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Abstrakt
Tato diplomová práce se snaţí najít odpověď na otázku, jakým zpŧsobem deník Pravda,
jehoţ vydavatelem byl Západočeský krajský výbor KSČ v Plzni, informoval o hlavních
událostech roku 1989 – tedy o sérii lednových demonstrací v centru Prahy, později
nazvaných Palachŧv týden, o petici Několik vět, zveřejněné v polovině roku Chartou 77,
o demonstracích u příleţitosti výročí 21. srpna 1968 a 28. října 1918 a nakonec o tzv.
sametové revoluci, která ukončila více neţ čtyřicetiletou vládu KSČ v Československu.
Práce také zjišťuje, do jaké míry byly informace podávané v Pravdě zkreslené reţimní
propagandou, a porovnává přístup tohoto deníku k informování o hlavních událostech
roku 1989 s ústředním deníkem KSČ Rudé právo. Diplomová práce současně popisuje,
jak Západočeský krajský výbor KSČ v Plzni hodnotil vývoj politické situace v zemi
v roce 1989 a jak řídil deník Pravda. Teoretická část práce přibliţuje politickou
a ekonomickou situaci v Československu v 80. letech 20. století a popisuje dŧleţité
mezníky roku 1989. Jádrem práce je kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza
vybraných periodik se zaměřením na hlavní události roku 1989.

Abstract
This diploma thesis strives to find an answer to the question of how the regional daily
paper Pravda published by the West-Bohemian Regional Committee of KSČ in Pilsen
informed about the principal events of the year 1989, namely the series of January
demonstrations in the centre of Prague later called “Palach Week”, about the Several
Sentences Petition published in the midyear by Charter 77, about the demonstrations
organized on the occasions of the 21 August 1968 and 28 October 1918 anniversaries,
and about the “Velvet Revolution” that put an end to the more than 40-year reign of the
Communist Party (KSČ) in Czechoslovakia. The thesis also ascertains to what extent
the information provided by Pravda was distorted by the regime propaganda, and

compares the approach of this daily paper to informing about the principal 1989 events
with that of the central KSČ daily Rudé právo. The diploma thesis also describes the
way of how the West-Bohemian Regional Committee of KSČ in Pilsen assessed the
development of the political situation in the country in the year 1989 and how it
controlled the Pravda daily paper. The theoretical part of the thesis familiarizes with the
political and economic situation in Czechoslovakia in the 1980s and describes the
relevant milestones in 1989. The thesis core part is the quantitative and qualitative
analysis of selected periodicals with focus on the principal events of the year 1989.
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historických etapách.
BENDA, Patrik et al. Securitas imperii 6. Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. 1.
vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu P ČR, 2000.
Sborník obsahuje zprávy StB o listopadovém a prosincovém dění v roce 1989 v Praze, Hradci Králové,
Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě.
BROD, Toman et al. Proč jsme v listopadu vyšli do ulic. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999.
Studie se zabývá proměnou československé společnosti od Února 1948 do roku 1989. V politickém,
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Úvod
Rok 1989 je významným mezníkem dějin střední Evropy. V jeho prŧběhu došlo
k pádu totalitních reţimŧ v Polsku, Maďarsku, NDR a nakonec i v Československu,
a po několika desetiletích tak byla otevřena cesta k demokracii. Tzv. sametové revoluci,
která ukončila více neţ čtyřicetiletou vládu komunistické strany na našem území, ovšem
předcházely další významné události, v nichţ se odrazila dlouhodobá nespokojenost
občanŧ s politickými a ekonomickými poměry v zemi.
První konfrontací s vládnoucím reţimem byl v roce 1989 tzv. Palachŧv týden,
během něhoţ došlo v Československu k největším demonstracím od roku 1969.
Impulsem pro masové protesty v centru Prahy bylo násilné potlačení vzpomínkového
shromáţdění k uctění památky Jana Palacha policejními příslušníky a milicionáři.
V červnu 1989 zveřejnila skupina disidentŧ v čele s Václavem Havlem manifest
Několik vět, poţadující demokratizační změny v republice. Petice ţádala např.
propuštění politických vězňŧ, objektivně informující sdělovací prostředky či legalizaci
nezávislých hnutí. Ačkoli komunistický tisk vedl proti této iniciativě rozsáhlou
protikampaň, do poloviny listopadu 1989 petici podepsalo 40 tisíc lidí.
K dalším demonstracím došlo v centru Prahy 21. srpna 1989 u příleţitosti
21. výročí vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa a 28. října 1989
v den výročí vzniku republiky. Stranické a státní orgány se na plánované akce předem
připravovaly,

preventivní

opatření

zahrnovala

jednak

zastrašování

hlavních

představitelŧ opozice, jednak propagandistickou mediální kampaň, která měla veřejnost
od účasti na demonstracích odradit.
V Západočeském kraji si KSČ udrţela silnou pozici aţ do listopadových dnŧ roku
1989, o čemţ svědčí i oficiálně pouţívaný slogan „Západočeský kraj – pevná hráz
socialismu a míru“. Opozice se v závěru 80. let utvářela v Plzni pozvolna, občanské
iniciativy se věnovaly zejména podpoře opozičních skupin v Praze. První výraznější
známkou narŧstající občanské aktivity byla neoficiální oslava 44. výročí osvobození
Plzně americkou armádou, která se konala 6. května 1989 přes zákaz Městského
národního výboru v Plzni. V listopadu téhoţ roku se Plzeň zapojila do protestních akcí
s časovým odstupem po praţských událostech ze 17. listopadu, zlom nastal
27. listopadu, kdy se ke generální stávce připojili dělníci Škody Plzeň. Komunistická
strana tak na regionální úrovni ztratila svoji největší oporu.
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Cílem této diplomové práce je zjistit, jakým zpŧsobem byly hlavní události roku
1989 reflektovány na stránkách západočeského krajského deníku Pravda, a porovnat
obraz těchto událostí s deníkem Ústředního výboru KSČ Rudé právo. Jelikoţ byla
Pravda tiskovým orgánem Západočeského krajského výboru KSČ (dále KV KSČ), lze
předpokládat, ţe se stejně jako Rudé právo dŧsledně drţela stranické linie.
Na základě dochovaných archivních materiálŧ budu také zjišťovat, jak KV KSČ
přistupoval k událostem roku 1989, jak řídil deník Pravda a dohlíţel nad ním. Zároveň
se pokusím najít moment, kdy Pravda přestala být pod stranickým vlivem a začala psát
o vývoji politické situace v zemi nezaujatě.
Diplomová práce se v několika bodech odchyluje od schválených tezí. Zatímco
v tezích uvádím, ţe provedu kvantitativní obsahovou analýzu 70. ročníku západočeské
Pravdy a 69. ročníku Rudého práva, v samotné práci jsem zvolila kombinaci
kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy. K tomuto kroku jsem přistoupila proto, ţe
pro vyhodnocení ideologického pŧsobení deníkŧ na čtenáře bylo nezbytné vyuţít
kvalitativní metodu.
Při zkoumání přístupu vybraných deníkŧ k listopadovým a prosincovým
událostem roku 1989 jsem naopak vynechala kvantitativní analýzu Rudého práva,
neboť by její provedení bylo vzhledem k velkému mnoţství článkŧ věnovaných vývoji
politické situace v zemi časově velmi náročné. Zjištění, které by analýza přinesla, lze
navíc odhadnout i bez jejího provedení. Jak Rudé právo, tak Pravda věnovaly vývoji
politické situace v Československu po 17. listopadu 1989 na svých stránkách velký
prostor. Vzhledem k tomu, ţe Rudé právo bylo ústředním deníkem a bylo navíc tištěno
na větším formátu neţ Pravda, na základě pouhého prolistování jeho vydání z listopadu
a prosince roku 1989 je zřejmé, ţe publikovalo ke zkoumanému tématu více článkŧ neţ
Pravda.
Ačkoli to v tezích neuvádím, v prŧběhu zpracování diplomové práce jsem se
rozhodla porovnat obraz prvních dní po událostech 17. listopadu 1989 nejen v Pravdě
a Rudém právu, ale také ve Svobodném slově a Mladé frontě. Učinila jsem tak proto, ţe
Svobodné slovo a Mladá fronta informovaly o vývoji politické situace po 17. listopadu
1989 zcela odlišným zpŧsobem – vzbouřily se proti mocenskému zásahu vŧči
demonstrantŧm na Národní třídě v Praze, zatímco Rudé právo a Pravda se negativně
vymezily proti aktivizaci veřejnosti na protest proti tomuto zásahu.
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Poněkud pozměněná je také struktura práce. Kapitolu, jeţ měla prostudovat
pohled Západočeského KV KSČ na hlavní události roku 1989 a zjistit, jakým zpŧsobem
dohlíţel na deník Pravda v závěru 80. let, jsem rozdělila do dvou částí – samostatná
kapitola se věnuje dohledu KV KSČ nad Pravdou, zatímco přístup KV KSČ k hlavním
událostem roku 1989 jsem začlenila do kapitoly, která analyzuje obsah deníkŧ Pravda
a Rudé právo v roce 1989. Tento postup se mi zdál přirozenější, neboť propojuje
informace prezentované v denících s tím, jak na vývoj politické situace v roce 1989
reagoval KV KSČ.
Přístup Pravdy a Rudého práva k hlavním událostem roku 1989 jsem
porovnávala v jedné rozsáhlejší kapitole rozdělené do podkapitol, představujících
jednotlivá témata zkoumání – tzv. Palachŧv týden, Několik vět, demonstrace ve dnech
21. srpna a 28. října 1989 a listopadové a prosincové události téhoţ roku. Toto
propojení, umoţňující okamţité srovnání přístupu obou deníkŧ, mi přišlo vhodnější neţ
nejprve analyzovat Pravdu samotnou a aţ poté ji porovnat s Rudým právem, jak jsem
pŧvodně zamýšlela v tezích.
Diplomovou práci na téma „Reflexe hlavních událostí roku 1989 v Plzni na
stránkách krajského deníku Pravda“ jsem rozdělila do tří hlavních částí. První z nich
(kapitoly č. 1, 2 a 3) jsem zpracovala na základě studia odborné literatury věnované
tématice politické a ekonomické situace v Československu ve druhé polovině 80. let
20. století. Prostudování těchto publikací povaţuji za nezbytné pro pochopení dobového
kontextu, v němţ se události roku 1989 odehrávaly.
Tato část práce popisuje změny, k nimţ došlo na politické scéně tehdejšího
Československa ve druhé polovině 80. let, formování opozičních uskupení a první
protireţimní demonstrace. Samostatná kapitola zachycuje výsledky prvních výzkumŧ
veřejného mínění, jeţ se zabývaly postoji občanŧ ke KSČ. Nezbytný prostor je v této
části práce věnován také popisu hlavních událostí roku 1989 v Československu.
K tomuto kroku mě vedla potřeba vytvořit si pravdivý obraz o tehdejším dění vzhledem
k tomu, ţe od zkoumaného periodika, tedy plzeňské Pravdy řízené KV KSČ, lze
očekávat úmyslné zkreslování informací o událostech spojených s aktivitami opozice.
Cenným zdrojem informací pro druhou část práce (kapitola č. 4), která zjišťuje,
jakým zpŧsobem řídil KV KSČ činnost deníku Pravda, byly fondy KV KSČ ve Státním
oblastním archivu v Plzni. Prostudovala jsem všechny materiály týkající se krajských
sdělovacích prostředkŧ, které byly projednávány na zasedáních předsednictva
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a sekretariátu KV KSČ v roce 1989. Samotný redakční archiv Pravdy se nedochoval,
fondy KV KSČ mi nicméně umoţnily alespoň částečně nahlédnout do zákulisí redakce
a vytvořit si představu o tom, kdo se na tvorbě obsahu deníku podílel a jak vedení
redakce plánovalo a hodnotilo její činnost.
Třetí část práce (kapitola č. 5) je věnována obsahové analýze deníkŧ Pravda
a Rudé právo se zaměřením na hlavní události roku 1989. Při provádění analýzy jsem
vzhledem k charakteru práce pouţila kombinaci kvantitativního a kvalitativního
výzkumného postupu. Kvantitativní obsahová analýza umoţňuje zjistit, do jaké míry se
jednotlivá periodika vybranými tématy zabývala. Její výhodou je fakt, ţe poskytuje
objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji provádí, a výsledky mohou být
jasně a jednoznačně prezentovány v tabulkách a grafech. (Trampota, Vojtěchovská,
2010)
Přístup komunistického tisku k hlavním událostem roku 1989 a záměrné
zkreslování informací se ovšem těţko posuzuje kvantitativními metodami, proto jsem
při vyhodnocování obsahu publikovaných článkŧ zvolila kvalitativní formu obsahové
analýzy – hermeneutickou analýzu. Tato metoda vychází z literárně vědní textové
interpretace. Pod povrchem textu odhaluje jeho skryté hlubší struktury, odkrývá
autorské intence a poukazuje na specifické argumentační struktury. Pro tuto metodu je
charakteristický velmi dŧkladný rozbor jednotlivých mediálních obsahŧ. Na rozdíl od
kvantitativní obsahové analýzy je tento zpŧsob rozboru velmi subjektivní, rŧzní
odborníci mohou dojít k velmi rozdílným výsledkŧm. (Scherer, 2004)
Základní hypotéza, jejíţ platnost analýza dobového tisku ověřuje, je: „Deníky
Pravda a Rudé právo psaly vzhledem ke své podřízenosti KSČ o hlavních událostech
roku 1989 z proreţimní pozice, vyuţívaly na svých stránkách ideologickou propagandu
a zkreslovaly podávané informace.“
Výzkumné otázky, které si tato práce klade, zní:
VO1: Do jaké míry se deníky Pravda a Rudé právo věnovaly odsuzování
opozičních aktivit během hlavních událostí roku 1989?
VO2: Jakým zpŧsobem byly hlavní události roku 1989 vyobrazeny v denících
Pravda a Rudé právo?
Výběrový soubor šetření tvoří jednotlivá čísla deníkŧ Pravda a Rudé právo, jeţ
vyšla v období od 1. ledna do 31. prosince 1989. Zkoumanou jednotkou analýzy je
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článek, který se jakkoli dotýká událostí tzv. Palachova týdne, petice Několik vět,
demonstrací k výročí 21. srpna 1968 a 28. října 1918 a událostí po 17. listopadu 1989.
Kvantitativní část analýzy zjišťuje, kolik článkŧ zveřejnily deníky Pravda a Rudé
právo v souvislosti s výše zmíněnými událostmi. Publikované příspěvky jsou zde
rozděleny podle ţánrŧ a na pŧvodní a převzaté články. Další část analýzy je
kvalitativního charakteru a zaměřuje se na vlastní obsah příspěvkŧ. Zkoumá, jakým
zpŧsobem vybraná periodika informovala o hlavních událostech roku 1989. Současně
zmiňuje pokyny, které deníku Pravda uděloval KV KSČ v souvislosti s narŧstající
aktivitou opozice, a pokouší se zjistit, jak je redakce na stránkách deníku zohledňovala.
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1. Československo v závěru 80. let 20. století
Politickou situaci v Československu ve druhé polovině 80. let 20. století do
značné míry ovlivnil politický vývoj v Sovětském svazu. V březnu 1985 byl do funkce
generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu (dále KSSS) zvolen
Michail Gorbačov, který usiloval o provedení hospodářských reforem, jeţ měly
Sovětský svaz vyvést z váţných hospodářských problémŧ.1 Pro tyto reformy se začal
uţívat název „perestrojka“ – přestavba. Součástí Gorbačovovy politiky byla tzv.
glasnosť neboli veřejná informovanost. Po dlouhých desetiletích potlačování svobody
slova mělo dojít k otevřené diskusi o politických problémech včetně kritického pohledu
na sovětské dějiny. Provedení reforem, které měly zlepšit hospodářskou situaci
v zemích tehdejšího východního bloku, sovětská strana očekávala i od svých spojencŧ
včetně Československa. (Pullmann, 2011)

