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Abstrakt 

Diplomová práce Vývoj Rudého práva v období 1972 – 1991 pojednává o činnosti redakce a 

vývoji tohoto periodika v době, kdy v Československu započala doba normalizace, docházelo 

k utužování poměrů a zejména čistkám mezi novináři. Jednotlivé tituly musely na tuto situaci 

reagovat, a to včetně samotného Rudého práva, které bylo ovšem ve výjimečné situaci, jelikož 

podléhalo přímo direktivám ÚV KSČ. Na stránkách tohoto listu se tak objevovaly jen 

oficiální informace (politické, společenské, kulturní i sportovní), které odpovídaly ideologii 

KSČ. Je proto zajímavé sledovat toto periodikum v kontextu dobových událostí a analyzovat 

jeho činnost v souvislosti s fakty, která nyní máme. Fungování samotné redakce pak 

vycházelo z jednání a návrhů přijatých na zasedání ÚV KSČ a jeho sekretariátu, jehož členem 

byl i šéfredaktor Rudého práva. Deník měl automaticky zajištěny nejvyšší příděly novinového 

papíru, a to i v době na konci 80. let, kdy byla o tuto surovinu skutečná nouze. Po roce 1990, 

kdy začalo docházet ke konsolidaci tištěných periodik, se Rudé právo přeměnilo v akciovou 

společnost, jejímž majoritním akcionářem se stal nový šéfredaktor a dosavadní člen redakce 

Zdeněk Porybný. V nadcházejících letech pak z názvu listu vymizelo slovo „rudé“. 

 

Abstract 

This thesis Development of the Rudé právo during 1972 - 1991 discusses the activities and 

developments of this journal and its editors at a time when in Czechoslovakia began the 

period of normalization, causing compaction ratios and purges especially among journalists. 

The other titles had to respond to this situation, including the Rudé právo itself, which was, 

however, in exceptional circumstances, as reported directly to the directives of the Central 

Committee of the Communist Party. In the Rudé právo so appeared only official information 

(political, social, cultural and sports), which corresponded to the ideology of the Communist 



 
 

Party. It is therefore interesting to investigate this periodical in the context of contemporary 

events and to analyze its activities in connection with the fact that we now have. The editor´s 

work was based on the discussions and proposals adopted at a meeting of the Central 

Committee of the Communist Party and its Secretariat, whose member was also editor in chief 

of the Rudé právo. The journal had automatically secured the highest allocations of newsprint, 

even during the late '80s, when it was real shortage of this material. After 1990, when began 

the consolidation of printed periodicals, the Rudé právo transformed into a joint-stock 

company whose majority shareholder became the new editor in chief and a current member of 

the editorial Zdeněk Porybný. In the coming years has disappeared from the worksheet name 

the word "Rudé". 
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Úvod 

Rudé právo jakožto ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa 

tvořilo nedílnou součást politického života v zemi. Bylo až do roku 1989 nejvýznamnějším 

periodikem, které mělo zajištěno největší příděly novinového papíru a jehož náklady 

dosahovaly nejvyšších čísel mezi tehdejšími československými médii. Svou činností 

naplňovalo Rudé právo úlohu komunistického tisku, když nejen v období počátků 

normalizace, ale i po celá 80. léta přicházelo s takovými informacemi a událostmi, které 

odpovídaly direktivám Ústředního výboru KSČ.  

Vývoj Rudého práva v období 1972 – 1991 se stalo tématem mé diplomové práce 

právě proto, že považuji za velmi zajímavé zkoumat propojení tohoto periodika s mocenským 

aparátem země, analyzovat jeho články na pozadí dobových událostí a dávat dohromady 

informace o tom, jak toto periodikum vlastně fungovalo, jakými zákony a nařízeními bylo 

ovlivněno a v neposlední řadě kdo byli lidé, kteří se na jeho činnosti podíleli. Rád bych touto 

diplomovou prací navázal na svou bakalářskou práci Vývoj Rudého práva v období 1966 - 

1971
1
 a popsal vývoj listu od počátků normalizace až do doby konsolidace médií po převratu 

z roku 1989. Úvodní kapitola o vzniku Rudého práva a jeho stručném vývoji do počátku 70. 

let proto přesně vychází právě ze zmíněné bakalářské práce. Celá kapitola 1 je tedy 

z bakalářské práce doslovně převzatá tak, aby v ní byla vystižena nejdůležitější fakta o 

počátcích tohoto periodika až do doby, která navazuje na samotné téma této diplomové práce.  

Součástí diplomové práce Vývoj Rudého práva v období 1972 – 1991 je kvalitativní 

analýza vybraných článků periodika, jež má za cíl poukázat na způsob práce jeho redaktorů, 

kteří vycházeli nejen ze svého jasného politického a ideologického zaměření, ale také 

z nařízení ÚV KSČ a Sekretariátu ÚV KSČ. 

 

 

 

 
                                                             
1
 PETRŮ, Jan. Vývoj Rudého práva v období 1966 – 1971. Praha, 2012. 55 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 
bakalářské práce PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 
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1. Vznik Rudého práva a jeho stručný vývoj do 

počátku 70. let 

Rudé právo jakožto ústřední tiskový orgán politické strany (Komunistická strana 

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

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

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

v Československé sociálně demokratické straně dělnické, jejímž ústředním tiskovým orgánem 

Právo lidu bylo. 

 

1.1  Odštěpení od Práva lidu 

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

které došlo 14. 9. 1920. Kvůli této příčině měl být odložen i VIII. celostátní sjezd sociální 

demokracie, plánovaný na dny 25. - 28. 9. 1920. Jelikož v této době byly patrné názorové 

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

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

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

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

vydavatelem tehdejšího Práva lidu Josefem Stivínem a Antonínem Němcem pak označili 

snahu zástupců levicového křídla (sympatizujícího s myšlenkami Komunistické 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a v redakci Práva lidu vyvěsil výzvu, aby ti, kteří nesympatizují s levicovým křídlem strany, 
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opustili společně s ním redakci a Lidový dům.
2
 Začali pak společně vydávat své Právo lidu 

v Beaufortově tiskárně, zatímco sympatizanti levice zůstali v Lidovém domě a vydali zde 

rovněž v tento den deník pod názvem Staré Právo lidu. V něm bylo otištěno politické 

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

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

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

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

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

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

Lidu do jiné tiskárny. Dnešním dnem vyjdou tedy v Praze dvě Práva Lidu, staré a nové…“ 
3
 

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

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

demokracie, dr. Meissner, požádal 18. září policii o zákrok proti redakci Starého Práva lidu.
4
 

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

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

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

je považován za pokračování tradice Práva lidu. 

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

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

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

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

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

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

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

stoupence levice zcela, nebylo tedy vůbec žádné námitky…“
5
 Odpovědným redaktorem 

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

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

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

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

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

                                                             
2 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha : SNPL, 1960. s. 21 
3
 Kolektiv redaktorů. Kdo jsme a co chceme. Staré Právo lidu. 18. 9. 1920, ročník 28, č. 221, s. 1 

4
 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 22 

5 Tamtéž, s. 25 
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souhlas s politickou linií Komunistické internacionály. Na sjezdu bylo rovněž zvoleno nové 

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

sociálně demokratické strany dělnické. Zástupci sesazeného pravicovějšího vedení podali na 

závodní radu Lidového domu žalobu pro „rušení držby“. Lidový dům totiž podle tehdejších 

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

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

Hummelhansovi (sympatizujícím s A.Němcem).
6
 Dne 9. prosince byl tak Lidový dům 

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

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

do května 1927. 

 

1.2  Období první republiky 

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

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

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

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

titulek: Jsme komunisty!  Naše cesta a náš cíl.  

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

strany Československa v duchu taktických postupů vycházejících z kongresů Kominterny, 

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

pracujících mas“
7
. Po B. Šmeralovi se roku 1921 stal šéfredaktorem Filip Dobrovolný. Na 

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

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

stránkách Rudého práva se tak dostalo například tzv. gentskému systému
8
 či tzv. zákonu na 

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

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

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

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

                                                             
6 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha: SNPL, 1960. s. 33 
7 BERÁNKOVÁ, M. a kol. Dějiny československé žurnalistiky III. díl. Praha : Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 
1988. s. 99 
8
 Gentský systém, který vstoupil v platnost 1. ledna 1923, výrazně zpřísnil podmínky pro získání státní podpory 

v nezaměstnanosti.  
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v Národním domě strany v Praze Karlíně, v Královské ulici (nyní Sokolovské) č.p. 13
9
. 

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

tehdejších politiků, jejichž autorem často býval František Bidlo. Rudé právo v této době 

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

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

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

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

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

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

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

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

večerník a Rudá zář
10

), například vydávání samotného Rudého práva bylo v tomto období 

zastaveno celkem 5x, a to pokaždé v průměru na 2 měsíce.
11

 V září roku 1929 se dále musel 

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

mohlo vrátit zpět do Národního domu v Karlíně.
12

  

 

1.3  Období Protektorátu Čechy a Morava 

V letech 1936-1938 vykonával funkci šéfredaktora blízký spolupracovník Klementa 

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

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

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

Mnichova vycházelo Rudé právo denně s celkovým nákladem o 100 tisících výtiscích.
13

 

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

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

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

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

                                                             
9 DOLEJŠÍ, Vojtěch a kol. Svědek a bojovník – 50 let Rudého práva. Praha : Svoboda, 1970. s. 414 
10 Rudá zář byl hlavičkový list Rudého práva vydávaný pro venkov. Původní název byl Rudý venkov (do roku 
1928). V roce 1936 Rudá zář zanikla. 
11

 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 78 
12

 Tamtéž, s. 71 
13 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha : SNPL, 1960. s. 47 
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tradičních slavností Rudého práva a později Dne tisku.
14

 Slavnosti se účastnilo na 20 000 lidí, 

což představovalo v té době „mohutnou manifestaci sympatizantů ústředního listu 

komunistické strany“.
15

 

Jedním z posledních významných článků na stránkách Rudého práva ještě před 

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

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

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

republiky…“.
16

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

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

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

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

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

rozpoznávat podobné politické články „zakázaných autorů“. 

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

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

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

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

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

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

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

vlastních prostředků jednotlivých komunistů, především členů ilegálního vedení strany. 

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

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

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

ilegálních spolupracovníků KSČ a Rudého práva. 

Jedním z nacisty popravených redaktorů ilegálního Rudého práva byl i Rudolf 

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

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

                                                             
14

 DOLEJŠÍ, Vojtěch a kol. Svědek a bojovník – 50 let Rudého práva. Praha : Svoboda, 1970. s. 414 
15

 PEŠKOVÁ, Ljuba. Slavnost Rudého práva 1937 – 1987. Praha : Panorama, 1987. s. 16 
16 Kolektiv redaktorů. Mobilisace. Rudé právo. 24. 9. 1938, ročník 18, č. 223, s.1 
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mezi ČSR a SSSR
17

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

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

radostné pozdravy. Budeme mít opět svou svobodnou zem, svůj osvobozený československý 

stát…“
18

 

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

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

připravovaném povstání
19

. Celkem se z doby nacistické okupace dochovalo 61 čísel
20

.  

 

1.4  Rudé právo po druhé světové válce do 60. let 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rady, která prostřednictvím Alberta Pražáka nařídila Národnímu výboru tiskových podniků 

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

převezme ing. Kuba jménem strany.“
21

 Od podzimu 1946 začalo Rudé právo na svých 

stránkách informovat čtenáře o plánu dvouletého plánu, přijatého Ústavodárným národním 

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

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

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

                                                             
17

 Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR byla podepsána 12. prosince 
1943 v Moskvě a týkala se vzájemné pomoci ve válce proti Německu. Byla uzavřena na 20 let, přičemž v roce 
1963 byla prodloužena. 
18 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 121 
19 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 129 
20

 BERÁNKOVÁ, M. a kol. Dějiny československé žurnalistiky III. díl. Praha : Vydavatelství a nakladatelství 
Novinář, 1988. s. 259 
21 DOLEJŠÍ, Vojtěch a kol. Svědek a bojovník – 50 let Rudého práva. Praha : Svoboda, 1970. s. 242 
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projevech jejích hlavních funkcionářů, přičemž politika ostatních politických stran byla 

očerňována a kritizována. 

V kritických únorových dnech roku 1948, kdy došlo k vládní krizi a 12 

nekomunistických ministrů podalo demisi, napomáhalo Rudé právo šířit ve společnosti 

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

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

i pětkrát denně, vždy s nejaktuálnějšími informacemi o vnitropolitické krizi
22

. Titulky v těchto 

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

jednotně za vládou Klementa Gottwalda.“
23

, „Poslední varování rozvratnické reakci. Miliony 

pracujících manifestovaly stávkou za prosazení svých požadavků.“
24

 Po politickém převratu 

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

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

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

vydávání či provoz převzal státní rozpočet. Tato omezení
25

 kompenzovali komunisté vybraným 

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

byl šéfredaktor Rudého práva, který zasedal na jednáních předsednictva ÚV KSČ.“
26

 Od 1. 

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

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

demokratické strany s Komunistickou stranou Československa
27

. 

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

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

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

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

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

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

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

                                                             
22 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 165 
23 Kolektiv redaktorů. Stanovisko předsednictva KSČ k situaci. Rudé právo,  21. 2. 1948, č. 44, s.1 
24 Kolektiv redaktorů. Poslední varování rozvratnické reakci. Rudé právo. 25. 2. 1948, č. 47, s.1 
25

 V souvislosti s finančním a provozním zajištěním Rudého práva ze strany státu došlo i ke změně v jeho řízení. 
Redakce byla omezena direktivami státního aparátu. 
26KONČELÍK Jakub, VEČEŘA Pavel, ORSÁG Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. s. 169 
27 Ke sloučení KSČ a sociálně demokratické strany došlo 27. června 1948 
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Šrámek a Max Švabinský. Rudé právo se postupně začalo stávat masovým periodikem 

s ohromným nákladem, v roce 1958 dosahovalo pondělní vydání listu běžně milión výtisků
28

.  

O tom, že Rudé právo plnilo úlohu mluvčího Komunistické strany Československa, 

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

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

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

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

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

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

ostatní plnili tento úkol ze všech svých sil…“
29

  Rovněž na podzim 1956, kdy v Maďarsku 

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

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

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

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

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

maskovat jakkoli…“
30

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

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

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

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

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

naše Československá socialistická republika!
31

  

 

1.5 Srpnová okupace 1968 a Rudé právo 

Jednu z nejvýznamnějších kapitol vývoje Rudého práva tvoří krátké několikadenní 

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

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

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

zprávy o právě probíhajícím obsazování země cizími vojsky a nesouhlasná stanoviska 

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

                                                             
28 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 186  
29

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

 Kolektiv redaktorů. Rozhodně a s jistotou. Rudé právo, 25. 10. 1956, ročník 37, č. 298, s. 1 
31 DOUDĚRA, K. a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství ÚV KSČ, 1980. s. 192 



12 
 

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

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

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

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

československého rozhlasu a televize, která vyjadřovala plnou podporu Alexandru Dubčekovi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obětavostí.“
32

 Zkoumaná vydání Rudého práva vycházela během jednoho dne například i 

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

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

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

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

informaci obsahovalo, byla většinou ve znění: „Dnešní Rudé právo vychází z technických 

důvodů ve dvou vydáních a v různých formátech a úpravách“ nebo jen: „RUDÉ PRÁVO, 

vydává ústřední výbor KSČ, šéfredaktor Jiří Sekera
33

“. 

 

1.6 Počátky normalizace 

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

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

                                                             
32 Kolektiv redaktorů. Upozornění!. Rudé právo – Zvláštní sjezdové číslo. 23. 8. 1968, s. 3 
33

 Od 24. 8. 1968 byl novým šéfredaktorem Rudého práva Jiří Sekera, k 31. 8. 1968 Oldřich Švestka oficiálně 
skončil ve své funkci šéfredaktora. Stalo se tak v důsledku jednání mimořádného tzv. „Vysočanského sjezdu“ 
KSČ (viz níže). 
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z čehož již bylo možné vyčíst jasné směřování československé politiky k návratu k totalitě. 

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

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

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

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti
34

, o kterém Rudé právo (stejně jako 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prvním tajemníkem ÚV KSČ zvolen Gustáv Husák. 

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

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

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

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

Alexandra Dubčeka znamenala tato událost rovněž významné změny v médiích. Z redakcí 

musela odejít řada „nevyhovujících“ pracovníků, a to včetně těch z Rudého práva. Dosavadní 

šéfredaktor Jiří Sekera byl na vlastní žádost uvolněn z funkce a ústřední výbor komunistické 

strany následně na jeho místo s platností od 17. dubna schválil dosavadního zástupce 

šéfredaktora Miroslava Moce. Ten měl ve své nové funkci za úkol, aby ústřední 

československý list stál v čele masivní kampaně za schválení závěrů pléna. Zároveň byl nový 

vedoucí hlavního stranického deníku pověřen likvidovat opoziční nálady některých 

redaktorů.
35

 Z Rudého práva v tomto období tak dále odešli například O. Svěrčina, Z. Šulc, 

M. Mášová, J. Šmíd či Jiří Franěk.
36

 Někteří byli přeloženi do jiných redakcí, mnozí však po 

                                                             
34 Tento dokument, celým názvem Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, 
schválilo plenární zasedání ÚV KSČ 11. prosince 1970. Stal se závaznou normou pro interpretace srpnových 
událostí roku 1968.  
35

 DOSKOČIL Zdeněk. Duben 1969. Praha, Brno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, 
2006. s. 225 
36 Národní archiv, fond: ASYN karton 1118, Seznamy novinářů, kteří odešli z redakcí po roce 1968 
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velkém tlaku odešli na vlastní žádost. Od poloviny dubna se tak Rudé právo rychle 

přeměňovalo v hlásnou troubu nově zvolených realistů a dogmatiků. V komentářích začalo 

útočit proti „antisocialistickým“ silám a radikálním reformátorům.
37

 Svou opětovně získanou 

úlohu pak stvrdilo 17. května otisknutím prohlášení Slovo do vlastních řad, jež odstartovalo 

další čistky i v ostatních periodikách. Rudé právo tímto krokem jako první předložilo 

veřejnosti normalizační interpretaci vývoje v zemi od ledna 1968, byť aplikovanou především 

na média. V tomto dokumentu (autory byli Jan Fojtík a Jiří Stano) byl podstatný díl 

odpovědnosti za vyvolávání protisovětských vášní přisouzen právě těm novinářům, kteří 

v duchu pravicových a antisocialistických sil ovlivňovali skrze redakce veřejné mínění. Mezi 

novináři, kteří tento dokument podepsali a zajistili si tak na další dvě desetiletí místa mezi 

prominenty režimu, byli například Jan Fojtík, Bohuslav Chňoupek, Miroslav Moc, Oldřich 

Švestka, Zdeněk Hoření, Jiří Hájek či Jan Zelenka (pozdější ředitel Československé 

televize).
38

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37

 DOSKOČIL Zdeněk. Duben 1969. Praha, Brno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, 
2006. s. 260 
38 KONČELÍK Jakub, VEČEŘA Pavel, ORSÁG Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. s. 214 
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2. Kvalitativní analýza 
 

Postup kvalitativní analýzy lze hodnotit z několika možných náhledů – dle hlediska 

ideového vedení práce je metoda opřena o filosofickou orientaci autora, neboť některé vědy – 

například antropologie – vyžadují pro závažnost zkoumané otázky a pro obecnou čtenářskou 

přístupnost zasvěcený osobní náhled – kvalitativní metoda tudíž spadá více do oblasti 

humanitních věd a jejím užitím se dílu dostává na věrohodnosti.
39

 Přístupem kvalitativního 

výzkumu této diplomové práce je zkoumání dokumentů, resp. vybraných novinových článků 

Rudého práva. Samotný výběr vychází z historických a dalších dobových událostí, na kterých 

lze fungování periodika dobře znázornit. Kvalitativní analýza dokumentů se vzhledem ke své 

nereaktivnosti hodí pro doplnění nebo verifikaci platnosti poznatků získaných jinou cestou. 

V této diplomové práci jsou články a texty Rudého práva vyhodnocovány a interpretovány 

metodou analytické indukce. Tento postup navrhl v roce 1934 americký vědec polského 

původu Florian Znaniecki. Vychází se z předpokladu, že výzkumník má formulovat tvrzení, 

které platí pro všechny případy (instance) analyzovaného problému. Po počáteční analýze 

výzkumník navrhne hypotézu pro vysvětlení dat. Postupně se probírají jednotlivé případy, 

které mohou hypotézu negovat. Cílem je použít negativní případy pro propracování a 

zjemnění původní hypotézy. Proces analytické indukce by měl dovolit při vytváření teorie 

provádět dvě úpravy: modifikaci teorie a redefinici přijatelných případů, které má teorie 

zahrnovat.
40

 Jako počáteční východisko jsem si pro tuto práci zvolil následující tvrzení: 

Periodikum Rudé právo ve sledovaném období 1972 – 1991 publikovalo pouze takové články 

a texty, které přesně odpovídaly politické situaci a politické ideologii, přičemž se ve své 

činnosti vyhýbalo obsahům, které by přinášely jakékoliv pochybnosti o správnosti a 

bezchybnosti socialistického zřízení. 

