovšem ve svých materiálech k dispozici i přepisy 

                                                
2 Viz kapitolu 4 – Analytická částOdchýlení od tezí. Těmito hlavními relacemi byly Televizní noviny, 

Aktuality, Rozhlasové noviny, Události a názory apod. 
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vysílání těchto zahraničních stanic. Po tomto zjištění jsem se rozhodla, že tyto 

rozhlasové stanice z analýzy úplně nevyřadím, protože informace z nich dohromady 

poskytují dobrý obraz obsahu vysílání exilových stanic, které si kladlo za cíl pravdivě 

informovat občany Československa o dění v jejich zemi. Záznamy o vysílání Rádia 

Svobodná Evropa, Hlasu Ameriky a BBC používám tedy společně ke komparaci  

s vysíláním Československého rozhlasu, ovšem nenárokuji tyto zdroje jako relevantní 

pro frekvenční analýzu. 
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2. Historické a politické souvislosti – situace 

v Československu od roku 1968 

2.1 Komunistický režim na konci 80. let 20. století 

V roce 1988 vládla v Československé socialistické republice (dále jen ČSSR) již 

40 let Komunistická strana Československa (dále jen KSČ), která se plně k moci dostala 

promyšlenými metodami a zinscenovanou demonstrací v roce 1948. Vyřešení záměrně 

vyvolané krize a jmenování téměř výlučně komunistické vlády, události později 

oslavované jako Vítězný únor, započaly éru nesvobody, diktatury a připojení 

k socialistické politice. [Mach 2013] Po celou dobu KSČ „neumožnila působení 

politické opozice. Další povolené politické strany působily oficiálně pouze jako její 

podřízené satelity v rámci účelového systému Národní fronty.“ [Blažek 2013 in Blažek, 

Pažout: 153]  

Zároveň se datovalo i 20 let od období pokusů změnit dosavadní systém – tak 

zvaného Pražského jara v roce 1968. Uvolňování poměrů a snahy o demokratizaci 

stranického vedení státu šly proti směřování tvrdého bolševického jádra. Média měla 

v tomto čase významný vliv na společnost i dění ve státě. Pražské jaro tedy bylo 

zakončeno 21. srpna okupací spřátelenými vojsky pěti států Varšavské smlouvy pod 

vedením Sovětského svazu s cílem potlačit občanské nepokoje a zavést tvrdou 

normalizační politiku. [Mach 2012] Tuto etapu boje proti režimu můžeme považovat za 

historickou předzvěst projevu nespokojenosti občanů před rokem 1989, která však byla 

krutě zaražena. Jako výraz nesouhlasu se vstupem vojsk na naše území se následně 

v lednu 1969 demonstrativně upálil student Filozofické fakulty Jan Palach, ale jeho čin 

dostál svému významu až daleko později.
3
 

 Od začátku 80. let se situace v sovětské společnosti měnila. Svůj podíl na tom 

měla i politika glasnosti a perestrojka Michaila Gorbačova, od 11. března 1985 

nejvyššího představitele Sovětského svazu. Ten se po hospodářské stagnaci začal 

ekonomicky hroutit a bylo potřeba přijmout určité reformy. Glasnosť a perestrojka
4
 byly 

nástroje reforem k řešení ekonomického zaostávání a zdokonalení hospodářského 

mechanismu. Gorbačov si hospodářské a společenské stagnace byl vědom a začal 

k politice Sovětského svazu přistupovat zcela odlišně, než jeho předchůdci. Věřil  

                                                
3 Více v podkapitole 3.3 Jan Palach. 
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v demokratizaci a socialismus s lidskou tváří. V duchu glasnosti veřejně informoval  

o stavu země, zajímal se o kritické hodnocení dění a lepší přístup k informacím. 

Přestavbu například řešil kádrovými změnami v sestavě politbyra Ústředního výboru 

Komunistické strany Sovětského svazu (dále KSSS). [ČT24 2011] 

Liberální politika generálního tajemníka KSSS Gorbačova a vidiny přestavby 

v systému naznačovaly, že se socialismus potýká s globální krizí. Ovšem 

v Československu perestrojkové reformy připomínaly změny během Pražského jara. 

Toho se pochopitelně vedení KSČ obávalo, nicméně Gorbačov si tohoto faktu byl 

vědom a neviděl ve spojitosti problém, proč by nyní přestavba nemohla fungovat. 

[ČT24 2011] Ústřední výbor KSČ (dále ÚV KSČ) pod vedením Gustáva Husáka se ale 

s touto politikou neztotožňoval a jak to šlo, distancoval se od ní. Po Gorbačově návštěvě 

Prahy, kdy ve svém projevu nepřímo podpořil specifický průběh perestrojky 

v Československé socialistické republice a nevměšování Svazu sovětských 

socialistických republik (dále jen SSSR) do záležitostí jednotlivých států, bylo zřejmé, 

že KSČ půjde svou vlastní cestou. [Růžička 2011] 

Zhoršení životní úrovně a podmínek pro život, hospodářská stagnace a změny  

v SSSR se však nejvíce dotýkaly prostých občanů Československa. Informovaná 

společnost volala po stejných reformách, jaké probíhaly v okolních státech. 

Obyvatelstvo mimo sociálních a ekonomických problémů intenzivně vnímalo také 

akutní zhoršení životního prostředí. Na politický tlak shora i občanské provolávání 

nespokojenosti zdola reagovala československá vláda rychlými a velkými kroky. 

V zájmu zdokonalování, které mělo fakticky formu hluboké přeměny, došlo 

k jmenování Ladislava Adamce do funkce předsedy české vlády místo Josefa Korčáka  

a následně se roku 1988 stal předsedou federální vlády, kde vystřídal Lubomíra 

Štrougala. Také Gustáv Husák rezignoval na funkci generálního tajemníka KSČ, kam 

byl zvolen Miloš Jakeš, ale funkci prezidenta si ponechal. Všechny změny se 

odehrávaly jako reakce na strach z kritiky stavu socialismu v zemích sovětského bloku  

a možného kádrového postihu odvážnějších vedoucích pracovníků. [Kalinová 2012: 

313–319] 

Situace v ostatních satelitních státech sovětského bloku pouze podporovala dění 

v Československu a naopak. Vznik polských nezávislých odborů Solidarita v roce 1980 

a následná vyhrocená situace znejistěly komunistickou stranu a naopak posílily 

utvářející se opoziční hnutí, což bylo předzvěstí událostí roku 1989. [Kalinová 2012: 

                                                                                                                                          
4 Glasnosť = rusky veřejná informovanost, nebo otevřenost; Perestrojka = přestavba. 
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312] V tehdejší NDR (Německé demokratické republice) začal opoziční proud ožívat 

v 70. letech a byl velmi úzce propojen s kulturní sférou. Jeho typickým znakem byl 

věčný pocit, že se ve východním Německu v kontextu Polska, Maďarska nebo 

Československa vůbec nic neděje. Maďarská opozice se zase zformovala pod vlivem 

Polska okolo samizdatu a solidarity se vznikem československé Charty 77. [Bernd 

Gehrke a Geörgy Varga pro Blažek, Pažout 2013: 184–187]  

Na základě dění v Sovětském svazu se právem představitelé socialismu ve všech 

zemích obávali, že podobné reformní myšlenky mohou být uskutečněny i v jiných 

státech a v Československu se především zmiňovala reminiscence Pražského jara 1968. 

[Kalinová 2012: 314] Ovšem „žádné komunistické straně v jiné zemi sovětského bloku 

se nepodařilo tak dokonale ztratit v očích společnosti politickou a morální prestiž, 

důvěru a legitimitu jako Komunistické straně Československa. Dvacet let ,normalizace´ 

ji dokonale opotřebovalo.“ [Prečan in Vladislav, Prečan 1990: 8] 

2.2 Česká společnost a opoziční hnutí od roku 1968 

 Razantní zákrok vojsk Varšavské smlouvy v podobě potlačení uvolňujících se 

poměrů během Pražského jara byl poté příčinou srpnových demonstrací proti okupaci 

na první smutné výročí. Netolerance k projevům veřejného nesouhlasu byla v roce 1969 

prvním, ale zdaleka ne posledním počinem KSČ proti občanským hnutím. Také 

„následující represe pak definitivně zlomily odpor společnosti a dalších skoro dvacet let 

se režimu opět dařilo držet v ulicích klid. Poslední dva roky před kolapsem opět byly – 

především v Praze – svědkem protirežimních pouličních demonstrací, se kterými se 

režim sice ještě dokázal mocensky vypořádat, ale které výrazně měnily atmosféru ve 

společnosti a byly důležitou předehrou listopadu 1989.“ [Tůma in Blažek 2005: 142] 

 Zprvu byly jádrem protestních akcí občanské iniciativy, které se postupně rodily 

za dobu vlády komunistického režimu. Opozice by se dala v demokratických režimech 

označit za důležitou protiváhu převládající ideologie, v totalitních režimech pak spíše 

vzniká jako reakce na nesouhlas s některými praktikami vládnutí a působí nelegálně. 

„V poměrech, kdy se většina obyvatelstva přizpůsobila životu v reálném socialismu ať 

již ze strachu, deziluze či z oportunismu, měli ti, kteří se rozhodli aktivně režimu 

vzdorovat ztíženou pozici, Z nich se formovala nová opozice, nazývaná disent, jejíž 

základ tvořili většinou perzekuovaní lidé.“ [Otáhal 2003: 49] 

 Situace ve společnosti značně vycházela z opozice v letech 1968–1969. Velké 

protestní akce byly rozehnány, zastaveny a aktivní účast na nich potrestána. Méně 
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konfliktní či méně odvážní občané (prakticky nehraje velkou roli, jak tuto sociální 

skupinu budeme nazývat, jde zde o princip konformity většiny a přijmutí nevystupování 

proti komunistickému režimu) se v obavách z represí stáhli z veřejného dění. Boj 

s komunistickou mocí se tedy po chvílích široké občanské podpory opět stal doménou 

disentu. Tento fakt a vzpomínky na potlačení Pražského jara si českoslovenští obyvatelé 

nesli v sobě, strach byl stále silnější než touha po změně. Navíc zde v duchu povahy 

českého národa panovala určitá skepse. Po příchodu Gorbačovovy nové politiky 

Sovětského svazu nikdo, až na malý okruh optimistických reformistů, neočekával, že by 

se KSČ mohla jakkoli obrodit či přinést naději pro budoucnost. [Prečan in Vladislav, 

Prečan 1990: 8] 

 Jak tedy došlo k tomu, že obyčejní občané již dále nechtěli mlčet a připojili se 

k manifestacím disentu? Glasnosť umožňovala lepší přístup k informacím  

a podporovala demokratizaci režimu. Došlo k personálním změnám v rámci perestrojky, 

tedy i k nadějím, že jiné vedení znamená nový přístup. Čeští a slovenští občané chtěli 

změny, jaké viděli v Sovětském svazu. Dvacet let se nevyjadřovali, ale špatný stav země 

se již nedal přehlédnout a nehodlali se s ním nadále smiřovat. Všechna tato fakta 

dohromady s krizí socialismu a nespokojeností s počínáním československé vlády 

způsobila, že se širší společnost začala angažovat v morálním boji proti totalitě. 

„Ochota společensky se angažovat se manifestuje nejrůznějšími způsoby: pokojnými 

demonstracemi a shromážděními, k nimž došlo opakovaně přes hrozby z nejvyšších míst 

a navzdory nebezpečí policejního teroru a následné soudní perzekuce; růstem 

nezávislých občanských iniciativ a občanské solidarity; od ledna 1989 nepřetržitě 

probíhají nové a nové podpisové akce […]. Ze všeho nejvíce je to reakce na 

dvacetiletou vládu lži, ponižování a na vlastní přizpůsobování.“ [Prečan in Vladislav, 

Prečan 1990: 8 – 9] 

 Demokratická revoluce v 80. letech byla založena na morální revoluci, která 

plynula z činnosti disidentského hnutí 70. let. To podporovalo i nové pojetí lidských 

práv, samizdat a nezávislá kultura. Pramenem inspirace demokratické revoluce tedy 

nejsou vzpomínky na život v demokratické minulosti. V 80. letech se totiž prakticky 

celé ekonomicky aktivní obyvatelstvo vyznačovalo prožitím valné část nebo celého 

života pouze v komunistickém zřízení státu. Otevřené vystupování proti politickému 

vedení je reakce na čtyřicetiletou zkušenost s vládou totalitního systému  

a dvacet let od ztroskotání posledního pokusu o reformu. [Prečan in Vladislav, Prečan 

1990: 7 – 8] 
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  Aktivní a otevřené vystupování na veřejnosti volalo po diskusi s hlavními 

představiteli moci v ČSSR. „Jednou z forem byly petice, žádosti a dopisy adresované 

státním a stranickým orgánům. Některé vznikaly spontánně, větší význam pak měly ty, 

které byly organizovány disentem. Jejich hlavní požadavky byly politické, nejčastěji to 

byly protesty proti perzekuci odpůrců režimu a žádosti o propuštění politických vězňů, 

což se od roku 1988 stávalo aktuálním, neboť mocenské centrum začalo své protivníky 

zavírat. (…) Jinou formou odporu byly demonstrace, které dokazovaly nárůst 

nespokojenosti občanů se společenskými poměry a politickým vedením, ale i jejich 

ochotu jít do otevřeného střetu. (…) Podnětem ke konání demonstrací nebyly sociální 

poměry, ale významná státní a politická výročí – okupace země, vznik československé 

republiky, sebeupálení Jana Palacha. S jedinou výjimkou – demonstrace 10. prosince 

1988 na Škroupově náměstí – nebyly povoleny a proti účastníkům zasahovaly 

bezpečnostní síly. [Tůma, Vilímek 2012: 281–282] Jak je vidět, KSČ se projevům lidu 

bránila násilím a dokazováním si moci v podobě výslechů, represí a perzekucí. Měla 

stále větší důvod obávat se o své výsadní politické postavení. 

2.2.1 Občanská hnutí a role studentů v 80. letech 

V roce 1989 jsou za zásadní považovány listopadové demonstrace. Aby k nim 

však mohlo dojít, bylo zapotřebí zformování občanského odporu proti režimu a mnoho 

jiných demonstrací a víceméně pravidelných akcí radikální opozice během 80. let. 