1. 1 Ekonomická a sociální situace
Hospodářský a sociální vývoj Československa v letech 1969–89 je moţné členit
na dvě rozdílné etapy. Do roku 1975 se ekonomika přes politickou nestabilitu v letech
1968–70 rychle rozvíjela, coţ umoţnilo provádět poměrně velkorysou sociální politiku.
V druhé etapě se tempo hospodářského rŧstu nejprve zpomalovalo aţ ke stagnaci na
počátku 80. let, po níţ následovaly mírné meziroční přírŧstky. (Prŧcha, 2009, s. 659)
V 70. a 80. letech se stále výrazněji projevovalo hospodářské a technické
zaostávání Československa za západoevropskými zeměmi a zhoršovala se jeho pozice
ve světové ekonomice. „Týkalo se to nejen objemu hrubého domácího produktu
a produktivity práce, ale i struktury ekonomiky, kvality produkce a schopnosti inovace.
ČSSR zůstávala sice u řady výrobků předním světovým producentem na jednoho
obyvatele (hnědé uhlí, ocel, některé typy zbraní a strojírenských výrobků, cement, obuv,
sklo, pivo, chmel, slad), ale nedrţela krok s pokročilejšími zeměmi u technicky
1

V 80. letech klesla v Sovětském svazu dynamika hospodářského rŧstu na nejniţší úroveň od poválečné
obnovy země. V zemědělství nastal po rekordní úrodě v roce 1978 pokles produkce, který se podařilo
vyrovnat aţ po pěti letech. K zajištění výţivy obyvatelstva chybělo ročně kolem dvaceti milionŧ tun
zrnin. Sovětský svaz tak byl závislý na dovozu obilovin z kapitalistických státŧ, coţ byla jedna z příčin
zadluţování na Západě a odlivu zlata ze země. Na vnitřním trhu chyběla značná část sortimentu
spotřebního zboţí, nemalá část společnosti ţila na hranici nebo pod hranicí ţivotního minima a byla
zanedbávána péče o ţivotní prostředí. Zároveň se prohlubovaly oblastní rozdíly v ţivotní úrovni, coţ bylo
později jednou z příčin nacionálních konfliktŧ. Navíc sovětskou ekonomiku ještě více neţ v 70. letech
zatěţovalo zbrojení a kosmické programy. (Prŧcha, 2009, s. 685)
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náročnější produkce, zejména v elektrotechnickém průmyslu nebo v malotonáţní
chemické výrobě“. (Prŧcha, 2009, s. 941)
Za hlavní příčinu nízké efektivity tehdejší československé ekonomiky je
povaţováno centrální plánování a řízení hospodářství, které potlačovalo úlohu trhu.
„Počátkem 80. let neuspěl pokus o dílčí systémové změny v řízení národního
hospodářství, coţ prohloubilo skepsi k moţnosti skutečné reformy hospodářského
mechanismu v rámci tehdejšího politického systému. (...) Polovičatost a celkový
neúspěch opatření z první poloviny 80. let přiznali i vedoucí představitelé na XVII.
sjezdu KSČ v roce 1986. Československá ekonomika dospěla do stadia, kdy dílčí řešení
nepřinášela dlouhodobější efekt, a východiskem z retardační tendence se mohla stát jen
zásadní přestavba hospodářského mechanismu“. (Prŧcha, 2009, s. 691)
Nedŧvěra k hospodářské politice byla podle Prŧchy (2009) spolu s pomalým
rŧstem ţivotní úrovně a některými dlouhodobě neřešenými problémy ekonomiky jednou
z příčin pádu komunistického reţimu.
Trvalé problémy československého hospodářství se týkaly například poruch
v dodavatelsko-odběratelských vztazích, nadměrné rozestavěnosti, špatné údrţby domŧ,
dlouhodobého nedostatku některých druhŧ zboţí2, zaostávání placených sluţeb apod.
Rozšiřovala se sféra „šedé ekonomiky“ (zaměstnanci odcizovali materiál ze státních
i druţstevních podnikŧ za účelem vlastní výdělečné činnosti, kterou často prováděli
v pracovní době), šizení spotřebitelŧ, podplácení, valutové machinace a jiné spekulace. 3
Přibliţně do konce 70. let se také dramaticky zhoršovala ekologická situace a v nejvíce
postiţených severozápadních Čechách se odrazila i v kratším prŧměrném věku doţití
tamní populace. (Prŧcha, 2009, s. 694)
Otáhal (2012) v této souvislosti uvádí, ţe normalizační reţim selhával především
v péči o zdraví obyvatelstva, tedy v jednom z nejdŧleţitějších ukazatelŧ ţivotní úrovně.
2

Podle Kontrolní zprávy o úrovni zásobování, sortimentu výrobků na vnitřním trhu, uspokojení
spotřebitelské poptávky v roce 1989 chyběly např. v Západočeském kraji na trhu kombinované
chladničky, mrazničky, CD přehrávače, barevné televizory, nábytek, textilní výrobky z bavlny apod. Za
„krajně nepříznivou“ označila zpráva situaci ve stavebnictví. Celou řadou nedostatkŧ byl podle této
zprávy provázen také sortiment drogerie – z trhu mizely i výrobky běţné denní potřeby (zejména laky na
vlasy, šampóny, deodoranty, rtěnky apod.). Jak zpráva na druhou stanu konstatuje, v uvedeném období se
podařilo odstranit nedostatky v zásobování některými druhy zboţí, jako byly např. hygienické potřeby.
(KV KSČ Plzeň, Kontrolní zpráva o úrovni zásobování, sortimentu výrobkŧ na vnitřním trhu, uspokojení
spotřebitelské poptávky v roce 1989. Zápis z 27. zasedání předsednictva Zpč. KV KSČ – 29. 6. 1989,
SOA Plzeň, karton č. 294.)
3
Otáhal (2012) vysvětluje, ţe nelegální černá ekonomika byla zdrojem velkých příjmŧ, které obvykle
převyšovaly legální platy. Stát podle autora černou ekonomiku trpěl, neboť často zajišťovala sluţby, které
sám nebyl schopen zabezpečit. Černá ekonomika také potvrzovala, ţe uvnitř socialistického hospodářství
vznikl a rozvíjel se trh, byť deformovaný, a mnozí z dělníkŧ se tak stávali drobnými podnikateli.
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Prŧměrná délka ţivota se v období tzv. normalizace postupně sniţovala, zatímco
v západních zemích rostla: ještě v roce 1960 byla v Československu na stejné výši jako
v Rakousku, v roce 1980 jiţ byla o dva roky niţší. „Zaostávání za světovým vývojem
zapříčinily jak stále se zhoršující ţivotní prostředí a způsob ţivota, tak sama situace ve
zdravotnictví,

ať

jiţ

šlo

o

vybavení

moderními

přístroji,

nedostatek

léků

a zdravotnického materiálu“. (Otáhal, 2012, s. 270)
Pracovní příjmy, přestoţe nebyly vysoké, a sociální zabezpečení poskytovaly
všem československým občanŧm základní sociální jistoty. Omezené konzumní
moţnosti ve srovnání s vyspělými trţními ekonomikami byly částečně vynahrazeny
sociálním bezpečím v jiných oblastech: plnou zaměstnaností, levným bydlením
a levnými sluţbami. Stagnace ekonomiky nicméně v 80. letech vedla k omezování
zdrojŧ pro udrţení dosaţeného „sociálního pohodlí“, coţ vyvolávalo nejistotu hlavně
mezi mladými lidmi. Sociální nejistota však nedosáhla takového stupně, aby se stala
hlavním podnětem k masovému protestu občanŧ v listopadu 1989. Tehdy nešlo
o sociální vzpouru, ale o politický odpor, k němuţ přispěla situace v Sovětském svazu
a dalších sousedních zemích. (Prŧcha, 2009, s. 936-937)