 

  Jak uvádí Denzin a Lincolnová, kvalitativní výzkum je multimetoda zahrnující 

interpretační, naturalistický přístup ke svému zkoumanému předmětu. „To znamená, že 

kvalitativní výzkumníci studují věci v jejich přirozeném prostředí a snaží se, aby dávaly 

smysl, nebo interpretují jevy z hlediska významů, které jim lidé dávají“.
41

  Jednoduše lze 

kvalitativní výzkum definovat jako takovou vědeckou metodu, která k dosažení svého cíle – 

                                                             
39 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené 
teorie. Brno: Nakladatelství Albert, 1999. str. 10 
40

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2008. str. 236, 237 
41 DENZIN Norman, LINCOLN Yvonna. Handbook of Qualitative Research, SAGE Publications, 2000. str. 3 
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stanovení vědecky ověřitelného tvrzení – nevyužívá metod kvantifikace (výčtu, tzn. 

statistiky), namísto toho vychází ze zasvěceného náhledu do životního příběhu konkrétních 

osob, všímá si chodu organizací, společenských hnutí a v nich přihlíží k vzájemným vztahům, 

jak vycházejí z „ducha doby.“
42

 Nejoblíbenějším způsobem práce, ke které se kvalitativní 

rozhovor uchyluje, je rozhovor.
43

 Obrovskou výhodou kvalitativního přístupu je popis 

charakteristik jedinečností různorodých prvků. Kvalitativní data obsahují materiály auditivní, 

vizuální nebo textové – často je užíváno slov a kódů při užití doslovného přepisu textu 

(„freefollowing text“) jako „zástupce“ techniky užívající text.
44

  

 

Kvalitativní strategie je využívána především proto, že dokáže identifikovat vznik 

daného fenoménu skrze hloubková poznání a popisy jednotlivých případů. 
45

 Neexistuje 

pouze jeden správný způsob, jak dělat kvalitativní strategii výzkumu, jelikož výzkumník jako 

ústřední postava celého výzkumu definuje zprvu téma a poté volí jednotlivé strategie, které 

bude využívat.
46

 

 

  V práci o Rudém právu je však užit druhý dominující způsob práce kvalitativního 

výzkumu, a to pozorování a následná interpretace takto získaných faktů – jde o vlastní 

interpretaci a vystižení toho, o čem hovoří ten který konkrétní článek stranického periodika, 

v jakém smyslu zapadá do politického charakteru doby. Tak je tomu zejména u té části práce, 

která mapuje komentáře Rudého práva k zahraničnímu dění, a to, jakým způsobem redaktoři 

reagovali na novou ofenzivní vlnu západní demokratické politiky, související s dvojicí vůdců 

Thatcherová – Reagan. 

 

  Kvalitativní analýza pro své cíle pracuje s tzv. kódováním, což je pojem, který 

výrazněji specifikuje interpretaci.
47

 Kódování ve smyslu porozumění dobově 

neodpovídajícímu textu (neboť Rudé právo je zakotveno vyhraněnou érou socialismu), je pro 

porozumění stylistice periodika zvláště nutným postupem, neboť v záplavě typicky 

demagogického slangu je třeba žádané sdělení uchopit a interpretovat v rámci dobově dané 

                                                             
42 STRAUSS, ANSELM, CORBINOVÁ, JULIET. Základy kvalitativního výzkumu. Brno 1999, str. 10 
43 Tamtéž, str. 12 
44 DENZIN Norman, LINCOLN Yvonna. Handbook of Qualitative Research, SAGE Publications, 2000, str.771 
45

 Tamtéž, str. 3. 
46

 DENZIN Norman, LINCOLN Yvonna. Handbook of Qualitative Research, SAGE Publications, 2000, str.771 
47 STRAUSS, ANSELM, CORBINOVÁ, JULIET. Základy kvalitativního výzkumu. Brno 1999, str. 10-12 
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stranické politiky.  Kvantitativní metody by zde selhaly, neboť o médiích v totalitě nutně 

vypovídají pouze iluzivně. 
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3. Rudé právo od VI. sjezdu československých 

novinářů do konce 70. let 

Zásadní odrazovou platformou pro celé normalizační pojetí médií a jejich společenské 

působnosti bylo nazírání nového, normalizovaného vedení KSČ na problematiku obrodného 

procesu Pražského jara. Československá veřejnost nevnímala tento proces jako ukončený 

srpnovou invazí a v rámci mediálních struktur a kulturní sféry se vyskytovaly tendence udržet 

liberálního ducha pozdních 60. let co nejdéle. Nové vedení ÚV KSČ, v čele s Husákem a 

jinými normalizátory, tvrdilo, že po srpnu 1968 byly tzv. pravicové síly „ještě velmi drzé a 

troufalé.“
48

 Situace byla výsledkem celospolečenské odezvy, s jakou se iniciativa Pražského 

jara, se svým zrušením cenzury a všestranně kvalitnější podobou médií, setkala. Zpětně pak 

Husákovo vedení KSČ muselo uznat, že tiskový orgán Rudého práva bezprostředně po srpnu 

a ještě po celý následující rok vskutku pramálo napomáhal násilně importovanému 

konsolidačnímu procesu. Rudému právu se dostalo přezdívky „Růžové právo.“
49

 

Neprosazovalo prý jednoznačně komunistické přesvědčení a neposkytovalo prostor pro 

vysvětlení nejnovějších stranických usnesení v zájmu právě počínajícího konsolidačního 

procesu. Proto první obrannou reakcí nového vedení strany bylo vytvoření nového periodika 

Tribuna, který se stal záštitou redaktorů, kteří se s cíli srpnové okupace naopak ztotožňovali a 

poskytovali jim ve svých článcích punc legálnosti, čili, jak bylo dále proklamováno, 

navazovali „na revoluční a internacionalistické tradice československého komunistického 

tisku.“
50

  

 

         Prvořadým úkolem nové propagandistické linie bylo vytvořit postupně v řadách 

veřejnosti alespoň minimálně akceptované přesvědčení, že srpnová okupace nebyla útokem 

proti Československu, ale byla naopak záležitostí prospěšnou pro socialistické zřízení, a tudíž 

pro celkovou kvalitu života každého občana. Taková perspektiva žádala cílené zaměření 

výchovného působení médií na mladou generaci a na všechny generace příští, zamezení 

kontaktů s přímými účastníky a intelektuální elitou pražského jara, základním předpokladem 

bylo vytvořit a udržet iluzi zapomnění na klady roku 1968. Jako historická danost bylo 

vnímáno „socialistické vědomí“ našeho národa.
51

 Právě toto vědomí, které podle 

normalizátorů stálo od roku 1948 za snahami vybudovat postupně u nás socialistický řád, 
                                                             
48 HOŘENÍ, ZDENĚK, DOUDĚRA, KAREL. Naše Rudé právo.  Praha: Rudé právo, 1980. Str. 211 
49

 Tamtéž, str. 212 
50

 Tamtéž, str. 213 
51 HOŘENÍ, Zdeněk, DOUDĚRA, Karel. Naše Rudé právo. Praha: Rudé právo, 1980. Str. 219 
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údajně historicky a kulturně nejvyspělejší, se stalo obětí útoku. Aby veřejnost uvěřila v toto 

vlastní socialistické vědomí a jej pomáhala ve shodě se stranickými direktivy dále rozvíjet a 

naopak, aby tatáž veřejnost vnímala události Pražského jara jako jednoznačně negativní 

zkušenost – to byl hlavní cíl a primární náplň práce normalizační mediální propagandy. Aby 

však byl tento cíl úspěšný, bylo potřeba mluvit novým mediálním jazykem. Strategie 

úderných hesel byla začleněna do daleko širšího kontextu, důležité bylo, aby se občan se 

socialistickou skutečností ztotožnil jakožto s vnitřní psychickou potřebou, aby socialistická 

všednost pokud možno naplňovala obecně platná morální kréda, což by umožňovalo 

zapomenout na fyzické i kulturní oběti konce srpna 1968. Proto se měl stát novým typem 

hrdiny například major Zeman ze seriálu Třicet případů majora Zemana – představovaný jako 

vysoce charakterní a přitom lidová postava „všedního“ člověka, vždy věrného ideálům 

socialismu.
52

  

 

Taková představa však předpokládala urychlené vytvoření nové, pružné vrstvy pracovníků 

v mediální sféře, kteří by byli schopni na pobídku vytvoření nové socialistické reality 

reagovat a dát této realitě přitažlivé kontury. Samozřejmostí bylo obsazování čelných pozic 

v médiích členy KSČ, avšak kádrové prověrky zde byly uplatňovány s ještě vyššími nároky, 

než bylo standardní. Sám Zdeněk Hoření, který platil za ústřední postavu nového mediálního 

života, trávil rozmezí let 1962 – 1968 jako zahraniční zpravodaj v Moskvě a po svém 

odvolání působil v důsledně marxisticko – leninské Tribuně.
53

 Hoření byl na VI. sjezdu roku 

1972 zvolen předsedou organizace československých novinářů (ČSSN), čímž sjezd završil 

normalizaci poměrů v médiích a do budoucna avizoval trvalé sepětí každého jednotlivého 

novináře, působícího formálně s politikou KSČ.
54

  

 

Podoba sjezdu jako takového poukazovala výmluvně na nově nastolenou linii. Jako 

základní ideová platforma byla sjezdem odhlasována myšlenková soustava marxismu – 

leninismu.
55

 Tato očekávaná formalita se pro příští roky stala normou celkového kontextu 

československé publicistiky. Sjezd ovšem nabízí kromě takto přijímaných formálních otázek 

také ty prvky, které pomáhají dokreslovat příští, socialistické myšlence oddaný model 

                                                             
52 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií - od počátku do současnosti. Vydání 1. 
Praha: Grada Publishing, 2011. Str. 334 
53 Tamtéž, str. 335 
54

 Tamtéž, str. 334 
55

 Českoslovenští novináři opět v jednotné celostátní organizaci. In: Rudé právo. 18. 5. 1972, roč. 52, č. 115, str. 
1 
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novináře. Během sjezdu byly předneseny referáty, jejich obsahovou a myšlenkovou náplní 

bylo popsat činnost žurnalisty jako někoho, kdo širokým řadám pravidelných odběratelů 

stranického tisku srozumitelně a kategoricky tlumočí stranou vytyčené cíle, přičemž je halí do 

potřebného ideologického hávu. Budoucí cíle žurnalistiky byly vyjádřeny slovy referujících: 

„Středem pozornosti žurnalistiky bude úsilí o formování socialistického profilu člověka.“
56

  

Režim samozřejmě činil vše, co bylo v jeho reálných silách, aby tento profil dostatečně lákavě 

osvětlil jako kvalitativně novou podobu člověka osvobozeného od materiálních starostí a 

hmotné bídy, člověka nezatíženého předsudky všeho druhu, demokratického v ryze 

socialistickém smyslu a vědomého si svých širokých horizontů, jak byly prezentovány 

v článcích oslavujících vědecký pokrok, především kosmonautiku. 

 

Postavení médií na novou, direktivní a takřka vědecky řízenou bázi bylo během sjezdu 

ještě dále upevněno nastolenou hypotézou, že pro příští léta domácího socialismu má být tisk 

– a především orgán Rudého práva – průkopníkem nových, vědeckých metod řízení výroby, 

hlasatelem obecného technologického pokroku, a jeho primární otázkou všedního dne má být 

efektivita ekonomiky.
57

 

 

V důsledku rozsáhlých čistek následujících po roce 1969 (a počátku normalizace) musely 

své novinářské povolání opustit stovky žurnalistů. Očista profesní organizace probíhala 

formou výměny novinářských průkazů, přičemž se zde přihlíželo kromě jiného i k postojům 

jednotlivých novinářů k srpnovým událostem roku 1968. V celkovém důsledku pak svaz 

novinářů opustilo do roku 1972 více než 1500 českých a slovenských novinářů. Svaz ovládali 

lidé angažující se ve prospěch normalizace.
58

 Rudého práva se podobné změny dotkly již na 

konci 60. let – viz kapitola 1.6. Šéfredaktorem Rudého práva byl v této době (1969 – 1975) 

Miroslav Moc, deník dosahoval v průběhu 70. let průměrného nákladu 969 000 výtisků. 

Redakce sídlila až do konce sledovaného období na Praze 1 v ulici Na Poříčí 30, zástupci 

šéfredaktora byli v 70. letech Zdeněk Hoření, Karel Douděra, Vladimír Gerloch, Jaroslav 

Kořínek a Antonín Zázvorka. 

 

Sjezd, konaný ve v podstatě již normalizovaných poměrech, mohl konstatovat, že od roku 

1969 bylo přijato přes 1000 nových novinářů, od nichž se v duchu usnesení XIV. sjezdu 

                                                             
56 Českoslovenští novináři opět v jednotné celostátní organizaci. In: Rudé právo. 18. 5. 1972, roč. 52, č. 115, str. 
2 
57

 Tamtéž 
58 KONČELÍK Jakub, VEČEŘA Pavel, ORSÁG Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. s. 243 
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očekávala morální a charakterová pevnost, úžeji definovaná jako jednoznačně kladný vztah 

k socialistickému řízení.
59

 Oddanost duchu nové doby a budoucí výstavbě byla symbolicky 

vyjádřena pietním povstáním delegátů k uctění mj. i dvou sovětských novinářů, kteří zahynuli 

během vojenské intervence států Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968.
60

 

 

Sjezd postavil československou žurnalistiku na novou bázi, doslova z ní učinil 

intelektuální mašinerii, podporující slovem zájmy východního bloku. Tím naplnil obecné 

marxisticko – leninské teze o tzv. pracující inteligenci a dodal jim konkrétní rozměr, 

nacházející svůj odraz na titulních stranách Rudého práva až do převratu roku 1989. V praxi 

znamenaly závěry sjezdu definitivní odklon od teze, ražené během obrodného procesu roku 

1968, že noviny patří těm, kteří je dělají.
61

 Napříště mělo být jasné, že řízení novin je věcí 

ústředního výboru. Navíc, aby režim zajistil dostatečnou výchovu příštích žurnalistů v duchu 

svých idejí, zrušil v roce konání sjezdu léta zavedenou pražskou Fakultu sociální věd a 

publicistiky, a nahradil ji vzápětí novou Fakultou žurnalistiky, což mělo demonstrovat nové, 

„socialistické“ obrození československých médií.
62

 

 

          Avšak svrchu řízená ideová práce médií měla v počátečních letech normalizace volné 

pole působnosti jen zdánlivě. Rudé právo sice vycházelo pravidelně díky stálému přísunu 

papíru, bylo bohatě dotováno a navíc dostupné zpravidla na pracovištích, režim ovšem stál 

před závažnou otázkou – jak nabídnout československé veřejnosti, která krátce, zato 

intenzivně poznala kulturní a názorovou pluralitu, odpovídající náhradu. Strana nemohla 

stavět, tak jako po únorovém převratu roku 1948, na alespoň počáteční budovatelské euforii, 

musela počítat s tím, že široká občanská základna jí v podstatě nevěří. 

 

         Ukázalo se jako nezbytné doplnit někdejší výsadní postavení Rudého práva celou další 

doplňující sítí periodik, která by dále ideově rozváděla to, o čem hlavní stranický deník mohl 

referovat „jen“ v palcových titulcích. Již roku 1969 znovu počal vycházet časopis Tvorba, 

jehož krédem bylo obhajovat pozice socialismu na kulturní frontě. Citelná potřeba nejen 

intelektuálních vrstev po kvalitním periodiku, zabývajícím se kulturními otázkami, nacházela 
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záhy odezvu v režimem založeném Literárním měsíčníku.
63

 Teprve po zavedení doplňující 

sítě periodik mohlo Rudé právo věnovat plnou pozornost závěrům vytyčeným referáty na VI. 

sjezdu, totiž vstupovat do konfrontací se společenskou realitou západního světa a v její reflexi 

obhajovat socialismus, nadsazovat některé nedostatky kapitalismu jako chronicky úpadkové, 

poukazovat na údajné prorůstání militarismu s každodenní politikou USA kritikou vleklé 

vietnamské války. Hlubší a časově náročnější práci mohlo přenechat Tvorbě, naopak některé 

technické náležitosti, týkající se vnitřního života strany, převzal časopis Tribuna. Jako spíše 

doplňkový materiál, širší veřejností neakceptovaný, ale přesto doplňující mediální mozaiku 

začátku 70. let, vycházel týdeník Svět socialismu.
64

 

 

 Toto periodikum navazovalo svojí podobou na prvorepublikové reportážní stati Julia 

Fučíka nebo S. K. Neumanna ze zemí Sovětského svazu.  

 Základním zdrojem námětů normalizační propagandy se stala snaha zahltit čtenáře Rudého 

práva světem výhradně kladně pojímané socialistické reality. Úkolem redaktorů bylo šířit 

v článcích povědomí o vyspělém sociálním zajištění každého pracujícího občana. Na pořadu 

dne byla tedy masivně šířená ekonomická propaganda, postavená na konfrontaci s údajně 

bídnou sociální situací západních zemí. Tato ekonomická propaganda vycházela mimo jiné 

z předpokladu, že v čase uvolnění roku 1968 došlo v jistých směrech k postupné glorifikaci 

Západu. Logicky tak nyní musela dostát svého místa taková propagandistická politika, která 

by „euro – atlantickou realitu“ poněkud očernila. 

 

Rudé právo se uchylovalo v této „politice dehonestace“ v zásadě ke dvěma liniím. 

Přinášelo jednak články informující mimo jiné o nezaměstnanosti ve státech západního světa, 

většinou stručné a zaměřené na číselné údaje o počtu sociálně vyloučených, případně se 

příslušný žurnalista zaměřil na určitý konkrétní problém, a sice ve formě glosy, sloupku nebo 

fejetonu, vždy za užití patřičného ironického nádechu. Útočit tímto způsobem na 

ekonomickou realitu kapitalistických zemí bylo pro Rudé právo snadné, neboť 

v Československu byla legislativně zakotvena plná zaměstnanost obyvatelstva, která bez 

ohledu na některé své negativní hospodářské dopady mohla účinně sloužit jako proklamace 

socialistického pokroku. Navíc bylo možné se k této metodě propagandy stále vracet, 

prostřednictvím volného žurnalistického stylu uvedených žánrů bylo snadné téma jazykově 

rozvíjet a problémy zveličovat. 
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Jako zajímavý doklad slouží článek o Disneyworldu na Floridě, datovaný červencem 

1973. Autor zde v úvodu ironizuje celou podstatu amerického způsobu trávení volného času. 

„Disneyova továrna na iluze prodává prchavou náhražku štěstí.“
65

 Prostřednictvím iluzorního 

světa zábavy komentuje autor každodenní americkou realitu, zakotvenou v kapitalistickém 

uspořádání, jako odtrženou od světa „štěstí, spokojenosti, splněných tužeb.“
66

 Rudé právo tak 

představilo největší zábavní centrum USA jako pravý protipól všední Ameriky. Předestřelo 

před čtenáře zjevný paradox s poukazem na hluboce společenské zakotvení sociálních 

problémů. Závěr článku je pak lehce komickou gradací předcházejících myšlenek. Krejčí se 

zaměřuje na detail – příjímání potenciálních zaměstnanců do komplexu Disneyworldu se 

řídilo striktními nároky jak profesními, tak estetickými pravidly – zaměstnanci například 

nesměli mít vousy ani dlouhé vlasy. Miloš Krejčí jako glosátor Rudého práva to komentuje 

slovy: „Nevzali by ani Ježíše Krista, ani Einsteina.“
67

 Výsměšný odkaz na lidské velikány zde 

není náhodný – má za účel celkový charakter článku poněkud odlehčit a dodat zároveň čtenáři 

představu o pokrytectví americké ekonomické mašinerie. Čtenář má mezi řádky číst, že 

v socialistickém Československu by se něco takového stát nemohlo, ostatně údajně tristní 

situace amerického pracovního trhu je dodatečně ilustrována poslední větou článku: „ Myslí 

si, že dostanou práci, ale to už dávno není pravda.“
68

  

 

Kromě hojného užívání ironického jazyka a vystupování z pozice síly vůči západním 

zemím se Rudé právo neméně často uchylovalo k opačné strategii. Přinášelo svědectví o 

údajně velmi humánních kořenech socialistických myšlenek, a tato svědectví neváhalo 

podepírat stručnými, ale emočně podbarvenými sondami do života běžných občanů. Běžně se 

na jeho stránkách objevovaly uveřejňované připomínky a vzpomínky čtenářů, kteří, zejména 

pokud patřili ke starší generaci, vzpomínali např. na hrůzy nacistické okupace. Smysl 

takových sdělení byl evidentní – podpořit mírové iniciativy států Varšavské smlouvy a 

zdůraznit, že právě díky SSSR se svět těší z míru. 

 

Takové příspěvky by bylo možno klasifikovat jako další strategii Rudého práva 

v ideologické práci. Šlo o metodu jakési negativní retrospektivy, která zahrnovala celou řadu 

„dokladů“ o nedostatečném, rizikovém životě celých generací v předcházejících epochách. 

Příspěvkům dodával na věrohodnosti fakt, že se nejednalo o analýzy marxistické politologie, 
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nýbrž o těžce vyvratitelná svědectví laických čtenářů. Jazyk takových příspěvků byl 

přímočarý. To dokládá i vzpomínka na prvorepublikové doby v jednom z nich: „Matka 

pracovala u sedláka 10 hodin denně za 7 Kč. My děti jsme musely také pracovat ve dvoře. 