K tomu docházelo nejen díky výše zmíněným sociálním a ekonomickým změnám, ale 

především dlouhodobou aktivitou disidentských hnutí, ke kterým se obyvatelé mohli 

připojit. Nebyla to však oficiální opoziční hnutí, která stála za zrodem revoluce: 

„Určujícím rysem hromadných vystoupení veřejnosti v Praze před 17. listopadem byla 

jejich živelnost a spontaneita. Důležitým faktorem, který významně přispěl ke konání 

většiny velkých demonstrací, byly bezesporu výzvy a proklamace z opozičních kruhů, 

především Charty 77. Samotný průběh demonstrací ovlivňovala opozice málo, a příliš 

se o to ani nepokoušela.“ [Tůma 1994: 43] Je tedy chybné přistupovat 

k předlistopadovému dění jako k činnosti úzké skupiny osob. Narůstání základny 

protestujících a občanská nespokojenost byly zásadní pro pozdější masové manifestace. 

Jinak řečeno odmítnutí režimu se neprojevilo náhle až 17. listopadu 1989, ale rodilo se 

postupně v důsledku zmíněných událostí. 

 Předlistopadové manifestace a demonstrace nebyly tolik významné do počtu 

osob, které se jich účastnily, jako do podoby jejich průběhu. Neznamenaly 
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bezprostřední hrozbu režimu, ale opakované sešlosti několika stovek až tisíců lidí byly 

nepřehlédnutelné a výrazně zasahovaly do normálního chodu města (především Prahy). 

Tato forma projevu nesouhlasu s režimem pak samozřejmě prohlubovala již vzniklou 

krizi režimu. Vznik nového sociopsychologického klimatu v důsledku tradice 

předlistopadových demonstrací, mělo nezanedbatelný vliv na průběh událostí od  

17. listopadu. [Tůma 1994: 44–45] 

 Další zavedenou představou, která je ovšem částečně mylná, je zásadní účast  

a aktivita studentů na demonstracích v letech 1988–1989. Oldřich Tůma z dochovaných 

pramenů – záznamů předvedených a zadržených osob – sestavil přibližný demografický 

obraz účastníků manifestací, čímž tento předpoklad vyvrací. Z údajů o 463 osobách 

bylo pouze 4,8 % vysokoškolských a 6,6 % středoškolských studentů, oproti 51,7 % 

dělníků a zaměstnanců a 21,7 % úředníků a zaměstnané inteligenci. Rovněž počet 

starších 25 let je více než poloviční. Navíc ve srovnání s daty z roku 1969 jsou relativní 

čísla daleko více ku prospěchu pracující střední generace. Vyplývá to mimo jiné ze 

životního cyklu lidí, kteří byli opozičně naladění. Při protestech proti okupaci vojsky 

Varšavské smlouvy byli studenty, kteří se bouřili. O dvacet let později měli podobné 

myšlenky, ale sociálním statusem a věkem spadali již do jiné, nejpočetnější kategorie. 

V žádném případě tedy nelze tvrdit, že by rozhodující složkou demonstrací v 80. letech 

byli mladí lidé pod 25 let a/nebo studenti. [Tůma 1994: 29–31] 

Milan Otáhal si je této situace také vědom: studenti vysokých škol byli 

roztříštěnou skupinou, která se po odchodu ze škol většinou rozpadla. Navíc 

postižených čistkami bylo mezi nimi jen málo. Vysokoškoláci se tedy „do činnosti 

opozice zapojovali jen jako jednotlivci, především ti, kteří byli režimem 

pronásledováni.“ [Otáhal 2003: 50] Typickými studenty (i středních škol a odborných 

učilišť) byli pasivní členové Svazu socialistické mládeže. Vstup do něj považovali 

pouze jako nutnou součást bezproblémových studií a vylepšení kádrového profilu pro 

další kariéru. Aktivně se zde nerealizovali, pouze plnili formální členské povinnosti  

a v případě nutnosti se účastnili veřejných akcí. „Podobně jako většina obyvatelstva 

nepřijali normalizační režim za svůj, jen se přizpůsobili, neboť v dané situaci 

nepokládali za reálné a účelné dávat veřejně najevo svou nespokojenost.“ [Otáhal 2003: 

51] 

Do dění v letech 1988/1989 nadto nastupuje na vysoké školy zcela jiná vrstva 

studentů. S nástupem Michaila Gorbačova do čela Sovětského svazu se změnily  

i vnitrostátní poměry. Řada mladých lidí tak najednou mohla být přijata na obory  



13 

 

   

a školy, kam by se dříve bez příslušného původu a kádrového profilu nedostala. 

Celkově začínali studovat za uvolněnějšího režimu, autorita strany a jejího vedení 

upadala a s tím i například strach univerzitních profesorů přednášet látku po svém. Tato 

nová studentská generace kromě toho Pražské jaro zažila v útlém věku, nebo se narodila 

až po něm. Táhli do boje s novou odvahou a bez vlastní traumatizující zkušenosti 

s potlačením občanských nepokojů. [Otáhal 2003: 59] Proto je třeba brát na zřetel fakt, 

že „studenti se aktivně zapojovali do občanského hnutí a bojům proti režimu, ale až do 

listopadu 1989 žádnou demonstraci neorganizovali, netvořili ani většinu demonstrantů, 

ale patřili k jejich aktivnímu jádru.“ [Otáhal 2003: 111] 

 Kromě studentstva pod vlivem událostí (zejména Palachova týdne) začala 

vystupovat jako samostatná síla proti politickému vedení tvůrčí inteligence. Umělci 

žádali dialog se společností, vystupovali veřejně a snažili se odstranit z vedení tvůrčích 

svazů dosazené funkcionáře. [Tůma 2012: 282–283] V Československé socialistické 

republice tedy kromě oficiálních nezávislých iniciativ začaly bujet i samostatné 

komunity odporu. 

2.2.2 Nezávislé iniciativy 

V prostředí odporu se, podobně jako po Pražském jaru a procesu s hudební 

skupinou The Plastic People of the Universe
5
, formovala nezávislá veřejnost. Často se 

opírala o módní hudební a umělecké styly – typickými představiteli jsou punková 

subkultura nebo „nová vlna“. [Otáhal, Vaněk 1999: 15 – 16] Skupiny, které se pak na 

základě vyhranění proti systému ustavily, se obecně nazývaly nezávislé iniciativy. 

Nelze je jednoduše zařadit do kategorie disentu či tvrdit, že se vymezovaly proti celému 

systému. Jejich zaměření bylo různé, projevovaly se nekonformitou a společně vytvořily 

zárodky opozice, která se později změnila ve společensky uvědomělou občanskou sílu. 

[Měchýř 1999: 49] 

 „Rozhodující úlohu pro kultivaci a nastavení onoho revolučního občanského 

mikroklimatu, stejně jako rozhodující úlohu při samotném aktu převzetí moci, měla 

v bývalém Československu skupina občanů sdružujících se od druhé poloviny 70. let 

v Chartě 77. Tato skupina chartistů – tzv. disidentů vytvořila svou činností, svou trvalou 

snahou po nekonfliktním, ale důsledném trvání na prosazování občanských práv 

v bývalém komunistickém Československu přímé předpoklady k převzetí moci a ovlivnila 
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revoluční průběh událostí konce 80. a začátku 90. let tak, jako do té doby nikdo jiný 

v této zemi.“ [Husák 1999: 13] Iniciativa Charta 77 se zrodila ze zatčení „Plastiků“  

a z požadavku dodržovat lidská práva, k čemuž se ČSSR zavázala účastí na Helsinské 

konferenci o spolupráci a bezpečnosti v roce 1975 ve Finsku. Chtěla přimět vládu  

a režim, aby dodržovali občanská práva a svobody oficiálně zakotvené ve Sbírce 

zákonů. Charta byla kolektivní akcí, ale její představitelé i signatáři se poté jednotlivě 

stali cílem komunistické štvanice. Přibližně deset let po vzniku začala ustupovat nově 

vznikajícím opozičním skupinám. Nepodílela se ani na přípravě manifestace  

17. listopadu 1989. Nicméně mluvčí Charty se po téměř dvaceti letech občanské 

pasivity jako první pokusili o manifestaci 10. prosince 1987. Další dění již stálo na 

občanských aktivitách nové vlny. [Měchýř 1999: 46–49] 

Další trvale působící iniciativou byl Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 

(VONS). Sedmnáct odvážlivců založilo v dubnu 1978 toto hnutí s posláním „sledovat 

případy osob, které jsou trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení, 

nebo které se staly oběťmi policejní či justiční svévole, seznamovat s těmito případy 

veřejnost i úřady a dle možností postiženým pomáhat.“ [Měchýř 1999: 49] V duchu 

poslání Charty 77 se zabýval i jinými případy nespravedlivého stíhání. 

 V období po nástupu Michaila Gorbačova do čela KSSS „došlo ke skutečné 

explozi nezávislých společenských aktivit a opozičních hnutí. (…) V daleko vyšší míře se 

začala objevovat mírová, církevní, ekologická a další hnutí, která se rekrutovala 

většinou z příslušníků mladé generace.“ [Otáhal, Vaněk 1999: 15] Ještě do jara 1987 

existovaly v podstatě pouze Charta 77 a VONS. „V rozmezí několika měsíců roku 1988 

vznikly tři nezávislé iniciativy, které soustřeďovaly výlučně příslušníky mladé generace: 

Nezávislé mírové sdružení – iniciativa za demilitarizaci společnosti (NMS – IDS), České 

děti (ČD) a Mírový klub Johna Lennona (MKJL). [Otáhal, Vaněk 1999: 17] Všechny 

nové iniciativy měly vlastní informační systém, kterým působily na veřejnost (například 

tištěné samizdatové Lidové noviny) a rovněž využívaly pomoci zahraničních 

rozhlasových stanic vysílajících ilegálně na území ČSSR (Hlas Ameriky či Svobodná 

Evropa). [Vladislav, Prečan 1990: 12] 

  Při Palachově týdnu bylo činných a viditelných pět organizací. Jmenovitě se 

jedná o výše zmíněnou Chartu 77 a v květnu 1988 založené hnutí České děti. Dále 

                                                                                                                                          
5 Zatčení členů undergroundové kapely v polovině roku 1976 a následný soudní proces za výtržnictví a 

používání textů, které byly v rozporu se socialistickou kulturou, což bylo jedním z důvodů vzniku Charty 

77. 
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Mírový klub Johna Lennona, který vznikl v prosinci 1988 a v základním prohlášení 

odmítal rozpor mezi představou mírového soužití a reálnými skutky vládních 

představitelů. Spolupracoval s ostatními nezávislými iniciativami při organizování 

opozičních akcí, diskusních fór nebo kampaní za osvobození politických vězňů. Jeho 

ustanovení souviselo s tradicí shromažďování mladé generace u pomníku Johna 

Lennona na Kampě každý rok od 8. prosince 1981 na výročí smrti představitele britské 

kapely The Beatles. [Blažek 2008] Na svou činnost od dubna 1988 upozornilo při 

demonstraci proti okupaci Československa 21. srpna 1988 Nezávislé mírové sdružení – 

iniciativa za demilitarizaci společnosti. Věznění dvou hlavních představitelů byl také 

důvod pro založení Mírového klubu Johna Lennona. Pátou občanskou nezávislou 

iniciativou, která vznikla ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově) v květnu 1987 byla 

Společnost přátel USA (SPUSA). [Měchýř 1999: 51, 56] 

2.3 Čin Jana Palacha a jeho odkaz 

Na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy se 16. ledna 1969 na 

Václavském náměstí demonstrativně zapálil mladý muž. Byl jím dvacetiletý student 

historie a politické ekonomie na Filozofické fakultě University Karlovy. Jan Palach byl 

první hořící pochodní za změnu režimu v Československu. Dodnes se diskutuje o tom, 

nakolik je tento pokus upozornit na bezpráví v normalizačním režimu hodný obdivu  

či kritiky. Smysl byl však vždy zřejmý – vyvolat v českém národě odvahu veřejně 

kritizovat život v komunistickém režimu a postavit se zacházení odporující základním 

lidským právům. [Smysl činu 2013] 

Jan Palach si pro svůj protest vybral veřejné sebeupálení, podobně jako to dělali 

například buddhističtí mniši proti potlačování náboženských svobod a válečnému 

konfliktu. Stejný způsob vyjádření nesouhlasu s okupací zvolil v září 1968 i polský 

úředník Ryszard Siwiec. Ve čtvrtek 16. ledna 1969 Jan sepsal koncept dopisu 

s vysvětlením svého činu a formuloval zde také požadavky pro změnu stávajícího 

politického prostředí. Konečné verze byly o něco stručnější a byly adresovány příteli 

Ladislavu Žižkovi, studentskému vůdci Lubomíru Holečkovi a Svazu československých 

spisovatelů. [Blažek, Eichler, Jareš et al. 2009: 55–57] 

„V dopisech uvedl, že je členem skupiny, která se rozhodla pro sebeupálení, aby 

probudila veřejnost z letargie. Vznesl dva požadavky související se svobodou slova – 

zrušení cenzury a zákaz rozšiřování Zpráv, které vycházely od konce srpna 1968 jako 

tiskovina okupačních vojsk. Žádal, aby lidé zahájili na podporu těchto požadavků 
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časově neomezenou stávku. Pokud by nebyly požadavky do 21. ledna 1969 splněny, 

měly vzplanout ‚další pochodně‛.“ [Příprava 2013] Čtvrtou kopii dopisu měl Jan Palach 

ve své aktovce, kterou zanechal na místě činu. Kolem poledne v okolí Václavského 

náměstí zakoupil dvě plastové nádoby a do nich si nechal načepovat benzín. Pokračoval 

ke kašně pod rampou Národního muzea, kde v půl třetí odpoledne odložil své věci  

a polil se benzínem. Záměrně si vybral horní část Václavského náměstí v odpoledních 

hodinách, protože se zde tradičně nacházelo velké množství lidí.
6
 

Následně se rychle rozběhly události, které prošetřovaly situaci a motivace k činu. 

Popáleného Jana Palacha odvezla náhodně projíždějící sanita do nemocnice v Legerově 

ulici. Jan byl stále při vědomí a vypovídal lékařskému personálu, že se zapálil sám  

a proč se tak rozhodl. V závislosti na závažnosti činu byly události ihned nahlášeny 

ředitelství nemocnice, Filozofické fakultě a první informace získala i Československá 

tisková kancelář. Mimořádně zasedal Svaz vysokoškolského studentstva Čech  

a Moravy, případ vyšetřovala Veřejná bezpečnost a pro vládu KSČ byl výzvou, kterou 

nešlo přejít bez povšimnutí a vysvětlení. Protože Jan uvedl, že je pouze první ze skupiny 

osob, které se rozhodly na protest zapálit, hrozilo nebezpečí, že k tomu dojde znovu. 