1. 2 Ekologická situace
Za komunismu došlo v Československu k výraznému a nepřehlédnutelnému
zhoršení

ţivotního

prostředí.

Katastrofální

vliv

měla

poválečná

orientace

československé ekonomiky na těţký prŧmysl, snaha o co největší objem produkce
v prŧmyslu i zemědělství a nesmírné plýtvání surovinami. (Vaněk, 1996, s. 15-16)
Jednou z nejpoškozenějších sloţek ţivotního prostředí bylo v Československu
ovzduší. V emisích (SO2, NOx a tuhých úletech) na obyvatele i na plochu zaujímal náš
stát vţdy jedno z prvních míst ve světě, přičemţ škodliviny soustavně rozšiřoval i do
okolních zemí. Velmi znečištěné byly v Československu také vody a kritická byla
i situace v oblasti tuhých odpadŧ. (Vaněk, 1996, s. 18)
Přestoţe se od počátku 80. let investice do ţivotního prostředí zvyšovaly (byly
určeny především na akce pro zlepšení stavu vod a ovzduší), představovala oblast
ochrany ţivotního prostředí „nadstandard“, který si vedení země nemohlo dovolit. Pro
úspěšnou realizaci opatření v oblasti ţivotního prostředí navíc chyběly nejen potřebné
finanční prostředky, ale i technické vybavení a koncepce, která by nebyla podřízena
politické vŧli mocenského centra. (Vilímek, 2008, s. 134-135, 141)
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Lidé si jiţ delší dobu uvědomovali váţnost ekologických problémŧ, opoziční
a alternativní skupiny sepisovaly petice a prohlášení proti pokračující devastaci přírody.
V roce 1989 se ozývaly stále častější kritiky ze strany obyvatel nejpostiţenějších
oblastí, coţ dokazují rovněţ četné petice a tzv. ekologické demonstrace.4 „Reakce
představitelů státu na pokračující zhoršování kvality ovzduší, znečištění vod i odumírání
lesů však byla především snahou zabránit dalšímu růstu nespokojenosti obyvatelstva.
Jak reformně, tak protireformně orientovaní funkcionáři chtěli především odstranit
nejočividnější projevy postupující ekologické devastace, aniţ by však byli schopni řešit
problematiku ţivotního prostředí v její komplexnosti. Přiznání značných ekologických
problémů bylo sice postupem času stále častější, jejich odstraňování však bylo
nekoncepční, zaměřené na následky a nikoli na odstraňování vlastních příčin“.
(Vilímek, 2008, s. 138)
Podle stranických a státních dokumentŧ vrcholila devastace ţivotního prostředí
v letech 1983–1984, kdy znečištění ovzduší, vod a pŧd jiţ přímo ohroţovalo zdravotní
stav obyvatelstva na velké části území. Informace o ekologické krizi však na veřejnost
z oficiálních zdrojŧ nepronikly. „Údaje o úrovni znečištění ţivotního prostředí, o jeho
výhledech do budoucna a o tom, jak toto prostředí působí na lidské zdraví, byly přísným
tabu. Zablokovány byly zprávy o ekologických katastrofách, chyběly informace o řešení
ekologické krize na Západě. (...) Politické vedení (...) informovat veřejnost odmítalo;
dobře vědělo, a také tím v interních diskusích zdůvodňovalo svůj postoj, ţe by
zveřejněné informace mohly vést ke znepokojení veřejnosti, mohly by vyvolat paniku
a ve svém důsledku i sociálně politickou destabilizaci“. (Vaněk, 1996, s. 66)
Asi nejmarkantnějším příkladem utajování informací byla situace po havárii
jaderné elektrárny v Černobylu na území dnešní Ukrajiny, k níţ došlo 26. dubna 1986.
O katastrofě se československá veřejnost dozvěděla aţ 29. dubna ve večerním vysílání
rozhlasu a televize. (Vaněk, 1996, s. 82) Další den, 30. dubna, vyšlo v tisku sdělení
4

Nespokojenost se stavem ţivotního prostředí postupně přerostla od petic a individuálních akcí
k ekologickým demonstracím. V Praze jich bylo v roce 1989 uspořádáno několik v souvislosti
s plánovanou výstavbou víceproudé silnice přes Stromovku. Například 21. června pochodovalo zhruba
250 převáţně mladých lidí od Parku kultury a oddechu J. Fučíka k bývalé Šlechtově zahradní restauraci
s transparenty jako „Nedáme Stromovku“, „Nechceme dálnici“. Státní moc zde surově zakročila, člen
opoziční skupiny České děti Petr Placák byl zadrţen a odvezen do křivoklátských lesŧ, kde byl zbit
a ponechán svému osudu. (Vilímek, 2008, s. 147)
Největší ekologická demonstrace se konala 11. listopadu 1989 v Teplicích. Sešlo se zde přibliţně tisíc
převáţně mladých lidí, kteří přišli na výzvu z 8. listopadu nebo informováni svými známými, aby veřejně
vystoupili proti smogu a neustále se zhoršující situaci v severních Čechách. Následující den,
12. listopadu, se v ulicích opět sešlo kolem pětiset lidí. Zákrok bezpečnostních sloţek byl v tomto případě
spíše projevem bezradnosti. (Vilímek, 2008, s. 147)
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československé vlády, ţe se „na území ČSSR provádí kontinuální měření a po celou
dobu měření nebylo zjištěno ţádné zvýšení radioaktivity“.5 Teprve 5. května vydala
ČTK zprávu, která informovala o „mírném zvýšení radioaktivity“.6 Chyběly přitom
jakékoliv zdravotnické a hygienické pokyny a informace o případných opatřeních při
zhoršení situace. Deset dnŧ po havárii, kdy uţ nebylo moţné utajit skutečnost, ţe
radioaktivní mrak přešel i na území ČSSR, vystoupila v rozhlase hlavní hygienička ČSR
Dana Zusková s vyjádřením, ţe „naměřené hodnoty jsou sice vyšší, neţ bývá obvyklý
stav“, ale ne tak vysoké, aby mohly ohrozit zdraví lidí. (Vaněk, 1996, s. 82-83)

1. 3 Počátky československé přestavby
Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 2.1, první pokus o ekonomickou reformu,
provedený v Československu na počátku 80. let, se nezdařil. Výraznější změny v řízení
hospodářství měla přinést tzv. přestavba, kterou v Sovětském svazu inicioval Michail
Gorbačov a jejíţ zahájení očekával i od ostatních zemí východního bloku.
Pojem „přestavba“ u nás poprvé pouţil předseda československé vlády Lubomír
Štrougal na začátku dubna 1985 u příleţitosti 40. výročí Košického vládního programu. 7
Termín do svého projevu začlenil v tom smyslu, ţe je nutné převést „národní
hospodářství na dráhu intenzivního rozvoje“ a poukázal přitom na reformní snahy
v Sovětském svazu.8 Většina členŧ vedení KSČ ovšem nadšení pro přestavbu nesdílela
a pojmu se spolu s oficiální ţurnalistikou prozatím vyhýbala. 9 Českoslovenští
komunisté vnímali přestavbu jako primárně sovětský projekt s nejistými výsledky.
(Pullmann, 2011, s. 58-59)
Rozhodným okamţikem pro zahájení přestavby v Československu se stalo aţ
plénum Ústředního výboru KSSS (dále ÚV KSSS) v lednu 1987, kdy se v sovětském
vedení definitivně prosadili Gorbačovovi příznivci. Na počátku února 1987 bylo
5

[nesignováno]. Sdělení vlády ČSSR. Rudé právo. 30. 4. 1986, roč. 66, č. 101, s. 1.
[nesignováno]. Měření radioaktivity na území ČSSR. Rudé právo. 5. 5. 1986, roč. 66, č. 104, s. 1.
7
Košický vládní program byl základním dokumentem, který upravoval poměry v poválečném
Československu a definoval jeho politickou, hospodářskou a sociální výstavbu. Přijala jej vláda
jmenovaná prezidentem Edvardem Benešem na svém prvním zasedání v Košicích v dubnu 1945.
8
Pojem „přestavba“ se v Sovětském svazu objevoval v odborných ekonomických kruzích jiţ v první
polovině 80. let 20. století. Vyjadřovaly se jím poţadavky zásadních změn, které by pomohly překonat
závaţné problémy, s nimiţ se sovětské hospodářství potýkalo. (Pullmann, 2011, s. 33)
9
V Československu se všechny probíhající nebo plánované hospodářské změny řadily pod pojmy
„zdokonalení“, „intenzifikace“ či „budování rozvinuté socialistické společnosti“. V období normalizace
se zřídka vyskytoval i pojem „reforma“, neboť byl vnímán negativně v souvislosti s hospodářskými
reformami šedesátých let. (Pullmann, 2011, s. 55-56)
6
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velvyslancŧm socialistických zemí v Moskvě sděleno, ţe by sovětská strana u svých
spojencŧ ráda viděla pozitivní reakce na zahájený proces přestavby. (Pullmann, 2011,
s. 62, 66)
Předsednictvo ÚV KSČ se výsledky lednového zasedání ÚV KSSS zabývalo
4. února 1987. Diskuse byla v podstatě první zásadní rozpravou nejvyššího stranického
orgánu o změnách v československé politice po nástupu Gorbačova k moci. Vedení
KSČ projevilo při jednání neochotu změnit pohled na události roku 1968 a obavy
z liberalizace poměrŧ v Československu, která by vedla k oslabení jeho moci.
(Suk, 1999, s. 20-21)
Úkol rozpracovat reformní návrhy byl zadán Vládnímu výboru pro plánovité
řízení národního hospodářství. Z jeho návrhŧ bylo patrné, ţe federální vláda měla
o přestavbě jiné představy neţ ústřední aparát KSČ. Zatímco vládní experti se snaţili
prosadit hospodářské reformy, které by oţivily stagnující hospodářství, vedení ÚV KSČ
se bránilo výraznějším změnám.10 (Pullmann, 2011, s. 67-68)
V souvislosti s přestavbou docházelo na konci 80. let k otevřenější výměně
názorŧ na hospodářské, sociální a ekologické otázky. Byly zveřejňovány kritické studie
o stavu československé ekonomiky a oslabování její pozice ve světě. Mezi odborníky
převládal názor, ţe existující problémy spočívají v samé podstatě centrálního plánování,
kdy plán nebyl schopen nahradit fungování trhu, pruţně reagovat na spotřebitelskou
poptávku a efektivně regulovat výrobu. Kritika vznášená ekonomickými experty
vyvolávala spolu s nespokojeností obyvatelstva se situací v zemi nejistotu ve stranickém
prostředí. (Prŧcha, 2009; Pullmann, 2011, s. 151)