Naše odměna byla poloviční.“
69

 Dopis končí jasným poselstvím, že teprve Únor 1948 ukončil 

takovou bídu, a co více – vyhraňuje se také vůči antikomunistické emigraci: „ hledají nové a 

nové strašáky, teď zas o tom, jak žijeme v nesvobodě a jak se máme zle. Víme, oč jim jde, a 

kdyby si vymysleli ještě horší lži, návratu starých časů se nedočkají.“
70

 Příspěvek tohoto 

druhu je záhy vystřídán odlišným akcentem, užívajícím také řeči čísel, avšak v odlišném 

duchu. „Bydlím v malé obci, je tu dvě stě třicet domků a přes osmdesát automobilů. Děti jsou 

pěkně oblečené, mohou studovat. Nevím, komu by se stýskalo po kapitalistech.“
71

 Ani sama 

Růžena Jindová jako editorka obdržených čtenářských dopisů se nevyhnula oné již zmíněné 

ironii jako strategii propagandy. Poukazuje přitom na jeden z došlých dopisů, psaný patrně 

čtenářem, žijícím dlouhou dobu v britské emigraci. Všímá si špatné úrovně českého jazyka a 

zejména zdůrazňuje chabou argumentaci nejmenovaného pisatele, který redakci Rudého práva 

píše: „nemáte žádnou osobní důstojnost ani svobodu, jste osamoceni, opuštěni, váš život bez 

barvitosti je peklem.“
72

 Nato Jindová kontruje, že „jak dále pisatel uvádí, vyčetl to z novin a 

také z inzerátů, ve kterých lidé nabízejí nebo hledají přátelství a seznámení.“
73

 Tím celému, 

ojediněle antisocialisticky laděnému příspěvku, vzápětí odebírá jakoukoli argumentační 

hodnotu. Tato snaha intelektuálně degradovat jakoukoli opozici vypjatým poukazem na její 

slabší články (neboť ani antikomunista nemůže pochybovat o tom, že stavět argumentaci na 

inzerátech je slaboduché), patří k dalším strategiím komunistického tisku. Nejde zde jen o 

prosté očerňování ve stylu 50. let.  Normalizační éra má tendenci přisuzovat intelektuální 

malomocenství jakékoli opoziční alternativě a následně ji pak vystavovat do konfrontace se 

socialismem jakožto s vyspělým systémem. 

 

Ke strategiím sarkasmu, negativní retrospektivy a dehonestace opozičních struktur 

přistupují dle schématu marxisticko – leninské žurnalistiky o výchovném působení médií ještě 

strategie další. Zejména se zde dostává na řadu snaha verifikovat celý proces budování 

socialismu za pomoci empatické identifikace s levicovými protestními hnutími. 

Nejznámějším takovým případem se stal akt široké mediální podpory, jíž se dostalo americké 
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levicové aktivistce Angele Davisové. Nicméně tento případ nebyl ojedinělý, Rudé právo 

věnovalo ještě daleko větší pozornost vietnamskému konfliktu nebo střetu levice s vojenskou 

juntou v jihoamerickém Chile. Posláním obdobných sdělení bylo ve čtenáři navodit dojem, že 

přechod lidské společnosti k socialistickému systému je záležitostí světovou, že se jedná o 

celoplanetární boj čím dál početnějších „pokrokových sil socialismu“ s jejich nepřítelem, 

reakcí. Sotva ustavenému normalizačnímu režimu to mělo dodat zdání pevného zakotvení 

v rámci východního bloku, taktéž v rámci marxisticky interpretované nutnosti postupného 

globálního nástupu diktatury proletariátu. Tradice vzájemné koordinace světových levicových 

hnutí a jejich pečlivě organizovaná infiltrace moskevským ústředím, dědictví Kominterny, 

dávalo Rudému právu dostatečnou oporu vždy, když proti tomu či onomu útočilo jako vůči 

antisocialistickému elementu.  

 

V letech po roce 1968 bylo jedním z prvořadých úkolů za pomoci médií – a Rudé právo tu 

bylo hlavním tiskovým orgánem – zdání vývojové integrity a společného morálního – nebo 

tzv. „soudružského“ sjednocení napříč všemi státy východního bloku za účelem 

proklamované výstavby socialismu. Činností Rudého práva tak bylo nejen účinně propagovat 

tzv. vlastenecký socialismus, ale spolu s ním též proletářský internacionalismus – což 

znamenalo příležitostnou adoraci SSSR jako garanta světového pokroku. Tak například 

listopadové číslo roku 1972 hovoří dokonce na podporu země Sovětů slovy amerického 

podnikatele Dallase Dorta: „V letech sovětské nadvlády došlo k velkým změnám k lepšímu. 

Těžká léta se stala minulostí (…) lidé utrácejí více peněz za to, co si chtějí opatřit.“
74

 Ve 

výčtu hledisek je zaneseno i to, které pronesl někdejší francouzský ministr pro rozvoj 

průmyslu a vědy, Francois Ortoli. Jeho slova „neméně nadšen jsem byl já i moji spolucestující 

Uzbekistánem“, svědčí o snaze jasně v tisku deklarovat, že Sovětský svaz není obdobou 

někdejších koloniálních velmocí, ale naopak důsledně dbá o rozvoj životní úrovně všech 

svých občanů.
75

 Podporoval-li stanoviska východního bloku jakýkoli západní představitel, 

stalo se to důležitým a plně využitým dokladem o morální převaze komunistických 

představitelů. Ilustrací může být mimo jiné kniha Nahá sfinga, odkrývající praktiky 

amerických tajných služeb. Kniha s poněkud mystickým názvem byla vydána roku 1977 

v Praze a jejím autorem byl bývalý americký rozvědčík Glen Roy Rohrer.
76

 Nápadná 
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pozornost pro tyto přeběhlíky ze západu měla demonstrovat představu o pokračující 

dezorientaci celého západního světa a aktivizovat členskou základnu strany. 

 

3.1 Rudé právo do XV. sjezdu KSČ 

 Samo o sobě bylo každé hromadné setkání strany pouze důsledkem předcházejícího 

sjezdu sovětského. Byl-li tak například VI. sjezd československých novinářů odvozen od 

ideových východisek XIV. sjezdu strany, pak ten samotný nacházel své otázky a odpovědi 

v obdobném, v pořadí již XXIV. sjezdu KSSS. Rudé právo uplatňovalo v rámci této sjezdové 

politiky své mocenské aspirace toliko, nakolik se angažovali ve stranických strukturách jeho 

čelní redaktoři a nakolik smělo a muselo být hlásnou troubou aktuálních direktiv.  

Dne 8. října 1975 navštívil redakci listu Gustav Husák a ve svém projevu akcentoval 

další zvýšení bojovnosti, ofenzívnosti listu.
77

 Zač mělo největší domácí periodikum bojovat, 

bylo určováno duchem pětiletek a právě již zmíněných sjezdových usnesení. Jednalo se 

především o boj za „vysokou efektivnost, vysokou kvalitu, za vysokou hospodárnost veškeré 

práce.“
78

 

 Srpnový vojenský vpád byl destabilizací bezpečnostních poměrů Evropy a jen díky 

značnému konzervativizmu struktur studené války nepřerostl do konfliktu větších rozměrů. 

Proto bylo třeba přesvědčit v první řadě čtenáře Rudého práva, že absolutně primárním 

zájmem Sovětského svazu je globální mírová politika. „Splníme-li všechny úkoly ve výrobě a 

přidáme k tomu ještě něco navíc, bude to nejlepší podporou současné mírové ofenzivě 

socialistických států“ – tato slova umístilo Rudé právo na první stranu jednoho čísla, 

vydaného roku 1972.
79

 Pokud chtěli normalizátoři dát celému snažení o mír a o výstavbu 

nějakou ideovou náplň, přirozeně se uchýlili k leninismu jakožto k výrazovému prostředku 

vhodnému pro počátek socialistických 70. let.  Ortodoxní leninismus byl vnímán i některými 

západními levicovými intelektuály jako onen „duch původního komunismu“, Lenin byl 

vnímán jako ten, který před smrtí varoval před Stalinem a s jehož zločiny a kultem osobnosti 

logicky nemohl mít nic společného.  

Rudé právo systematicky budovalo již od počátku 70. let Leninův kult osobnosti na 

zhola ideové bázi. Dokladem může být celá řada článků. Například ten z listopadu 1973, 
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nesoucí název Stálá aktuálnost Leninových myšlenek. Otištěným referátem z projevu A. Indry 

k příležitosti oslav Velké říjnové socialistické revoluce bylo na titulní straně připomenuto, že 

„mírové soužití neznamená mír v ideologickém zápase mezi kapitalismem a socialismem. 

Kvalita a účinnost našeho ideologického působení by se měla projevit v tom, že lidé budou 

aktivně podporovat politiku strany, že nepodlehnou nástrahám buržoazní propagandy.“
80

 

V článku se dále uvádí, že „účastníci shromáždění často přerušovali projev soudruha Indry 

souhlasným potleskem.“
81

 

 

           Leninská linie politiky přetrvávala ještě po patnáctém sjezdu a byla bezpochyby 

jedním z úhelných kamenů politické výchovy v ČSSR. Dle stranické interpretace byla 

hlavním vytyčeným cílem XIV. sjezdu péče o blaho lidu.
82

 Navíc k výčtu nepřátel dále přibyli 

maoisté jako specifická linie komunismu, což umožnilo se ideově ještě více sblížit se zeměmi 

Sovětského svazu.
83

 Konkrétně pak s jeho politikou v duchu hesla „za mír proti 

imperialismu“, která ve skutečnosti hledala možnosti, jak co nejvíce oslabit americkou 

ekonomicko – vojenskou mašinerii. 

  

Návštěva Kurta Waldheima v Praze měla tak pro celý východní blok a pro 

Československo zvláštním způsobem ten význam, že dodávala alespoň formálně takové, za 

mírové snahy uschované iniciativě, důležitý punc legitimity. Waldheimův příjezd se odehrál 

za splnění všech formálních diplomatických náležitostí a Rudé právo celou záležitost 

interpretovalo až ve strojeně slavnostním duchu. Především bylo třeba celou Waldheimovu 

vizitaci popsat tak, aby cíle socialistického vedení státu vyzněly totožně s cíly OSN. Návštěva 

generálního tajemníka měla být avízem o brzkém ukončení rozsáhlých rozhovorů o 

bezpečnosti v Evropě. Rudé právo neopomnělo citovat Waldheima ve chvíli, kdy připomínal, 

že Československo k mírovým snahám na půdě Evropy „významně přispělo.“
84

 Ze způsobu, 

jakým Rudé právo o celé události referovalo, bylo evidentní, že československá politická 

reprezentace se ke vzácnému hostu věnovala s veškerou možnou zdvořilostí. K tomu patřila 

plánovaná návštěva zámku Konopiště a nemocnice v Motole.
85

 Navíc článek opakovaně 

akcentoval významné zapojení Československa do mírových snah. 
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 „Tuto podporu, zdůraznil (Waldheim), vysoce oceňuje Organizace spojených národů i já 

osobně.“
86

 Článek definuje přínos celé události, když cituje Kurta Waldheima během 

pronášení slavnostního přípitku; generální tajemník svou cestu považoval za „významnou 

z hlediska poznání názorů československých politických představitelů na činnost OSN.“
87

 

Takové vyjádření zní jako protimluv oněm předchozím. Na jednu stranu Československo 

významně přispělo OSN jako zakládající člen a adresovalo Valnému shromáždění výzvy 

v duchu litery závěrů XIV. sjezdu, na druhou stranu bylo zřejmé, že samotná ČSSR 

nevystupuje na fóru jako sebevědomý a nezávislý stát, ale v područí usnesení států 

východního bloku, především Ruska. Waldheimovi se však z úst našich zástupců dostalo 

ujištění o trvající podpoře všem budoucím mírovým iniciativám. Navíc slíbilo svou budoucí 

angažovanost v helsinském procesu. 

  

Ostatně Waldheim nebyl v roce 1975 v Čechách poprvé. Republiku navštívil již o dva 

roky dříve, kdy již byl generálním tajemníkem. U příležitosti jeho druhé návštěvy pak Rudé 

právo vzpomínalo ve stručnosti jeho politickou kariéru ve vysokých rakouských stáních 

funkcích a zejména pak jeho činnost v organizaci pro mírové využití kosmického prostoru.
88

 

Na titulním listě tak byla zdůrazněna politická autorita, jaké se Waldheim těší na 

mezinárodním fóru. Ostatně, z obou jeho návštěv, roku 1973 i 1975, Rudé právo těžilo. Číslo 

z 21. srpna roku 1974 přináší hned v záhlaví „Poselství K. Waldheimovi. V den šestého 

výročí okupace apeluje předseda Československého mírového výboru, profesor Josef Lukáš, 

osobně na K. Waldheima, aby „pozvedl osobně svůj hlas (…) za neprodlené zastavení 

bezprávných procesů v Chile“ – navíc jsou jmenování konkrétní chilští socialističtí disidenti, 

o jejichž záchranu běží.
89

  

V této souvislosti stojí za pozornost, že Rudé právo ve svém dlouhotrvajícím nazírání 

chilského konfliktu a krutovlády místní vojenské junty neusiluje o hlubokou analýzu 

tamějších poměrů, naopak předestírá obraz jednoznačného nástupu brutality a sil, které 

označuje zjednodušeným slovem „reakce.“ Naopak jednotliví disidenti jsou často jmenováni i 

s doplněním, že jim v nejbližší době hrozí trest smrti.  
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Takovou taktikou usiloval deník patrně o průběžnou identifikaci čtenáře s osudy 

„socialistických hrdinů“, kteří čelí jednoznačnému zpátečnictví. 

 Lze tedy předpokládat, že K. Waldheim, jako zástupce tzv. západního státu s klasickou 

demokracií, nečelil podobným výzvám socialistických států poprvé ani naposledy.  

Rudé právo tak učinilo rovnítko mezi mírovými představami Organizace spojených 

národů a představami států socialistického společenství. 

 To se stalo základním výchozím bodem pro interpretaci výsledků jednání helsinské 

konference. Ta byla globálním předělem v mírových jednáních ve stylu politiky Jimmyho 

Cartera a na obou stranách fronty studené války byla přijímána s nadšením. Ovšem stranický 

tisk musel tuto vrcholně diplomatickou událost interpretovat s patřičným „politickým 

uvědoměním“. Číslo z 2. srpna roku 1975 přináší na titulním listě fotografii Gustava Husáka 

při závěrečném podpisovém aktu a přilehlý text důsledně rozebírá helsinská ustanovení. 

Pozornost, s jakou Rudé právo ke konferenci přistupovalo, není náhodná. Již při jednáních 

s K. Waldheimem usilovalo periodikum o pomyslný titul jakéhosi „evropského mírotvorce“ 

pro Československo a styl psaní článků, týkajících se helsinských zasedání měl tento tón jen 

podpořit. Zejména se jednalo o samé závěrečné usnesení, na jehož doporučeních neslo 

Československo dle Rudého práva výraznou tvůrčí participaci. „Je velmi významné, že právě 

tato část obsahuje návrhy, které na první fázi konference předložila Československá 

socialistická republika“, psal list.
90

 Nápadná je struktura zprávy; v jednom z odstavců uvádí, 

že projevy představitelů socialistických zemí tvořily páteř jednání a byly konstruktivní – 

zejména přínosným byl shledán projev Leonida Iljiče Břežněva – zatímco příspěvky politiků 

z kapitalistických zemí údajně vykazovaly známky rostoucích rozporů v jejich domovských 

státech.
91

 Názorovou uniformitu socialistického bloku tak Rudé právo vydávalo – jak to 

ostatně činilo vícekrát – za znak politické vyspělosti a potřebné jednoty. Zároveň se list 

postavil k závěrům konference jako k jednoznačnému profitu pro socialistické země a zaostřil 

svou pozornost na svým způsobem druhořadý aspekt smlouvy – chápal ji jako stvrzení, že 

antikomunismus a emigrační aktivity v podobných intencích, nebudou již více zasahovat do 

politické integrity socialistických zemí. „Mírové soužití však znamená nejen se zřeknout 

ozbrojeného násilí, ale také zřeknout se studené války a různých pokusů o narušování 

svrchovanosti států vměšováním se do jejich vnitřních záležitostí.“
92

 Rudé právo na svých 
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stranách posléze zveřejnilo jednotlivé body helsinské dohody v jejich plném znění. Zejména 

bod číslo 6 závěrečných ustanovení mohl později periodiku sloužit jako kompas vždy, když 

bylo potřeba náležitě obhájit ten či onen represivní postup vůči některým opozičním 

skupinám. Kromě odkazů za tzv. socialistickou zákonnost poskytoval mezinárodně uznaný 

šestý bod snadno dostupnou argumentaci pro represivní síly východního bloku. Psalo se 

v něm totiž, že zúčastněné státy se budou zdržovat vměšování do záležitostí jiného státu a to 

„bez ohledu na jejich vzájemné vztahy.“
93

 Je ale paradoxem, že stejný text závěrečných 

ustanovení přispěl vzniku opozičních hnutí. Dokument takového charakteru, navíc vydávaný 

za jednoznačný úspěch socialistické politiky, si Rudé právo nemohlo dovolit neotisknout 

v maximálním možném rozsahu. A tak naopak bod číslo 4 v podstatě podrývá jeden z pilířů 

normalizační éry, pobyt okupačních vojsk. Píše se v něm: „Zúčastněné státy se budou na 

základě rovnosti zdržovat toho, aby ze svých území činily objekt okupace.“
94

 A zejména bod 

7 byl něčím, co leninismus vedoucích složek ve svém sebehodnocení jakožto nejvyšší mety 

lidské svobody nemohl brát na zřetel – tímto bodem se totiž stát – signatář zavazoval, že bude 

bránit svobodu jednotlivce v každém myslitelném směru.
95

 Jakkoli se tedy socialistické 

Československo tvářilo, že vlivem rozvinutých výrobních a společenských podmínek je to 

právě ono, které dodržuje zásadní ustanovení helsinských dohod snad ze všech nejlépe, 

nevědomky si prostřednictvím největšího deníku v zemi podrylo vlastní autoritu.  

 

Redaktoři Rudého práva zapomněli na schopnost běžného čtenáře orientovat se a číst 

mezi řádky a je známo, že Václav Havel ve svém dopise Gustavu Husákovi stavěl svoji 

argumentaci právě na bodu 7. Proti režimu tak byl jako argument užit vlastní podpis 

představitele státu, který byl na stránkách Práva řazen vedle jiných jako „podpis století.“
96

 

 

Bezprostředně po signování smlouvy byl však dokument považován za vyvrcholení 

programu míru, přijatého XXIV. sjezdem KSSS.
97

 Navíc, jak sdělil redaktorovi listu 

v rozhovoru Gustav Husák, Československo se cítilo být jedním z prvních apoštolů 

konference svým urovnáním vztahů s Německem.“
98
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3.2 Události Charty 77 a konec 70. let na stránkách Rudého 

práva 

  Osou mediální skandalizace, s jakou režim proti chartistům vystupoval, byly dva 

články – Čí je to zájem, ze 7. ledna 1977, a konkrétněji pak na chartisty útočila „rudě – 

právní“ stať Ztroskotanci a samozvanci, starší jen o pět dní.
99

 

V prvně jmenovaném článku se mimo jiné odsuzují podpisové kampaně, které stejně 

jako v roce 1968 mají sloužit jen vlastním ambiciózním zájmům.
100

 Ale více než čtvrtina 

článku je spíše věnována ekonomické propagandě – píše se o nezaměstnaných v Německu a o 

tom, že obyvatelé socialistického Československa mohou žít ve stabilních sociálních jistotách. 

 „Aby odvedli pozornost těch, na něž doléhá hospodářská krize, od toho, co je tíží, stupňují 

buržoazní propagandistické centrály své útoky proti socialistickým zemím, které 

nejdůsledněji zabezpečily všechna lidská práva.“
101

 To je základní krédo článku, ale ten je 

dalek konkrétních analýz, neuvádí konkrétní jména chartistů, a samozřejmě, jak se stalo pro 

Rudé právo standardem, nezabývá se vůbec konkrétním programem Charty 77.   

Redaktoři se patrně rovněž báli konfrontace chartistické myšlenky se závěry signované 

helsinské dohody, proto nebyl text Charty v československém tisku nikdy publikován. Čí je to 

zájem čtenáře od prvních slov více či méně znatelně vyzývá k tomu, aby zvážil reálné sociální 

poměry v zemi, uznal je jako vysoce nadstandardní, a z pozice souhlasu pak spolu s redakcí 

opozici odsoudil.   

Článek hovoří o „centrálách.“ Tím není ještě míněno domácí opoziční hnutí a 

rozhodně se tím necílí na underground, je patrné, a čtenáři je to podsouváno, že redakce útočí 

na rádio Svobodná Evropa, které stále považuje za největší hrozbu svojí propagandě. Jako 

osvědčená metoda je užita dehonestace. Ti, jež vystoupili proti politice strany, dostávají na 

stránkách Rudého práva jméno jen tehdy, pokud je nutné tuto dehonestaci maximalizovat 

poukázáním na někoho konkrétního. Jinak se vždy raději hovoří o centrálách a centrech. 