Takovou situaci nemohl lékařský personál ani nikdo, komu je lidský život cenný, 

připustit a KSČ si ji rozhodně nemohla jako ohrožení svého mocenského postavení 

dovolit. Ve spolupráci se studentským vůdcem Lubomírem Holečkem a Janovou 

přítelkyní Evou Bednárikovou tak apelovaly instituce na mladé lidi v celé republice, aby 

se již nikdo další k tomuto kroku neodhodlal. [Blažek, Eichler, Jareš et al. 2009: 70–80] 

Odpoledne 19. ledna 1969 Jan Palach podlehl zraněním v důsledku upálení. Ještě 

týž den se v řadě měst po celé republice i v zahraničí uskutečnila smuteční setkání  

a průvody, které někde přerostly v demonstrace. Bezpečnostní složky proti nim 

nezasahovaly, neboť by se tím situace mohla ještě zhoršit. Od začátku se totiž vedení 

státu snažilo rozbouřený a šokovaný národ uklidnit a vše udržet pod kontrolou. Straničtí 

a vládní představitelé odmítali požadavky uvedené v dopisech a následně přejaté 

vysokoškolskými studenty jako nesplnitelné. Do informování o událostech navazujících 

na Palachův čin se začaly promítat postoje KSSS a SSSR k dění v Československu. 

Muselo tak dojít k zamezení dalším ohlasům na upálení a k zastavení odporu 

                                                
6 Více informací k přesné rekonstrukci činu lze nalézt v publikaci BLAŽEK, Petr, Patrik EICHLER, 

Jakub JAREŠ a kol. 2009. Jan Palach '69. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Ústav pro studium 

totalitních režimů ČR a TOGGA nebo na webu věnovaném Janu Palachovi 

http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-palach/protest. 

 

http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-palach/protest
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proti normalizačnímu režimu. Palachova památka byla pár měsíců po jeho činu 

vymazávána z kolektivní paměti a jeho jméno se stalo trnem v oku komunistickým 

představitelům státu. Ostatky, původně uložené na Olšanských hřbitovech, byly v roce 

1973 exhumovány a místo zlikvidováno. Po Janově činu podivuhodně narostl počet 

sebeupálených osob. Nadosobní motivy ale měly pouze dvě „hořící pochodně“. Měsíc 

po Palachově činu se upálil student Jan Zajíc, aby vyburcoval národ znovu upadající do 

letargie jako pochodeň číslo dvě. Na Velikonoce, které toho roku připadaly na první 

dubnový víkend, se k politickému protestu odhodlal poslední známý případ. Cenzura  

a strach však v té době již způsobily, že se o sebeupálení Evžena Plocka nesmělo 

informovat a jeho čin zůstal bez odezvy v podstatě utajen. [Blažek, Eichler, Jareš et al. 

2009: 87, 325] 

2.3.1 Jan Palach jako osobnost 

Jaký byl Jan Palach v osobním životě? Na toto téma se již vedlo mnoho diskusí, 

které se snažily objasnit, co mladého studenta vedlo k tak závažnému rozhodnutí, čím 

byl v životě ovlivněn a zda se nejednalo o pouhý projev psychické nevyrovnanosti. Na 

objasnění všech skutečností bychom potřebovali vrátit se do doby jeho života a mluvit 

s ním osobně. Samotné analyzování dostupných dokumentů a výpovědí všech, kteří ho 

znali, je ambice, která dalece převyšuje potřeby této práce. Pokusím se alespoň stručně 

shrnout Janův charakter a motivace k tak zásadnímu činu. 

Jan Palach byl od útlého mládí fascinován vším živým a projevoval velmi silný 

ochranitelský pud. Z toho důvodu ho bavil přírodopis a biologie. Tatínek mu k jeho 

oblibě často vyprávěl o historických osobnostech Janu Husovi a Janu Žižkovi. Jana 

silně poznamenala tatínkova smrt, když mu bylo 13 let. Z jeho vypravování si alespoň 

odnesl lásku k historii, která se následně promítla i do zájmu studia. Po celou dobu 

školní docházky byl charakterizován jako průměrný žák nebo lepší průměr. V oblastech 

svého zájmu vynikal a sám si studoval nadstavbovou látku, když ho něco zajímalo, 

kladl učitelům všetečné dotazy. Naopak nezajímavé předměty vypouštěl, prostě se 

věnoval tomu, co ho v danou chvíli více přitahovalo. Hodně četl – od nástupu na 

vysokou školu denně noviny, literaturu napříč žánry a historické knihy si půjčoval 

dokonce od profesora ze střední školy, se kterým dříve rád debatoval. [Blažek, Eichler, 

Jareš et al. 2009] 

Všichni, kteří Jana znali, se shodli na čistotě jeho charakteru. Byl pravdomluvný  

a zásadový, jednal spravedlivě, a to bez výjimek. S maminkou měl velmi pěkný vztah, 
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plný něhy a starosti. Někomu připadal dětinský, zvláštní nebo vážný. Přesto byl 

v kolektivech oblíbený, protože ochotně pomáhal a zastával se slabších. Byl trochu 

idealista, hloubavý filozof, uzavřený do sebe a poměrně nepraktický. Měl pevnou vůli  

a dodržel slovo, což ostatně dokázal i v nemocnici po upálení, když se stále dožadoval 

informací o tom, jak jeho čin zapůsobil a zda se něco děje. S jeho zásadovostí  

a všestranným zájmem o nové informace se pojila i roztržitost. Rozhodně ale nebyl 

vypočítavý, netolerantní nebo hrubý, nikoho neodsuzoval. Byl činný a podnikavý ve 

věcech, kterého ho zajímaly a kriticky diskutoval o různých problémech člověka  

a společnosti. Spolu s jeho klidným a mnohdy až přehnaně slušným chováním budil 

svým zápalem pro věc u blízkých lidí respekt. [Blažek, Eichler, Jareš et al. 2009] 

V duchu ideálů, ve kterých byl vychován, a charakterových vlastností, které se  

u něj projevily, veřejně nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše území 

během Pražského jara a aktivně se účastnil okupační stávky. Během svého krátkého 

života stihl navštívit Sovětský svaz i Francii a svůj humanismus vypracoval do formy 

skalního příznivce všelidské rovnosti. Nesouhlasil proto s omezováním jednoho národa 

jiným, potlačováním lidských svobod. Bylo pro něj bolestné, že národ v důsledku 

represí za Pražské jaro upadl do letargie a lidé se ze strachu stáhli ze společenského 

života do vlastních iniciativ, aby nebyli nápadní pro režim, který se nepodařilo 

reformovat. Jan Palach měl rád život a přál si rovné podmínky na něj pro každého. 

Když se po dlouhé a zralé úvaze rozhodl k protestnímu sebeupálení, po vzoru 

buddhistických mnichů, počítal, že akci přežije, přesto ale nevylučoval možnost smrti. 

[Blažek, Eichler, Jareš et al. 2009] 

Hrdinský čin Jana Palacha je v českých zemích vnímán jako významný akt boje 

proti nesvobodě. O jeho velikosti svědčí mimo formu a důvod provedení i fakt, že mu 

byl in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy 

o demokracii a lidská práva. Rovněž se dnes setkáváme s organizacemi či místními 

názvy, které Palachovo jméno obsahují a jsou mu věnovány. [Němcová, Zvěřina 2013] 

Přízvisko „Palachův“ získal taktéž lednový týden roku 1989, ve kterém uctění památky 

na 20. výročí sebeupálení Jana odstartovalo koloběh událostí vyjádření nesouhlasu  

s režimem. 

2.3.2 Palachův týden 

Svému významu dostál Palachův čin až o dvacet let později. Pietní vzpomínka,  

která se měla konat v předvečer 20. výročí upálení, tedy 15. ledna 1989, využila 
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významného data ke shromáždění lidí, kterým nebyly osud a požadavky Jana Palacha 

lhostejné. Zároveň byla akce iniciativou pěti nezávislých sdružení, o kterých jsem se 

zmiňovala výše
7
, takže můžeme předpokládat, že v politickém ovzduší na začátku roku 

1989, se jednalo o provokaci. Jan Palach a jeho sebeupálení bylo totiž v té době stále 

tabu a jakékoli aktivity spojené s jeho oslavou byly pro režim nepřípustné. Navíc 

manifestace nebyla povolena, přestože byla formálně oznámena na národní výbor. 

„Zatímco ještě před rokem proběhlo uložení květin k soše sv. Václava bez jakýchkoli 

incidentů, tentokrát se komunistická moc rozhodla tomuto aktu za každou cenu 

zabránit.“ [Kačírek 2009] 

 O akci se vědělo z předem šířených letáčků, které lidé nacházeli na veřejných 

místech i ve svých schránkách. Jeho podobu můžete vidět níže. Zároveň byla výzva 

k účasti vysílána v zahraničním rozhlasu. Původně mělo dojít pouze k setkání v neděli 

15. ledna na Václavském náměstí v Praze a poté v sobotu 21. ledna v Palachově 

rodných Všetatech. Státní bezpečnostní složky byly v pohotovosti a nedělní 

                                                
7 Viz kapitolu 3.2.1 Nezávislé iniciativy. 

Zdroj: VLADISLAV, Jan a Vilém 

PREČAN. 1990.  orký leden 1989 

v Československu: mimořádná 

publikace k znovuobnovení 

časopisu Reportér. Praha: Novinář. 

Obrázek dostupný z: 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NS

AEBB/NSAEBB271/doc04.pdf 
[cit. 2014-05-11]. 

 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB271/doc04.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB271/doc04.pdf
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shromáždění rozehnaly pomocí vodních děl. Takový zákrok nikdo z manifestujících 

nečekal a vznesla se proti němu okamžitá vlna protestů a kritiky. Proto se občané za 

skandování hesla „Zítra zase tady!“ scházeli i následujících šest dní. [Formánková, 

Růžička 2013] 

„,Z toho týdne byl nejhorší pátek dvacátého… V neděli patnáctého jsme si ještě 

hráli na jukanou s vodními děly, v úterý se honili s kordóny esenbáků po Václaváku, ve 

středu nás zaplavila vítězná euforie, protože poprvé při demonstraci nikdo nezasahoval, 

ve čtvrtek jsme však propadli tím hlubší depresi, když policie s milicemi nastoupila 

s novými posilami. A v pátek se mlátilo i zatýkalo s neuvěřitelnou razancí. A pak ještě 

následovala trestní stíhání a perzekuce v zaměstnání,’ lze shrnout z výpovědí účastníků 

demonstrací.“ Demonstrantů byly někdy stovky, jindy tisíce. Od roku 1969 to byly před 

17. listopadem 1989 největší manifestace. [Kovář 2009: 46] 

Brutální zásahy proti občanům začaly být označovány jako Palachiáda. Dnes 

známý název „Palachův týden“ vešel do paměti lidí až později. Charakteristická pro něj 

je právě míra brutality, kterou bezpečnostní složky používaly. „Proti demonstrantům 

byli nasazeni příslušníci SNB, včetně pohotovostního pluku, zvaného bicí komando, 

Lidové milice, vodní děla, psi, slzný plyn, obrněná auta. Stovky lidí byly zmláceny, řada 

zatčena, někteří v mrazivém počasí vyvezeni do lesů za Prahu.“ [Formánková, Růžička 

2013] Palachův týden byl tedy v kontextu politického stavu země a nespokojenosti 

občanů rozhodující událost, která zvětšila propast mezi obyčejnými lidmi a režimem. 

Zcela určitě se stal předzvěstí listopadových demonstrací v rámci Sametové revoluce. 

[Otáhal 2003: 111] 
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3. Zkoumaná média 

Média hrají od svého vzniku velkou roli při společenských událostech. Základní 

funkcí médií je informovat o dění, což je také první faktor, který lze ovlivnit. Pod 

nátlakem režimu nebo vydavatele může být informační funkce médií upravena tak,  

aby sloužila jako prostředek zřizující složky. Dále média poskytují společnosti 

platformu pro setkávání různých názorů, ovšem pokud jsou kontrolována, je tato funkce 

upozaděna. Nesvobodná média hrála pochopitelně roli i během Palachova týdne. V této 

kapitole se podrobněji zabývám situací v normalizačních médiích a představím 

konkrétní média, která dále analyzuji. 

3.1 Situace v médiích v 80. letech 

Po Pražském jaru došlo uvnitř KSČ k čistkám, které prověřovaly ideologické 

myšlení a konání všech straníků. Takovému přezkoumání se nevyhnulo žádné z médií 

vydávaných v sedmdesátých letech. V důsledku toho bylo mnoho titulů zrušeno, nebo 

přejmenováno a upraveno jejich směřování. Komunistický režim totiž nemohl dále 

připouštět demokratizaci médií, která se pojí s Pražským jarem a pravdivým 

informováním o situaci v zemi. KSČ si byla dobře vědoma moci médií a bylo pro  

ni výhodné mít je pod kontrolou. Prověrkám tak byli podrobeni i všichni pracovníci 

mediálních institucí, proto došlo mnohdy k personálním změnám vedení tak,  

aby v jejich čele stáli pouze lidé loajální KSČ. [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011:  

312–314] 

S personálními čistkami jde dohromady pojem autocenzura. Následná kontrola 

všech mediálních obsahů cenzurními úřady a případné sankce za ideologická pochybení 

byly pro redaktory dostatečnou výstrahou, aby si dávali pozor na obsahy a významy 

svých textů. Kromě sebekontroly a autocenzury prověřených pracovníků v médiích 

stejný pocit systém následné cenzury vyvolával i u vydavatelů a šéfredaktorů. Následná 

kontrola se tedy jevila z pohledu komunistické moci jako efektivnější oproti tradiční 

předběžné cenzuře, kde za zveřejnění závadné informace nesl odpovědnost cenzor. 

Tento princip předběžné kontroly se využíval pouze v mimořádných případech 

problémových dnů na různá výročí. Všechny materiály určené k publikaci a obsahy 

deníků a časopisů byly v takových dnech kontrolovány ještě před expedicí. [Končelík, 

Večeřa, Orság 2010: 209–210] 
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 Jak vyplývá z výše popsané praxe v médiích, „veškerý oficiální mediální provoz 

byl buď přímo, či skrze jeho podřízená oddělení, organizace a úřady řízen z ÚV KSČ.“ 

[Končelík, Večeřa, Orság 2010: 210] Kromě faktu, že oficiální média byla vydávána  

a řízena politickými stranami (převážně tedy KSČ), byla mediální činnost pod stálým 

dohledem cenzurní instituce, ovšem jak jinak než fungující pod komunistickou stranou. 