1. 4 Personální změny ve vedení KSČ v závěru 80. let
V listopadu 1987 se jednání předsednictva ÚV KSČ zabývalo návrhem na
rozdělení funkcí generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky. Rozdělení
funkcí navrhl předseda české vlády Ladislav Adamec a zdŧvodnil je tím, ţe v čele
nového politického kurzu nemŧţe stát Gustáv Husák, který je spjatý s minulostí, a do
funkce generálního tajemníka navrhl Miloše Jakeše. Gustáv Husák rezignoval na funkci
10

Československá přestavba byla poznamenána tím, ţe se do jejího čela dostávali lidé z konzervativního
křídla komunistické strany – např. Vasil Biľak nebo Miloš Jakeš. Jejich cílem nebylo zavádět zásadní
změny, ale uskutečnit pouze takové reformy, které by měly disciplinační účinek – např. ve vztahu
k pracovní morálce. Předsedovi federální vlády a okruhu jeho spolupracovníkŧ pojem „přestavba“ naopak
pomáhal ospravedlnit jejich snahy o zahájení reforem, které by ukončily období stagnace a otevřely cestu
k trţním principŧm. Štrougalovi se nicméně nepodařilo reformy plně prosadit. (Pullmann, 2011, s. 70-73)
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generálního tajemníka v prosinci 1987 a Miloš Jakeš byl zvolen do čela strany. (Suk,
1999, s. 25-26)
ÚV KSČ provedl personální změny v dubnu 1988. Z funkcí byli uvolněni někteří
dosud vlivní členové, jako např. Antonín Kapek, Josef Haman či Josef Havlín, přijati
byli naopak Miroslav Štěpán, Rudolf Hegenbart a Vasil Mohorita, tedy mladší generace
oproti té, která nastoupila po roce 1969. K dalším personálním změnám v centrálních
orgánech strany a vlády došlo v říjnu 1988. Jejich hlavním cílem bylo stabilizovat
mocenskou převahu vedení, nikoliv podpořit reformy. „Ačkoliv se do nejvyšších funkcí
dostávali mladší lidé (Miroslav Štěpán, Rudolf Hegenbart), ve svých skeptických
názorech na dosavadní reformní úsilí byli dokonalým doplňkem svých starších
soudruhů, kteří nyní získali největší vliv (zejména Miloše Jakeše, Karla Hoffmanna
a Jana Fojtíka). Tyto posuny tak logicky navazovaly na personální změny započaté uţ
v prosinci 1987 a dubnu 1988 a dále uzavíraly prostor pro realizaci reforem“.
(Pullmann, 2011, s. 163)
Z funkce ministerského předsedy odstoupil v říjnu 1988 Lubomír Štrougal,
novým premiérem se stal Ladislav Adamec, dosavadní předseda české vlády. Nová
federální vláda byla postavena před váţné problémy: bylo třeba rychle najít východisko
ze zhoršující se ekonomické situace, překonat akutní nedostatek zboţí, více dbát na
kvalitu ţivotního prostředí, zvýšit úroveň zdravotní péče, kvalitu bytové výstavby,
údrţbu a opravy domŧ a bytŧ apod. „Oblasti, v nichţ mělo dojít k zásadním změnám,
byly natolik rozsáhlé a úkoly natolik náročné, ţe vzbuzovaly pochybnosti ohledně
moţnosti rychlého řešení. Vidina lepšího a spravedlivějšího socialismu jako by se
vytrácela“. (Pullmann, 2011, s. 164)

1. 5 Veřejné mínění občanů Československa na konci 80. let
První šetření týkající se názorŧ občanŧ Československa na KSČ směl Ústav pro
výzkum veřejného mínění (ÚVVM) provést aţ v roce 1986. Tehdy s vedoucí úlohou
strany ve společnosti souhlasilo 67 % respondentŧ. Při dalším prŧzkumu v roce 1988
poklesl podíl souhlasných odpovědí na 60 % a do června roku 1989 na 41 %. (Vaněk,
1994, s. 19-21)
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Tabulka č. 1: Názory na význam a důležitost vedoucí úlohy strany (údaje za ČSSR v %)11

1986
28
39
16
7
10

Rozhodně ANO
Spíše ANO
Spíše NE
Rozhodně NE
Neví

1988
25
35
18
9
13

V/1989
16
34
20
12
16

VI/1989 XI/1989
15
2
26
12
24
23
13
59
22
4

Zajímavé výsledky přineslo také srovnání, jak posuzovali potřebnost vedoucí
úlohy strany členové a nečlenové KSČ. Přestoţe se v červnu 1989 vyjadřovala většina
členŧ KSČ k vedoucí úloze strany kladně, nelze opomenout, ţe 10 % funkcionářŧ
a 18 % členŧ a kandidátŧ KSČ povaţovalo vedoucí úlohu strany za málo potřebnou aţ
nepotřebnou. (Vaněk, 1994, s. 24)
Tabulka č. 2: Názory na potřebu vedoucí úlohy strany (červen 1989, údaje v %)12

Funkcionáři KSČ
Členové a kandidáti
KSČ
Nečlenové

Velmi
potřebná
60

26

Málo
potřebná
8

30

42

14

4

10

11

34

22

15

18

Potřebná

Nepotřebná

Neví

2

4

Nepříznivé výsledky týkající se lidí ve vlastních řadách vyplynuly pro vedení
KSČ také z výzkumu Názory našich občanov na vedúcu úlohu strany, provedeného
ÚVVM v říjnu 1988. Více neţ třetina členŧ KSČ zde otevřeně přiznala své pochybnosti,
ţe by se znovu stali členy této strany. Jako nejčastější dŧvody odmítnutí členství uváděli
jeho zneuţívání k osobním výhodám či nedostatečný morální kredit vedoucích
stranických funkcionářŧ. (Vilímek, 2008, s. 184)
Výsledky téhoţ prŧzkumu vypovídají také o omezených moţnostech uplatnění
občanŧ ve společnosti. Téměř čtyři pětiny respondentŧ zde uvedly, ţe v socialistickém
Československu mají lidé omezené nebo téměř ţádné moţnosti v dostatečné míře
uplatnit své schopnosti. Takřka 70 % respondentŧ zmínilo, ţe mají omezené nebo skoro
ţádné moţnosti otevřeně se vyjadřovat k problémŧm a nedostatkŧm ve společnosti.

11

VANĚK, Miroslav. Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989 : Analýza výsledků výzkumů
veřejného mínění prováděných ÚVVM od roku 1972 do roku 1989. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, 1994. s. 21.
12
Tamtéţ, s. 24.
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Tabulka č. 3: Výpověď o možnostech občanů zapojovat se do veřejné činnosti (říjen 1988, v %)13

velké

omezené

skoro
ţádné

neví

V dostatečné míře uplatnit své schopnosti

15

44

35

6

Podílet se na rozhodování ve
společenských organizacích

20

48

27

5

Otevřeně se vyjadřovat k problémŧm a
nedostatkŧm ve společnosti

27

53

15

5

Lidé mají moţnost

1. 6 Opoziční skupiny v Československu v 80. letech
Charta 77
Nejvýznamnějším opozičním hnutím byla v Československu aţ do druhé
poloviny 80. let Charta 77. Do listopadu roku 1989 podepsalo základní prohlášení
Charty 77 asi 1 900 československých občanŧ, mezi nimi i řada bývalých členŧ KSČ.
Aţ na výjimky se k Chartě 77 nepřidali bývalí političtí vězni z padesátých let. Někteří
z nich vnímali toto hnutí jako nedŧvěryhodné, protoţe se část jeho signatářŧ podílela na
budování komunistického reţimu po roce 1948.
Na konci dubna 1978 zaloţila skupina signatářŧ Charty 77 Výbor na obranu
nespravedlivě stíhaných (VONS), jenţ se snaţil sledovat jednotlivé případy bezpráví,
pomáhal kritikŧm a obětem reţimu a upozorňoval na porušování lidských práv domácí
i zahraniční veřejnost. (Blaţek, 2010, s. 17)
Opoziční aktivity se v Československu začaly více rozvíjet aţ ve druhé polovině
80. let. Dŧvodem byly prohlubující se krize reţimu, generační změny a politické
uvolnění v Sovětském svazu. Vznikla řada nových nezávislých iniciativ (pro upřesnění
dodejme, ţe někteří lidé byli členy několika nezávislých iniciativ zároveň), výrazně se
oţivil náboţenský ţivot, přibývaly nové samizdatové časopisy, navazovaly se uţší
kontakty s exilem a s opozicí v sousedních zemích sovětského bloku. (Blaţek, 2010,
s. 18) Opoziční scéna nicméně zŧstávala roztříštěná a aţ do listopadu 1989 se
nepodařilo vytvořit jednu opoziční reprezentaci s jasným politickým programem.