Taktika redakce je tu zřejmá. Už samotné slovo centrála zní konspirativně a jaksi hanopisně a 

v konfrontaci s právě vyjmenovanými přednostmi socialismu působí coby jednoznačný akt 

negace. 
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Tak je tomu i v prvně jmenovaném článku. Zejména mu jde o to, dokázat 

neautentičnost protestu, který ta postrádá nárok. „Slepují a sepisují různé dopisy jakoby pro 

československé úřady, ve skutečnosti však vyráběné na objednávku.“
102

 Za těmito sériově 

vyráběnými dopisy prý stojí právě antikomunistické, a navíc také sionistické centrály.
103

 

Odkaz na sionismus je pozoruhodný, protože je pozůstatkem tzv. Slánského procesu a 

důsledkem zahraniční politiky namířené dlouhodobě proti Izraeli, navíc jím Rudé právo 

nabízí zdání mezinárodního řízení protisocialistické propagandy. To je zdůrazněno dále tím, 

že propagandu opozičním skupinám dělá americká mnichovská vysílačka.
104

 Článek Čí je to 

zájem je vystavěn na kontrastu mezi úvodními a závěrečnými odstavci. Zatímco v těch 

prvních se velebí pokroková politika státu, ty druhé jsou přímočarým obviněním z egoismu. 

 Autoři Charty 77 mají dle redakce zcela zištné zájmy. To je podpořeno slovy o 

„milionářském synku Havlovi“, stejně jako použitou citací Ludvíka Vaculíka, která jej má 

v očích čtenáře očernit a obvinit ze ziskuchtivosti, navíc se připomíná jeho autorství výzvy 

2000 slov.
105

 Rudé právo hovoří o „spojených nádobách antikomunistické propagandy“ – tím 

čtenáři znemožní úsudek, že snad domácí opozice skutečně vychází z konstruktivní kritiky a 

nemá se zahraniční špionáží nic společného. 

 

  Propagandu redakčního týmu odhaluje i jiná pozoruhodná skutečnost. V článku 

samotném se objevuje nepatrný odkaz na fašismus. Vzniká s pojmy antikomunismus a 

sionismus tvoří záměrnou definici opozičního hnutí. Ihned pod článkem jsou umístěny dva 

sloupky. Jeden informuje, že dle zjištění organizace UNESCO jsou obyvatelé socialistických 

zemí lépe informovaní o situaci na Západě, než naopak. Druhý sloupek nese název 

„Neustaneme v boji proti fašismu“, a pojednává o pokračujících bojích v Chile. Ač oba 

příspěvky nesouvisí na první pohled s výrazným článkem Čí je to zájem, vhodně ho vizuálně 

doplňují důrazem na fašismus a možnou neinformovanost opozice.
106

  

 Ztroskotanci a samozvanci zavádějí dokonce pro pojmenování opozice zcela nové slovo – 

„studenoválečníci“
107

 Pojem vyplývá z obvinění, vykonstruovaného redaktory, že v řadách 

Charty 77 jde především o zvrat výsledků helsinské konference, což by umožnilo vyčlenit 

toto protestní hnutí ze všech dobře míněných, demokratických vazeb, a učinit z něj hnutí 
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sobeckých elitářů. Rudé právo všemožně popírá autenticitu Charty 77 i jasným soudem, že šlo 

o předem připravenou akci zvenčí, což dovozuje údajně načasovaným zveřejněním jejího 

textu ve světových periodikách; za takovou akcí stojí prý světová buržoazie a sama Charta 77 

je pouze výrazem jejího pudu sebezáchovy.
108

  

 

Text Ztroskotanců uvádí řadu konkrétních jmen, vždy se stručným útokem, který má 

danou angažovanou osobu vystihovat. I zde se ovšem dikce liší. Zatímco Petr Uhl je označen 

za anarchistické individuum, Pavel Kohout za zavilého antisocialistu a Václav Havel 

opětovně za člověka s bohatým finančním zázemím, Janu Patočkovi se dostalo titulu 

reakčního profesora, který se dal do služeb antikomunismu.
109

 Redakci se patrně nezdálo 

reakční Patočkovo studium Platona. 

Nicméně tento jemný odstín v charakteristice naznačuje, jakým způsobem Rudé právo 

pracovalo s charakterním profilem zúčastněných. Patočka byl intelektuál a představoval 

v očích režimu elitu Charty – Rudé právo ho mělo očernit, v očích čtenáře by však vypadalo 

nevěrohodně, kdyby byl tak jako Uhl označen jednoduše za individuum – nebo za 

„mezinárodního dobrodruha“, jak pisatelé titulovali jednoho z čelných mužů roku 1968, 

doktora Františka Kriegela.
110

 

 Přesto i tento článek se nevyhne některým vypjatým nástrojům propagandy. Jde opět 

o sloh. Skladba je podobná, jako v případě článku Čí je to zájem. Ovšem kromě negativní 

propagandy očerňování sahá dokonce k metaforám. To aby zdůvodnil dějinnou nutnost 

socialismu. O autorech Charty míní, že zůstali „trčet jako omšelé kameny v horské bystřině, 

marně se pokoušejíc čelit přívalu vod.“
111

 V textu se dále objevují spojení typu „prodat se za 

jidášský groš“. Celková stylistika Ztroskotanců a samozvanců je nápadným návratem do 

žurnalistiky 50. let. Oba zmiňované články navíc spojuje fakt, že užívají příměru s fašismem. 

To bylo velmi vhodné, neboť jak bylo řečeno dříve, Rudé právo užívalo vzpomínek na 

fašismus a příměry k němu jakožto negativní retrospektivy, coby účinné metody propagandy. 

Tím cílilo na početnou složku čtenářů, kteří fašismus zažili alespoň v dětství (tehdejší 

padesátník byl roku 1945 právě dospělý a válku živě pamatoval.)  Konkrétně je to v článku 

řešeno odkazem na Goebbelsův citát – „v plynové komoře lze najednou otrávit několik set 
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lidí, ale dobře udělanou lží miliony.“
112

  Metafory a předkládané analogie s hnutím, jež je 

společenským vědomím jednoznačně odsouzeno – to jsou prostředky, kterými redakce 

Rudého práva usilovala o co nejlepší čtenářovu percepci. Byl tím narušen jinak obvyklý slang 

komunistických médií, zastoupený také ve Ztroskotancích, a který sloužil komunikaci redakce 

s oddaným členským jádrem strany – jen namátkou lze do tohoto slova zahrnout slova jako 

renegát, oportunista, zpátečník a jiné. Nově se „politická jazykověda“ musela na našem území 

vyrovnat s novým termínem – disident, pod který zahrnovala kromě jasných antikomunistů a 

politických oponentů nově také všechny tzv. „amorální a deklasované živly.“
113

 

 Na jiných místech Rudé právo volilo odlišnou taktiku, jak odebírat vystoupení Charty 

77 výraz konstruktivní opozice. Poukazovalo například na osamocenost opozičních 

vystoupení. K takové ilustraci sloužila závěrečná ustanovení konference v Helsinkách, a jejich 

mediální výklad jako triumfu socialismu.  Takovou interpretací bylo snadné směrovat vše 

antikomunistické do role pasivní, dožívající síly, proti které je ve vlastním zájmu dokonce i 

Západ. To se Rudé právo snažilo dokázat článkem Minuli se cílem. Ten tlumočí mimo jiné 

stanovisko George Kennana, vydávaného za stoupence Trumanovy doktríny, k záležitostem 

vedení studené války – dle kterého antisovětské kampaně budou mít nebezpečné důsledky a 

nejsou v zájmu Spojených států.
114

 Politika usmiřování, kterou se někteří představitelé 

atlantických států snažili v tomto období vést, hrála Rudému právu do karet v očerňování 

osobností disentu a stala se ukázkou mediální manipulace, jíž bylo Rudé právo schopno. 

Mediální prostor se tak stal jakýmsi „těžítkem“ společenské reality – bylo jím sděleno, že 

realita jaká je, se nachází plně v souladu se současným politickým směřováním světa. 

Metoda umělé konfrontace, kterou Rudé právo užívalo, počítala i s tak krajními 

prostředky, jako byla dehonestace chartistů prostřednictvím jejich vlastních symbolů. 

Ukázkou zde může být, jakým způsobem se mediálně manipulovalo s osobností Jana Patočky. 

Po jeho smrti se na normalizační režim snesla určitá kritika, kterou vyvracel tvrzeními o 

profesorově dlouhotrvajícím špatném zdravotním stavu. Krom toho redaktoři celou událost 

v jejím důsledku otočili.  Anulovali jakoukoli domněnku o policejním postupu jako příčině 

Patočkovy smrti a obvinili chartisty ze zneužití jeho intelektuálního kreditu ve světě. „Ve 

skutečnosti však naše společnost byla vůči němu ohleduplnější a lidštější než jeho „přátelé“, 
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 Ztroskotanci a samozvanci. In: Rudé právo. 12. 1. 1977, roč. 57, čís. 9, str. 2 
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 Ztroskotanci a samozvanci. In: Rudé právo. 12. 1. 1977, roč. 57, čís. 9, str. 2 
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konstatuje jeden ze sloupků na Patočkovu adresu.
115

 „Věděli, že v prosinci prodělal vážnou 

srdeční krizi, přesto ho podněcovali do tohoto boje proti lidu.“
116

  

Z reakčního profesora ve službách antikomunismu tak dokázalo Rudé právo v rámci 

dní „vyrobit“ pomýleného intelektuála, který naletěl jakémusi podvodu a uvěřil 

v pseudoproblém, a přesto si od samé události jeho smrti dovedlo držet takovou pozici 

odstupu, která byla dostačující k očerňujícím útokům na Chartu 77. Metodu lze kvalifikovat 

jako účelově negativní konfrontaci. 

  

Mimo ní bylo Rudému právu možno najít též konfrontaci pozitivní. Měla téměř 

výhradně ekonomické nebo vědecky – popularizační rysy a odhalovala myšlené zdroje 

domácí opozice ve snaze zastavit všestranný růst, který také všemožně dokumentovala. Ideou 

takové metody byla formulace: „Proto, aby byl zastaven růst mezinárodní prestiže ČSSR, se 

světová reakce pokusila zdiskreditovat Československo pro tzv. porušování lidských práv.“
117

 

Aby však takto stanovené heslo, které se stalo ideovým jádrem normalizační policejní represe, 

bylo možno udržet, bylo nutně zapotřebí stále proklamovat ony úspěchy a to ve jménu tzv. 

socialistického vlastenectví. Tak tomu bylo v případě mediální podpory kosmického letu 

našeho Vladimíra Remka, v součinnosti s SSSR. Bylo zdůrazněno, že zásluhou sovětského 

kosmického výzkumu se naše země stala třetí v pořadí, jež vyslala člověka do vesmíru – a 

Rudé právo povýšilo událost na symbol „nejtěsnější spolupráce“ mezi KSSS a KSČ.
118

 Dále 

byl zmíněn „tradiční“ humanismus sovětské společnosti a vědy.
119

 Nebyl pominut politický 

význam celé události – zapojení Československa do výzkumu kosmu by nebylo možné bez 

programu Interkosmos a bez sovětské „pomoci“ roku 1968.
120

 Co víc – nápadné je, že úvodní 

článek citovaného vydání je až nápadně apolitický a věnuje se detailní analýze cesty, místy i 

technologickým popisům. Děje se tak ve jménu čtenářské přístupnosti a navození sympatií 

s mediálně vděčným tématem dobývání kosmu, v jehož rámci lze propagandu skvěle krýt. 

 

 

 

                                                             
115 Zneužívají smrti. In: Rudé právo.  Tamtéž, str. 2 
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4. Vznik Federálního úřadu pro tisk a informace na 

stránkách Rudého práva a období první poloviny 80. 

let 

Vznik úřadu FÚTI lze chápat jako formální vyvrcholení a konečné zastřešení 

normalizační cenzurní praxe institucionálním rámcem. Vznik takové organizace byl dobově 

podmíněnou dogmatickou konexí mezi zájmy totalitní moci a jí vlastněnou mediální sítí. 

Prakticky byl alfou a omegou mediálního života 80. let. 

Režim iniciací vzniku takového úřadu dával najevo své přání další centralizace 

mediálního života. Zároveň šlo o zefektivnění žurnalistické práce, míní-li se takovým pojmem 

dosažení větší adaptabilnosti ústředního státního tisku na konkrétní, dobový státní zájem. 

FÚTI byl přímo odpovědný vládě.
121

 Zároveň tento orgán poskytoval vodítko pro utváření 

vztahů k zahraničním médiím. Přebíral zprávy ze sovětské tiskové agentury a rozhodoval o 

dovozu zahraničního tisku a rozhodoval o přídělu papíru pro tisk domácí, čímž se stal nutným 

komunikátorem mezi žurnalistickou sférou a politikou. Vznik úřadu znamenal – obrazně 

řečeno – posun žurnalistiky z kreativnosti na výrobní pás. 

Navíc FÚTI znamenal jistě i další, postupující ritualizaci života v redakcích. Jeho 

úkolem bylo podrobně analyzovat zaměření výpovědi obsahově závažných článků a 

upozorňovat na jejich neshody se stranickou linií. Nešlo jen o kosmetické úpravy, jak o tom 

vypovídá každoroční zvláštní období v životě nejen Rudého práva – období konce léta, 

začátku srpna do 22. 8.
122

  

V rozmezí dvou až tří týdnů se v celé československé mediální sféře aktivizovaly 

cenzurní mechanismy, které vyplývaly z dlouhodobě „normalizovaných“ – tzn. sterilních 

vztahů v redakcích. Moderátorem těchto cenzurních mechanismů byl tajemník ÚV KSČ pro 

ideologickou práci  - jeho úkolem bylo vytvářet jakousi souhrnnou „mapu mediálních témat, o 

kterých měla být veřejnost informována více a na této pomyslné „mapě“ též vyznačovat bílá 

místa – taková témata, o nichž nebylo žádoucí přinášet informace, neboť byla politicky 

závadná, nekorektní.
123

 

  O svobodě novináře publikovat se hovořilo ve stínu všudypřítomného demokratického 
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centralismu. Hovořilo se o „leninském kurzu novinářské seberealizace.“
124

 V praxi to 

znamenalo, že novinář se mohl nezávisle angažovat – např. glosovat, jen když článek 

komponoval tezemi leninismu. 

 

Náklad Rudého práva dosahoval v této době 942 000 výtisků
125

, šéfredaktorem byl od 

roku 1975 až do své předčasné smrti 8. 6. 1983 Oldřich Švestka. Tým jeho zástupců zůstal 

stejný jako za Miroslava Moce, jen Jaroslava Kořínka nahradil v 80. letech František Ryba. 

 

 

4.1    Události v Československu 

 

 Poslední desetiletí komunistického režimu u nás se neslo jak ve znamení reflexe již 

dosažených hospodářských úspěchů, často manifestovaných okázalou výstavbou ve strohém 

stylu (Palác kultury), tak v područí probíhajících globálních politických změn, jak je 

nastartovalo sovětské vedení M. Gorbačova. 

V tomto rámci Československo prošlo některými událostmi, které období dokreslují. 

Aktem, který měl ilustrovat vzrůstající vliv Československa na světové scéně, bylo zasedání 

Světového shromáždění za mír a život. Na konci června 1983 se Praha stala dějištěm pro 

jednu z největších konferencí na téma odzbrojení vůbec, samozřejmě nesenou ve výrazně 

levicové dikci.  

Rudé právo přispělo konferenci navázáním dalších tematických konexí – především 

citovanými slovy zahraničních účastníků kritizovalo západní poměry. Tak při zpovídání 

jednoho kanadského studenta se mohl čtenář dozvědět: „Myslím, že je životně důležité, aby 

mládež v naší zemi se mohla dozvědět pravdu o životě v socialismu.“
126

 Při referování o 

kongresu přikročilo Rudé právo k formě zkratkovitých interview s náhodně zvolenými 

účastníky vícekrát a jejich odpovědi zaznamenalo v článku V náruči Prahy.
127

 Spolu s faktem, 

že se shromáždění účastnili též náboženské organizace a že se setkání neomezilo jen na hlavní 

město, ale počítalo se i s návštěvami krajů, usiloval komunistický tisk přiřknout události 

světový význam, jehož by Československo bylo kulisou. 
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Základem masové publicity, které se kongresu dostalo, tak i nadále zůstávaly průběžné 

sondy do průběhu jednání a vystoupení, rozhovory a stručné reportáže, které měly čtenáři 

přiblížit jednání s pokud možno co nejvíce lidské stránky. Byla znovu užita metoda „negativní 

retrospektivy“ za pomoci analogie s událostmi 2. světové války, ale byla to metoda 

aktualizovaná, přihlížející k hrozbě jaderné války a užívající hesel typu „už nikdy více 

Hirošima.“ V celé záplavě postřehů z jednání byla neustále živena představa gigantického 

významu akce, vyjádřeními typu: „Yves Lanier, profesor psychologie na univerzitě 

v Quebeku v Kanadě prohlásil, že se poprvé účastní mírové akce takového rozsahu.“
128

 Šlo 

bezesporu o zdařilou, iluzivní manifestaci tolerance.   

Avšak v řadě událostí 80. let se vyskytla řada takových, která sice postrádala 

bombastický ráz, svým kulturotvorným významem ale dalece předčila tohoto 

„manifestačního“ ducha doby. Mezi ně patřilo udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi. 

Standardní demokratická média by nejspíš takové zprávě věnovala dostatečnou pozornost, 

zahrnující též reflexi dosavadního díla oceněného, ale Rudé právo věnovalo celou svou titulní 

stranu z 12. října 1984 otázkám mezinárodní spolupráce socialistických stran. S maximálně 

stručnou zprávou o básníkově ocenění se čtenář setkává až na straně 7, a to přímo mezi články 

titulovanými „Bavorský kabinet hájí esesáky“ a „Tisíce lidí na dlažbu“, které mají referovat o 

neukojené sociální situaci Západu.
129

 Je otázkou, do jaké míry bylo nedůstojné a především 

z editorského hlediska nevhodné umístění článku věcí vztahu režim – autor a nakolik 

výsledkem náhody, neprofesionality, či prostě preferencí, které Rudé právo pod vlivem 

leninských pouček o výchovném působení médií nutně muselo klást jinak. V každém případě, 

místo aby periodikum věnovalo autorovi obsáhlý a ucelený článek, vrací se k záležitosti na 

druhý den, tentokrát na druhé straně – místo očekávané analýzy díla se setkáváme jen se 

stručným hodnocením, které se Seifertovi dostalo jako blahopřání z úst ministra kultury 

Klusáka. Ten v blahopřejném dopise zdůraznil protifašistické a vlastenecké odstíny díla J. 

Seiferta a zvláště zdůraznil poezii, kde básník hovoří k matce.
130

 Informační hodnota, kterou 

si Rudé právo přálo zanechat ohledně události, měla nést pečeť agitovaných hodnot 

socialismu. 

Zajímavým pramenem vztahu Rudé právo – Seifert je básníkův nekrolog z ledna 1986. 

Tvrdí: „I když básníkův vývoj měl své přílivy a odlivy, jeho poezie ve všech obdobích 
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stranila míru a pokroku.“
131

 Nekrolog, jinak příliš formální a velmi decentní až strohý, si 

všímá proměny básníkovy poetiky v šedesátých letech a přechodu od verše vázaného 

k volnému.
132

 Rovněž tak si všímá Seifertova dělnického původu a příklonu k wolkerovské 

generaci básníků, kteří vesměs inklinovali k prosté sociální výpovědi. Rozdíl oproti roku 1984 

je v článku patrný. Zatímco v době udělení Nobelovy ceny nedovedlo Rudé právo s informací 

zacházet, umělo ji později o málo lépe propagandisticky využít. 

 

4.1.1    XVI. sjezd KSČ  

Největší administrativní akt jediné legální politické síly u nás našel své dějiště v právě 

dobudovaném Paláci kultury. Jako u příležitosti každého sjezdu předcházejícího i nyní titulní 

strany Práva spíše formálně ubezpečovaly čtenáře o soustavném plnění ekonomických 

závazků.  

Také XVI. sjezd byl pro stranické periodikum tradiční možností bilance. Kromě toho 

ale první strana Rudého práva z 6. dubna 1981 přináší straně též jistou vizitku – 

demonstrativně je zde otištěn dlouhý výčet zahraničních návštěvníků a delegátů 

komunistických stran Evropy. Dominující titulek nese název „Praha uvítala vzácné hosty“ a 

přitom nenechává nikoho na pochybách, že mezi ně klade především L. Brežněva.
133

  

Rudé právo ze dnů XVI. sjezdu líčí jednání účastníků jako událost vpravdě světovou a 

všímá si i reflexí v zahraničních médiích, a to také v těch západních. Zajímavou informaci 

cituje z indického periodika Patriot, který u příležitosti sjezdu vzpomínal mezinárodního 

významu Československa a jeho spolupráci s rozvojovými zeměmi a Indií zvláště.
134

 Dále 

připomíná, že první program francouzské televize přinesl zprávu o sjezdu v pondělí večer 

jako hlavní zprávu zpravodajské relace a že také ve Velké Británii si tisk všímá především 

Brežněvových projevů.
135

 Jak připomínal v oněch dnech Zdeněk Hoření, přijelo na XVI. sjezd 

o 26 zahraničních delegací více než na sjezd patnáctý.
136
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To vše bylo prezentováno jako důkaz mezinárodní prestiže Československa a 

navazovalo např. na nosný tón článků o expedici V. Remka.  Ze všech článků je ovšem 

patrné, že Rudé právo nevěnovalo ani tak pozornost obecným závěrům sjezdu, jako spíše 

reakcím cizího tisku na vystoupení Leonida Brežněva a jeho stanovisku k mezinárodní 

vojenské situaci. Velmi konkrétně se píše o řešení situace v Polsku, rozmístění raket apod. 