Ve sledovaném roce 1989 byl takovým hlavním úřadem Federální úřad pro tisk  

a informace (FÚTI).
8
 Jelikož byl podřízen federální vládě České socialistické republiky, 

jeho řízení spadalo pod ÚV KSČ. Kontroloval mediální obsahy hlavních deníků  

a časopisů, televize i rozhlasu. Nakonec byl pohyb a zprostředkovávání informací 

podchycen Československou tiskovou kanceláří (ČTK), která kontrolovala přísun zpráv 

ze zahraničí do naší země. [Končelík, Večeřa, Orság 2010: 209–211] 

Pro normalizační média bylo ještě charakteristické zaostávání – a to jak 

v kontextu zahraničních médií, tak na vlastní půdě. Zatímco 80. léta byla na západě 

spojena s rozvojem komerčních stanic a křížového vlastnictví (koncentrace vlastnictví 

různých typů titulů), občané Československa byli rádi za existenci více než jednoho 

kanálu Československé televize nebo tištěný specifický zájmový titul. Média v zemích 

sovětské mocenské sféry byla stále veřejnou službou s propagandistickou úlohou  

a fungovaly pouze oficiálně schválené tituly, naproti tomu v zahraničí začal rozkvétat 

duální systém vlastnictví médií. Na úkor ideového působení tisku nebyla věnována 

dostatečná pozornost investicím do papírenského a polygrafického průmyslu. Tištěná 

média se tak potýkala s problémem zastaralé technologie tisku a výroby novinového 

papíru, což v konečném důsledku určovalo množství schváleného a přiděleného papíru 

k tisku a tedy i náklad jednotlivých titulů. Některá periodika se proto stala 

nedostatkovým zbožím, což vyvolávalo vlny občanské solidarity, respektive konkurence 

při shánění oblíbeného titulu. [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 321–322, 339–341] 

Podívejme se nyní blíže na vybraná média působící na území ČSSR, která jsem 

pro potřeby analýzy sledovala. 

                                                
8 FÚTI (Federální úřad pro tisk a informace) byl od roku 1981 hlavní cenzurní institucí, zřízenou 

zákonem z prosince roku 1980 jako federální ústřední orgán státní správy pro oblast tisku a jiných 
informačních prostředků. Od roku 1969 dosud fungující ČÚTI (Český úřad pro tisk a informace) a SÚTI 

(Slovenský úrad pre tlač a informácie) mu předaly část svých kompetencí na státní úrovni a nově 

dozorovaly krajské, okresní a podnikové tisky. Zrušením v roce 1988 přešla práva a povinnosti ČÚTI na 

Úřad vlády České socialistické republiky. [Končelík 2008] 
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3.2 Československá televize 

Československá televize (ČST) vznikla jako jediné médium až v době mocenské 

vlády KSČ. Fungovala tedy jako výrazný nástroj propagandistického a ideologického 

působení na diváky. Vytvářela pozitivní obraz socialistické společnosti a dehonestovala 

ideové protivníky jako západní země nebo vnitrostátní nepřátele.  V roce 1989 vlastnilo 

televizní přijímač přes 3 miliony lidí, zhruba o 200 000 více než rozhlasový přijímač,  

a denně nebo téměř denně sledovalo vysílání 73 % obyvatel ČSSR. [Končelík, Večeřa, 

Orság 2010: 252] [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 343–346] Velmi oblíbenými pořady 

z programové nabídky byly seriály a estrády. Přestože televize neměla problém 

s technickým zajištěním, kvalita pořadů byla velmi rozdílná a to hlavně v důsledku 

odlivu kvalitních žurnalistů po stranických čistkách. Dílem normalizace byla likvidace 

objektivního zpravodajství. Ovšem když média nemapují realitu objektivně a v souladu 

se společenským klimatem, působení na společnost začne selhávat. [Cysařová in 

Soudobé dějiny 2002] 

Československá televize neměla z dříve uvedených důvodů žádnou alternativu, 

dochované neoficiální obrazové záznamy jsou pouze amatérského původu nebo 

majetkem zahraničních televizních stanic. Ty jsou v analýze používány k porovnání 

vyobrazení Palachova týdne v ČST. 

3.3 Československý rozhlas 

Rozhlasové vysílání také šířilo několik agitačně zaměřených materiálů, přesto bylo 

stále zaměřeno na uměleckou tvorbu. Zpravodajství byla věnována nezanedbatelná část 

programu na hlavních stanicích
9
 a základní zpravodajskou relací byly Rozhlasové 

noviny.
10

 Běžnou součástí vysílání se stala i populární hudba, která měla posluchačům 

nahrazovat program západních rozhlasových stanic. Československý rozhlas (ČsRo) se 

také potýkal s neodborností pracovníků jako dopad kontroly KSČ, ale na rozdíl od 

televize mu finance přidělované ze státního rozpočtu sotva stačily na obnovu základního 

technického vybavení. V roce 1989 vlastnilo rozhlasový přijímač přes 3 miliony lidí 

(což v kontextu počtu obyvatel přes 10 milionů odpovídalo číslu 3,32 obyvatel na jeden 

přijímač) a denně nebo téměř denně sledovalo vysílání 74 % obyvatel ČSSR. [Končelík, 

                                                
9 Hvězda – federální zpravodajsko-publicistická stanice; Vltava a Děvín – dva národní okruhy zaměřené 

na kulturu vzniklé rozdělením třetího kanálu; Praha a Bratislava – již existující národní stanice. Až v září 

1989 vznikl okruh EM zaměřený na mladé posluchače. 
10 Vzhledem k povaze dat se tedy zabývám hlavním zpravodajským vysíláním na federálním kanálu 

Hvězda – Rozhlasovými novinami. Podrobnosti v Analytické části. 
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Večeřa, Orság 2010: 236–238] [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 342–343] Jako jediný 

oficiální rozhlasový kanál má ČsRo jasné místo v analýze. 

3.4 Rádio Svobodná Evropa 

Na začátku 50. let v reakci na převzetí moci KSČ začaly v zahraničí vznikat 

výbory pro svobodnou Evropu a byly tak zřízeny alternativy k propagandistickým 

oficiálním médiím. Jedním z nich bylo i Rádio Svobodná Evropa (RSE)
11

, které ve 

vysílání z Mnichova poskytovalo posluchačům z nesvobodných zemí zatajované 

pravdivé informace. Na vysílání se podíleli i spisovatelé, velké osobnosti české 

žurnalistiky nebo politici, všichni převážně emigranti. Rádio Svobodná Evropa se stalo 

symbolem klíčového nepřítele KSČ. Zemím komunistického bloku se nikdy nepodařilo  

úplně technicky zamezit občanům poslech zahraničních stanic. Podle výzkumu z roku 

1986 alespoň občasný kontakt se západními ideodiverzními stanicemi připouští  

33 % obyvatel ČSSR. Po uvolnění ze strany ÚV KSSS v listopadu 1988 přistoupila na 

ukončení rušení Svobodné Evropy i KSČ a od 19. prosince 1988 se zastavila činnost 

rušiček. [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 276, 343–344] 

Pro analýzu je RSE použito ze zjevných důvodů, kterými je role hlavního 

neoficiálního média, dobrá dostupnost občanům a velká poslechovost. 

3.5 BBC 

BBC (British Broadcasting Corporation) začala v českém a slovenském jazyce 

vysílat už na začátku druhé světové války. Rozhodnutím britské vlády se občané 

Československa mohli z Londýna dozvědět stejné informace jako posluchači po celém 

světě. S podáváním nezkreslených informací pomáhala i během 80. let. [ČT24 2013] 

V analýze je stanice BBC použita pro ilustraci zahraničního vysílání do 

Československa jiného než Rádiem Svobodná Evropa. 

3.6 Hlas Ameriky 

Stejně jako BBC začal Hlas Ameriky (Voice of America, VOA) vysílat do 

Československa za války. Z New Yorku posluchače bavili mimo jiné Jan Werich a Jiří 

Voskovec. Spolu s výše zmíněnými zahraničními stanicemi patřil Hlas Ameriky do 

trojice nejvýraznějších exilových médií a samozřejmě sledoval události roku 1989. 

                                                
11 Anglicky Radio Free Europe (RFE). 
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Navíc od konce roku 1988 se jeho vysílání také týkalo ukončení rušení rozhlasu. 

[Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 213, 344] 

V analýze je VOA použit pro ilustraci zahraničního vysílání do Československa 

jiného než Rádiem Svobodná Evropa a BBC. 

3.7 Večerní Praha 

Tento večerník byl alternativou k deníkům vycházejícím každý den ráno. V roce 

1988 patřil mezi deset nejčtenějších deníků s nákladem 130 000 kusů. Na krajské úrovni 

byl vydáván výborem KSČ a přinášel odlehčené lokální zprávy. [Končelík, Večeřa, 

Orság 2010: 146, 253]  

Pro mé téma je Večerní Praha zajímavá především jako zpravodaj z místa dění 

Palachova týdne. Přestože se jednalo o večerník a vydávaný v Praze, je výborně 

využitelný jak ve frekvenční analýze, tak v obsahové a jazykové analýze. 

3.8 Lidové noviny 

Lidové noviny byly tištěný titul, který navazoval na dlouhou (a poměrně 

idealizovanou) tradici prvorepublikové a demokraticky orientované žurnalistiky. 

V meziválečném období v jeho redakci působily významné osobnosti jako např. Karel 

Čapek či Ferdinand Peroutka, ovšem za Protektorátu Čechy a Morava musel titul začít 

kolaborovat s nacisty. Po komunistickém převratu v roce 1945 došlo i na Lidové noviny 

a byly přejmenovány na Svobodné noviny, v roce 1952 ale přestaly vycházet úplně. 

S původním názvem znovu vyšly až v roce 1987, jako samizdat byly obnoveny v roce 

1988 a po Sametové revoluci začaly vycházet oficiálně. Během Palachova týdne 

vycházely jako měsíčník pod vedením Jiřího Rumla a přispívaly do nich význačné 

osobnosti disidentské kultury – Václav Havel, Petr Pithart, Ludvík Vaculík a další. 

[Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 234, 349, 373]  

Do analýzy jsou zařazeny především pro své zaměření – samizdatový titul se 

silnou vazbou k tradičnímu žurnalistickému řemeslu předávající pravdivé relevantní 

informace srozumitelnou formou. Vymykají se sice svou měsíční periodicitou, přesto 

poskytují zásadní informace pro srovnání tisku. Sledované období jsou tři měsíce – 

leden až březen, protože v těchto měsících Palachův týden probíhal a následně byl 

s odstupem času hodnocen. 
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4. Analytická část 

4.1 Společenská odpovědnost médií 

Celá tato práce vychází z hodnot, které byly společností přisouzeny médiím. Proto 

se i analytická část opírá o očekávání, co by měla média publiku nabídnout. „Mezi 

veřejné úkoly médií patří především informování občanů o všech důležitých událostech 

a tématech. […] Média se mohou a také mají sama aktivně účastnit politických sporů  

a ve svých příspěvcích obsahujících názory a postoje zaujímat otevřené stanovisko. […] 

V souvislosti s funkcí vyjádření názorů se často výslovně připomíná další úkol médií: 

kontrola politických institucí, a to v prvé řadě tří mocí, totiž vlády, parlamentu  

a soudnictví.“ [Schulz 2004: 12] 

Toto vymezení se týká svobodných masových médií. Očekává se tedy, že přinášejí 

zpravodajství odpovídající demokratickým hodnotám, které se nemusí shodovat 

s politickými názory novinářů či vlastníků médií. Kromě střežení politické moci 

poskytují média i prostor ke střetávání a šíření různých, ba třeba rozdílných názorů. 

Veřejná role médií se mění, pokud vlastník nebo vydavatel tlačí na podřízené, aby se 

obsahy ztotožňovaly s jeho ideologickým či ekonomickým smýšlením. Média 

v nesvobodné zemi, která jsou ovlivňována různými prostředky (jako například 

zmíněnou cenzurou a sankcemi za její porušení) pak bez pochyby nemohou správně 

splňovat dané základní funkce a přinášejí nevěrohodné, můžeme dokonce říci nekvalitní 

zpravodajství. Tento fakt nám pomůže potvrdit, nebo vyvrátit následující analýza. 

Pro porovnání s reálnou situací mi nejlépe slouží dobové záběry, které pořídili lidé 

okolo spolku Originální videojournal
12

 a dobové zprávy o dění archivované 

Ministerstvem vnitra, které zprostředkovává Oldřich Tůma v brožuře Zítra zase tady. 

[Tůma 1994: 52] V celé analýze z těchto dokumentů vycházím, necituji tedy prameny 

jednotlivě za každým tvrzením, ale souhrnně zde uvádím zdroje k porovnání. 

                                                
12 Tyto neoficiální záběry jsou volně přístupné na Youtube kanálu TVhistorieCZ na adrese 

https://www.youtube.com/watch?v=WHCsGRgyoV4. [cit. 2014-04-29] Velmi často jsou také záběry 

používané v pozdějším zpravodajství, v souvislosti s výročím, například 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058260115/obsah/239610-

palachuv-tyden. [cit. 2014-04-29] Video srovnání poskytuje i pořad Archiv ČT24, dostupný z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-ct24/207452801350001/ [cit. 2014-04-29] 

Výjimečným projektem je dokumentární snímek „Palachův týden“ režiséra Pavla Kačírka, který se po 

dvaceti letech vrací k událostem během Palachova týdne a kromě dobových záběrů právě Originálního 

Videojournalu poskytuje i rozhovory s účastníky v roce 2009. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10216512150-palachuv-tyden/20856226629/video/. [cit. 2014-04-29] 

https://www.youtube.com/watch?v=WHCsGRgyoV4
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058260115/obsah/239610-palachuv-tyden
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058260115/obsah/239610-palachuv-tyden
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-ct24/207452801350001/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10216512150-palachuv-tyden/20856226629/video/
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4.2 Rozbor televizního vysílání 

Stěžejními zpravodajskými pořady Československé televize byly Televizní 

noviny vysílané každý den od 19:30 v celkové délce 30 minut na prvním programu  

a Aktuality vysílané denně kromě soboty od 21:30 v celkové délce taktéž 30 minut na 

druhém programu. Protože pro ČST nemám adekvátní alternativu, věrohodnost jejího 

zpravodajství porovnávám s velmi užitečnými dokumenty – Informace o bezpečnostní 

situaci, které si funkcionáři KSČ nechávali zpracovávat po každém větším veřejném 

narušení pořádku s přítomností bezpečnostních složek a vcelku věrně zaznamenávají 

průběh akcí. [Tůma 1994: 52] 

Československá televize ve svých dvou zpravodajských pořadech za celý týden 

(neděle – sobota) uveřejnila celkem 18 mediálních obsahů, které se týkaly Palachova 

týdne. Z toho bylo 6 zpráv o dění v Praze; 8 komentářů, vyjádření k dění nebo 

prohlášení (ať už se jednalo o osobnosti kooperující s režimem nebo městské a státní 

funkcionáře); a 4 reportáže byly formou ankety s obyčejnými lidmi. Informace vracející 

se k činu nebo osobě Jana Palacha nebyly ve vysílání vůbec zastoupeny. Celková doba 

sledovaného zpravodajství po celý Palachův týden činila 390 vysílacích minut 

(Televizní noviny 7x po 30 minutách a Aktuality 6x po 30 minutách). Televizní noviny 

se Palachovu týdnu věnovaly celkem 22 minut, Aktuality o poznání méně – 7,5 minuty. 