13

VILÍMEK, Tomáš. K příčinám pádu reţimu v ČSSR a NDR v roce 1989. In: TŦMA, Oldřich;
VILÍMEK, Tomáš (eds.). Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Svazek 5. 1. vyd. Praha:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. s. 185.
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Demokratická iniciativa
Demokratická iniciativa vznikla v roce 1987. Hlásila se k českým demokratickým
a liberálním tradicím sahajícím aţ do 19. století a tisícileté tradici křesťanské. Vydávala
samizdatová periodika Zpravodaj demokratické iniciativy a Pohled spotřebitele.
Zakladatelé Demokratické iniciativy, v čele s historikem a publicistou Emanuelem
Mandlerem, zaslali v září 1987 poslancŧm Federálního shromáţdění ČSSR dopis
vyzývající k zahájení demokratizace veřejného a politického ţivota. (Suk, 1999, s. 24)
Společenství přátel USA
Společenství přátel USA vzniklo v únoru 1988, úřady je jako společenskou
organizaci zaregistrovat odmítly. (Suk, 1999, s. 29) Iniciativa, vedená Stanislavem
Devátým a Tomášem Hradílkem, byla zaloţena na protest proti jednostrannému
informování československé veřejnosti o USA. Vydávala magazín SPUSA – časopis pro
kulturu a aktivity Společenství přátel USA. (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 349)
Nezávislé mírové sdružení
Nezávislé mírové sdruţení – Iniciativa za demilitarizaci společnosti vydalo své
první prohlášení v dubnu 1988. Podílelo se na pořádání veřejných diskusních fór
a protireţimních demonstrací, vydávalo samizdatové periodikum Bulletin NMS–IDS.
(Suk, 1999, s. 31)
České děti
Nezávislá iniciativa České děti byla ustavena v květnu 1988. Zveřejnila manifest,
ve kterém se přihlásila k roajalistickým a křesťanským hodnotám a tradicím Českého
království. České děti pořádaly v ulicích a na náměstích veřejná diskusní fóra a od srpna
1988 pravidelně vyzývaly občany k účasti na protireţimních demonstracích. Iniciativa
vydávala samizdatový občasník Koruna. (Suk, 1999, s. 34)
Hnutí za občanskou svobodu
Zveřejněním manifestu Demokracii pro všechny14 se v říjnu 1988 ustavila
nezávislá iniciativa Hnutí za občanskou svobodu (HOS). Přihlásila se k demokratickým

14

Na formulaci manifestu HOS se podíleli Rudolf Battěk, Václav Havel, Jaroslav Šabata a další
osobnosti. Iniciativa byla patrně nejvýznamnějším pokusem o propojení opozičních proudŧ
v Československu. (Blaţek, 2010, s. 21)
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tradicím, politickému a ekonomickému pluralismu, obnovení právního řádu, záchraně
ţivotního prostředí, svobodě vyznání či vytvoření nové demokratické ústavy. Iniciativa
vydávala samizdatová periodika Zpravodaj HOS a Alternativa. V závěru roku 1989 se
na činnosti HOS podílelo asi 1 000 aktivistŧ. (Suk, 1999, s. 41)
Mírový klub Johna Lennona
Nezávislé sdruţení Mírový klub Johna Lennona vzniklo v Praze 1. prosince 1988.
(Suk, 1999, s. 46) Skupina kladla dŧraz, podobně jako Nezávislé mírové sdruţení, na
zachování míru a odzbrojení. (Otáhal, 2005, s. 40)
Obroda
V únoru 1989 zaloţila skupina bývalých členŧ a vedoucích představitelŧ KSČ
politickou iniciativu Klub za socialistickou přestavbu Obroda. Ve svém programovém
prohlášení se Obroda přihlásila k „humánním, mravním a sociálním hodnotám
socialistického uspořádání společnosti“ a vyjádřila podporu přestavbě v Sovětském
svazu. (Suk, 1999, s. 50)
Předseda přípravného výboru Obrody Vojtěch Mencl v únoru a květnu 1989
neúspěšně jednal s vedením ÚV KSČ o legalizaci iniciativy a jejím zařazení do
politického systému v Československu. Vedení KSČ povaţovalo Obrodu za politického
protivníka a zaujalo k ní výhradně negativní postoj. (Suk, 1999, s. 51)

1. 7 Protirežimní demonstrace v Československu v závěru 80. let
Odvahu vystoupit proti totalitnímu reţimu na veřejných shromáţděních našli
občané Československa aţ téměř po dvaceti letech od potlačení demonstrací v roce
1969.15 První pouliční manifestace se v 80. letech konala 10. prosince 1987
u příleţitosti Dne lidských práv na Staroměstském náměstí v Praze. (Blaţek, 2010,
s. 18)

Na shromáţdění přibliţně dvou tisíc občanŧ dohlíţelo

několik

set

uniformovaných a tajných policistŧ, kteří proti účastníkŧm selektivně zasahovali
a předváděli je k výslechŧm na policejní stanice. (Suk, 1999, s. 27)
Velké demonstrace s několika tisícovou účastí, při nichţ došlo k policejním
zásahŧm vŧči shromáţděným občanŧm, se uskutečnily 21. srpna 1988 a 28. října 1988
15

Demonstrace v roce 1969 byly reakcí na první výročí okupace Československa sovětskými vojsky.
Lidé se začali shromaţďovat jiţ 16. srpna, demonstrace vyvrcholily 20. a 21. srpna v Praze, Brně, Liberci
a dalších městech. Politické vedení nasadilo proti účastníkŧm nejen bezpečnostní síly, ale i Lidové milice
a armádu, které brutálně zasáhly. (Otáhal, 2008, s. 51)
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v Praze na Václavském náměstí. Prvním povoleným veřejným shromáţděním od
nástupu tzv. normalizace byla manifestace, která se konala 10. prosince 1988, v Den
lidských práv, na Škroupově náměstí v Praze.16 (Suk, 1999, s. 37-38, 43, 47)
Z hlediska aktivizace československé veřejnosti představovalo uspořádání
prvních manifestací významný moment, který vládnoucí moc zaskočil. Podle Tŧmy
(1994) přispívaly demonstrace v závěru 80. let nejen k politizaci a radikalizaci
atmosféry v Československu, ale stávaly se i podnětem pro narŧstající kritiku země na
mezinárodní scéně.
Opakování protireţimních demonstrací mělo také nezanedbatelný psychologický
účinek na samotné účastníky. Na manifestacích získávali záţitek společně projevené
odvahy, odhodlání a sounáleţitosti. (Tŧma, 1994, s. 44) Velmi pozitivní byla přitom
skutečnost, ţe se účastníci praţských demonstrací v letech 1988/89 takřka úplně
vyvarovali jakýchkoli projevŧ násilí. Výjimku tvořily pouze individuální projevy
sebeobrany vŧči zasahujícím policistŧm či příslušníkŧm StB. Nedošlo k rozbíjení výloh,
zapalování aut nebo vrhání kamenŧ na policii, které byly v 80. letech zaznamenány
i v Polsku a NDR. (Tŧma, 1994, s. 20)
Tŧma (1994) ve své práci uvádí také překvapivé zjištění o věkovém a sociálním
sloţení účastníkŧ demonstrací z let 1988/89. Vychází přitom z policejních záznamŧ
o předvedených a zadrţených osobách, v nichţ se zachovaly údaje týkající se věku,
bydliště, někdy i povolání. Tyto údaje vyvracejí obecné mínění, ţe se demonstrací
účastnili převáţně mladí lidé ve věku 15–25 let a ve značné míře studenti.
Z policejních záznamŧ vyplývá, ţe v letech 1988/89 tvořili více neţ polovinu
předvedených osob dělníci. Podíl zadrţených studentŧ vysokých a středních škol přitom
dohromady činil jen 11,4 %. (Tŧma, 1994, s. 30)
Pokud jde o věkové sloţení účastníkŧ demonstrací v letech 1988/89, mezi
zadrţenými byli více neţ z poloviny zastoupeni lidé starší 25 let. Oproti tomu v roce
1969 demonstrovala hlavně nejmladší generace: lidé ve věku nad 25 let tehdy tvořili
méně neţ čtvrtinu zadrţených a skupina lidí mladších 18 let byla více neţ 2x početnější.
(Tŧma, 1994, s. 30)

16

Pacner (2012) v této souvislosti vysvětluje, ţe úřady demonstraci povolily proto, aby se neopakovala
střetnutí, k nimţ došlo v srpnu a říjnu téhoţ roku. V prosinci byl totiţ v Praze na návštěvě francouzský
prezident François Mitterand, který se v Den lidských práv, 10. prosince 1988, chtěl setkat
s československými disidenty. Komunisté jeho přání vyslyšeli, protoţe měli zájem o hospodářskou
spolupráci s Francií.
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Tabulka č. 4: Sociální složení předvedených
demonstrantů v letech 1988/89 (zahrnuty jsou
údaje o 463 osobách) 17

učni
studenti SŠ
studenti VŠ
dělníci, zaměstnanci
úředníci, zam. inteligence
dŧchodci
bez prac. poměru
svob. povolání
ostatní

3,2%
6,6%
4,8%
51,7%
21,7%
3,9%
3,7%
2,4%
1,0%

Tabulka č. 5: Věkové složení osob zadržených při demonstracích18

1969

méně neţ 15
15-18
18-25
25 a více

Praha
(1478 osob)
0,8%
19,6%
59,1%
20,5%

ČSR
(2414 osob)
1,3%
23,3%
53,0%
22,4%

1988/89
(1058 osob)
0,0%
9,4%
38,2%
52,4%

17

TŦMA, Oldřich. Zítra zase tady! Protireţimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický
a sociální fenomén. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. s. 30.
18
Tamtéţ.
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2. Hlavní události roku 1989 v Československu
2. 1 Palachův týden
V neděli 15. ledna 1989 se na výzvu nezávislých iniciativ mělo na Václavském
náměstí v Praze uskutečnit pietní shromáţdění k 20. výročí upálení studenta filozofické
fakulty Jana Palacha. Úřady ohlášenou akci nepovolily a před jejím zahájením bylo
Václavské náměstí úplně uzavřeno policejními jednotkami (podle vnitrostranické
informace z 16. ledna 1989 bylo do terénu nasazeno 2 200 policistŧ a 1 300
milicionářŧ). Přestoţe byla řada představitelŧ tzv. nezávislých iniciativ cestou k náměstí
zadrţena a vzpomínkový akt se nemohl na plánovaném místě uskutečnit, došlo na
Václavském náměstí a v okolních ulicích k spontánní protireţimní demonstraci, kterou
policie brutálně potlačila. (Suk, 1999, s. 49)
Manifestace v pondělí 16. ledna 1989 byla zcela spontánní reakcí veřejnosti na
zadrţení představitelŧ nezávislých iniciativ (včetně Václava Havla), kteří chtěli poloţit
květiny k soše sv. Václava, aby uctili Palachovu památku. (Tŧma, 1994, s. 14)
Jak vysvětluje Otáhal (1994), po marné snaze zabránit demonstracím
během prvních tří dnŧ, tj. 15. aţ 17. ledna 1989, si i odpovědné politické a bezpečnostní
orgány uvědomily, ţe pravou příčinou shromaţďování lidí na Václavském náměstí byly
právě neadekvátní policejní zásahy. Proto se ve středu 18. ledna na tomto prostranství
pořádkové oddíly neobjevily, přestoţe byly v okolí připraveny a demonstranti se sešli
v daleko větším počtu. Následující den ovšem zasáhly velmi brutálně s cílem
demonstranty nejen rozptýlit, ale i potrestat a zastrašit. Fyzického násilí pouţívaly
policejní jednotky zvláště proti mladým lidem, kteří patřili k radikálním sloţkám
opozičního hnutí a byli v zahraničí méně známi. K běţným praktikám patřilo, ţe je
policisté vyváţeli mimo Prahu a posléze vysadili na odlehlém místě, kde je zbili.
Spontánní mítinky vyvrcholily 21. ledna 1989 poutí k hrobu Jana Palacha ve
Všetatech. Pietní akce, které se zúčastnili zejména mladí lidé, se stala záminkou
k dalším rozsáhlým a často brutálním akcím VB a StB, která příchozí legitimovala,
vyslýchala, týrala a násilně rozváţela do rŧzných míst. Přesto se chartistovi Stanislavu
Devátému podařilo proniknout policejním kordónem aţ k všetatskému hřbitovu a hodit
k Palachovu hrobu kytici a trnovou korunu. (Prečan, Vladislav, 1990, s. 32)
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Na brutální zásahy proti demonstrantŧm a zatýkání představitelŧ nezávislých
iniciativ ihned reagoval světový tisk, řada významných osobností kulturního
a politického ţivota, mezinárodní organizace, vlády, parlamenty a politické strany.
Protesty zaznívaly i z některých zemí sovětského bloku, především z Polska, Maďarska,
ale i ze SSSR. (Suk, 1999, s. 50) Československým masovým sdělovacím prostředkŧm
bylo v dŧsledku Palachova týdne naopak uloţeno, aby vŧči aktivitám opozice
vystupovaly ofenzivně. (Otáhal, 1994, s. 87)
Dne 26. ledna 1989 bylo zaloţeno nezávislé hnutí Iniciativa kulturních
pracovníků a zaslalo předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi dopis s podpisy
692 osobností z oficiální i neoficiální kultury. Dopis protestoval proti zatčení Václava
Havla a vyzýval reţim k zahájení dialogu. V následujících dnech se k podpisové akci
připojily stovky umělcŧ, výsledný počet podpisŧ přesáhl několik tisíc. (Suk, 1999, s. 50)
Nesouhlas s postupem reţimu následně vyjádřili také vědci v Iniciativě vědeckých
pracovníků. (Pullmann, 2011, s. 188) Dopis odsuzující zásahy proti demonstrantŧm
během Palachova týdne zaslal Ladislavu Adamcovi také kardinál František Tomášek.
Adamcovu odmítavou odpověď, schválenou předsednictvem ÚV KSČ 27. ledna 1989,
otisklo Rudé právo o den později.19 Dopis kardinála Tomáška oficiální sdělovací
prostředky nezveřejnily. (Suk, 1999)
V dŧsledku lednových demonstrací v centru Prahy bylo z podnětu Aloise Indry
14. února 1989 přijato Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáţdění
k ochraně veřejného pořádku, tzv. pendrekový zákon, který legislativně ospravedlnil
policejní zásahy proti demonstrantŧm. (Otáhal, 1994, s. 87)
Dne 21. února 1989 odsoudil Obvodní soud v Praze 3 Václava Havla k devíti
měsícŧm odnětí svobody nepodmíněně ve druhé (tj. přísnější) nápravné výchovné
skupině. Byl uznán vinným ze spáchání dvou trestných činŧ: podněcování, jehoţ se měl
dopustit tím, ţe prostřednictvím zahraničních rozhlasových stanic zval na vzpomínkový
akt k připomenutí výročí úmrtí Jana Palacha, a ztěţování výkonu pravomoci veřejného
činitele, jehoţ se údajně dopustil tím, ţe dne 16. ledna 1989 na Václavském náměstí
neuposlechl výzvy VB k opuštění prostoru.20 (Prečan, Vladislav, 1990, s. 43-44)