Rudé právo ovšem konstatuje, že „ většina hlavních britských deníků také soustředila 

pozornost na projev G. Husáka.“
137

 Součástí sjezdu byla také audio-vizuální projekce dějin 

revoluce.  

 

4.1.2    Sjezd československých novinářů v dubnu 1982 na   

stránkách Rudého práva 

 

  Jarní sjezd žurnalistů zřetelně reagoval na novou ofenzivní politiku Spojených států 

vůči Sovětskému svazu. Na obranu svého ideologického systému muselo stranické ústřední 

mobilizovat pohotově své mediální síly. Vázalo je na vedoucí pozici Josefa Valenty
138

 a 

dalších žurnalistických „kádrů.“  Právě Valentovými ústy bylo řečeno, že je potřeba kriticky 

přistupovat k těm negativním jevům, „které společnost oprávněně vzrušují.“
139

 Je třeba 

předpokládat, že těmito negativními jevy myslelo Rudé právo nedostatky v životní úrovni a 

také pravděpodobně tzv. „porušování socialistické zákonnosti“ ze strany disentu a místní 

scény undergroundu. Proto sjezd dále konstatoval, že v zostřené mezinárodní situaci a 

v v čase vzrůstu imperialismu je třeba věnovat úsilí výchově v duchu socialistického 

vlastenectví.
140

 V duchu někdejšího VI. sjezdu dále Valenta připomněl, jak důležitá je mravní 

a osobností integrita novináře a především konexe na aktuálně vyvíjenou stranickou 

politickou linii. Ideovým měřítkem sjezdu se stalo krédo, že novináře nedělá jeho průkaz, ale 

„odhodlání prosazovat celospolečenské zájmy.“
141

  Přitažlivá fasáda socialistického režimu 

měla být průběžně revitalizována praktickým heslem – Rudým právem předneseným v titulku 

článku k úvodu sjezdu: „všestranně zobrazovat život.“
142

 Druhý den sjezdu se nesl ve 
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znamení referátu Jana Fojtíka
143

, jedné z ústředních osobností české každodenní žurnalistiky 

těchto časů. Fojtík dále definoval novinářskou práci jako vázanou na stranickost a politické 

uvědomění. „V každodenně prokazované stranickosti je (…) základ úspěšnosti novinářské 

práce.“
144 

 

 Důležitým mezníkem pro studium další podoby tváře Rudého práva byla konkretizace 

další propagandistické práce. Tato konkretizace se výrazně opírala o nenáročné metody 

ekonomické propagandy, jež mohla být živena z mnohých zdrojů – reportážemi ze závodů, 

popisy inovací výrobních procesů a další. Navíc konkretizace stanovovala „zvěcnit“ 

propagandu a „uplatňovat přitažlivost příkladu vzorné práce pro společnost.
145

 Přibylo 

důležité novum: „reálně posuzovat možnosti rozvoje naší země, neslibovat nic, co 

nemáme“
146

 

 

 

4.2    Zahraniční dění a Rudé právo  

 

Ve svém náhledu světové politiky a ekonomicko – vojenských globálních otázek 

komentovalo Rudé právo především celou řadu nepříliš rozsáhlých konfliktů a intervencí, 

vedených západními zeměmi, které komentovalo jako jednoznačnou agresi. Příkladem může 

být reportáž o americké invazi do Granady. Již úvodní titulky hlásaly „Další zločin USA proti 

svobodě národů.“
147

 

 Dále článek hovoří o cynismu útočníků a za ztělesnění tohoto cynismu považuje Ronalda 

Reagana. Účelem bylo vyvolat představu amorálnosti útoku početně a technicky silnějšího 

protivníka vůči slabšímu. Zpráva ironizuje Reaganovo prohlášení, že invaze se děje v souladu 

s „životními zájmy USA.“
148

 Aby tato ironie byla podpořena nejen ideologickým 

stanoviskem, ale i fakty, zdůrazňuje dále Rudé právo, že rozlohou malá Grenada má jen asi 

1000 mužů ve zbrani – tato informace je v textu tmavě vyznačena a není nijak rozvedena.
149

 

To dosvědčuje, že v takových reportážích pracovalo Rudé právo s kouzlem nevyřčeného a 

zdánlivě nechávalo čtenáře, aby sám analyzoval situaci jako tristní. Ve skutečnosti byl čtenář 
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nepřímo konfrontován s podsouvanou šikanou americké státní moci. Vyhraňování se vůči 

každému vojenskému zásahu Západu byl vždy jen začátek metodického postupu Rudého 

práva. Také redaktorům muselo být jasné – či jim to ideologický tajemník sdělil – že nemalá 

část občanů je schopna přijímat informace ze zahraničních vysílaček a na základě svých 

jazykových znalostí tyto informace dekódovat. Proto se redakční tým zaměřil na to, aby 

případné argumenty protistrany zploštil pod zorným úhlem jednostranných soudů a zahraniční 

opozici – symbolizovanou Ronaldem Reaganem – vykreslil jako politicky nevyzrálou, jako 

věc překonané minulosti. 

 

Výmluvným příkladem pojetí zahraniční politiky Rudým právem je strana 7 z 3. 

dubna 1982. Celá strana je vymezena komentářům zahraniční politiky a jsou zde 

vyjmenována všechna témata, kterými se Rudé právo v tomto směru kdy zaobíralo: Agrese 

USA vůči malým státům v karibské oblasti, ofenziva Velké Británie proti autonomním 

snahám části Irska, údajně vzrůstající neonacismus v německy mluvicích oblastech Evropy, 

blízkovýchodní konflikt Izrael versus arabské státy a v na pohled významném rozsahu též 

aktuální „polská otázka“ – hlavní téma a každodenní otázka soustavy východního bloku. 

 K tomu je třeba poznamenat, že šikana Walensovy Solidarity ze strany komunistického 

polského režimu byla vykládána jako snaha o zachování socialismu a postupující militarizace 

polské vlády po vyhlášení výjimečného stavu pak jako nezbytné opatření, jako snaha zachovat 

polské politické jeviště pro ustálenou stranickou levici. K tomu píše Rudé právo: „Boj, který 

zahájili odpůrci socialistického zřízení, reálně ohrožoval socialistický stát i materiální základy 

života lidu.“
150

 Dále se pokračuje tvrzeními, vycházejícími z předpokladu, že tzv. imperialisté 

chtěly využít Polska jako státu, kterým započne rozpad socialismu. 

 Významná část nejen této strany ale i zbytku vydání byla věnována americké zahraniční 

politice. Reaganova politická neústupnost a nekorektnost byla pro redaktory vítanou 

příležitostí, jak jeho výroky vytěsnit coby jednoznačně militaristické nebo prostě primitivní. 

Jednu z tiskových konferencí amerického prezidenta komentuje Rudé právo v příspěvku 

„Hora porodila myš“.  

 

Návrhy americké administrativy k postupnému odzbrojování označuje za „kouřovou 

clonu“, za kterou pracuje Pentagon na dalším rozmisťování raket v Evropě.
151

 Autor 

poukazuje především na bojkot některých evropských, levicově orientovaných mírových 
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jednání, na bojkot smlouvy SALT 2 o likvidaci některých strategických zbraní a dále si všímá 

ignorace, s jakou prezident přistoupil k výzvě 173 poslanců Kongresu, kteří usilovali o 

nalezení schůdnější cesty se Sovětským svazem.
152

 Svůj komentář zakončuje Porybný 

rozsudkem nad americkým prezidentem: Zbrojit, zbrojit, zbrojit, takový byl od počátku smysl 

jeho politiky a on se tím ani netajil.“
153

 Jak vyplývá z kontextu opakujících se zpráv, obětí 

takové politiky jsou především rozvojové země třetího světa. 

 

           Rudé právo s oblibou hájilo Východní blok jako garanta práv těchto zemí a jako záruku 

jejich vlastní současné anebo budoucí politické integrity. Svého času to byly kubánské 

guerilly, kdo vyvážel do světa marxistickou politiku. Protože socialismus se prezentoval jako 

dobově dokonalý politický systém, bylo pro Sovětský svaz snadné brát naoko většinu světa 

pod svá „ochranná křídla.“ Je logické, že tradiční euro-atlantická politika, stojící na 

principech pragmatismu a tradičních vztahů, nemohla sebevíc absurdnímu humanistickému 

poselství Sovětského svazu odpovídat. Byl – li marxismus opiem intelektuálů, pak si toho 

Rudé právo bylo dobře vědomo a samo se stavělo do pozice mravního velikášství, s nímž 

komentovalo světové dění. 

  

Na prostoru, který poskytuje denní tisk, je možno filosoficky komentovat globální 

otázky jen ve značně omezené míře, ale právě to dogmatickému jazyku Rudého práva – jenž 

někdy připomínal jakousi „levicovou liturgii“ - vyhovovalo. Například reportáž Stovky 

Hirošim je příkladem účelové manipulace a propagandistického splynutí pojmů příčina - 

následek.  Reportáž pojednává o alpském lesním pásmu, kde jsou ukryty americké atomové 

hlavice. „Stovky Hirošim ukrývají Američané v těchto lesích a depech“, konstatuje text.
154

  

Text je v záhlaví doplněn titulkem „Okružní jízda kolem skladů americké smrti pro 

miliony.“
155

  

 

Pracuje tedy s jistou falešnou vizualizací, snaží se nastolit dojem, jako by cílem 

americké politiky bylo nastolit realitu jaderného konfliktu. V takových chvílích se Rudé právo 

pohybovalo ve svých komentářích k zahraniční politice skutečně na hraně emoční 

manipulace. Byla to rezignace na racionální argumentaci – vše ve jménu předpokladu, že 

čtenář snáze najde styčný bod právě v oblasti emočního nazírání obecně platných hodnot jako 
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mír nebo solidarita se zeměmi třetího světa. Za tím účelem vytvářelo právo umně líbivou 

fasádu, jejímž účelem bylo ovšem více pošramotit Reaganovu tvář. Dokládají to i reportáže u 

různých nátlakových levicových kampaní na Západě. Například Rudé právo informovalo, že 

bezmála 5000 dopisů napsaly děti ze všech koutů Spojených států prezidentu Reaganovi, a to 

jako mírový apel. „Americké děti v nich prosí prezidenta Reagana, aby zastavil jaderné 

zbrojení a zbavil je a všechno lidstvo strachu z jaderné katastrofy.“
156

 Nadsazená identifikace 

se zájmy dětí – zdání ochrany mládí – to byl pro Rudé právo způsob hanobení. 

 

Pozoruhodnými jsou články o britské invazi na Malvíny. V Argentině, která konflikt 

vyvolala, totiž vládla vojenská junta, s kterou se režim ČSSR nemusel ztotožnit. Protože tak 

nemohl učinit ani v případě Británie, nařklo Rudé právo Británii výmluvně ze snah o 

kolonizaci.
157

 V situaci jako byla tato, nebyl užit slovník ideologie – namísto toho se 

poukazovalo na ekonomickou zátěž. 

 

 

4.2.1    Změny ve vedení Sovětského svazu  

 

Rok 1982 byl na poli mezinárodní politiky rokem zásadních změn. Za vlády Leonida 

Iljiče Brežněva (u moci od roku 1964) se stále více projevoval ekonomický a technologický 

úpadek SSSR. Ekonomický úpadek země byl do jisté míry zaviněn zvyšujícími se náklady na 

zbrojení. Dalším kritickým bodem ve zhoršujících se sovětsko-amerických vztazích se 

ukázala sovětská invaze do Afghánistánu. Krize se ještě více prohloubila po nástupu Ronalda 

Reagana na post prezidenta USA. Reaganův odmítavý postoj k dosavadní politice SSSR 

zapříčinil konec vlny politiky détente.
158

 Brežněv vládl SSSR plných 18 let, ale již od 

poloviny 70. let se jeho zdravotní stav rapidně zhoršoval, ve vedení státu však zůstal až do své 

smrti, tedy do 10. listopadu 1982.  

Rudé právo přineslo informaci o Brežněvově smrti o dva dny později. Událost 

takového rozsahu a s tak velkým politickým dopadem si vyžádala patřičný prostor. 

V pátečním vydání je proto Brežněvovi věnována polovina listu. Titulní strana je věnována 

informacím původem ze SSSR, zejména pak nekrologu, vydaném ÚV KSSS, prezidiem 
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Nejvyššího sovětu SSSR a radou ministrů SSSR. Nechybí ani soustrastný telegram z pera ÚV 

KSČ, prezidenta republiky a vlády. Na Brežněva je vzpomínáno jako na příkladného 

komunistu, pokračovatele Leninova odkazu a samozřejmě jako na mírotvůrce. Na druhé 

straně Rudé právo informuje o 15. listopadu, tedy dnu Brežněvova pohřbu, jako o dni státního 

smutku. V rubrice Kultura je vzpomenut také Brežněvův kulturní odkaz. Z pohledu dnešního 

přístupu k informacím je však nejzajímavější strana sedmá, která se věnuje reakcím ostatních 

států na Brežněvovo úmrtí. V případě reakce Velké Británie Rudé právo nezapomíná 

zdůraznit tamní chybnou interpretaci sovětské mírové zahraniční politiky. Zajímavé je také 

označení Brežněva jako přítele afghánského lidu v telegramu zaslaném představiteli 

Afghánistánu.
159

 V následujícím čísle se dozvídáme o nově zvoleném nástupci L. Brežněva ve 

funkci generálního tajemníka ÚV KSSS Jurije Andropova. Leonid Brežněv stihl Andropova 

doporučit již měsíc před svou smrtí. V tomto čísle přichází čas na projevy upřímné soustrasti 

z úst zasloužilých pracovníků a občanů Československa. Strana třetí je věnována Brežněvově 

návštěvě Československa v roce 1971. Zahraniční rubrika informuje o mírovém odkazu L. I. 

Brežněva, který si připomínají snad veškeré státy světa. Zejména v případě USA vyjadřuje 

Rudé právo upřímnou radost nad polevením protisovětské hysterie v amerických médiích.
160

 

Vydání Rudého práva z 15. listopadu 1982 je věnováno státnímu pohřbu L. I. Brežněva, jehož 

se zúčastnili také nejvyšší představitelé ČSR: G. Husák, V. Biľak, L. Štrougal a Č. 

Lovětinský. Událostem okolo změn ve vedení SSSR je věnováno ještě číslo následující. 

Obsah stránek Rudého práva se potom pomalu vrací do původních kolejí. 

Z průběhu následujících událostí je známo, že zdravotní stav Brežněvova nástupce 

nebyl nejlepší. Andropov se přesto vrhl na sérii reforem, jimiž si vysloužil pověst komunisty 

s jasným programem. Andropovův cíl, tedy omladit vedení SSSR a bojovat s korupcí, však 

nebyl zcela naplněn. Zásadním změnám zabránila jeho smrt v únoru 1984. Ačkoliv Andropov 

doporučil za budoucího generálního tajemníka Gorbačova, vedení se rozhodlo pro 

Brežněvovo alter ego, třiasedmdesátiletého Konstantina Černěnka.
161

 Černěnkův věk a 

zdravotní stav mu neumožnil podniknout zásadní politické kroky. Ve vedení SSSR byl 

v období od 13. února 1984 do své smrti, 10. března 1985. Následující den byl generálním 

tajemníkem ÚV KSSS zvolen Michail Gorbačov. Muž, na jehož názory se někteří 

konzervativní představitelé SSSR dívali s nedůvěrou. O zvolení Gorbačova generálním 
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tajemníkem si čtenáři Rudého práva mohli přečíst již následující den, tedy 12. března 1985. 

Gorbačov se ve svém projevu, následujícím po jeho zvolení, zdržel radikálních prohlášení a 

odmítl změnu stranické linie (zřejmě aby svou nově nabytou pozici nevystavil nebezpečí).
162

 

Z oznámení na první straně Rudého práva ze dne 12. března 1985 je patrné, že českoslovenští 

vedoucí komunisté si přáli zachování dosavadního směřování sovětské politiky. Neustálé 

vyzdvihování nezbytnosti zachovat dosavadní politické směřování ukazuje snahu novinářů 

zabránit jakýmkoli pochybnostem o možnosti změny. V pěti následujících číslech Rudého 

práva je neustále zdůrazňována politika prosazovaná K. Černěnkem, za kterou je až nekriticky 

oslavován. To, že Gorbačov myslel své reformní kroky opravdu vážně, nemohl prostý čtenář 

díky neustále zdůrazňované kontinuitě tušit. Tato kontinuita je navíc zdůrazněna vyobrazením 

Černěnka i Gorbačova jako oddaných leninistů.
163

 

 

4.2.2    Bojkot XXIII. letních olympijských her  

O místě konání XXIII. letních olympijských her se rozhodlo již na zasedání MOV 

v lednu 1978, kdy jediným kandidátem zůstalo kalifornské Los Angeles. V té době se dal 

pozorovat pokles zájmu o pořádání olympijských her. Na vině mohl být rostoucí 

„gigantismus“ her a také finanční krach her v Montrealu, či události na OH v Mnichově. Hry 

v Los Angeles byly již od samého počátku v ohrožení. Proti konání her byl nejen samotný stát 

Kalifornie, ale i samotní představitelé města, kteří odmítli (na nátlak občanů) hry financovat. 

Situaci zachránila skupina místních podnikatelů, vedená Peterem Ueberrothem, kteří se 

rozhodli uspořádat hry ve vlastní režii. Navíc přislíbili MOV podíl na předpokládaném zisku. 

Mezinárodní olympijský výbor kvůli tomu dokonce i pozměnil Olympijskou chartu. Jednalo 

se o článek 4, podle jehož nového znění může olympijské hry organizovat i soukromá skupina 

komerčního charakteru.
164

 Představitelé východního bloku tvrdili na 11. olympijském 

kongresu v Baden-Badenu, že k největším problémům budoucnosti olympijských her patří to, 

že začínají převládat zájmy podnikatelů a byznysmenů. „Komercionalizace sportu může 

udělat z olympijských her veletrh a ze sportovců obchodní cestující“, uvedla delegace 

Sovětského svazu.
165

 Ke kritice takového pojetí her se připojilo i Rudé právo.  
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V článku z 21. dubna 1984 je vyjádřeno pohoršení nad tím, že služby poskytované 

účastníkům her nebyly nikdy tak drahé.
166

 Ve stejném článku je kritizováno rozhodnutí 

pořadatelů o uspořádání tzv. ohňové štafety. Kdokoliv mohl nést olympijskou pochodeň na 

úseku dlouhém jeden kilometr za poplatek 3000 dolarů. Článek se kriticky zaměřil také proti 

dopravní situaci v Los Angeles, proti přílišnému smogu, proti neochotě organizátorů 

uspořádat mezinárodní tábor mládeže a hlavně proti jejich ochotě udělit akreditaci 

rozhlasovým stanicím Svoboda a Svobodná Evropa.  

26. dubna Rudé právo informuje o stížnosti, kterou přijal předseda a další činitelé MOV 

z rukou národního olympijského výboru SSSR. V této stížnosti jsou shrnuty požadavky a 

kritiky týkající se nadcházejících her. Předseda MOV J. A. Samaranche některé z požadavků 

zhodnotil jako oprávněné a s organizátory vyjednal jejich nápravu.
167

 Zároveň se v situaci 

kolem olympiády odrážela i situace na mezinárodním politickém poli. Z obou stran (ze strany 

USA i SSSR) padala obvinění ze špionáže a ze snahy narušit poklidný průběh her. Do 

Spojených států měli být automaticky vpuštěni všichni sportovci vybavení platným národním 

pasem a olympijskou identifikační kartou, aniž by museli žádat o získání víz. Americké 

velvyslanectví v Moskvě však požadovalo po sovětské výpravě seznam všech členů delegace 

právě pro udělení víz. Sovětský svaz naopak žádal povolení ke kotvení sovětské lodi 

v losangeleském přístavu. Tyto události vedly k útokům z obou stran. V československém 

tisku se hovořilo o agresivní protisovětské kampani ze strany americké vlády a tisku. 

V článku z 16. dubna 1984 se dokonce mluví o nové studené válce, resp. o „studené válce 

proti olympijským idejím“.
168

  

Stupňující se výhrady vůči organizátorům se odrazily v prohlášení Národního 

olympijského výboru SSSR z 9. dubna 1984, které je vlastně jakýmsi shrnutím dosavadních 

výtek. Podle prohlášení se ve Spojených státech rozpoutala rozsáhlá kampaň proti účasti 

SSSR na olympiádě. Koalici za zákaz Sovětů podporují oficiální kruhy USA, sportovcům a 

oficiálním činitelům se otevřeně vyhrožuje fyzickým napadením a různými provokačními 

akcemi. V Los Angeles se prý připravují politické demonstrace a mítinky a už teď se vyvěšují 

transparenty a plakáty nepřátelsky zaměřené proti socialistickým zemím.
169

 Následující den 

reagoval na toto prohlášení Peter Ueberroth. Podle Rudého práva přiznal, že se USA 

dopustily porušení Olympijské charty, když americké velvyslanectví v Moskvě požadovalo 

od sovětského ministerstva zahraničních věcí údaje pro udělení vstupních víz sovětským 

sportovcům. „Členům olympijského týmu musí být a bude povolen příjezd do USA na 

                                                             
166 Nebezpečné plány. In: Rudé právo. 21. 4. 1984, roč. 64, čís. 96, str. 8 
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 Uznána oprávněnost všech požadavků. In: Rudé právo. 19. 4. 1984, roč. 64, čís. 94, str. 8 
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 Studená válka proti olympijským idejím. In: Rudé právo. 16. 4. 1984, roč. 64, čís. 91, str. 8 
169 Společným úsilím uhájit ideály olympijského hnutí. In: Rudé právo. 10. 4. 1984, roč. 64, čís. 86, str. 1 
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základě olympijské akreditace.“
170

 Obdobné stanovisko jako sovětský olympijský výbor 

zaujal pochopitelně i Československý olympijský výbor ve svém Stanovisku k přípravě OH v 

Los Angeles z 13. dubna 1984.
171

 V dubnu 1984 poprvé přišly na řadu myšlenky o neúčasti 

výprav zemí sovětského bloku. 17. dubna vychází článek se stanoviskem NOV SSSR, podle 

nějž SSSR neusiluje o bojkot olympijských her. Slovo bojkot dle něj patří spíše do slovníku 

opačných protisovětských sil.
172

 V souvislosti s protisovětskou kampaní ze stran amerických 

médií se k výtkám vůči organizačnímu výboru her přidala ještě otázka bezpečnosti účastníků 

her ze zemí sovětského bloku. Organizační výbor her vzal na popud MOV všechny výtky na 

vědomí a snažil se o vytvoření všestranných optimálních podmínek pro účastníky her. 