Oba údaje jsou zaokrouhlené. V poměru k celkovému vysílacímu času tedy události na 

Václavském náměstí v Praze a reakce na ně zabraly 10,5 % všech informací 

v Televizních novinách a 4,2 % vysílání Aktualit. 

Zpravodajské relace se v týdnu od 15. do 21. ledna ve velké míře zabývaly spíše 

zvolením nového prezidenta USA George Bushe (což je také poměrně zarážející, neboť 

USA symbolizovaly jednoho z největších kapitalistických nepřátel) a rasovými nepokoji 

v Georgii v Atlantě. Každý den informovaly o nějakém stranickém zasedání nebo 

konferenci, a to jak u nás v případě KSČ, tak i KSSS. Stejně tak každý den uváděly 

dlouhodobě připravované reportáže zaměřené na propagaci komunistického 

hospodářství a ekonomiky, zejména z prostředí továren a závodů. 

Redaktoři ČST nebyli velmi kreativní, pokud se jedná o pojmenovávání událostí 

na Václavském náměstí a jejich účastníků. To samozřejmě není chápáno jako negativní 

jev, v kontextu dalších médií pouze použili nejméně synonym. V 18 příspěvcích se 

vyskytlo 12 různých označení demonstrací a 8 různých označení manifestujících osob. 

Konkrétní názvy i s počtem výskytů ve všech mediálních obsazích dohromady jsou 

uvedeny v přiložené tabulce. Ve většině případů se jedná o expresivní jazykové 



28 

 

   

prostředky k dané situaci. Do součtů jsou zahrnuty pouze původní příspěvky 

zpravodajské redakce.
13

 

Označení osob Četnost Označení událostí Četnost 

skupiny protistátních živlů 3 provokace 6 

provokatéři   3 narušení veřejného pořádku/klidu 4 

protisocialistické síly  2 pokusy o protistátní demonstrace 2 

protistátní skupiny 1 akce připravené 1 

rušivé 1 

provokační 1 

plánované 1 

nezávislé struktury 1 nezodpovědná vystoupení 1 

živly 1 výtržnictví 1 

skupiny výtržníků 1 pouliční demonstrace 1 

ti, kteří stojí v čele 1 mimořádná událost 1 

Tabulka 1: Synonyma pro akce a jejich účastníky v ČST 

4.2.1 Kvalitativní analýza televizních zpráv 

Televizní vysílání informovalo o událostech na Václavském náměstí v Praze 

velmi spontánně, ale připraveno bylo důkladně. V centru se něco dělo, Československá 

televize tam tedy vyslala svoje pracovníky a ti pořizovali záběry většinou po celý den. 

Nejnaléhavější bylo zpravodajství první den protestů, postupem týdne se reportáže 

zmírňovaly a spíše se formovaly do propagandistických apelů. V důsledku šíření 

zvacích letáků
14

 i rozhlasového vysílání samizdatových stanic se o akci vědělo a média 

o skutečnosti, že nezávislé iniciativy připravují na neděli pietní akt, hlásila již dříve. 

Pořad Aktuality celkem dvakrát přejal zprávu od ČTK. 

V neděli 15. ledna bylo shromáždění lidí očekávané – média proto okamžitě 

v souvislosti s Janem Palachem označovala jeho sebeupálení za nesmyslný čin. ČST se 

nebála odvysílat výrazné soudy jako „tuto provokaci dlouhodobě připravovaly různé 

protistátní skupiny, především Charta 77 spolu se západními diverzními centry  

a některými západními rozhlasovými stanicemi, jako Svobodnou Evropou a  lasem 

Ameriky.“ [Televizní noviny, 15. 1. 1989] Klidné vytlačení, o kterém se ve zprávě 

eufemisticky hovoří, si redaktoři představují tak, že provokatéři a zvědavci byli dle 

dobového záběru kordonem policistů s obušky jdoucími v řadě vytlačeni. Proti zbylému 

                                                
13 Zahrnutí výrazů z prohlášení, která vydala funkcionářská shromáždění, by způsobilo neadekvátní nárůst 

jednotlivých synonym, protože se jedná o často citovaný dokument. 
 

14 Viz kapitolu 3.3.2 Palachův týden. 
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davu členové bezpečnostních složek opravdu rázně zakročili – rozběhli se proti nim 

s obušky a neváhali je použít. Kamerové záběry použité v reportáži ale tuto situaci, ani 

příslušníky Veřejné bezpečnosti se psy, slzným plynem a auta stříkající do davu vodním 

dělem neukazují. V reportáži se hovoří o 91 zadržených (a vyvezených mimo Prahu) 

účastnících, podle Informace o bezpečnostní situaci jich bylo 92. [Tůma 1994: 59] 

Úsměvným klamáním diváka je záběr na konci reportáže, který doprovází tvrzení, že 

byl kolem 17 hodiny v centru již klid. Kamera v jedoucím autě zabírá Pražský hrad  

a auto prokazatelně jede po nábřeží Vltavy, záběr tedy nenavazuje na dění v místě 

Václavského náměstí. Televizní noviny i Aktuality používaly stejnou reportáž. 

V pondělí 16. ledna se k dění na Václavském náměstí Televizní noviny vůbec 

nevyjadřují. V Aktualitách běží zpráva s výtkou směrem k protestujícím, již se objevují 

spekulace, k čemu účastníkům demonstrací tato forma protestu je. Tomu odpovídá  

i formulace „Bohužel také dnes na Václavském náměstí se sešli jiní, ti, kterým jde 

nepochybně o něco jiného.“ [Aktuality, 16. 1. 1989] Účastníky redaktoři nepřímo 

nazývají jako provokatéry a opisem vytvářejí napětí. V reportáži je řečeno, že 

„Provokatéři narušili veřejný pořádek svým agresivním chováním i přes opakované 

výzvy Veřejné bezpečnosti k rozchodu.“, [Aktuality, 16. 1. 1989] ve skutečnosti se však 

představitelé nezávislých skupin snažili položit květiny k soše Svatého Václava. Krátký 

záběr stříkajících vodních děl do lidí na konci zprávy koresponduje se sdělením, že 

pořádkové jednotky proti shromážděným rázně zakročily. Velmi zajímavý prvek 

v pondělním vysílání byl neodpustitelný prohřešek, kdy byla moderátorovi Zdeňkovi 

Kantoříkovi předložena zpráva ČTK s citlivými daty zadržených osob a přímo ve 

vysílacím čase přečetl plná jména, data narození a adresy iniciátorů akcí. 

V úterý 17. ledna přichází Televizní noviny s rozsáhlou anketou mezi občany 

Prahy, kteří se více či méně ohrazují proti dění v centru. Pouze jeden z mužů nemá 

názor nebo ho nechce do kamery říci. Čtyři lidé akce odsuzují (jeden si myslí, že zákrok 

mohl být tvrdší), dva nechápou, co tím chtějí protestující změnit a rovněž dva se 

vyjadřují tak, že se jich to netýká a podotýkají, že to narušuje klidný chod města. 

Aktuality přicházejí v druhé polovině vysílání s krátkou zprávou, že se „několik skupin 

protisocialistických živlů pokusilo opět narušit veřejný pořádek a dopravu na 

Václavském náměstí v Praze“ [Aktuality, 17. 1. 1989] a bylo proti nim zakročeno. 

Ve středu 18. ledna poprvé a naposledy z Palachova týdne nedošlo k zákroku 

bezpečnostních složek. Redaktoři ČST si tedy připravili zprávy o stanoviscích Národní 

fronty, reportáž o otevřeném dopise studentů pedagogické fakulty a anketu, jak jinak 
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než s občany odsuzujícími provokace. Aktuality také hovoří pouze o odmítání 

demonstrací a nabádají občany, aby se nezapojovali. 

Ve čtvrtek 19. ledna se kromě propagandisticky zaměřených zpráv ve vysílání 

vyskytují pouze výroky, které sice nelze označit za lživé, ale jsou formulovány tak, aby 

nebyly nijak ověřitelné: „Tyto skupiny cílevědomě směřují svoje úsilí právě do doby, 

kdy většina pracujících v centru Prahy končí pracovní dobu, nebo když další Pražané 

používají linky tramvají a metra k přepravě ze zaměstnání do svých domovů.  Skupiny 

s tímto faktem zřejmě počítají.“ [Aktuality, 16. 1. 1989] Nelze vyvrátit, že původní 

záměr iniciátorů byl uspořádat akci v čas, kdy se na Václavském náměstí v Praze, 

symbolicky u sochy Svatého Václava, pohybuje mnoho lidí. Zároveň však fakt, že se 

protestující scházeli až v pozdním odpoledni, logicky pramení z toho, že pravděpodobně 

také přes den měli svoje aktivity, ať už se jednalo o školu či práci. Dav nespokojených 

občanů se tedy nemohl scházet dříve. Opět se zde objevuje nesrovnalost v míře 

problémových občanů. V reportáži je uvedeno, že byli zadrženi jednotlivci, dokonce prý 

především mimopražští, Informace o bezpečnostní situaci ale hovoří o perlustraci  

356 občanů a z toho 281 předvedených [Tůma 1994: 65] na městská oddělení Veřejné 

bezpečnosti. 

V pátek 20. ledna se pokračuje v očerňování účastníků demonstrací. Vyjádření 

předsednictev nijak nevybočují ze standardních závěrů komunistických usnesení – jsou 

si vědoma faktu, že takováto situace vznikla z dlouhodobého podcenění politické práce  

a ukolébání strany do stavu apatie. [Tůma 1994: 76] Tento den se nesešel na 

Václavském náměstí tak velký dav jako doposud, a proto byli účastníci nejprve vyzváni 

k rozchodu a poté jenom obušky vytlačeni. Páteční demonstrace byly totiž v předvečer 

sobotní pouti do Všetat, kde se mělo všechno završit. Moderátor zval k poslechu besedy 

po skončení Televizních novin, která se výtržnictvím bude věnovat. 

V sobotu 21. ledna se hlavní dění přesunulo z Václavského náměstí do Všetat, 

rodné obce Jana Palacha a současně místa uchovávání jeho ostatků. Reportáž tedy 

začíná dlouhými záběry na Václavské náměstí v Praze, kde se procházejí občané  

a nikdo se nikde nesrocuje. Dění ve Všetatech monitorují pracovníci Televizních novin, 

přesto do reportáže používají ilustrační záběry (přijede vlak a lidé do něj nastupují), 

které nekoresponduje se situací ve Všetatech. Redaktoři opět dělají anketu, tentokrát 

mezi místními a následuje dlouhá reportáž s šestnáctiletým mladíkem, kterého 

bezpečnostní složky zadržely s podivnou výbavou na výlet. Nacistické odznaky, papíry 

s chemickými vzorci na výrobu výbušnin, bodák – my bychom se měli ptát, jak tohle 
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souvisí s událostmi v Praze? Redaktor dělající rozhovor se snažil prokázat, že všechny 

tyto předměty si mladík s sebou přivezl na výlet do Všetat, aby je mohl proti někomu 

použít, a všichni mladiství mohou být stejně vybaveni. Není divu, že reportéři ve 

Všetatech nepořídili mimořádné záběry. Všechny příjezdové komunikace byly zavčas 

kontrolovány bezpečnostními složkami. Polovina perlustrovaných lidí na výzvu obrátila 

směr své jízdy, druhá polovina byla kvůli úmyslu pokračovat dále předvedena 

k výslechům, do Všetat tedy nedojel až na jednotlivce téměř nikdo. Aktuality se ten den 

nevysílají. 

4.3 Rozbor rozhlasového vysílání 

Rozhlas zastával roli velkého informačního média, které vysílalo zprávy 

několikrát denně na mnoha vlnách. Československý rozhlas měl k dispozici několik 

stanic, skrze které mohl působit na masové publikum. Pro tuto analýzu jsou použity 

Rozhlasové noviny vysílané na federálním kanálu Hvězda, který v roce 1989 vysílal již 

nepřetržitě 24 hodin a zaměřoval se právě na zpravodajství. Rozhlasové pořady na 

zahraničních stanicích, které se věnovaly Palachově odkazu, byly Události a názory  

i Panoráma 89 (Rádio Svobodná Evropa) a české vysílání BBC a Hlasu Ameriky.  

ČsRo věnoval zprávám o manifestacích celkem 18 minut 33 sekund za celý 

týden vysílání. Z celkového počtu 11 mediálních obsahů byly 4 zprávy o dění na 

Václavském náměstí a 7 se vyjadřovalo k demonstracím, buď formou čtení prohlášení, 

nebo komentování. Vysílání, které by se týkalo připomínky Jana Palacha nebo jeho 

činu, se neobjevilo ani jednou. Rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, BBC  

a Hlas Ameriky informovaly o manifestacích soudě podle rozsahu zapsané důvěrné 

dokumentace pro účely ČsRo hodně, není však v mých možnostech určit celkovou 

stopáž mediálních obsahů věnovaných zkoumanému tématu. 

 Na rozdíl od televizního vysílání se zpravodajské relace rozhlasu nezabývaly 

rasovými útoky v Atlantě, ale také se celý týden řešila inaugurace nově zvoleného 

amerického prezidenta George Bushe. V rozhlasu byl navíc ještě připomínán Vladimír 

Iljič Lenin, jehož 65. výročí úmrtí připadalo na 21. ledna 1989. Rozhlasové noviny také 

řešily setkání Michaila Gorbačova s Henry Kissingerem, Vídeňskou schůzku  

a Konferenci v Moskvě. Předzvěst nedělní demonstrace bylo možné zaznamenat  
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12. ledna, kdy byl převzat článek z Večerní Prahy „Kam kráčíš, Charto!“ a byl použit 

k zastrašení občanů.
15

 

 Československý rozhlas použil během celého týdne pro označení demonstrantů 

11 výrazů, mezi nimiž se objevily i poměrně neutrální pojmy jako například skupiny 

lidí. Demonstrace zde získaly celkem 12 různých synonym, což je více než v případě 

Československé televize. Rádio Svobodná Evropa používalo také poměrně expresivní 

jazykové prostředky, ovšem vzhledem k situaci měly podobu spíše šoku a rozhořčení 

nad praktikami ozbrojených pořádkových sil, rozhodně nevyznívaly jako působení 

propagandy. 