19

[nesignováno]. Jednota náboţenských svobod a občanské odpovědnosti. Rudé právo. 28. 1. 1989, roč.
69, č. 24, s. 1.
20
Václav Havel byl z vězení podmínečně propuštěn v květnu 1989.
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2. 2 Petice Několik vět
Petici Několik vět zveřejnila ve čtvrtek 29. června 1989 Svobodná Evropa spolu
s výběrem jmen prvních signatářŧ. Téhoţ dne odvysílaly znění petice i Hlas Ameriky
a BBC, následující den otiskl plné znění textu vídeňský deník Standard, některé světové
deníky pak přinesly výtahy z něj. (Urban, 2010, s. 20) V samizdatových Lidových
novinách byl text petice publikován v letním dvojčísle.21 Oficiální tisk zveřejnil Několik
vět teprve po změně politických poměrŧ v zemi, 19. prosince 1989 v Rudém právu.22
Petici Několik vět připravila skupina disidentŧ za aktivní účasti Václava Havla.
Její autoři si byli vědomi, ţe v polovině roku 1989 mělo stále více lidí odvahu veřejně
projevit svoji touhu po společenských změnách, a zdŧraznili proto nutnost změny
politického klimatu jako základní podmínky pro smysluplná opatření od vytvoření nové
ústavy aţ po hospodářské reformy. (Otáhal, 1994, s. 60)
Hlavní myšlenkou Několika vět měla být výzva státní moci, aby zahájila
s představiteli občanské veřejnosti diskusi o systémových změnách v zemi. Petice dále
ţádala propuštění politických vězňŧ, uznání nezávislých iniciativ, legalizaci nezávislých
informačních zdrojŧ, zrušení skryté cenzury a ukončení politické manipulace
sdělovacích prostředkŧ, zajištění svobody shromaţďování a respektování poţadavkŧ
věřících. V posledním bodu petice se její tvŧrci vyslovili pro zahájení svobodné diskuse
nejen o padesátých letech, ale i o tzv. praţském jaru v roce 1968 a tzv. normalizaci.
K nejradikálnějším poţadavkŧm Několika vět patřila nepřímá výzva k odstoupení
funkcionářŧ zodpovědných za „dvacetileté upadání všech oblastí společenského ţivota“
v zemi. Petici Několik vět podepsalo do listopadu 1989 okolo 40 tisíc lidí. (Otáhal,
1994, s. 60)
Hned následující den po zveřejnění petice prostřednictvím zahraničního rozhlasu,
30. června 1989, se akcí zabývalo předsednictvo ÚV KSČ. Několik členŧ předsednictva
poţadovalo tvrdý postup vŧči Václavu Havlovi a předním představitelŧm opozice,
převáţila však obava, ţe v takovém případě by reţim musel čelit podobné vlně
mezinárodní kritiky jako po Havlově posledním zatčení v lednu 1989. Předsednictvo se
nakonec usneslo, ţe zahájí kampaň proti petici a jejím organizátorŧm v tisku, rozešle

21

Několik vět. Lidové noviny. roč. 2, č. 7–8 (léto 1989), s. 2. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/historieobrazem.aspx?objekt=popup&datum=1989_08&stranka=2 [cit. 2016-05-02]
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[nesignováno]. Několik vět. Rudé právo. 19. 12. 1989, roč. 69, č. 298, s. 4.
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vnitrostranickou informaci odmítající teze Několika vět a povede organizování
odsuzujících rezolucí. (Urban, 2010, s. 23)
Dne 7. července 1989 zaslalo předsednictvo ÚV KSČ všem vedoucím
tajemníkŧm krajských a okresních výborŧ KSČ Vnitrostranickou informaci k výzvě
opozičních skupin Několik vět, vypracovanou oddělením propagandy ÚV KSČ. Petiční
akce Několik vět zde byla popsána jako „provokační kampaň a odsouzeníhodné
parazitování na existujících problémech společnosti“. Straničtí činitelé v textu popřeli
existenci politických vězňŧ v Československu, stejně jako cenzuru. Svoboda
shromaţďování a náboţenská svoboda byly prezentovány jako zaručené ústavou,
o problematice ţivotního prostředí se hovořilo jako o prioritě s tím, ţe do roku 2000
bude dosaţeno podstatného zlepšení. Výzva k diskusi o 50. letech a roku 1968 byla
odmítnuta s poukázáním na úspěchy socialismu a s odkazem na tzv. Poučení
z krizového vývoje, jehoţ závěry prý nebyl dŧvod měnit. 23 Poţadavek legalizace
nezávislých iniciativ byl vykládán jako pokus získat vliv ve sdělovacích prostředcích
k manipulaci s veřejným míněním. (Urban, 2010, s. 26)
Na regionální úrovni se protikampaň vŧči petici Několik vět prováděla především
formou odsuzujících rezolucí, které v pracovních kolektivech organizovali straničtí
funkcionáři. S textem petice ovšem zaměstnanci podnikŧ, a obvykle ani členové
základních organizací KSČ, seznámeni nebyli, coţ se nezřídka stávalo předmětem
kritiky, někdy dokonce i v řadách komunistŧ. (Urban, 2010, s. 26-27)
Dne 20. září 1989 zaslalo 22 signatářŧ Několika vět předsedovi federální vlády
Ladislavu Adamcovi dopis, v němţ ho upozornilo, ţe desetitisíce podpisŧ pod peticí
jsou jiţ váţným dŧvodem k zahájení dialogu o vyslovených poţadavcích. Autoři dopisu
premiéra upozornili, ţe desítky občanŧ jsou stíhány za šíření petice ve svém okolí
a bezpočet signatářŧ je za svŧj podpis perzekuován a vystaven šikaně. Jako
zprostředkovatel dialogu se nabídl praţský arcibiskup kardinál František Tomášek.
Předseda vlády však na výzvu nereagoval. (Urban, 2010, s. 42-43)
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Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ schválilo zasedání ÚV KSČ
v prosinci 1970. Dokument odsoudil činnost vedení KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem od ledna 1968
do dubna 1969. Současně stanovoval principy normalizační politiky KSČ. (Bednařík, Jirák, Köpplová,
2011, s. 323)
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2. 3 Demonstrace 21. srpna 1989
Na 21. výročí intervence vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa se
státní moc připravovala s velkým předstihem. Vedení komunistické strany očekávalo,
ţe se u příleţitosti srpnového výročí uskuteční velké demonstrace. Tyto domněnky
podporovala i hlášení Státní bezpečnosti, která poukazovala na stoupající aktivitu tzv.
vnitřního protivníka, jenţ se podle nich „výrazně orientoval na přípravu provokačních
a konfrontačních akcí“ a při výročí srpna 1968 plánoval „sjednotit své stoupence,
dostat do pohybu masy obyvatelstva a destabilizovat situaci“. (Bárta, 2009, s. 6-7)
Jiţ 21. července 1989 schválil ÚV KSČ opatření proti „připravovaným akcím
nepřátelských skupin v srpnu“, na jehoţ základě měla StB ve spolupráci s orgány
prokuratury likvidovat v zárodku jakékoliv opoziční akce. ÚV KSČ současně nařídil
připravit propagandistickou mediální kampaň, která měla upozorňovat na dosaţené
úspěchy socialismu „v kontrastu s protilidovými a protinárodními záměry nepřátelských
skupin a jejich zahraničních patronů“. (Bárta, 2009, s. 7)
Hlavní protestní akce se uskutečnila v podvečer 21. srpna 1989. Nezávislé
iniciativy plánovaly shromáţdění na pátou hodinu odpoledne, kdy měla být uctěna
památka obětí okupace dvěma minutami ticha. Kdyţ se přiblíţila sjednaná hodina,
v dolní části Václavského náměstí se začal shromaţďovat dav, který podle policejních
odhadŧ zanedlouho dosáhl počtu aţ 1 500 osob. (Bárta, 2009, s. 12) Manifestace se
zúčastnili také političtí aktivisté z Maďarska, Polska, Itálie a východního i západního
Německa. (Suk, 1999, s. 80)
Shromáţdění občané byli pracovníkem ONV několikrát vyzváni k rozchodu,
pokynŧm však nevěnovali pozornost. Operační štáb následně vyhlásil pohotovost
a Pohotovostní pluk VB byl aktivován k zákroku. Krátce po 19. hodině zásahové
jednotky náměstí uvolnily, čehoţ vyuţilo asi dvě stě demonstrantŧ, kteří se shromáţdili
ve středu náměstí, kde zŧstali stát, tleskali a skandovali hesla „Svoboda“ a „Dubček“.
Protestu přihlíţelo několik stovek dalších lidí a ani tentokrát na výzvy k rozchodu nikdo
nereagoval. Operační štáb dal proto znovu rozkaz k zásahu Pohotovostního pluku.24
(Bárta, 2009, s. 12)
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Zásahu se účastnilo na 2 000 příslušníkŧ SNB, z toho asi polovina patřila k Pohotovostnímu pluku VB.
Příslušníci zkontrolovali totoţnost celkem 1 560 osob, předvedeno a předáno eskortním skupinám VB
bylo 494 lidí. (Bárta, 2009, s. 13)

25

Podle předpokladŧ vedení KSČ a ministerstva vnitra mělo být 21. výročí sovětské
okupace

stěţejním

střetem

s opozicí.