Politbyro ÚV KSSS se účastí sovětských sportovců na OH zabývalo 3. května 1984. O pět dní 

později zasedal NOV SSSR. Rudé právo oznámilo jeho rozhodnutí v článku z 10. května 

1984. Podle článku členové NOV jednomyslně odhlasovali neúčast v Los Angeles, protože 

úřady USA nevzaly stanovisko MOV z 24. dubna na vědomí a nadále se hrubě vměšují do 

záležitostí, jež jsou výlučně v kompetenci organizačního výboru.  

Následují známé argumenty o protisovětské hysterii, extremistických organizacích 

apod. „Národní olympijský výbor SSSR je za těchto podmínek nucen prohlásit, že účast 

sovětských sportovců na XXIII. Olympijských hrách není možná.“ Rozhodnutí končí větou: 

„Přijetím tohoto rozhodnutí bychom nikterak nechtěli vrhnout stín na americkou veřejnost a 

zkalit dobré vztahy, spojující sportovce našich zemí.“
173

 O postoji Československa se 

rozhodlo o den později, 11. května 1984 na předsednictvu ÚV KSČ. Rudé právo informaci o 

rozhodnutí předsednictva přineslo o několik dní později. Úvodní slovo přednesl předseda ÚV 

ČSTV Antonín Himl. Posoudil situaci v přípravách her a upozornil na zcela mimořádné, 

nebezpečné podmínky, které jsou připravovány v olympijském městě pro sportovce 

socialistických zemí. Vzpomněl na marné snahy sovětského olympijského výboru o zjednání 

nápravy a vytvoření vyhovujících podmínek. „Proto jsme v předsednictvu ÚV ČSTV dospěli 

k názoru nezúčastnit se XXIII. Olympijských her na protest proti hrubému porušování 

Olympijské charty, proti zneužívání olympiády k reakčním politickým cílům.“ V projevu také 

připomněl, že MOV byl nucen činit různé ústupky proti olympijským zvyklostem a povolovat 

výjimky z Olympijské charty. Kritizoval soukromopodnikatelský charakter organizačního 

výboru v Los Angeles a komerční zneužití celých her. „Nepředkládáme tento návrh s lehkým 

srdcem, ale jsme přesvědčeni, že jakékoli jiné řešení by poškodilo nejen náš sport, ale i 

                                                             
170 V Los Angeles se připravují provokace. In: Rudé právo. 11. 4. 1984, roč. 64, čís. 87, str. 8 
171 Nutnost respektovat olympijskou chartu. In: Rudé právo. 13. 4. 1984, roč. 64, čís. 89, str. 1 
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 Vážné znepokojení. In: Rudé právo. 17. 4. 1984, roč. 64, čís. 92, str. 8 
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 Americké úřady znemožnily účast sovětských sportovců na olympiádě. In: Rudé právo. 10. 5. 1984, roč. 64, 
čís. 109, str. 1 
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posvátnou olympijskou myšlenku.“
174

   

V souvislosti s těmito rozhodnutími se počítalo s negativními reakcemi jak ze strany 

veřejnosti, tak ze strany samotných sportovců. Za viníka neúčasti byli proto zatvrzele 

označováni představitelé USA v čele s prezidentem R. Reaganem. Zdůrazňována byla také 

ohrožená bezpečnost sportovců, již podle prohlášení představitelů vlád jednotlivých 

neúčastnících se států nebylo možné zajistit.
175

 Rudé právo 25. května 1984 oznámilo, že 

předešlého dne se v Praze konalo setkání představitelů sportovních a tělovýchovných 

organizací socialistických zemí. Na setkání přijela i delegace MOV ve velmi silném složení. 

V čele byl předseda MOV J. A. Samaranch, dále jeho místopředseda Alexandru Sipercu, 

ředitelka MOV Monique Berliouxová, předseda Asociace národních olympijských výborů 

Mário Vasquez Raňa a předseda Asociace federací letních olympijských sportů Primo 

Nebiolo.  

Představitelé socialistických zemí přijali komuniké, podle něhož Reaganova 

administrativa neprovedla účinná opatření k zajištění bezpečnosti sportovců socialistických 

zemí. Proto musely tyto země rozhodnout o své neúčasti na hrách. V závěru komuniké se 

píše, že je nutno pečlivěji vybírat města jako organizátory olympijských her a bylo vyjádřeno 

znepokojení, že příští olympiáda se bude konat v jihokorejském Soulu.
176

 Již 26. května se v 

novinách objevila zpráva, že sportovci socialistických zemí dostanou příležitost ke 

vzájemnému měření sil na velkých sportovních soutěžích, jejichž zásady dohodli v minulých 

dnech představitelé sportovních a tělovýchovných organizací těchto zemí. Tyto soutěže 

neměly údajně být alternativou olympijských her a měly vytvářet podmínky k vrcholným 

výkonům.
177

 Uskutečnily se pak v různých socialistických zemích. 

 

 

 

 

                                                             
174 Podmínky vytvořené organizátory OH znemožnily účast čs. sportovců. In: Rudé právo. 14. 5. 1984, roč. 64, 
čís. 112, str. 1 a 7 
175 Do obhajoby rozhodnutí byli zapojeni i někteří sportovci. Viz. Vinna je Reaganova vláda. In: Rudé právo. 25. 
5. 1984, roč. 64, čís. 122, str. 8 
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 Všem stejné podmínky. In: Rudé právo. 25. 5. 1984, roč. 64, čís. 122, str. 8 
177 Soutěže socialistických zemí. In: Rudé právo. 26. 5. 1984, roč. 64, čís. 123, str. 8 
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5. Vývoj Rudého práva ve druhé polovině 80. let do 

pádu komunismu 

Po smrti K. Černěnka bylo zřejmé, že dosavadní politika vedení SSSR i jejích satelitů 

musí nabrat jiný směr. Vláda konzervativních vůdců uvedla SSSR do hluboké krize, ze které 

jej bylo nutné vyvést. Naději na změnu vidělo vedení Sovětského svazu v osobě Michaila 

Gorbačova. Přestože se Gorbačov zpočátku zdráhal vystoupit otevřeně s kritikou vůči politice 

strany, uvědomoval si nutnost reforem nutných k udržení stávajícího systému. První 

informace o chystaných změnách přineslo Rudé právo v únoru 1986. V otištěné politické 

zprávě ÚV KSSS XXVII. sjezdu KSSS říká: „Vždy, když před naší zemí vyvstávají nové 

úkoly, nalézá strana způsoby jejich řešení... Dobře si ale také strana uvědomuje, že už se nelze 

dále vyhýbat naléhavým problémům v rozvoji společnosti, smiřovat se s nezodpovědností, 

nenáročností a setrvačností“
178

 Na sjezdu strany začal Gorbačov hovořit o potřebě hlubokých 

reforem a nutnosti posílit „socialistickou demokracii“.  

Činnost redakce Rudého práva vycházela i v této době ze závěrů zasedání ÚV KSČ. 

Navíc se musela zaměřovat na aktuální otázky, které byly ve středu zájmu obyvatel 

Československa. Mezi témata, která vyvolávala vyšší pozornost čtenářů, patřily například 

reakce na lednové výtržnosti na Václavském náměstí (1989), vnitřní trh, dodavatelsko-

odběratelské vztahy, životní prostředí, spotřeba nafty v zemědělsko-potravinářském 

komplexu, činnost podniků, které musely připravit na konci 80. let konsolidační program, 

cenová problematika, inflace apod. Rudé právo zejména na konci 80. let rozšířilo rubriku 

komentářů, která reagovala na projevující se občanskou nespokojenost. Typickými články 

této rubriky byly např. Kdo je Václav Havel (3. 3. 1989), článek doc. Kozla Je čas se vyjádřit 

(19. 4. 1989), článek o činnosti A. Dubčeka V roli „zachránce“ socialismu (29. 3. 1989), 

Demokracie není anarchie (14. 6. 1989) a další. Tyto články ovšem vyvolaly značnou 

podrážděnost, do redakce chodily anonymní i výhružné dopisy na adresu autorů článků a celé 

redakce. Ze Zprávy o plnění závěrů 10. zasedání ÚV KSČ
179

 je patrné, že veliký význam 

přiřazovalo předsednictvo ÚV KSČ rubrice Na dotazy čtenářů. Ve zprávě se k této 

problematice doslova uvádí: „…Problém, před kterým stojí v této souvislosti nejen Rudé 

právo, spočívá v tom, nakolik je účelné vést polemiku s konkrétními osobami z řad 

                                                             
178 S odpovědností za socialismus, za mírový život lidstva. In: Rudé právo. 26. 2. 1986, roč. 66, čís. 48, str. 1 
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 Zpráva o plnění závěrů 10. zasedání ÚV KSČ v činnosti Rudého práva a plán činnosti redakce na druhé 
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KSČ, zápis č. P 124/89, karton 6, bod č. j. 8166 
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nezákonných skupin, neboť v tom spočívá i nebezpečí jejich nežádoucí popularizace… Až na 

výjimky vylučuje Rudé právo přímou polemiku s relacemi Svobodné Evropy, nepřímo však 

podle potřeby reaguje. K sledování této problematiky vytvořila redakce operativní analytickou 

skupinu v čele se zástupcem šéfredaktora…“
180

 Podstatně se v této době rovněž zvýšil podíl 

materiálů, jež psali sami čtenáři, nebo které byly těmito čtenáři inspirovány. Rudé právo 

otiskovalo i (do jisté míry) rozporné názory, publikované zejména v rubrikách Z redakční 

pošty, Diskusní tribuna a Řekli – napsali.  

V průběhu roku 1989 bylo Rudé právo dokonce 14 krát předmětem soudního sporu, 

což byl sedminásobně větší počet, než ve stejném období předtím. Šest z těchto sporů se 

týkalo morálně – etických problémů, osm sporů bylo „státobezpečnostního“ charakteru: s 

Rudým právem se soudili např. chartisté (P. Uhl, J. Šiklová nebo Jan Urban), členové dalších 

nezákonných skupin a emigranti.
181

 

Náklad listu odpovídal možnostem plánovaného množství papíru: náklad ve všední 

dny dosahoval 1 120 000 a sobotní 1 590 000 výtisků. Asi 97% nákladu bylo realizováno 

v ČSR, 20 000 výtisků na Slovensku, 10 000 v zahraničí.
182

 Těsná každodenní spolupráce 

Rudého práva s listem Pravda umožňovala přetisk řady materiálů celostátního významu i pro 

slovenského čtenáře. Šéfredaktorem byl od roku 1983 až do konce komunistické éry Zdeněk 

Hoření, jeho zástupci stejně jako na konci 70. let V. Gerloch, F. Ryba a A. Zázvorka, od 80. 

let byl pak zástupcem šéfredaktora i Zdeněk Porybný. 

 

5.1  Přiznání nutných hospodářských změn na stránkách   

Rudého práva 

V průběhu zasedání XXVII. sjezdu KSSS přinášelo Rudé právo většinou pouze 

informace v přesném znění dle oficiálních vyjádření Moskvy. Opakovala se prohlášení o 

nutnosti oživit ekonomiku, zlepšit přeshraniční spolupráci a vzdělávání. Nutnost reforem 

potvrdili v Rudém právu otištěné názory „pracujících“, kteří reformám souhlasně přitakávali a 
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uváděli příklady z praxe.
183

 4. března 1986 byl otištěn program, který měl zajistit urychlení 

sociálně ekonomického rozvoje SSSR.
184

 To, že nový směr vedení státu bude mít dopady i na 

jiné státy sovětského bloku (včetně Československa), se potvrdilo hned následující den. 

Gustáv Husák ve svém rozhovoru pro sovětskou televizi kvitoval rozhodnutí ÚV KSSS a 

zdůraznil, že oba státy jsou si podobné, řeší podobné problémy, a proto se také koncepce 

nového hospodářského programu objeví na programu XVII. sjezdu KSČ.
185

 Rudé právo 

neustále ujišťuje, že chystané přeměny jsou v souladu se socialismem a leninismem, čímž se 

snaží odvrátit nebezpečí podkopání ideologických základů obou režimů.  

Vysvětlení zájmu občanů o dění v SSSR snahou učit se ze sovětského příkladu deník 

zkresluje touhou občanů poznat skutečné změny v SSSR, které by potenciálně mohly vést k 

liberalizaci režimu i v Československu. Snaha prezentovat postoje československých 28 

komunistů jako proreformní, což je výrazně zkreslená informace, má proto za cíl občany 

uchlácholit a umenšit dalekosáhlý význam sovětských přeměn.
186

 Na zasedání XVII. sjezdu 

KSČ, které začalo 24. března 1986, G. Husák přednesl politickou zprávu ÚV KSČ, která 

obsahovala mimo jiné také strategii urychlení sociálně ekonomického rozvoje, z níž je 

inspirace politikou SSSR více než patrná.
187

 Veřejné mínění o nutnosti reforem zcela jistě 

podpořila také návštěva M. Gorbačova v ČSR v následujícím roce. Rudé právo informuje i o 

setkání M. Gorbačova s generálním tajemníkem ÚV KSČ Gustávem Husákem, přičemž 

oznamuje, že vedli dialog převážně o ekonomických tématech a o spolupráci.
188

  

Z článků z průběhu návštěvy je patrné, že politika československé KSČ se bude ubírat 

stejným směrem jako ta sovětská. Jedním z příznivců reforem tzv. přestavby 

v československých podmínkách byl také Miloš Jakeš. Jakeš byl na návrh G. Husáka zvolen 

17. prosince 1987 novým generálním tajemníkem komunistické strany. Hned ve svém 

úvodním projevu, otištěném na stránkách Rudého práva, potvrzuje směr, kterým se politika 

strany bude ubírat, a zdůrazňuje důležitost nastolených reforem.
189

 Informace o přijetí 

dokumentu o komplexní přestavbě hospodářského mechanismu ČSSR přineslo Rudé právo na 
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titulní stránce hned následující den. Zajímavý je směr, kterým se ubírala rétorika Rudého 

práva v souvislosti s přijetím programu přestavby a s Gorbačovými návrhy na demokratizaci 

společnosti. Na milost byla vzata forma reforem podporovaných shora, tedy vládou. Začínají 

se objevovat články přijímající demokracii a její začlenění do systému socialistického státu.
190

 

Přes veškeré snahy o vzbuzení dojmu demokratizace společnosti však ve státě vládl 

tuhý režim „normalizace“. Zásadní společenské změny se zdály být v nedohlednu a tak 

„poklidné vody“ stránek Rudého práva narušovaly pouze zprávy o činnostech „protistátních 

živlů“. Projevy nespokojenosti však byly zamlčeny dříve, než mohlo dojít ke kladení otázek 

veřejností. Jednou takovou špatnou zprávou byla také emigrace populárního zpěváka 

Waldemara Matušky. Informaci o Matuškově emigraci přineslo Rudé právo 4. září 1986. 

V článku „Morální pád jednoho zpěváka“ jsou zpochybňovány Matuškovy důvody k útěku a 

autor vyjadřuje rozhořčení nad zpěvákovou „nevděčností“. Rudé právo nepochybuje, že 

zpěvák patří k těm, kteří „…se dožijí velkého zklamání“.
191

 Čtenář mezi řádky mohl vycítit 

zklamání představitelů země ze zpěvákova činu, jakoby nedokázali pochopit jeho motivaci. 

Emigrace W. Matušky spolu s dalšími jednotlivými zprávami o nespokojenosti se státním 

zřízením pak tvořili střípky do mozaiky narůstající občanské nespokojenosti. 

 

5.2    Rudé právo a období projevující se občanské 

nespokojenosti 

V roce 1989 došlo v redakci Rudého práva k výrazné kádrové změně. 10. února 1989 

předložil šéfredaktor Zdeněk Hoření na zasedání schůzi sekretariátu ÚV KSČ návrh 

kádrových změn a zvýšení systemizace redakce, který byl následně 16. února na 89. schůzi 

sekretariátu ÚV KSČ přijat. Jednalo se o uvolnění z funkcí vedoucích oddělení redakce Jana 

Lipavského a Svatopluka Smutného, přičemž druhým bodem tohoto usnesení byl návrh na 

rozšíření systemizace redakce Rudého práva o místa sedmi redaktorů, na která byli následně 

mezi jinými i J. Lipavský a S. Smutný obratem dosazeni. Redakce vycházela z dokumentu 

předsednictva ÚV KSČ „Uplatňování leninské zásady otevřené informovanosti veřejnosti 

tiskem, rozhlasem a televizí“ z října 1987, na jehož základě měla být redakce rozšířena o další 

redaktory – komentátory, kteří by v souladu s pokyny šéfredaktora odpovídali na závažné 

dopisy čtenářů a také vykonávali některé úkoly podle požadavků kladených na redakci 
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 Více demokracie znamená více socialismu. In: Rudé právo. 22. 12. 1987, roč. 68, čís. 300, str. 1 
191 Morální pád jednoho zpěváka. In: Rudé právo. 4. 9. 1986, roč. 66, čís. 208, str. 2 
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ústředním výborem KSČ.
192

 Komentátor měl z vlastní iniciativy zabezpečovat aktuální 

materiály, úvodníky, komentáře, poznámky, odpovědi na otázky čtenářů a jiné publicistické 

formy. Pro tyto účely redakční rada rozhodla rozšířit dosavadní skupinu komentátorů a 

reportérů Rudého práva na 8 členů: 

1) Komentátor pro vnitropolitické otázky – Jarmila Houfová, 

2) Komentátor pro otázky ekonomické politiky – Svatopluk Smutný, 

3) Komentátor pro otázky sociální politiky strany – Jan Lipavský, 

4) Komentátor pro otázky vědeckotechnického pokroku – Stanislav Stibor, 

5) Komentátor pro otázky kulturní politiky strany – Jan Kliment, 

6) Komentátor pro zahraničněpolitické otázky – Miroslav Kubín, 

7) Reportér – Jiří Stano a 

8) Reportér – Zdeněk Kropáč. 

Dále bylo v plánu rozšíření redakce o funkci stálého grafika, jelikož se přecházelo na novou 

ofsetovou techniku. K 1. lednu 1989 čítala redakce Rudého práva celkem 141 redaktorů, 

z toho 12 stálých zahraničních zpravodajů a 15 mladších redaktorů a elévů, kteří nebyli 

v nomenklatuře sekretariátu ÚV KSČ.
193

  

Události roku 1989 jsou dostatečně známé – společenská nespokojenost vyústila 

v lednu do demonstrací tzv. Palachova týdne, po kterých následovalo zatčení a souzení 

Václava Havla, petice Několik vět, kterou podepsali i někteří aktivní novináři, a řada dalších 

drobných incidentů přinášejících důkazy o tom, že síla režimu slábne, a že lidé se přestávají 

bát represí. Na konci 80. let můžeme zaznamenat vysoký nárůst občanských aktivit, jejichž 

projevem byl vznik nových nezávislých iniciativ, protirežimní demonstrace, petiční hnutí, 

individuální protestní dopisy vedoucím politickým představitelům nebo kvalitativní i 

kvantitativní nárůst samizdatové produkce. Stoupající občanská angažovanost především mezi 

mladými lidmi souvisela s prohlubujícími se ekonomickými problémy země v druhé polovině 

80. let. Normalizační režim měl problémy se zajištěním jednoho ze základních předpokladů 

své stability, a sice s udržením trvalého růstu životní úrovně. Zprávy o změnách směrem ze 

                                                             
192 Kádrové změny a zvýšení systemizace redakce Rudého práva, Národní archiv, fond N5 (1261/0/20) – 
Sekretariát ÚV KSČ, zápis č. S 89/89, karton 1, bod č. j. 6994, příloha III, str. 1 
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Sekretariát ÚV KSČ, zápis č. S 89/89, karton 1, bod č. j. 6994, příloha III, str. 3 
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SSSR spojené s nástupem M. Gorbačova k moci pak zvýšily naději československých občanů 

na změny.
194

  

Hned první měsíc roku 1989 naznačil stranickému vedení v Praze, jak rychle se měnila 

podmíněná loajalita většinové společnosti v omezené odmítání.
195

 Již v prosinci 1988 došlo 

k výjimečné události. Nový vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze Miroslav 

Štěpán povolil opoziční demonstraci svolanou při příležitosti Dne lidských práv na 10. 

prosince. Účastníci demonstrace, kterých se sešlo na tři tisíce, byli z událostí rozpačití.  