 

Označení osob Četnost Označení akcí Četnost 

provokatéři 3 provokace 6 

skupiny výtržníků 2 akce 4 

lidí 2  neuvážené 1 

protistátních živlů 1 provokační 1 

živly nezodpovědné 1 plánované 1 

protisocialistické 1 z posledních dnů 1 

narušitelé 1 narušování veřejného 

pořádku 

3 

 práva a veřejného 

pořádku 

1 vyvolání protisocialistických 

emocí 

1 

lidé nezkušení 1 protispolečenská vystoupení 1 

kteří stojí za akcemi 1 události 1 

protisocialistické síly 1 nepovolené shromáždění 1 

 provokační vystoupení 1 

Tabulka 2: Synonyma pro akce a jejich účastníky v ČsRo 

4.3.1 Kvalitativní analýza rozhlasových zpráv 

Nedělní zprávu o zmaření protistátní demonstrace přejal Československý rozhlas 

stejně jako televize od ČTK, posluchači se tedy opět mohli dozvědět, že sebeupálení 

Jana Palacha byl zbytečný nesmyslný čin a příslušníci Veřejné bezpečnosti použili 

pouze mírné donucovací prostředky k rozehnání davu. Nedovedu vysvětlit následné 

ticho v pondělí i úterý, tedy fakt, že v těchto dnech Rozhlasové noviny nevysílaly vůbec 

žádnou zprávu informující o opakovaných demonstracích v centru Prahy. 

Rádio Svobodná Evropa působilo jako šiřitel pozvánky na nedělní pietní akt  

a zároveň s ostatními zahraničními stanicemi také jako důležitý bod pro Václava Havla, 

                                                
15 Více v kapitole 5.4.1. Kvalitativní analýza novinových zpráv. 
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který jejich prostřednictvím apeloval na neznámého pisatele, jenž se rozhodl zopakovat 

čin Jana Palacha jako nová pochodeň číslo 1 po dvaceti letech. RSE vysílala  

o manifestaci v Praze 15. ledna živě zvláštní pásmo od 14 hodin. Dění na Václavském 

náměstí rekapituluje i v pondělí 16. ledna a přináší navíc informace, které dosud nebyly 

nikde uveřejněny – policejní síly za pomoci Lidových milicí uzavřely celé Václavské 

náměstí, stanice metra (postupně Muzeum, Můstek a Hradčanská), sledovaly  

i Staroměstské náměstí a okolí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. KSČ se 

připravovaných akcí a dvacetiletého výročí Palachova činu opravdu bála, nechala totiž 

příslušníky Sboru národní bezpečnosti a Lidové milice hlídkovat i ve Všetatech. [Tůma 

1994: 58] RSE hovoří o skupině aktivistů, kteří byli zadrženi na Vinohradech, o všech 

způsobech usměrnění demonstrujících, které byly opravdu použity, a nakonec jasně bez 

zbytečných dohadů přidává, že „došlo zatím k blíže neurčenému počtu zranění“. 

[Události a názory: Aktuality I. Suchého, 16. 1. 1989] 

Kromě rekapitulace událostí z neděle vybírá RSE reakce zahraničních tiskových 

agentur a deníků, které referují o brutálním rozehnání demonstrací. Zpravodajové mají 

informace i o Chomutovské pietní vzpomínce, kde zadrželi 10 lidí zneužívajících 

sebevraždy Jana Palacha. Před uzávěrkou Událostí a názorů, vysílaných po šesté hodině 

večerní, se dozvěděli o opakování akce, stejně jako o připravenosti Veřejné bezpečnosti. 

BBC v pondělí 16. ledna informuje, že o situaci v Praze píší téměř všechny seriózní 

britské deníky. Klade důraz na zhodnocení situace v kontextu závěrečného dokumentu 

Konference o lidských právech. Podle jejích slov může Československo za rozehnání 

vzpomínkových shromáždění očekávat od ministrů zahraničí odsouzení. Svobodná 

Evropa ještě vysílala Pásmo k uctění Jana Palacha, dopředu připravený výklad  

o zajímavém hrdinovi. Hlas Ameriky navíc informoval o vyhlášení Ceny Jana Palacha. 

Československý rozhlas začal ve středu dlouhou reportáží s rozhovory 

s váženými občany (titulovaní lidé, vysokoškolští profesoři, lékaři apod.), kteří odsuzují 

akce na Václavském náměstí a znají lepší metody, jak je třeba diskutovat a řešit situaci, 

třeba s Výborem československé veřejnosti. Za povšimnutí stojí jazyk použitý 

redaktory: „Členové výboru pro kulturu a výchovu apelovali na veřejnost, aby tyto 

skupiny účinně izolovala a požádali státní orgány, aby už rázně skoncovali s akcemi, 

které podkopávají naše úsilí o přestavbu společnosti. […] Poslanci očekávají postih 

provokatérů, organizátorů a iniciátorů nepokojů. Jde jim o vyhrocování rozporů,  

o kalení ovzduší a znesnadnění evropského procesu uvolňování a humanitárního 

rozvoje.“ [Rozhlasové noviny, 18. 1. 1989] Používáním hyperbol uměle zveličovali 
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závažnost manifestací, používali také řečnické otázky („Je to snad náhoda?“) a značně 

demagogické výroky: „Na akce z posledních dnů na Václavském náměstí se lze dívat 

z různých zorných úhlů a podle toho mít na ně ten či onen názor, výklad. Jedno je však 

naprosto zřejmé a nepopiratelné. Že tento jev je na Západě často využíván k politickým 

a propagandistickým cílům.“ [Rozhlasové noviny, 18. 1. 1989] Jak BBC předpokládalo, 

díky aktivním zahraničním reportérům a zpravodajům z Československa se dostaly 

informace k médiím na západě a ČSSR se stala terčem kritiky za protichůdné činy doma 

a na Vídeňské konferenci. 

Zdrojem informací pro právě zasedající ministry zahraničí na Konferenci  

o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byl mimo jiné text dokumentu Charty 77 č. 5 

vydaný 17. ledna. Spolupracovník Hlasu Ameriky Jiří Daněk informoval o reakci tisku 

v Německu (NSR) – všechny západoněmecké televizní programy referovaly o brutalitě 

rozehnání pokojných demonstrací a německé deníky se věnovaly i Palachovi. Ve středu 

ještě před samotným děním na Václavském náměstí odvysílalo RSE opět Pásmo k Janu 

Palachovi, ale tentokrát si dovolilo použít autentický zvukový záběr ČsRo z 19. ledna 

1969 se studentským vůdcem Lubomírem Holečkem. Večer pak všechny neoficiální 

rozhlasové stanice vítězoslavně informovaly o tom, že tisíce lidí zachovaly minutu ticha 

za Palacha, zazpívaly hymnu a skandovaly „Svoboda! Svoboda!“, a poté se 

shromáždění bez zásahu volně rozpustilo. ČsRo pouze na konci vysílání Rozhlasových 

novin věnoval 10 sekund informaci o opětovném narušení pořádku. 

 Ve čtvrtek 19. ledna ale opět došlo k násilnému potlačování manifestace  

a rozhlas o této situaci informoval vesměs v podobném duchu jako dosud – ČsRo hledal 

další občany, kteří ve vstupu do vysílání odsoudí tyto provokace protisocialistických sil 

a Svobodná Evropa s BBC vysílaly telefonáty účastníků středečních i čtvrtečních 

demonstrací a citovaly stanovisko Nezávislého mírového sdružení k policejním 

zásahům na Václavském náměstí, určené předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi. Pro 

neoficiální média bylo vůbec příznačné komentování událostí, o což se oficiální ČsRo 

také snažil, ale v průběhu týdne se do soboty u obou typů médií forma zpráv vyostřila  

a stála na opačných pólech – ČsRo se snažil nejpalčivější problémy utajit, neustále řešil, 

o co manifestujícím jde, obviňoval je ze zneužívání nesmyslné smrti Jana Palacha  

a hledal politicky korektní a propagandistická vyjádření. Naproti tomu neoficiální média 

se snažila získat co největší množství informací, komentářů a opory u zahraničních 

médií, neustále využívala svědectví přímých účastníků a usilovala o dialog s mocí za 
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pomoci stálého zveřejňování iniciativ nezávislých skupin útočící na vedoucí úlohu 

KSČ. 

4.4 Rozbor tištěných médií 

Tištěná média se o probíhajícím Palachově týdnu vyjadřovala velmi expresivně  

a zaujatě. Vzhledem k tomu, že Lidové noviny byly v Československu jedním  

z prostorů k přímému vyjadřování názorů a reportování reality disidenty, není tato 

skutečnost překvapující, ovšem míra zaujatosti až agresivity Večerní Prahy je udivující. 

Ta od pondělí 15. do pátku 20. ledna vydala 11 mediálních obsahů, z toho 2 fotografie 

z demonstrací, 3 zprávy o dění v Praze a 6 vyjádření různých komunistických 

předsednictev nebo komentářů k událostem. Lidové noviny po 3 měsíce leden – březen 

vydaly 18 mediálních obsahů, přičemž zpráva o dění byla jedna, články o Janu 

Palachovi či jeho činu 2, komentářů bylo 13 a fotografie 2 (jedna součástí článku). 

Standardní vydání Večerní Prahy se skládalo z přibližně 70 článků, přičemž titulní 

strana téměř bez výjimky obsahovala 10 článků a 3 fotografie. Na druhé straně 

pokračovaly povětšinou dvě zprávy z titulní strany a další krátké a rychlé informace 

z domova i ze světa. Třetí strana pak navíc obsahovala rubriku „24 hodin v Praze“  

a „Na lince 158“ a čtvrtá strana se věnovala kultuře a umění (zahrnovala i denní 

program rozhlasového a televizního vysílání). Strana pět byla věnována velkým 

kauzám, zahraničním tématům nebo autorským zajímavostem a připomínkám čtenářů. 

Tím vesměs končilo zpravodajství a Večerní Praha na další straně odpovídala na dotazy 

čtenářů, nebo zveřejňovala dopisy došlé do redakce, pátrání kriminalistů, tipy, kam do 

společnosti a chvíle zábavy či oddechu pro čtenáře (luštění). Následovala strana 

s inzercí a nabídkou zaměstnání či bydlení a poslední osmá strana byla vždy celá 

věnována sportovním zprávám. Páteční vydání navíc na straně dvě v rubrice „Tečka za 

týdnem“ rekapitulovalo nejdůležitější události týdne, na straně čtyři a devět radilo kam 

vyrazit ve volném čase a poskytovalo podrobný televizní program na následující týden. 

Vzhledem k absenci sobotního a nedělního vydání Večerní Prahy se každý pátek čtyři 

strany navíc věnovaly zajímavostem, osobnostem a vzdělávání čtenářů, byl zde prostor 

na informace, které se jinam nevešly. 

Samizdatová vydání Lidových novin (LN) měsíčně obsahovala vždy něco přes 40 

příspěvků na 24 stranách. Z podstaty vycházení LN byly nejčastější formou komentáře  

a subjektivní zprávy disidentů. Přestože svou periodicitou LN vybočují z médií v této 

analýze, pro přehlednost jsem mediální obsahy také zakódovala a předkládám je ke 
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srovnání v následující tabulce. V tištěných médiích (a u Lidových novin obzvlášť 

vzhledem k časové prodlevě mezi skutečným děním demonstrací a informováním  

o něm) se můžeme daleko častěji setkat s příspěvky, které se týkaly již událostí 

navazujících na Palachův týden – tedy věznění Václava Havla a iniciativy za jeho 

propuštění a pravdivé informování veřejnosti. Články, které se explicitně nezmiňovaly  

o Janu Palachovi nebo manifestacích, byly tedy pro frekvenční analýzu vynechány.  

 

Tematická příslušnost mediálních obsahů Večerní Praha Lidové noviny 

zprávy o demonstracích 2 1 

články o Janu Palachovi a jeho činu 0 2 

prohlášení, komentáře, iniciativy 6 13 

vyjádření čtenářů 1 0 

fotografie 2 1+1
16

 

Tabulka 3: Frekvence mediálních obsahů v tisku podle tematické příslušnosti 

Celé sledované období se média zabývala v podstatě stejnými kauzami jako televize 

a rozhlas. Večerní Praha se zajímala o výsledky zasedání KSČ, Lidové noviny hlavně  

o dodržování lidských práv a základní svobody v duchu následné konference KBSE. 

Ovšem v jazykových formulacích ohledně demonstrací byla Večerní Praha opravdu 

činná – podařilo se jí za celý týden protestující nazvat 26 odlišnými názvy  

a demonstrace 22 synonymy, jak je vidět tabulkách č. 4 a 5 na následujících stranách. 

                                                
16 Plus 1 u fotografií značí, že číslo za znaménkem byla součást článku, jeho ilustrace bez samotného 

titulku. 
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Označení osob Četnost 

provokatéři 5 

 neodpovědní 1 

živly 1 

 

protistátní 4 

neodpovědné 2 

protispolečenské  1 

protisocialistické 1 

skupiny nezávislé struktury/skupiny (včetně charty 77) 3 

protistátních živlů 1 

protispolečensky zaměřené 1 

lidí, kteří záměrně narušují přestavbu, 

demokratizaci, otravují ovzduší 1 

provokatérů 1 

skupina socialismu nepřátelských osob 1 

pět skupin 1 

křiklouni 2 

organizátoři 2 

narušitelé klidu a pořádku 2 

ti kteří znesnadňují život města a vytvářejí o praze 

nepříznivé mínění 2 

kteří porušují zákony a organizují provokace 1 

dav 2 

houf 1 

nepovolené organizace 1 

narušitelé 1 

političtí manipulátoři 1 

lidé kteří se trvale snaží narušit pokojný vývoj 

socialistické společnosti 1 

 nezodpovědní 1 

nelegální hnutí 1 

iniciátoři  1 

Tabulka 4: Synonyma pro účastníky akcí ve Večerní Praze 
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Označení událostí Četnost 

provokace 13 

akce 

  

  

  

  

  

  

provokační 8 

protistátní 2 

plánované 1 

pochybné 1 

protispolečenských živlů 1 

neodpovědných živlů 1 

antisocialistické 1 

provokativní chování 2 

narušování veřejného pořádku 2 

demonstrace 1 

  

  

provokační 1 

zakázaná 1 

nepořádky 1 

vystoupení protistátních živlů 1 

incidenty 1 

nepříjemné situace v centru města 1 

počínání provokatérů 1 

protiprávní činy 1 

pokusy narušovat proces přestavby a demokratizace 1 

Tabulka 5: Synonyma pro akce ve Večerní Praze 

4.4.1 Kvalitativní analýza novinových zpráv 

Obě tištěná média informovala o blížící se manifestaci již před nedělí 15. ledna. 