Po

dŧkladné

a

dlouhodobé

přípravě

bezpečnostních sloţek mělo dojít k demonstraci síly – koncentrace represivních sloţek
byla největší od srpna 1969. Demonstrace se nakonec zúčastnilo mnohem méně lidí, neţ
se očekávalo, protoţe část občansky aktivní veřejnosti se podařilo zastrašit a další
moţné účastníky odradily nejednotné postoje nezávislých iniciativ k samotnému faktu,
zda je vhodné, aby se demonstrace konala. (Bárta, 2009, s. 14)

2. 4 Demonstrace 28. října 1989
Na rozdíl od 21. výročí vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy do
Československa, kdy se opoziční uskupení rozcházela v přesvědčení, zda vyzvat občany
k účasti na demonstraci, či nikoliv, přinesl 28. říjen 1989 jednoznačnou výzvu ke
konání manifestace. Situaci velmi pravděpodobně ovlivnil také vývoj v sousední NDR,
kde se toho času masové pouliční demonstrace konaly velmi často. Výročí 28. října
1918 tedy v Československu navázalo na velké demonstrace ze srpna 1988 aţ ledna
1989. (Tŧma, 1994, s. 14-15, 39-40)
V den 71. výročí vzniku Československa se kolem 15. hodiny shromáţdilo
v horní části Václavského náměstí zhruba 800 aţ 1 000 osob, jejichţ počet se
zanedlouho zvýšil asi na 3 000.25 Po neuposlechnutí výzev k ukončení shromáţdění
zahájily policejní jednotky zákrok, při němţ byl dav vytlačován z Václavského náměstí.
Většina účastníkŧ se přesunula na Jungmannovo náměstí a pak na Staroměstské
náměstí, kde se kolem 16. hodiny sešlo asi 2 000 lidí. Další skupiny se pohybovaly
u Národního divadla, na dnešním náměstí Jana Palacha a náměstí Republiky.
K úplnému rozptýlení skupin demonstrantŧ došlo kolem 19. hodiny. 26
Závěr tzv. Informace o bezpečnostní situaci, zpracované StB po této demonstraci,
uvádí, ţe se „vnitřním i vnějším nepřátelům nezdařil záměr vyvolat masové protestní
akce v předpokládaném rozsahu“ a ţe podobně jako při minulých příleţitostech zŧstaly
protesty omezeny pouze na území Prahy. Část účastníkŧ shromáţdění měly tvořit tytéţ
osoby, které se podobných akcí zúčastňovaly i v minulosti.
25

Údaje o prŧběhu manifestace uvedené v tomto a následujících odstavcích kapitoly 4.4 vycházejí
z tzv. Informací o bezpečnostní situaci, které byly zpracovávány vţdy po konání větších demonstrací
a předkládány vyšším stranickým funkcionářŧm. Tŧma (1994, s. 71-73).
26
Podle údajŧ ministerstva vnitra zadrţely policejní orgány 359 účastníkŧ demonstrace, z toho 18 cizincŧ
a 52 účastníkŧ předchozích demonstrací. Ze zadrţených bylo 229 osob ihned propuštěno, 149 zŧstalo
v celách předběţného zadrţení. Kontrolováno bylo celkem 1 172 lidí. (Suk, 1999, s. 93-94)
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Dokument zároveň konstatuje, ţe se „provedená preventivní opatření vůči
hlavním organizátorům nelegálních struktur projevila pozitivně mimo jiné v tom, ţe se
v demonstrujícím davu nenašla taková osobnost, která by byla schopna uvést jej do
cílevědomějšího pohybu a tlaku“. Tato opatření měla výrazně přispět i k neúspěchu
„protivníka“ v ostatních krajích ČSSR.

2. 5 Listopad a prosinec 1989
Dne 17. listopadu 1989 se v odpoledních hodinách uskutečnila v Praze na
Albertově povolená studentská manifestace, uspořádaná k 50. výročí tragického úmrtí
studenta Jana Opletala, postřeleného 28. října 1939 během demonstrace proti
německým

okupantŧm.

Shromáţdění

studenti

na

Albertově

vyjádřili

svoji

nespokojenost s vládnoucím reţimem a doţadovali se svobody a demokracie. Po
ukončení oficiální části manifestace na vyšehradském Slavíně se spontánně vytvořil
prŧvod, který směřoval do centra města na Václavské náměstí. Na Národní třídě byl
prŧvod zastaven policejním kordonem; část demonstrantŧ se rozprchla, části umoţnili
policisté odejít a zbývající dva tisíce pokojně demonstrujících občanŧ policisté surově
zbili. Zásah vyvolal okamţitou reakci: někteří studenti se rozhodli seznámit herce
praţských divadel s touto událostí a poţádali o podporu při zahájení protestní stávky.
(Suk, 1999, s. 98)
Události na Národní třídě v Praze ze 17. listopadu 1989 silně zapŧsobily na
psychiku obyvatelstva. Zděšení, které policejní zákrok vyvolal, se jiţ v sobotu
18. listopadu 1989 začalo měnit v rozhořčení a odhodlání vystoupit proti vládnoucí
moci. Lidé se spontánně ujímali iniciativy a začali se shromaţďovat v ulicích Prahy.
Pořádkové síly byly sice přítomny, ale nepouţily násilí, ani kdyţ se demonstrace
přenesly do centra města. Studenti přišli s myšlenkou stávky, v níţ viděli jediný
prostředek, jak čelit bezohlednosti reţimu. (Otáhal, 2003, s. 134)
Hned další den, v sobotu 18. listopadu 1989, se v praţském Realistickém divadle
dohodli studenti praţských vysokých škol, herci a další kulturní pracovníci na týdenní
protestní stávce a navrhli, aby se v pondělí 27. listopadu 1989 uskutečnila od 12 do
14 hodin generální stávka. V prŧběhu dne se k nim připojovala další mimopraţská
divadla (včetně slovenských), která na týden přerušila činnost a otevřela své prostory
k veřejné diskusi. Zahraniční rozhlasové stanice odvysílaly zprávu Východoevropské
27