Z povolení akce nebylo zřejmé, zda se jedná o dílčí liberalizaci režimu, nebo jde pouze o 

„Potěmkinovu vesnici“ postavenou z důvodu návštěvy Prahy francouzským prezidentem 

Mitterandem. Druhá možnost se zdá pravděpodobnější i z důvodu kombinace obou informací 

v Rudém právu.
196

 Potvrzují to i události tzv. Palachova týdne, který odstartoval 15. ledna 

1989. Několik dní předtím byla událostem okolo činu Jana Palacha věnována zmínka 

v Rudém právu, které připomínalo jeho „zbytečné“ upálení z doby před dvaceti lety. V článku 

se objevuje také informace o chystané pietní akci, kterou ohlásili představitelé disentu. 

Vzhledem k tvrzení, že Palach byl k upálení donucen, je vyslovena obava o opakování 

podobné tragédie a také se není čemu divit, že ONV ohlášenou akci nepovolil.
197

 V neděli, 15. 

ledna se i přes zákaz sešlo na Václavském náměstí několik tisíc lidí. Nezainteresovaný čtenář 

však z krátké zprávy ČTK, která vyšla v Rudém právu následující den, může nabýt dojmu, že 

se jednalo o shromáždění malé skupiny protistátních živlů a kriminálníků,
198

 ačkoliv měla 

redakce Rudého práva v této době za úkol více polemizovat s názory šířenými nezákonnými 

skupinami a v těchto polemikách „brát opozici vítr z plachet“ tím, že problémy, ale i odpovědi 

na ně, vysloví redakce Rudého práva jako první.
199

 Následující den je rozehnání demonstrace 

ospravedlňováno z důvodu údajného vyhrožování opakováním Palachova činu.
200

 K uklidnění 
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 PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v období tzv. normalizace (1969-1989) – faktor 
stability i indikátor rozkladu komunistického režimu. In: Český a slovenský komunismus (1921-2011). Jan Kalous 
– Jiří Kocian (eds.). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 
str. 175 
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 VILÍMEK, Tomáš. KSČ a SED – socialistický internacionalismus? In: Český a slovenský komunismus (1921-
2011). Jan Kalous – Jiří Kocian (eds.). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Ústav pro studium 
totalitních režimů 2012. str. 363 
196 To nejzákladnější lidské právo. In: Rudé právo. 10. 12. 1988, roč. 69, čís. 291, str. 1 
197 Bylo to hazardérství. In: Rudé právo. 12. 1. 1989, roč. 69, čís. 10, str. 2 
198 Zpráva ČTK. In: Rudé právo. 16. 1. 1989, roč. 69, čís. 13, str. 1 
199 Zpráva o plnění závěrů 10. zasedání ÚV KSČ v činnosti Rudého práva a plán činnosti redakce na druhé 
pololetí roku 1989 s výhledem do XVIII. sjezdu KSČ, Národní archiv, fond N69 (1261/0/9) – Předsednictvo ÚV 
KSČ, zápis č. P 124/89, karton 6, bod č. j. 8166, str. 10 
200 Záměr je jasný: provokovat k neklidu. In: Rudé právo. 17. 1. 1989, roč. 69, čís. 14, str. 1 a 2 
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všeobecného povědomí sloužili i následující články, striktně odsuzující účastníky demonstrací 

a osočující „živly“ z narušení poklidného pražského života.
201

  

Zvláštním paradoxem je spojení pražských demonstrací se zasedáním Konference o 

evropské bezpečnosti ve Vídni. Z pohledu současné historiografie je zřejmé, že zatímco 

v Praze docházelo k násilnému rozhánění a zatýkání demonstrantů i náhodných 

kolemjdoucích, ve Vídni mezitím vládní představitelé podepisovali závěrečnou dohodu o 

respektu k lidským právům. Rudé právo však tuto skutečnost úplně obrátilo a obviňuje 

pořadatele demonstrací z využití termínu konání konference.
202

 Ještě několik následujících dní 

byla veřejnost informována o nespokojenosti „obyčejných“ Pražanů s akcemi „protirežimních 

živlů“. Přesto, že došlo k rozehnání demonstrantů a zdánlivému uklidnění situace, měl 

Palachův týden zásadní význam na chod příštích událostí. Pomalu docházelo k radikalizaci 

doposud klidné společnosti.  

Výrazem stupňující se občanské nespokojenosti byla i petice z června 1989 nazvaná 

Několik vět
203

. Ve snaze zabránit šíření petice byla okamžitě zahájena propagandistická 

kampaň, ve které bylo zainteresované také Rudé právo. V článku z 30. června 1989 se 

dozvídáme o existenci petice a částečně také o požadavcích signatářů. Redakce se podivuje 

nad tím, že petici kromě „klasických“ signatářů Charty podepsala i řada osobností z oblasti 

vědy a kultury. Čtenáři mezi řádky se také nabízí otázka nad situací v Československu, když 

jsou zde vyjmenovány problémy státu, o kterých antikomunista Brzezinski hovořil se stanicí 

BBC.
204

 V podstatě úplný program petice pak vyšel v Rudém právu následující den, a opět je 

v něm dán prostor představivosti a zdravému rozumu. Jsou vyjmenovány požadavky 

signatářů, ale chybí argumenty pro jejich vyvrácení.
205

 V krátkém sledu po sobě následují 

další očerňující články společně s reakcemi občanů. Zajímavé je otištění několika dotazů 

čtenářů k textu Několika vět. Redakce se zaštiťuje československou legislativou, takže 

například k dotazu ohledně nutnosti odsuzování lidí za jejich politické názory odpovídá toto: 

„Za smýšlení, za názory u nás nikdo trestán není. Je však trestán podle práva za trestné činy 

proti republice, postižitelné podle hlavy jedna trestního zákona.“
206

 Problematice vyvracení 

požadavků Několika vět a reakcím čtenářů na ně je věnován menší prostor téměř v každém 

čísle Rudého práva v průběhu letních měsíců roku 1989. Všechny zmínky se však nesou ve 

                                                             
201 Nezbytná opatření k zajištění klidu. In: Rudé právo. 18. 1. 1989, roč. 69, čís. 15, str. 2 
202 Opakované výtržnosti. In: Rudé právo. 19. 1. 1989, roč. 69, čís. 16, str. 1 
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 Co mají za lubem?. In: Rudé právo. 1. 7. 1989, roč. 69, čís. 153, str. 2 
206 Ohledně „politických vězňů“. In: Rudé právo. 6. 7. 1989, roč. 69, čís. 157, str. 2 
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stejném duchu, tedy v duchu kritiky obsahu petice a v požadavcích na zachování stávajícího 

směru přestavby systému. Jediným bodem petice, který zřejmě redaktoři nepovažovali za tak 

závažný, byla ekologie
207

. Proto se problémy životního prostředí dostávají na přední strany 

listu v hojnějším počtu. 

Z hlediska celospolečenského pak na podzim občanská nespokojenost přerostla 

v otevřenou reakci, tak jak je již všeobecně známá. Zajímavé je, jak se k ní postavilo Rudé 

právo jako hlavní informační médium strany. Z popisu listopadových událostí je zřejmá snaha 

přesvědčit veřejnost, že „ Vlády trvale usilují o důslednou realizaci společenské přestavby a 

demokratizace, o zlepšování sociální a ekonomické úrovně života občanů.“ 
208

 Nebo-li, že 

režimní změna je pochopitelná, žádoucí a očekávaná součást vývoje společnosti, a nemá 

sloužit k ohrožení její existence (problémem jsou její nositelé). O shromáždění studentů na 

Albertově informuje Rudé právo již následující den, tedy v sobotu 18. listopadu 1989. Krátký 

odstavec na úvodní stránce zatím nenaznačuje, že by šlo o událost tak významného dopadu. 

Protože 19. listopadu byla neděle a deníky nevycházely, byli občané státu odkázáni na 

informace z televize a rozhlasu. Samotní redaktoři sdělovacích prostředků tak mohli neděli 

strávit ve víru událostí. V pondělí, 20. listopadu, již informace o událostech okolo 

studentských demonstrací dostávají na přední stránky vydávaných periodik. Rudé právo pod 

titulkem „Pokus vyvolat společenský neklid“ víceméně ignoruje události na ulicích, ve 

školách a v divadlech a soustřeďuje se jen na vyvrácení „provokační verze“ fámy o mrtvém 

studentovi.
209

 Agenda první fáze událostí režimní změny je artikulována v článcích Rudého 

práva v rámci několika ústředních témat. Pro jejich ilustraci je typický příklad: „Celý náš 

kolektiv rozhodně odsuzuje provokace, jejichž cílem není zlepšení života lidí, demokratizace 

společnosti a zdokonalení socialismu, ale společenský chaos.“
210

 Události jsou tematizovány 

primárně jako „snaha vyvolat „společenský chaos“, která je posuzována jako „provokace“ 

(viz také„provokace protisocialistických živlů“), která využívá pro své účely „vyvolávání 

emocí a vášní“. Tímto způsobem je delegitimizována agenda změny (a její nositelé), která 

byla předmětem demonstrací a stávek, tak, že je vyloučena z agendy mediálních obsahů a 

zobrazovány jsou pouze vnější okolnosti událostí. Hlavním rámcem reprezentace demonstrací 

a stávek je tedy koncept „vyvolávání společenského neklidu“, „zdroj společenského napětí“, 

„vyvolávání vášní a emocí“.  
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Z informací v Rudém právu je stále vnímána snaha o dehonestaci účastníků 

demonstrací a o potvrzení neměnného vedoucího postavení KSČ, jako jediného správného 

nositele reforem.
211

 Zároveň se objevují první náznaky skutečnosti, že neotřesitelná pozice 

strany nemá tak pevné základy, a že přeci jenom musí jednat s představiteli občanských 

kruhů.
212

 V následujících týdnech můžeme tedy identifikovat zásadní změnu. A sice ztrátu 

samozřejmého a neoddiskutovatelného výsadního postavení komunistické strany, které je 

nahrazeno snahou strany získat podporu veřejnosti.
213

 Reálně byla vedoucí úloha strany 

v republice zrušena v tomto období i ústavně.
214

 Nejčastějším tématem tohoto období je pak 

sebekritika strany a snaha o legitimizaci strany na základě její sebereflexe a na schopnosti učit 

se z vlastních pochybení. Vedení strany a s ní také Rudé právo revidují obraz událostí 17. 

listopadu. Již nejde o bouře a protirežimní demonstrace, nýbrž o „nepřiměřený zásah“, 

„neblahou“ či „politováníhodnou událost“.
215

 Neméně zajímavá jako proměna komunistické 

strany je i proměna Rudého práva. Zaměříme-li se na pojem „revoluce“ zjistíme, že termín 

„revoluce“ je použit v Rudém právu pouze jednou, a to s uvozovkami v titulku článku s 

názvem „Děti »revoluce« nebaví“. Použití uvozovek (v souvislosti s charakterem celého 

článku) ukazuje na užití termínu „revoluce“ v ironickém významu – článek je konstruován 

jako delegitimizace „revoluce.“ V kontextu výše řečeného je tedy patrné, že Rudé právo 

události hodnotí jako „revoluci“ v pravém slova smyslu pouze ve vztahu k procesu v 

komunistické straně, proces režimní změny je však listem delegitimizován, pojmu „revoluce“ 

je užito pouze v ironickém významu.
216

  

 

Obrat nastal až na konci roku 1989. Změnu postoje vůči aktérům událostí lze ze 

stránek Rudého práva vyčíst na příkladu volby Václava Havla prezidentem. Havlova 

kandidatura je nejprve zpochybňována, avšak po jeho zvolení 29. prosince 1989 do čela státu 

(a to i některými komunistickými poslanci) nastal v článcích zásadní obrat. „Na Pražském 

hradě je politik, který nad jiné rozumí myšlence slavného francouzského osvícence Voltaira – 

nesouhlasím s vaším názorem, ale budu se bít do poslední kapky krve za to, abyste ho mohl 

říkat. Přejeme panu prezidentovi, aby tato moudrost zůstala jeho krédem. V zájmu a ve 

prospěch nás všech, které jako hlava státu v duchu politiky národního porozumění 
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 Bez čtvrtého článku. In: Rudé právo. 1. 12. 1989, roč. 70, čís. 283, str. 1 
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 Co se dělo na Letné. In: Rudé právo. roč. 70, Zvláštní vydání 26. listopadu 1989. 
216 Děti „revoluce“ nebaví. In: Rudé právo. 12. 12. 1989, roč. 70, čís. 292, str. 1 
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reprezentuje.“
217

 V souvislosti s obrodou KSČ tedy zaznamenáváme současnou obrodu 

Rudého práva, které se distancuje od své předchozí podoby. „V našem listu skutečně vyšla v 

uplynulých letech i zcela nedávno celá řada článků, které si naše redakce nemůže dát za 

rámeček. (…) Rudé právo chce být listem strany, otevřeným všem myšlenkovým směrům 

usilujícím o obrození humanistických a demokratických principů socialismu.“
218

 Touto 

sebereflexí Rudé právo nastoupilo stejnou cestu transformace jako celá společnost. 
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6. Konsolidace tištěných periodik po roce 1990 a 

změny ve vydávání Rudého práva 

Radikální transformace mediálního systému odstartovala souběžně s rozsáhlými 

společensko-politickými změnami. Jednou z hlavních vývojových fází transformace bylo 

opuštění totalitního (sovětského) modelu řízení médií. Došlo k jejich odstátnění a liberalizaci. 

Postupně se tedy vytvořila struktura nezávislá na státu. Odstátnění médií probíhalo v podstatě 

ve dvou vlnách. První bylo vytvoření nové legislativy, která měla zajistit oddělené médií od 

státu de iure, druhou představovalo faktické osamostatnění mediálního provozu od vlivu 

státního a stranického aparátu. Média přestala podléhat kontrole Ústředního výboru strany, 

dalších orgánů KSČ a Národní fronty díky změně ústavy z 29. listopadu 1989, kdy byl 

z československé ústavy vypuštěn článek 4 o vedoucí úloze Komunistické strany 

Československa. Následovaly zákony o soukromém podnikání (Zákon č. 105/1990 Sb.) a 

provizorní zákon o akciových společnostech (Zákon č. 104/1990 Sb., zrušen 1. 1. 1992). 

Obecnou rovinu legislativního rámce pro fungování médií vytvořil ústavní zákon č. 23/1991, 

součástí ústavy se stala Listina základních práv a svobod, jejíž součástí je článek 17, který 

legislativně zakotvil svobodu projevu a právo na informace. Důležité pak byly i další zákonné 

úpravy přijaté v první fázi transformace. Jednalo se zejména o zákon č. 86/1990 Sb. z 28. 

března 1990. Tato novela tiskového zákona označila cenzuru za nepřípustnou a umožnila 

soukromým i fyzickým osobám vydávat periodický tisk. Novela tiskového zákona se však 

nijak nezabývala vlastnickými poměry u vydavatelů, kteří ze zákona měli být 

československou fyzickou nebo právnickou osobou, přičemž se schválením příslušných 

státních orgánů mohla vydávat tisk i zahraniční právnická osoba.
219

 Dalším zákonem č. 

166/1990 Sb. byl v květnu 1990 zrušen Federální úřad pro tisk a informace, jenž kontroloval 

všechna média od počátku 80. let. Žádný jiný regulační úřad pro oblast tištěných médií pak již 

nebyl zřízen.
220

 Další zákonné úpravy si vyžádaly neshody mezi českou a slovenskou 

politickou reprezentací, kvůli uspořádání mediálního provozu v rámci ČSFR. Tyto neshody 

ukončilo až přijetí zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi ČSFR a ČR a SR ve 

věcech tisku a jiných informačních prostředků. Tato legislativní úprava umožnila následné 

přijetí zákonů o vzniku národních médií, v ČR se jednalo o Českou televizi, Český rozhlas a 

Českou tiskovou kancelář. V případě odstátnění tiskových médií mluvíme o třech hlavních 
                                                             
219 BENDA, JOSEF. Vlastnictví periodického tisku v ČR v letech 1989-2006 a jeho současný stav. Praha : 
Karolinum, 2007. s. 36 
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podobách. V prvních týdnech po pádu komunistického režimu docházelo k postupnému 

spontánnímu odpoutávání se redakcí z vlivu dosavadních vydavatelů. Ti zůstávali formálně 

stejní, avšak kontrolu nad redakcemi většinou přebírali sami zaměstnanci. Tyto 

zaměstnanecké iniciativy následně u řady periodik vyústily v tzv. spontánní privatizaci, kdy 

zaměstnanci redakcí zakládali akciové společnosti, či jiné vlastnické formy a stávali se v nich 

majetkovými podílníky. Touto cestou se vydal také sledovaný list Rudé právo.
221

 

S ohledem na klesající příjmy Rudého práva z inzerce, které souvisely s jejím 

razantním omezením od roku 1986, předložil Zdeněk Hoření na 118. schůzi sekretariátu ÚV 

KSČ dne 2. listopadu 1989 návrh na rozšíření inzerce v Rudém právu (resp. jejím 

znovuzavedením), a to od 1. ledna 1990 v rozsahu 1/16 listu jeho všedního vydání 

s omezením inzerce v Haló sobotě na 2 strany.
222

 V roce 1985 totiž činily tržby na inzerci 

v Rudém právu 17,6 mil. Kčs, o rok později po omezení inzerce v tomto titulu 6,9 mil. Kčs. 

Za léta 1986 – 1989 tak Tiskové podniky ÚV KSČ získaly z inzertní činnosti Rudého práva o 

40 milionů Kčs méně. Ve zprávě ze schůze se k tomuto bodu dále píše: „…Ve všedním 

vydání listu navrhujeme uveřejňovat veškerou hospodářskou propagaci, knižní nabídku, 

oznámení, konkurzy, nabídku volných míst, burzu podniků, služby a v oblasti soukromé 

inzerce všechny rubriky uveřejňované v Haló sobotě, tj. společenská kronika, seznámení, 

nemovitosti, zvířectvo, auto-moto a různé. Odhad tržeb za inzerci v Rudém právu pro rok 

1990 je 21 mil. Kčs (3 inzertní strany všední vydání a 2 strany Haló sobota)…“
223

 

V souvislosti s principy přestavby tehdejšího hospodářského mechanismu bylo dále 9. 

listopadu 1989 na 119. schůzi sekretariátu ÚV KSČ rozhodnuto o účasti Rudého práva, 

vydavatelství ÚV KSČ, v akciové společnosti Rapid. Československá reklamní agentura 

Rapid totiž změnila svůj statut a jedním z akcionářů se ze strategických důvodů mělo stát i 

Rudé právo. Akciový kapitál společnosti Rapid činil 14 mil. Kčs, z čehož 6,9 mil. měla 

vlastnit účelová organizace FMZO FIOP. O zbylých 7,1 mil. Kčs se ucházely další organizace 

(např. Armádní film, Naše vojsko, Jablonex), přičemž Rudé právo se mělo podílet částkou 3,6 

                                                             
221 KONČELÍK Jakub, VEČEŘA Pavel, ORSÁG Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. s. 255-
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mil. Kčs, aby získalo nejsilnější postavení hned po FINOPu.
224

 Předpokladem bylo, aby účast 

Rudého práva nebyla jen symbolická, ale umožňovala ovlivňovat činnost a.s. Rapid.  

Zajímavým faktem o nutných přeměnách v periodickém tisku je zpráva ze zasedání 

sekretariátu ÚV KSČ ještě z 31. 8. 1989. Je v ní mimo jiné odkazováno na usnesení vlády 

ČSSR z 9. 3. 1989 (usnesení č. 71/1989), na základě kterého byla přijata první etapa 

modernizace řešící odstranění havarijní situace v koncových letech 8. pětiletky. Navazujícím 

usnesením vlády (13. 7. 1989) bylo pak rozhodnuto o způsobu zajištění modernizace a 

rekonstrukce polygrafického průmyslu až do roku 2000. Plánované modernizační akce měly 

tehdy stanovené termíny dokončení v letech 1994 a 1995 a některé až v (plánované) 10. 

pětiletce. Ve zprávě z 31. 8. 1989 je dále popisována situace polygrafického průmyslu, 

přičemž je s odkazem na vládní usnesení poukazováno na nutné materiální a vydavatelské 

změny. Ve druhé polovině roku 1989 komplikovalo situaci ve výrobě periodik rozhodnutí 

Národního výboru hl. m. Prahy o zastavení hlubokotiskových rotaček v závodě 01 sdruženého 

podniku Svoboda, Státní podnik Polygrafický průmysl Praha, na kterých se vyráběly barevné 

týdeníky celospolečenského významu.
225

 Byla proto přijímána nouzová řešení k zajištění 

výroby Vlasty, Mladého světa, Týdeníku čs. televize, Světa socialismu a dalších periodik. 