Mezi všemi neoficiálními médii, která šířila pozvání k uctění památky Jana Palacha, se 

jediný oficiálně vydávaný kanál – večerník Večerní Praha (VP) – také vyjadřoval 

k plánované akci, o které se již vědělo, že byla vyššími orgány zakázána. 

Ve čtvrtek 12. ledna, tři dny před konáním, vydala Večerní Praha článek 

s názvem „Kam kráčíš, Charto!“ s jasným cílem dehonestovat a napadat disidenty. 

Otiskla k němu faksimile dopisu adresovaného Václavu Havlovi od člověka, který chce 

znovu po 20 letech probudit společnost a opět se postavil do role pochodně č. 1. Na 

tento anonymní dopis odpovídá Ing. Václav Janovec, CSc., aby neznámý mladý (tento 

předpoklad byl explicitně vyjádřen) pisatel ještě přemýšlel. Kromě toho se Večerní 

Praha velmi nevybíravě vyjadřovala o Václavu Havlovi a jeho rodině: 

„Cynické  pozvání‛ chartistů a jim podobných "vlastenců" prostřednictvím pana  avla, 

který si hraje na utlačovaného "blázna" a současně bojovníka za lidská práva a o jehož 

rodině se všeobecně ví, že v Lucerně, kterou vlastnila, vytvořila krycí kancelář gestapa, 
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v níž se stýkala s konfidenty, je přespříliš průhledné, než aby je mohl mladý či starý 

Pražan brát vážně.“ [Nesignováno: Kam kráčíš, Charto!. Večerní Praha. 12. 1. 1989] 

V citaci jsou mimo jiné vidět prostředky, které redakce používala – vybraná slova dala 

do uvozovek, aby ještě více zdůraznila negativní vyznění. Bylo také použito verzálek  

k vyjádření odmítavého postoje k plánovaným akcím, což není standardní prostředek 

seriózních novinářů. 

 V prvních vydáních bezprostředně po uskutečnění manifestací, tedy v pondělním 

i úterním v případě Večerní Prahy a lednovém v případě Lidových novin, tisk 

informoval přímo o jejich průběhu. VP přináší v pondělí 16. ledna reportáž přímo od 

zpravodajů sledujících dění během neděle a dvě fotografie z Václavského náměstí 

s popiskem. Pravdivě informuje o vytlačování protestujících Veřejnou bezpečností 

s obušky a o kropení vodními děly. Reportéři se neopomněli zeptat Pražanů na jejich 

názor a citují i zpravodajku americké agentury UPI (United Press International) Patricii 

Kozovou, „o níž se nedá říci, že by oplývala láskou k socialistickému zřízení“. 

[Nesignováno: Pražanům dochází trpělivost. Večerní Praha. 16. 1. 1989] Ta se mimo 

jiné zmiňuje i o tom, že „někteří z přihlížejících byli diváci, kteří sledovali demonstraci 

se zájmem, ale se zjevným nesouhlasem.“ [Kozová in Nesignováno: Pražanům dochází 

trpělivost. Večerní Praha. 16. 1. 1989] Tím ovšem snaha o podání vyvážených 

informací končí a článek pokračuje slovní palbou – výčtem názvů pro manifestace  

a jejich účastníky. Kromě opětovně špatné informace o 91 zadržených
17

 se na tomto 

místě objevuje další citace Patricie Kozové, která tvrdí, že „žádný ze zástupců pěti 

skupin, které zakázanou demonstraci zorganizovali, se jí nezúčastnil,“ [Kozová in 

Nesignováno: Pražanům dochází trpělivost. Večerní Praha. 16. 1. 1989] což je 

samozřejmě konstrukce politicky ovlivněného média. Organizátoři se zahájení 

demonstrace opravdu nemohli účastnit, protože ještě před jejím samotným začátkem 

byli Veřejnou bezpečností hromadně zajištěni poblíž Václavského náměstí po odchodu 

ze schůzky v bytě jednoho z nich na Vinohradech. [Tůma 1994: 58] Lidové noviny 

v lednovém vydání rekapitulují dění na titulní straně za pomoci fotografie nastoupených 

pořádkových sil a stručnou faktickou popiskou. Dále věnují dvoustranu Janu Palachovi 

a jeho tragickému činu, informují o udělení Palachovy ceny vypisované Mezinárodním 

výborem pro podporu Charty 77 a na závěr Jiří Ruml porovnává nesourodé dění v Praze 

a Vídni (vídeňská schůzka Konference o bezpečnosti a spolupráci) a polemizuje nad 

                                                
17 Viz v kapitole 5.2.1 str. 31. 
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smyslem závěrečné dohody, která stejně nezabránila znevažování lidských práv  

a svobod. 

 V úterý 17. ledna Večerní Praha stejně jako redakce Československé televize do 

svého příspěvku zakomponovala 14 plných jmen zadržených s datem narození  

a adresou. Celý článek, který bouřlivě reaguje na opakování demonstrace v pondělí, je 

protkán negativizujícími synonymy, jejichž výčet jste mohli vidět výše. Zakončen je 

odstavcem s propagandou svědomité práce pro socialismus a odsouzením narušení 

pořádku. Jak šel čas, články stále více odsuzovaly „protistátní aktivity“, ale zároveň se 

věnovaly spíše nabádání spoluobčanů a odrazování od maření přestavby, než popisu 

skutečného dění na Václavském náměstí. Ve středu 18. ledna VP zveřejňuje odsouzení 

manifestací Pražskou odborovou radou a komentuje za podpory čtenářských ohlasů dění 

v ulicích Prahy, ovšem celý text je podán velmi neosobně, s odstupem a používá 

eufemizmů jako je označování demonstrací za „nepříjemné situace ve středu našeho 

města“. [vp: Kdo za to může. Večerní Praha. 18. 1. 1989] 

 Ve čtvrtek Večerní Praha pouze postupuje ve svém systému a zveřejňuje 

Prohlášení rady Národního výboru hlavního města Prahy a Výzvu Místního výboru 

národní fronty. Stejně tak únorové Lidové noviny využívají svůj prostor k diskutování 

akcí na Václavském náměstí, a to uvedením plného znění Iniciativy kulturních 

pracovníků, vyjádřením v rozhovoru s Alexandrem Dubčekem nebo vztahováním 

sovětské novinářské etiky ke glasnosti. Věnují ale pozornost i důkladnému zpracování 

spontánních manifestací v Praze po celý týden a vyvrcholení v sobotu 21. ledna ve 

Všetatech. V tomto tématu na dvoustraně používají svědectví účastníků, sdělení Výboru 

na obranu nespravedlivě stíhaných a dokumenty Charty 77. Na všech těchto případech 

ukazují, k jak brutálnímu rozehnání pietních aktů došlo a jak byli lidé zraněni při zásahu 

bezpečnostních složek, nebo nelidsky vyslýchaní Státní bezpečností. 

 Nakonec v pátek odbude Večerní Praha manifestace konající se již šestý den 

článkem v rubrice Komentujeme, kde podporuje nutnost rázně skoncovat 

s antisocialistickými akcemi stanoviskem obvodních aktivů KSČ. O samotných faktech 

redakce Večerní Prahy psala postupem týdne stručněji, méně zaujatě, ale o to naléhavěji 

chtěla působit na občany a potenciální protestanty, aby se za žádných okolností 

nenechali svést těmito neuváženými událostmi. Lidové noviny v březnovém vydání 

otiskují komentář a připodobnění vládních reakcí na Palachův týden k jiným 

historickým reformním činům a závěrečnou řeč Václava Havla ze soudu na konci února, 

který proti němu byl veden na základě zatčení 16. ledna za kladení květin k soše 
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Svatého Václava. Přestože samizdatové Lidové noviny mohly velmi snadno sklouznout 

k zabarvenému a ublíženému vyjadřování se o Palachově týdnu, manipulativní výrazy 

se na jejich stránkách vůbec nevyskytují a autoři raději rozebírají dění ze všech 

možných úhlů pohledu, které nabízejí čtenářům možnost vytvoření vlastního názoru. 

4.5 Shrnutí zkoumaných informačních kanálů 

 Pokud se podíváme na zkoumaná média společně, můžeme najít pár určujících 

znaků, které je spojují, nebo rozdělují. Co se týče časové náročnosti materiálu věnující 

se Palachově týdnu, oficiální audio/audiovizuální média se tématu věnovala s rozdílem 

3,5 minut, tj. 18 minut a 33 sekund Československý rozhlas a 22 minut Československá 

televize. Je zbytečné vzhledem k sebraným datům porovnávat procentuální zastoupení 

z celku produkce mediálních obsahů u každého titulu. Zahraniční rozhlasové stanice se 

děním a upomínkou na Palacha zabývaly průřezově v celém vysílání, které měly na den 

vyhrazené. Večerní Praha přinesla každý den minimálně jeden tematicky relevantní 

příspěvek, nejvíce však 4 v pondělním vydání a z toho 2 byly fotografie. Lidové noviny 

se Palachovým týdnem podrobně zabývaly až v únorovém vydání, přestože již v lednu 

se 2 příspěvky týkaly přímo demonstrací (1 fotografie) a zbylé 4 připomínaly čin Jana 

Palacha. V absolutních číslech přinesly shodně stejný počet mediálních obsahů 

Československá televize a Lidové noviny (18), méně pak Československý rozhlas  

a Večerní Praha (11). Protože se samizdatový titul vymyká svým zařazením, je 

v tabulce oddělen silnější čarou od oficiálních médií, která spolu můžeme porovnávat. 

 

Tematická příslušnost mediálních obsahů ČST ČsRo VP LN 

zprávy o demonstracích 6 4 2 1 

články o Janu Palachovi a jeho činu 0 0 0 2 

prohlášení, komentáře, iniciativy 8 7 6 13 

vyjádření čtenářů 4 0 1 0 

fotografie 0 0 2 1+1
18

 

Celkem 18 11 11 18 

Tabulka 6: Frekvence mediálních obsahů v oficiálních médiích podle tematické příslušnosti 

 

Krajský večerník sice uveřejnil pouze 11 článků, ale obdržel pomyslné zlato za 

množství synonym, která redakce vymyslela pro manifestace na Václavském náměstí  

                                                
18 Plus 1 u fotografií značí, že číslo za znaménkem byla součást článku, jeho ilustrace bez samotného 

titulku. 
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a jejich účastníky. Bylo jich totiž v průměru dvakrát více než u ostatních médií 

ovlivňovaných politikou KSČ. 

Četnost různých expresivních výrazů pro ČST ČsRo VP 

- demonstrace 12 12 22 

- účastníky 8 11 26 

Tabulka 7: Celkový počet synonym v oficiálních médiích 

Pro lepší ilustraci slovníku oficiálních médií jsem ještě sečetla konkrétní 

kategorie u televizního a rozhlasového vysílání a tištěného textu, což představují 

souhrnné tabulky níže. Z tabulek č. 8 a 9 na následujících stranách tak lze vyčíst, jaká 

synonyma byla oficiálními médii použita nejčastěji pro popis situace na Václavském 

náměstí v Praze v týdnu od 15. do 21. ledna 1989. Zajímavostí, na kterou lze přijít při 

porovnání těchto souhrnných tabulek s tabulkami pro jednotlivá média, je četnost 

oslovení lidé, skupinky lidí na šestém řádku – 4 případy z 5 celkových uvedl pouze 

Československý rozhlas. Přestože tedy v počtu synonym dosáhl průměrného skóre, 

podíváme-li se detailněji na výrazy, které uváděl ČsRo a které uváděly ČST a VP, je 

zřejmé, že oficiální rozhlasové vysílání používalo nejméně dehonestující a urážlivá 

slova k popisu skutečností. 
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Označení osob celkem Četnost 

provokatéři 11 

 skupinky provokatérů 1 

protistátní živly 7 

 skupiny protistátních živlů 4 

neodpovědné živly/provokatéři/lidé 5 

lidé, skupiny lidí 5 

 lidé, kteří se trvale snaží narušit pokojný vývoj 

socialistické společnosti; skupinky lidí, kteří záměrně 

narušují přestavbu, demokratizaci, otravují ovzduší 

2 

protisocialistické skupiny/živly/síly 4 

 skupina socialismu nepřátelských osob 1 

nezávislé skupiny/struktury 4 

odosobněné (ti, kteří porušují zákony a organizují provokace; ti, kteří 

znesnadňují život města a vytvářejí o praze nepříznivé mínění; ti, kteří stojí 

v čele) 

4 

narušitelé 2 

 narušitelé klidu a veřejného pořádku, práva 3 

dav, houf 3 

nepovolené organizace, nelegální hnutí 2 

živly 2 

skupiny výtržníků 2 

křiklouni 1 

političtí manipulátoři 1 

protispolečenské živly 1 

Tabulka 8: Celkový počet synonym pro účastníky akcí v oficiálních médiích 
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Označení akcí celkem Četnost 

provokace 25 

narušení veřejného pořádku/klidu 9 

akce 6 

 provokační akce 10 

protispolečenských živlů 1 

pochybné 1 

plánované 3 

protistátní 2 

antisocialistické 1 

neodpovědných živlů 1 

připravené 1 

rušivé 1 

neuvážené 1 

z posledních dnů 1 

demonstrace 1 

 provokační 1 

zakázaná 1 

pouliční 1 

vystoupení provokační 1 

protispolečenská 1 

protistátních živlů 1 

nezodpovědná 1 

provokativní chování 2 

pokusy o protistátní demonstrace 2 

jednočetné výrazy: 

pokusy narušovat proces přestavby a 

demokratizace; vyvolání protisocialistických 

emocí; události; výtržnictví; nepovolené 

shromáždění; mimořádná událost; incidenty; 

nepříjemné situace v centru města; počínání 

provokatérů; protiprávní činy; nepořádky 

1 

Tabulka 9: Celkový počet synonym pro akce v oficiálních médiích 

 

Oproti rozhlasu a novinám má samozřejmě televize výhodu, protože divákovi 

přináší i vizuální záznam z dění, o kterém se mluví. To tedy mohlo způsobit fakt, že ani 

jazykové prostředky zvolené ČST a její formulace nejsou tak radikální a expresivní, 

respektive rozmanité, protože celkové vyznění reportáží bylo umocněno kamerovými 

záběry. 
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Souhrnně lze o oficiálních médiích říci, že používala velmi důsledně vybrané 

formulace, aby jejich obsahy nelhaly a o událostech alespoň trochu informovaly. 

Nicméně každá zpravodajská relace či článek byly protkány propagandou 

socialistického zřízení, nejčastěji ve smyslu přestavby a demokratizace systému. 

Normalizační žurnalisti si vybírali taková znění, která se jim hodila, uměli výborně 

pracovat s koherencí a tokem textu a reportáže stavěli na reálných situacích, které ale 

vycházely z toho, že nějakou součást situací zamlčeli (viz například tvrzení, že se 

v neděli 15. ledna na shromáždění nedostavili iniciátoři akcí – samozřejmě, protože v tu 

dobu již byli dávno předvedeni na pobočky bezpečnostních složek, což je ovšem 

nevyřčená informace)
19

. 

Jediné opravdu nepravdivé informace, které se v médiích objevovaly, byly údaje 

o počtu účastníků demonstrací a počtu zadržených, předvedených nebo perlustrovaných 

osob. Kromě malé chyby v televizním vysílání a Večerní Praze, kde se počet 

zadržených 91 osob liší podle Informací o bezpečnostní situaci o jednoho člověka, si 

Československá televize (a méně konkrétně i ostatní oficiální média) dovolila klamat 

publikum, když tvrdila, že se manifestací účastnilo pár desítek nebo stovek lidí a ve 

skutečnosti jich byly tisíce (aby nevzbudila v občanech podezření, že se jedná  

o významnou akci) či o pár zadržených jednotlivcích, kterých bylo ve skutečnosti v řádu 

stovek (aby nebyla dotčena vážnost bezpečnostních jednotek). 

Všechna média hned první den (v neděli 15. 1.) vyslovují připomínky, že Charta 

77 a jí podobné organizace jsou podporovány západními diverzními centry. Celkově se 

však domácí média obávala toho, aby se záběry nebo informace dostaly kamkoliv mimo 

území ČSSR, režimu a kontrolním orgánům (i médiím samotným) se ale již moc 

nedařilo tuto situaci ovlivňovat. [Tůma 1994: 59] Snažila se sama sebe i občany 

přesvědčit, že se nic významného neděje, a proto stačí těmto událostem věnovat 

minimální pozornost, což se ovšem režimu vrátilo v podobě rozhořčení obyvatel nad 

nepravdivým informováním a pokračováním demonstrací. 

                                                
19 Viz str. 41. 
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Závěr 

 Éra totalitního režimu, která v Československu trvala přes čtyřicet let, bez debat 

silně poznamenala český a slovenský národ. Historie se však dosud s některými 

událostmi nevyrovnala a nepodala jednomyslný výklad o jejich průběhu. Za takovou 

událost může být považován i Palachův týden. Oficiální vysvětlení bylo mnohdy 

v rozporu s individuálními pamětmi přímých účastníků demonstrací  

i nezainteresovaných občanů. Mnozí lidé za tímto obdobím bohužel udělali tlustou čáru 

a vytěsnili špatné vzpomínky, přitom si v tomto roce připomínáme 25 let od 

přelomového roku 1989 a je důležité nezapomínat na zločiny, které komunistický režim 

napáchal. Když se vzpomíná na protestní akce v minulém století, Palachův týden se ve 

stínu jiných demonstrací zmiňuje jenom okrajově. Připadá nám, že se jedná o dobu 

dávno minulou, ale paradoxně ještě na sklonku 80. let byli obyvatelé Československa 

svědky nevídaně brutálního potlačení lidských práv. 

 Média hrála i v tomto případě velkou roli v informování o realitě. Nezávislé 

rozhlasové stanice a samizdatové tituly se snažily poskytovat občanům nesvobodných 

zemí co možná nejpravdivější informace, na druhou stranu oficiální média už přes 

čtyřicet let (s pauzou během Pražského jara) plnila svůj úkol podporovat politiku KSČ, 

který se často dostával do popředí před jinými funkcemi médií. Žurnalisté v takových 

normalizačních médiích si tedy nemohli dovolit vydat zprávy, které by 

nekorespondovaly s ideologií komunismu. 

 Tato práce se zabývala analýzou mediálních sdělení vydaných během Palachova 

týdne 15.–21. ledna 1989 v oficiálních a vybraných neoficiálních médiích. Porovnávala 

obsahy televizního a rozhlasového vysílání i tištěných titulů. Na základě hermeneutické 

kvalitativní a frekvenční komparativní analýzy byly v textech objeveny hlubší významy. 

Pracovníci všech oficiálních médií se podíleli na cenzurování skutečných událostí  

a následném zkresleném informovaní o nich. Velmi důsledně vybírali, která fakta se ve 

vysílání a článcích objeví, byli mistři propagandistických a ideologických formulací  

a nebyly jim cizí ani nemorální praktiky (například zveřejňování citlivých údajů  

o zadržených osobách).  

Nikdy nebylo v Československé televizi, Československém rozhlase a Večerní 

Praze popravdě zveřejněno, že na Václavském náměstí v Praze byli během Palachova 

týdne mláceni a brutálně napadáni i docela obyčejní občané, kteří třeba náhodou měli 

cestu přes inkriminované místo. Oficiální média si velmi dávala pozor, aby informace, 
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které zveřejňují, nebyly lživé. Jejich vyznění si pouze upravovala pro svůj vlastní 

zájem, nebo případně o některých skutečnostech vůbec neinformovala a tabuizovala je.  

Z potřeby uklidnění situace a vykládání dění jako iniciativy protisocialistických živlů 

neuváděla pravdivé počty oficiální média pouze v počtu účastníků a zadržených osob. 

KSČ si totiž nemohla dovolit zveřejnit, že se manifestací neúčastnila pouze úzká 

skupina disidentů, ale i další stovky až tisíce občanů. 

Potvrdila se tedy vstupní hypotéza, že oficiální média působící v roce 1989 na 

území ČSSR vykládala dění během Palachova týdne zkresleně. Jednotlivé výzkumné 

otázky jsou rozebrány v kapitolách věnujících se kvalitativní analýze podle typu médií. 

Při porovnání s dobovými materiály samizdatová média o situaci informovala pravdivě 

a zkreslení se dotýkalo pouze rozhořčeného vyjadřování. Redaktoři v oficiálních 

médiích a jim nadřízené orgány (vydavatel, FÚTI) hledali cesty, jak  

o nepřehlédnutelných událostech pokud možno mlčet, případně informovat zlehčeně, 

jakoby se nic významného nedělo. 

Tato bakalářská práce tedy připomíná Jana Palacha, jeho odkaz a praktiky 

tehdejších médií řízených KSČ. Poskytuje rozbor mediálních obsahů vydaných 

v období od 15. do 21. ledna 1989. Jako první přináší analýzu nejen tištěných periodik, 

ale zejména televizního a rozhlasového vysílání. Mediální analýza šíření informací 

během Palachova týdne v nesvobodné zemi může být využita k projektům, zabývajícím 

se sebeupálením Jana Palacha nebo Sametovou revolucí, protože vykresluje situaci 

v médiích na pozadí společenských a historických změn. 
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Summary 

This bachelor thesis has focused on an analysis of media messages in the official 

(normalization) and the unofficial (samizdat) media during The Palach Week, dated 

from the 15th to the 21st of January 1989 in former Czechoslovakia. It has compared 

the content of television and radio broadcasting and the printed journals and thanks to 

the hermeneutic qualitative and comparative analysis of the frequency deeper meanings 

of reports have been discovered. 

The Palach Week was an appeal to struggle for freedom and democratization of 

the regime in The Czechoslovak Socialist Republic. It was based on an act of Jan 

Palach, a student who had burned himself to death in  1969 in protest against the Soviet 

occupation of Czechoslovakia. Independent civic initiatives planned a commemoration 

of the twentieth anniversary, however the communistic and secret police brutally broke 

up the manifestation. 

Journalists in normalization media were influenced by the publishers – 

particularly by The Communist Party of Czechoslovakia – so they carefully informed 

about the incidents in the centre of Prague and censored some facts. They lied about the 

number of participants at the demonstrations and about the approach of the communist 

police units. The aims of The Communist Party of Czechoslovakia were to calm down 

the situation via the media and to denounce civil initiatives, such as “Charta 77”. 

The main hypothesis of this bachelor thesis has been verified. The official media 

(normalization media) active in 1989 distorted the image of The Palach Week. The 

analysis confirmed that this type of media concealed some information, searched for 

appropriate formulations and denigrated the initiators and the participants of the fight 

for freedom. All of that was done to strengthen the position of the totalitarian regime 

and politics of the Communist Party of Czechoslovakia. 
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Panoráma, 17. 1. 1989. 

Panoráma: Pásmo k J. Palachovi, 18. 1. 1989 

Události a názory: Pásmo k demonstracím na Václavském náměstí, 19. 1. 1989. 

Události a názory: Aktuality K. Kühnela, 19. 1. 1989. 

Události a názory: Pásmo aktualit k událostem v Praze, 20. 1. 1989. 

Panoráma: M. Schulz: Demonstrace v Praze a v Mnichově, 20. 1. 1989. 

Události a názory: Aktuality K. Kühnela, 21. 1. 1989. 

Události a názory: Telefonát Petra Uhla, 21. 1. 1989. 

Události a názory: Telefonát E. Kantůrkové o Všetatech, 22. 1. 1989. 

Události a názory: Aktuality I. Suchého, 23. 1. 1989. 

 

BBC 

Telefonát V.  avla, 16. 1. 1989. 

Dvakrát k Československu, 16. 1. 1989. 

D. Blow o středeční události v Praze, 18. 1. 1989. 

J. Rohan ke středeční demonstraci v Praze, 19. 1. 1989. 

J. Rohan k čtvrtečním událostem v Praze, 19. 1. 1989. 

K. Kyncl o rezoluci Evropského parlamentu, 19. 1. 1989. 

Aktualita z Prahy, 19. 1. 1989. 

J. Repa k významu pražských demonstrací, 20. 1. 1989. 

K. Kyncl o dopisu J. Šiklové VEČERNÍ PRAZE, 20. 1. 1989. 

K. Kyncl k zadržení Milana Machovce, 21. 1. 1989. 
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Postřehy D. Blowa z cesty do Všetat, 21. 1. 1989. 

G. Fodor: Moskva a demonstrace v Československu, 22. 1. 1989. 

 

Hlas Ameriky 

Aktuality I. Medka, 17. 1. 1989. 

Text dokumentu charty 77 č. 5, 18. 1. 1989. 

J. Naegele ke středeční demonstraci v Praze, 18. 1. 1989. 

J. Daněk o reakci tisku v NSR na demonstrace v Praze, 18. 1. 1989. 

J. Naegele: Pátý den demonstrací v Praze, 20. 1. 1989. 

Naegele k demonstracím v Praze, 20. 1. 1989. 

Aktuality J. Naegeleho z Všetat a Prahy, 21. 1. 1989. 

 

Večerní Praha 

Nesignováno: Kam kráčíš, Charto!. Večerní Praha. 12. 1. 1989. Roč. 35, č. 8. Str. 2. 

Nesignováno: Rubrika Ke dni – Stop provokatérům. Večerní Praha. 16. 1. 1989. Roč. 

35, č. 11. Str. 1. 

Nesignováno: Pražanům dochází trpělivost. Večerní Praha. 16. 1. 1989. Roč. 35, č. 11. 

Str. 1–2. 

VP – Tereba: (fotografie). Večerní Praha. 16. 1. 1989. Roč. 35, č. 11. Str. 2. 

vp: Ztrácejí soudnost. Večerní Praha. 17. 1. 1989. Roč. 35, č. 12. Str. 1. 

Nesignováno: Odsuzujeme. Večerní Praha. 18. 1. 1989. Roč. 35, č. 13. Str. 2. 

vp: Kdo za to může. Večerní Praha. 18. 1. 1989. Roč. 35, č. 13. Str. 2. 

Nesignováno: Pořádek věcí všech Pražanů. Večerní Praha. 19. 1. 1989. Roč. 35, č. 14. 

Str. 2. 

Nesignováno: Výzva MV Národní fronty. Večerní Praha. 19. 1. 1989. Roč. 35, č. 14. 

Str. 2. 

vp: Rubrika Komentujeme – Máme jinou práci. Večerní Praha. 20. 1. 1989. Roč. 35, č. 

14. Str. 2. 

 

Lidové noviny 

Nesignováno: (fotografie). Lidové noviny. Leden 1989. Roč. 2, č. 1. Str. 1. 

Ruml Jan: Jan Palach 16. leden 1969. Lidové noviny. Leden 1989. Roč. 2, č. 1. Str. 4–5. 

-r-: Palachova cena. Lidové noviny. Leden 1989. Roč. 2, č. 1. Str. 16. 
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Ruml Jiří: Poslední slovo… Vídeň – Praha. Lidové noviny. Leden 1989. Roč. 2, č. 1. 

Str. 24. 

Nesignováno: Iniciativa kulturních pracovníků. Lidové noviny. Únor 1989. Roč. 2, č. 2. 

Str. 1, 21–22. 

Miller Arthur: Kde je budoucnost. Lidové noviny. Únor 1989. Roč. 2, č. 2. Str. 1. 

Dobrovský Jan a Vladimír Mlynář: Alexander Dubček: „Násilí nic neřeší“. Lidové 

noviny. Únor 1989. Roč. 2, č. 2. Str. 2. 

Nesignováno: Pražský týden 15.–20. ledna, Všetaty 21. ledna 1989. Lidové noviny. 

Únor 1989. Roč. 2, č. 2. Str. 4–5. 

Pecka Karel: Idy lednové. Lidové noviny. Únor 1989. Roč. 2, č. 2. Str. 6. 

Hanák Jiří: Pedagogické kuplířství s pravdou. Lidové noviny. Únor 1989. Roč. 2, č. 2. 

Str. 1, 6–7. 

Jičínský Zdeněk: Ke stanovisku Generální prokuratury ČSR. Lidové noviny. Únor 1989. 

Roč. 2, č. 2. Str. 9. 

Filip Miroslav: Glasnosť zaplakala. Lidové noviny. Únor 1989. Roč. 2, č. 2. Str. 13. 

Nesignováno: Solidarita. Lidové noviny. Únor 1989. Roč. 2, č. 2. Str. 22. 

Nesignováno: Dopis z AMU. Lidové noviny. Únor 1989. Roč. 2, č. 2. Str. 24- 

Šamalík František: Bod zvratu. Lidové noviny. Březen 1989. Roč. 2, č. 3. Str. 3. 

Havel Václav: Závěrečná řeč Václava Havla 21. 2. 1989. Lidové noviny. Březen 1989. 

Roč. 2, č. 3. Str. 4–5. 

 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Přepisy, scany a rešerše analyzovaných obsahů (text, obrázky) 

 