Výrobu některých z nich přebíralo Rudé právo, Naše vojsko a ostatní sdružené podniky 

Polygrafického průmyslu Praha. Ve zprávě se dále píše: „…Rovněž zásobování papírem do 

jisté míry brzdí rozvoj výroby periodik. Nejvážnější je situace u novinového papíru, kde 

veškerá produkce je již vyčerpána a zvýšení jeho výroby bude možné až v roce 1992, po 

rekonstrukci papírenského stroje ve Štětí. Je rovněž nedostatek kvalitních grafických papírů, 

zejména natíraných (Č. Kamenice, Ružomberok) a bezdřevých papírů a kartonů. Zcela chybí 

výroba tenkých natíraných papírů šetřících buničinu, které jsou v zahraničí převážně 

používány na barevné časopisy s velkými náklady. Federální úřad pro tisk a informace proto 

opětovně prověřil zabezpečení jednotlivých požadavků bilancí grafických papírů i 

polygrafickými kapacitami, a na základě této prověrky jsou doporučeny jen ty požadavky, 

které poskytují záruku zkvalitňování účinnosti ideově politického působení periodik a zároveň 

                                                             
224 Návrh účasti Rudého práva, vydavatelství ÚV KSČ, v akciové společnosti Rapid, Národní archiv, fond N5 
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jsou materiálně i technicky zabezpečeny…“
226

 Pro rok 1990 bylo od vydavatelů evidováno 

celkem 145 požadavků na změny vydavatelských podmínek a na registraci 60 nových titulů, 

což by si vyžádalo o 2 820 tun grafických papírů navíc.
227

 Ke schválení byl pro rok 1990 

nakonec doporučen návrh na 109 změn vydavatelských podmínek a vznik 47 nových titulů 

periodického tisku. Zvýšení spotřeby grafických papírů bylo plánováno o 1 407 tun. Přesto se 

jednalo jen o částečné řešení neuspokojivé poptávky obyvatel po periodickém tisku. 

A právě v tomto období neuspokojivé poptávky po periodickém tisku a ve světle 

revolučních událostí roku 1989 a let následujících docházelo postupně k transformaci médií, 

které se účastnila i masová média stranická, tedy zejména Rudé právo. Ta byla také aktivní 

součástí a hnacím motorem transformačního procesu. Transformace mediálního diskursu 

Rudého práva probíhala bouřlivě. Situace ve společnosti i v médiích se měnila najednou, 

právě v prvních polistopadových letech, kdy se rozhodovalo o budoucí struktuře mediálního 

pole. Rudé právo mělo v transformačním procesu nelichotivou startovní pozici, kdy se muselo 

potýkat s pověstí hlásné trouby KSČ. Strana vždy zahrnovala list privilegii, čímž uměle 

vytvářela jeho prestiž. Díky svému postavení se k událostem listopadovým (viz skandování 

demonstrujících: „Rudé právo psalo, že nás bylo málo“)228 došlo k silné devalvaci prestiže a 

statusu listu. 

Náklad v prvním pololetí rapidně klesal, i z toho důvodu, že čtení listu se stalo 

společenským tabu. Vedení listu si tuto situaci uvědomovalo, o čemž svědčí i reakce 

tehdejších redaktorů, a okamžitě začalo s revolučními změnami v redakci, vedení i identitě 

listu. O uvolnění a postupném rozvázání vztahu s KSČ svědčí i postupná změna designu. Část 

vedení, včetně tehdejšího šéfredaktora Hořeního, odstoupila dobrovolně. Hoření ve svém 

rozhovoru z roku 1995 se Saskií Hallengovou definuje změnu vedení jako nutnost, snahu 

zachránit co se dá, vyslání signálu veřejnosti, že noviny se zásadně mění, a že dosavadní 

tradice je narušena zevnitř.
229

 Distance Rudého práva od KSČ, resp. od ÚV KSČ se dá 

vypozorovat i na charakteru jednotlivých článků a jazyce listu. Prvními příznaky tohoto 

nového směru mohou být články zabývající se dosud tabuizovanými tématy (např. válečný 
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odsun), anebo informování o minulosti/dějinách KSČ. V listu nastupuje nový, 

nekonzervativní způsob psaní o nových či doposud zapovězených tématech. V roce 1990 

šéfredaktor Porybný dokonce kritizuje vlastníka listu a vyzývá ho ke změně, kterou si žádá 

nové demokratické prostředí.
230

  

V době nástupu nového šéfredaktora se vedle nákladu mění zejména formát listu, 

rozsah, struktura, uspořádání, rubriky i grafika. Změnami prochází také hlavička, titul a tiráž. 

Přes veškeré změny vizuální i obsahové změny ale Rudé právo až do červnových voleb 

zůstává loajální se stranou, tedy svým vlastníkem (propaguje její volební program a 

kandidáty). Na druhé straně je v listu porevolučního období dáván prostor i jiným než 

levicově orientovaným subjektům. Slovo dostávají i osobnosti, které byly za normalizace 

vyloučeny z KSČ, emigrantům, tzv. reformním komunistům (Mlynář, Šik) a dokonce 

bývalým disidentům (Uhl). Revoluční obrat ve vztahu Rudého práva ke svému vlastníkovi, 

tedy Komunistické straně, lze zjevně rozpoznat až po červnových volbách v roce 1990. 

V tomto období je konverze Rudého práva završena jak změnou titulu, tak i vlastnického, 

právního, politického a sociálního statusu listu. V průběhu sledovaného období se název listu 

měnil následovně: ještě v listopadu 1989 zněl název listu „Rudé právo Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa“ s heslem „Proletáři všech zemí, spojte se!“ a 

symboly mezinárodního dělnického spojenectví a Gottwaldovou podobenkou. V srpnu 1990 

se noviny představují jako „Rudé právo List Komunistické strany Československa“. Koncem 

roku 1990, po privatizaci, je vazba ke komunistické straně vymazána a název listu se mění na 

„Rudé právo Levicový list“. V září roku 1991, tedy v době, kdy slova jako svoboda a 

nezávislost byly velmi nadužívanými pojmy, dochází k další změně názvu, a sice na „Rudé 

právo Nezávislé noviny“. Tři roky na to se dominantním v názvu listu stává slovo „Právo“ a 

slovo „Rudé“ se graficky vzdaluje, aby nakonec v listopadu 1995 zmizelo úplně. 

V případě vlastnické transformace následovaly události v rychlém sledu. Před revolucí 

bylo Rudé právo vydáváno Vydavatelstvím ÚV KSČ. Prvního února 1990 bylo zřízeno 

Vydavatelství RUDÉ PRÁVO, které nadále spravovalo majetek, jenž patřil KSČ. V důsledku 

nejistoty v době, kdy se veřejně diskutovalo o zákazu KSČ, se od posledně jmenovaného 

vydavatelství oddělilo Vydavatelství Florenc (v první polovině roku 1990), které pokračovalo 

ve vydávání deníku. Ředitelem Vydavatelství Florenc se stal Zdeněk Porybný. Čtvrtého října 

1990 vznikla společnost Borgis, a.s., ve které většinu akcií (60%) vlastnil Zdeněk Porybný, 
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ostatní akcie pak připadly 68 fyzickým osobám, převážně redaktorům deníku.
231

 16. října 

1990 začala tato společnost vydávat vlastní deník Rudé právo, který v podstatě ze dne na den 

nahradil původní Rudé právo vydávané vydavatelstvím Florenc, a který téhož dne přestal 

vycházet. „Nová“ redakce rovněž převzala předplatitelský kmen původního listu a 

zaregistrovala si odpovídající ochranné známky. Bývalému vydavateli (KSČ) ale i nadále 

zůstalo veškeré movité vybavení. To se změnilo v následujících týdnech. „V době, kdy byl 

Zdeněk Porybný ředitelem Vydavatelství Florenc a současně předsedou představenstva 

BORGIS a.s., uzavřelo vydavatelství Florenc jako nájemce smlouvu o nájmu nebytových 

prostor se společností Typografie, tiskařské závody Praha, a to k 1. listopadu 1990. Následně 

byla 1. ledna 1991uzavřena stejná smlouva, avšak nájemcem byla místo vydavatelství Florenc 

společnost BORGIS a.s. O několik dní dříve, 27. prosince 1990, uzavřel Porybný za BORGIS 

a.s. smlouvu o dodávce, odběru a rozšiřování periodického tisku s organizací PNS – Ústřední 

expedice a dovoz tisku Praha na titul Rudé právo bez jakéhokoli dalšího rozlišení názvu. Dne 

29. prosince 1990 Porybný, který v tu dobu ještě stále byl ve funkci ředitele Vydavatelství 

Florenc, uzavřel za společnost BORGIS a.s. s podnikem Vydavatelství Florenc zastoupeným 

Michalem Rižákem, v té době současně členem představenstva BORGIS a.s., hospodářskou 

smlouvu o dočasném užívání majetku (movitých věcí), a to bez souhlasu Federálního 

ministerstva financí či jiného státního orgánu.“
232

  

Součástí tohoto procesu byly privatizační machinace, v nichž hlavní úlohu hrál Zdeněk 

Porybný, a které později vedly k několika trestním oznámením podaných na jeho osobu.
233

 

Podal ho například Přemysl Blahák, zmocněnec Federálního ministerstva financí pro 

Vydavatelství Florenc. Proti Zdeňku Porybnému bylo pak v březnu 1992 zahájeno trestní 

stíhání, potvrzené i tehdejší generální prokuraturou. Jednalo se o podezření ze spáchání 

trestných činů porušování závazných pravidel hospodářského styku, porušování povinnosti při 

správě cizího majetku a podvodu. V prosinci 1992 však bylo trestní stíhání, v důsledku 

všeobecného zmatku v tzv. spontánní privatizaci médií, zastaveno.  
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7. Osobnosti Rudého práva 

 

7.1    Zdeněk Hoření 

Zdeněk Hoření se narodil 19. února 1930 ve Frýdštějnu. Patřil k těm nejvýznamnějším 

a nejvlivnějším osobnostem z vedení Rudého práva ve sledovaném období. Na dráhu 

profesionálního novináře se vydal v listu Zpravodajství krajského národního výboru v Liberci 

a poté, v únoru 1954, nastoupil do redakce Rudého práva. V 60. letech (1962-1968) působil 

jako zahraniční zpravodaj listu v Moskvě, odkud byl v roce 1968 odvolán. V tomto období 

byl založen týdeník Tribuna, který vznikl následně jako první legální tisková platforma 

antireformních sil.
234

 Do Tribuny odešel Hoření po svém odvolání z Rudého práva a setrval 

zde až do prosince 1969, kdy se do Rudého práva zase vrátil, aby zde pracoval jako zástupce 

šéfredaktora. V letech 1972 – 1983 zastával funkci předsedy ústředního výboru 

Československého svazu novinářů. Na nejvyšší post v redakci Rudého práva se dostal v roce 

1983, kdy byl Ústředním výborem KSČ schválen do funkce šéfredaktora. Svoji pozici v listu 

si udržel až do konce roku 1989. Hoření vykonával řadu dalších funkcí, byl poslancem České 

národní rady (1976), v roce 1981 byl zvolen členem výkonného výboru Mezinárodní 

organizace novinářů a také, jako mnoho dalších, byl členem strany. V hierarchii strany pak 

zastával vyšší pozice než jeho nástupce Zdeněk Porybný.
235

 Po volbách v roce 1986 se stal 

členem Sněmovny lidu, ve Federálním shromáždění pak setrval až do ledna 1990, kdy 

rezignoval na mandát v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění po sametové 

revoluci.  

 

7.2    Vladimír Koucký  

Vladimír Koucký byl významnou postavou Rudého práva v poválečných letech. 

Narodil se 13. prosince 1920 ve Vladivostoku. Na řídících postech Rudého práva působil 

v 50. letech (1952 – 1953 zástupce šéfredaktora, 1955-1958 šéfredaktor). Během druhé 

světové války se angažoval v protinacistickém odboji a na konci roku 1944 se stal členem IV. 

                                                             
234 ŽELEZNÝ, Jakub. Vznik týdeníku Tribuna jako první legální tiskové platformy antireformních sil v roce 1969 in: 
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 57 (4): str. 53-58. 
235

 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií - od počátku do současnosti. Vydání 1. 
Praha: Grada Publishing, 2011. Str. 335. 
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ilegálního Ústředního výboru Komunistické strany Československa.
236

 V letech 1945-1946 se 

stal poslancem Prozatímního Národního shromáždění za KSČ. Až do parlamentních voleb v 

roce 1946 v parlamentu setrval. Roku 1960 se v nejvyšším zákonodárném sboru objevil znovu 

po parlamentních volbách, kdy usedl do Národního shromáždění ČSR. Mandát získal i v 

parlamentních volbách roku 1964. Byl členem předsednictva Národního shromáždění, na tuto 

funkci rezignoval v dubnu 1968.
 
Kouckého politická kariéra byla velmi bohatá. V roce 1957 

získal Řád práce. V roce 1945 se stal členem Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa. Od roku 1958 byl tajemníkem ÚV KSČ, kde měl na starosti mezinárodní 

styky. V březnu 1968 vedl delegaci KSČ na schůzku východoevropských komunistických 

stran v Budapešti. V polovině 60. let 20. století zastával post předsedy právní komise ÚV 

KSČ a v letech 1963-1965 vedl ideologickou komisi ÚV KSČ. V rámci vedení ÚV KSČ 

patřil v prosinci 1967 k těm politikům, kteří požadovali odchod Antonína Novotného z pozice 

prvního tajemníka ÚV KSČ.
237

 V roce 1969, po federalizaci země, usedl do Sněmovny lidu 

federálního shromáždění. V 60. a 70. letech působil jako diplomat. Zemřel 21. července 1979 

v Římě. 

 

7.3    Zdeněk Porybný 

Zdeněk Porybný se narodil 3. prosince 1945 v Praze. Měl na rozdíl od Zdeňka 

Hořeního zkušenosti z Francie a USA. Před listopadem 1989 totiž vedl washingtonskou 

kancelář listu. Po odchodu Zdeňka Hořeního zastával post šéfredaktora Rudého práva a 

v únoru 1990 vyzývá ke změně postoje k minulosti, což hodlá i prosazovat na stránkách listu. 

Před rokem 1989 působil v deníku jako zástupce šéfredaktora. Byl také členem KSČ. V 

devadesátých letech čelil několika trestním oznámením v souvislosti s transformací Rudého 

práva pod jeho vedením (viz kapitola 6). Porybný totiž na počátku 90. let převzal i vedení 

vydavatelství Rudé právo, později vydavatelství Florenc. V září 1990 založil akciovou 

společnost Borgis. Porybný se tak stal ředitelem vydavatelství Florenc, šéfredaktorem Rudého 

práva a předsedou představenstva a. s. Borgis. Spolu s dalšími členy redakce realizoval sled 

právních kroků, v jejichž důsledku začal od 1. ledna 1991 vydávat Rudé právo sám jako 

soukromý vydavatel. Podtitul „Deník KSČ“ byl v rámci změn pouze nahrazen obecnějším 
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„levicový list“. Zdeněk Porybný do roku 2013 vlastnil 91,4 % akcií společnosti.
238

 V červenci 

2013 od Porybného odkoupila třetinový podíl společnost Seznam.cz. I po této transakci ale 

Porybný zůstal majoritním akcionářem Borgisu. Funkci předsedy představenstva zastával až 

do prosince roku 2013, kdy se, dle zápisu ze schůze představenstva, této funkce vzdal. 

Porybný je považován za nejdéle „sloužícího“ šéfredaktora ze všech polistopadových 

tištěných masových médií vůbec.  
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Závěr 

 V průběhu psaní diplomové práce jsem při kvalitativní analýze vybraných článků 

v souvislosti s tehdejšími historickými a politickými událostmi vycházel z úvodního tvrzení, 

že Rudé právo publikovalo pouze takové obsahy, které nepřinášely jakékoliv pochybnosti o 

absolutní správnosti socialistického fungování země a společnosti. Na analýze jednotlivých 

článků jsem se dále podle strategie analytické indukce snažil nejen dokázat původní 

myšlenku, ale rovněž toto východisko upravit, zjemnit. Ačkoliv pro propracování a zmíněné 

zjemnění původního východiska nebyly nalezeny žádné vyloženě negativní případy
239

, je 

třeba zejména v kontextu článků o Chartě 77 a Václavovi Havlovi a především pak v kontextu 

obsahů publikovaných po tzv. sametové revoluci původní hypotézu modifikovat následovně: 

Periodikum Rudé právo ve sledovaném období 1972 – 1991 publikovalo výhradně takové 

obsahy, které odpovídaly politické situaci a komunistické ideologii, přičemž na konci 80. let a 

zejména po listopadu 1989 docházelo k částečné sebereflexi a větší otevřenosti v popisování 

společensky a ideologicky nepříjemných témat. 

 Z hlediska sebereflexe jistě stojí za zmínku i některé pasáže Zprávy o plnění závěrů 

10. zasedání ÚV KSČ v činnosti tiskového orgánu ÚV KSČ Rudé právo a plán na 2. pololetí 

1989 s výhledem do XVIII. sjezdu KSČ: „…Ne vždy však Rudé právo účinně, anebo 

dostatečně operativně, reagovalo na případy porušování lidských práv v kapitalistických 

zemích…“
240

 Autoři dále vysvětlují, že „…Poněkud zaostalo informování o prosazování 

sovětské ekonomické reformy, přetrvává nedostatek kladných příkladů z této oblasti. 

Důkladněji nebyly vysvětleny některé složitosti vnitřního sovětského vývoje, a také vývoje 

v Polsku a Maďarsku. Nedostatkem dále zůstává širší a důkladnější publicita o činnosti a 

prosazovaných změnách RVHP.“
241

  

 Vývoj Rudého práva v období let 1972 – 1991 je s výjimkou posledních 3 let tohoto 

období charakteristický především kontinuálností redakční práce, což je patrné právě na 

analyzovaných článcích. Oproti období 1966 – 1971, které bylo tématem mé bakalářské 

práce, nedošlo nyní k žádným převratným změnám v činnosti tohoto listu, jako tomu bylo 

například v srpnových dnech roku 1968, kdy Rudé právo vycházelo provizorně v několika 

                                                             
239 Negativním případem se v tomto smyslu rozumí instance, která porušuje původní hypotézu. Jedná se 
zpravidla o neadekvátní případy pro danou situaci, které nelze do původní hypotézy ani po její úpravě zahrnout. 
240 Zpráva o plnění závěrů 10. zasedání ÚV KSČ v činnosti Rudého práva a plán činnosti redakce na druhé 
pololetí roku 1989 s výhledem do XVIII. sjezdu KSČ, Národní archiv, fond N69 (1261/0/9) – Předsednictvo ÚV 
KSČ, zápis č. P 124/89, karton 6, bod č. j. 8166, str. 3 
241 Tamtéž, str. 5 
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různých vydáních a tiskárnách a podporovalo politiku Alexandra Dubčeka. Později byla tato 

vydání označena za nelegální.
242

 Naopak v letech 1972 – 1989 zůstala struktura periodického 

tisku a zejména ústředního tisku téměř nezměněna, vedle Rudého práva vycházelo dalších 5 

plnoformátových deníků (Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladá fronta, Práce a 

Zemědělské noviny). Parametry nastavené ÚV KSČ na přelomu 60. a 70. let zůstaly 

zachovány až do pádu režimu v roce 1989. Počty deníků zůstaly v zásadě beze změny – 

v roce 1970 jich vycházelo 19, v roce 1989 to bylo 18.
243

 V Rudém právu se v tomto období 

vystřídali celkem 3, resp. 4 šéfredaktoři, výše nákladů se z 800 650
244

 (1972) změnila na 1 

018 000
245

 (1988). Jako ústřední tiskový orgán ÚV KSČ tak Rudé právo dostálo své úloze 

výkladní skříně socialistické mediální scény až do posledního okamžiku před listopadovými 

událostmi 1989. 
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243 KONČELÍK Jakub, VEČEŘA Pavel, ORSÁG Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. s. 215 
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Summary 

In the course of writing this thesis and in the qualitative analysis of selected articles in 

connection with the then historical and political events I have based on the initial claim that 

the Rudé právo has just published only content that will not induce any doubts about the 

absolute correctness of the functioning of the socialist countries and companies. On the 

analysis of individual articles I have worked considering of the analytical-induction-strategy 

to prove not only the original idea, but also to adjust the starting point, to refine it. Although 

the elaboration and refinement of the original bases was not found (no negative cases), in the 

context of articles on Charta 77, Václav Havel and especially in the context of the so-called 

velvet revolution needs to be modified the original hypothesis as follows: Periodical Rudé 

právo in the period of 1972 - 1991 published exclusively content that suit the political 

situation and communist ideology, while in the late 80s and especially after 1989 there was a 

partial reflection and greater openness in describing socially and ideologically uncomfortable 

topics. 

The development of the Rudé právo during 1972 - 1991 with the exception of the last 

three years of this period is characterized mainly by continuity editing, which can be seen just 

to the analyzed articles. Compared to the period 1966 - 1971, which was the topic of my 

bachelor thesis, now there are no revolutionary changes in the activities of this journal, as they 

did in the days of August 1968, when the Rudé právo was temporarily published in several 

different editions and printers and supported the politics of Alexander Dubcek. Later were 

these issues identified as illegal. On the contrary, in the years 1972 – 1989, remained structure 

of the periodicals almost unchanged, except for the Rudé právo have been published next 5 

full format dailies (Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladá fronta, Práce and Zemědělské 

noviny). The parameters set by the Central Committee of the Communist Party (ÚV KSČ) at 

the turn of the 60s and 70s retained until the fall of the regime in 1989. The number of daily 

newspapers remained basically unchanged – 19 in 1970 and in 1989 it were 18. In the Rudé 

právo have been in this period replaced a total of 3, respectively 4 editors in chief, the press 

run has changed  from 800.650 (1972) to 1.018.000 (1988). As the main press-organ of the 

ÚV KSČ has the Rudé právo fulfilled its role of the showcase of socialist media scene until 

the last moment before the November events of 1989. 
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