informační agentury (VIA) o smrti studenta Martina Šmída v dŧsledku pátečního
zásahu policie.27 Československé sdělovací prostředky tuto zprávu vyvrátily v neděli
večer. (Suk, 1999, s. 98-99)
V neděli 19. listopadu 1989 vznikl na koleji Hvězda Praţský koordinační
stávkový výbor studentŧ vysokých škol a vydal desetibodové Prohlášení.28 (Otáhal,
2003, s. 136) Studenti v něm vyzvali veřejnost k účasti na generální stávce a poţadovali
vytvoření nezávislé vyšetřovací komise k prošetření policejního zásahu na Národní třídě
v Praze, v níţ by byli zastoupeni stávkující studenti a představitelé dalších nezávislých
skupin. Dále ţádali potrestání osob odpovědných za zásah na Národní třídě, legalizaci
nezávislých tiskovin, propuštění politických vězňŧ, zaručení shromaţďovacího práva
a dialog se všemi sloţkami společnosti bez výjimek. Pracovníky všech sdělovacích
prostředkŧ vyzvali k tomu, aby se nepodíleli na šíření nepravdivých informací
o aktuálním dění v Československu.
„Vyhlášení stávky posouvalo tento program do jiné roviny. Studenti jiţ
nevystupovali jako prosebníci, ale rozhodli se vynutit si splnění poţadavků nátlakovými
akcemi. Stávka byla také znamením, ţe iniciativa se přesunula na stranu opozice“.
(Otáhal, 2003, s. 135)
V neděli 19. listopadu večer bylo na shromáţdění v Činoherním klubu zaloţeno
Občanské fórum (OF), které se prohlásilo za reprezentanta nespokojených občanŧ
a rozhodlo se vést lidové hnutí. (Otáhal, 2003, s. 137) V Občanském fóru se sjednotily
všechny dosavadní nezávislé iniciativy, představitelé církví, uměleckých svazŧ a další
občané usilující o demokratizaci poměrŧ v zemi. (Suk, 1999, s. 99)
Předsednictvo ÚV KSČ jednalo o politické situaci v zemi 19. listopadu 1989 na
večerní mimořádné schŧzi. Na krajské a okresní výbory KSČ se obrátilo s tím, aby
učinily „vše potřebné pro odmítnutí nepřátelských snah“ a zajištění „plynulé práce,
klidu a pořádku“.29
Události nicméně nabraly velmi rychlý spád a jiţ v pátek 24. listopadu 1989, na
mimořádném zasedání ÚV KSČ, odstoupil generální tajemník Miloš Jakeš s celým
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Východoevropská informační agentura (VIA) vznikla v roce 1988 jako nezávislá tisková agentura, pro
niţ pracovali novináři ze střední a východní Evropy. V Československu fungování VIA zajišťovali Petr
Pospíchal, Petr Uhl a Jan Urban. Zprávy vydávané agenturou vyuţívala západní média, zejména rádio
Svobodná Evropa. (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 349)
28
Prohlášení studentŧ praţských vysokých škol. In: Deset praţských dnů: 17.–27. listopad 1989.
Dokumentace. Vyd. 1. Praha: Academia, 1990. s. 74.
29
KV KSČ Plzeň, Zápis z 9. zasedání Zpč. KV KSČ – 23. 11. 1989, SOA Plzeň, karton č. 86.
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předsednictvem strany. Do čela ÚV KSČ byl zvolen dosavadní šéf Výboru pro
stranickou práci v ČSR Karel Urbánek. (Suk, 1999, s. 101)
V pondělí 27. listopadu 1989 se od 12 do 14 hodin konala v celé republice
generální stávka, k níţ se připojila valná většina občanŧ a organizací. (Suk, 1999,
s. 103) Na jednání se zástupci OF a Veřejnosti proti násilí (VPN), které se uskutečnilo
28. listopadu 1989, předseda federální vlády Ladislav Adamec přislíbil, ţe příští den
předloţí parlamentu návrh ústavního zákona o vypuštění článkŧ o vedoucí úloze KSČ
a marxismu-leninismu jako státní ideologii. Všechny návrhy byly 29. listopadu 1989
skutečně schváleny. Předsednictvo Federálního shromáţdění zároveň rozhodlo
o ustavení zvláštní komise pro vyšetření událostí na Národní třídě. (Otáhal, 1994,
s. 115)
Dne 3. prosince 1989 představil L. Adamec rekonstruovanou federální vládu,
jejíţ sloţení – 15 komunistŧ, 1 člen Čs. strany socialistické, 1 člen Čs. strany lidové
a 3 nestraníci – vyvolalo u veřejnosti mohutnou vlnu nesouhlasu. OF a VPN federální
vládu odmítly a vyzvaly premiéra Adamce, aby do 10. prosince provedl její další
a zásadnější rekonstrukci. (Suk, 1999, s. 104).
Novou federální vládu „národního porozumění“ v čele s premiérem Mariánem
Čalfou jmenoval prezident republiky Gustáv Husák 10. prosince 1989 na Praţském
hradě a vzápětí abdikoval. Z celkového počtu 20 vládních funkcí obsadili 9 komunisté,
2 lidovci, 2 socialisté a 7 nestraníci. (Suk, 1999, s. 107)
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3. Plzeň ve druhé polovině 80. let
3. 1 Opoziční aktivity
V Západočeském kraji si komunistická strana udrţovala silnou pozici aţ do
samotného závěru 80. let. Přesto se však i v „pevné hrází socialismu a míru“, jak byla
tato část republiky komunisty nazývána, začaly postupně objevovat trhliny v podobě
probouzejících se občanských aktivit, které dávaly najevo nesouhlas s vládnoucím
reţimem.
Martinovský (2004) uvádí, ţe po čistkách ve straně a společnosti, k nimţ
docházelo v sedmdesátých letech, opozice v Plzni v podstatě neexistovala. Situace se
nezměnila ani po zveřejnění Charty 77, která zde měla jen zanedbatelný počet
signatářŧ.30 Aţ v polovině 80. let se začaly objevovat skupiny mládeţe inspirované
hnutím punk, které se vŧči reţimu striktně vymezovaly oblečením, ţivotním stylem
i poslechem hudby kritizující společenské poměry v zemi. Část těchto mladých lidí se
určitým zpŧsobem angaţovala i v disentu, ať uţ šlo (později) o podíl na organizaci
opozičních demonstrací nebo distribuci samizdatových tiskovin na koncertech.
StB představitele opozice, církve a „nepřizpŧsobivou“ mládeţ pečlivě sledovala.
Počátkem roku 1985 bylo přijato usnesení o „opatření k budování kontrapropagandy
v podmínkách města Plzně“, na jehoţ základě měli poslanci národních výborŧ, ale
i komunisté na všech úrovních sledovat politickou situaci a názory občanŧ a podávat
hlášení územním stranickým orgánŧm. (Martinovský, 2004, s. 424)
Přes veškerý tlak ze strany státního aparátu narŧstal i v Plzni počet opozičních
nebo alespoň neoficiálních akci: „V Plzni to nebyly protireţimní demonstrace jako
v Praze, ale koncerty nezávislých hudebních skupin, literární večery, na nichţ
účinkovali mladí autoři, fotbalová utkání spojená s koncerty apod. Zde se setkávali lidé,
kteří se od reţimu distancovali. V druhé polovině osmdesátých let se i v Plzni začaly ve
větší míře objevovat samizdatové tiskoviny, ať uţ to byly známé ,celostátní‘ revue jako
například Vokno, tak i časopisy vydávané přímo v Plzni – Pevná hráz, Svobodný ţivot
aj.“ (Martinovský, 2004, s. 424)
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Podle osobního archivu Jana Thomy, jednoho z plzeňských signatářŧ Charty 77, podepsalo
v Západočeském kraji Chartu 77 celkem 61 lidí, z toho 14 jich pocházelo z Plzně. (Martínková, Moláček,
Pechmanová, Kadera, Kočárek, Lukášek, 2003, s. 46)
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Příleţitost, jak uniknout šedé kaţdodennosti normalizačního ţivota, nabízelo také
finále trampské a folkové hudební soutěţe Porta, které se od roku 1981 konalo v Plzni.
Postupem času se Porta politizovala, vystupovali na ní folkoví zpěváci, kteří nebyli
reţimu příliš nakloněni. Jako příklad uveďme Jaromíra Nohavicu, jehoţ vystoupení
bylo v roce 1986 kvŧli „závadovosti“ textŧ zrušeno. (Martinovský, 2004, s. 422)
V souvislosti s podpisovou akcí Několik vět byl významný 23. ročník Porty, který
se konal v Plzni 5. aţ 8. července 1989. (Vaněk, 1996, s. 398) Vzhledem k lednovým
událostem v Praze a politickému vývoji v okolních socialistických zemích se státní moc
snaţila co nejvíce omezit veškeré aktivity, při nichţ by mohlo dojít k nepokojŧm. Proto
měli organizátoři Porty v roce 1989 veliké problémy jiţ s pouhým prosazením konání
tohoto festivalu (přestoţe vystupovali pod hlavičkou SSM). Odbor kultury Městského
národního výboru v Plzni si stanovil velice přísná pravidla a pohrozil, ţe pokud dojde
k jakýmkoliv nepokojŧm nebo protestŧm, celý festival zruší a rozpustí. (Martínková,
Moláček, Pechmanová, Kadera, Kočárek, Lukášek, 2003, s. 70)
První společnou akcí opozičních skupin v plzeňské oblasti byla manifestace
u příleţitosti 44. výročí osvobození města americkou armádou, která se konala 6. května
1989 na náměstí Míru v Plzni. Na její přípravě se podíleli zástupci několika nezávislých
iniciativ.31 Ve Škodovce bylo za tímto účelem ilegálně vytištěno 3 000 letákŧ.
(Vaněk, 1996, s. 397)
Ačkoli bylo shromáţdění ohlášeno jako „pokojná protifašistická demonstrace“,
úředníci Městského národního výboru v Plzni je zakázali. Bezpečnostní síly se navíc na
akci dŧkladně připravovaly. Na letišti v Líních byl pŧdorys náměstí vyznačen pískem
a policie se cvičila v rozhánění demonstrantŧ, které představovaly Lidové milice.
Demonstrace se konala i přes zákaz, zúčastnilo se jí 300 aţ 400 lidí. (Martinovský,
2004, s. 515)
Nasazení policie při manifestaci bylo vzhledem k regionálním poměrŧm
obrovské – připraveno bylo 184 příslušníkŧ VB, 60 příslušníkŧ pohotovostní jednotky
SNB, 30 příslušníkŧ školního pohotovostního oddílu a 180 příslušníkŧ Lidových milicí.
V pohotovosti byla také technika včetně dvou obrněných transportérŧ a vodních děl.
Krajská správa SNB demonstraci později zhodnotila jako nepovedené vystoupení, které
se podařilo během hodiny paralyzovat a které nezískalo širší podporu veřejnosti.
(Vaněk, 1996, s. 397)
31

Charty 77, Hnutí za občanskou svobodu, Demokratické iniciativy, Sdruţení T. G. Masaryka
a Společnosti přátel USA. (Vaněk, 1996, s. 397)
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Některé opoziční aktivisty nízká účast na demonstraci zklamala, neboť vzhledem
k počtu vytištěných letákŧ očekávali, ţe přijde mnohem víc lidí. Nezávislé iniciativy se
nedohodly na dalším společném postupu, naopak se stupňovala vzájemná nedŧvěra.
Svoji úlohu zde pravděpodobně sehráli agenti StB, kteří uvnitř jednotlivých skupin
pŧsobili. (Anton, 1999, s. 8)
Mŧţeme předpokládat, ţe právě nejednotnost uvnitř opozice a spory mezi
jednotlivými iniciativami vedly k mimořádně nízké účasti na demonstracích v Plzni ve
dnech 21. srpna a 28. října 1989. Počty demonstrantŧ se v obou případech pohybovaly
jen kolem 20 aţ 30 osob. (Vaněk, 1996, s. 398) Plzeňské občanské iniciativy po těchto
zkušenostech rezignovaly na pořádání dalších akcí ve městě a věnovaly se podpoře
činnosti opozičních skupin v Praze. (Martinovský, 2004, s. 425)

3. 2 Listopadové a prosincové události roku 1989
Ačkoli Plzeň reagovala na události 17. listopadu 1989 zpočátku poněkud váhavě,
jako druhé největší město v Čechách sehrála během listopadových dnŧ dŧleţitou úlohu.
Západočeská metropole byla v době aktivizace veřejnosti proti totalitnímu reţimu
významná zejména soustředěním prŧmyslového dělnictva ve velkých závodech v čele
se Škodovkou a jako sídlo tří vysokých škol a divadla. (Vaněk, 1996, s. 398)

3. 2. 1

Vývoj politické situace v Plzni po 17. listopadu 1989

V pátek 17. listopadu 1989 odpoledne se v Kopeckého sadech v Plzni konalo
neoficiální shromáţdění u příleţitosti 50. výročí nacistické perzekuce studentŧ českých
vysokých škol. Setkání pořádali plzeňští vysokoškolští studenti, zúčastnilo se ho 35 aţ
100 lidí. Přípravy mítinku od dopoledne sledovala StB, která uvedla do pohotovosti
bezpečnostní sloţky v Plzni a okolí. Akce však měla klidný prŧběh a po necelé hodině
skončila. (Martinovský, 2004, s. 517)
První institucí, která v Plzni vystoupila proti policejnímu zásahu vŧči pokojné
studentské manifestaci v Praze na Národní třídě, bylo Komorní divadlo. Informace
o dění v Praze i o postoji praţských divadel pronikly ke členŧm souboru v prŧběhu
soboty 18. listopadu 1989. (Anton, 1999, s. 11) Herci činohry Divadla J. K. Tyla vedli
téhoţ dne bouřlivou debatu, zda odehrát večerní představení, nebo vyhlásit stávku.
Nakonec se dohodli na vyhlášení krátké přestávky před začátkem představení. Začátek
premiéry se zpozdil asi o čtvrt hodiny a Pavel Pavlovský pak jménem souboru přečetl
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upravené prohlášení z Realistického divadla. Herci se přihlásili k poţadavkŧm svých
praţských kolegŧ a k podpoře studentské stávky. Před prohlášením a po něm byla
zazpívána státní hymna. (Martinovský, 2004, s. 517)
Z plzeňských vysokoškolákŧ zareagovali na události 17. listopadu 1989 nejprve
studenti lékařské fakulty. V pondělí 20. listopadu večer byl na studentském mítinku na
lochotínských kolejích ustaven první stávkový výbor plzeňských studentŧ, jehoţ
předsedou se stal student lékařské fakulty Marcel Hájek. Studenti se přihlásili
k programovému prohlášení svých praţských kolegŧ. (Martinovský, 2004, s. 426, 518)
V úterý 21. listopadu 1989 se ke stávce připojila také Vysoká škola strojní
a elektrotechnická (VŠSE). Stávkové výbory VŠSE a lékařské fakulty se dohodly na
vytvoření koordinačního výboru, jehoţ předsedou se stal Marcel Hájek. Ke stávkujícím
vysokoškolákŧm se připojila i plzeňská konzervatoř. V odpoledních hodinách se před
lékařskou fakultou konalo protestní shromáţdění, na němţ se sešlo asi 600 aţ 1 000
medikŧ, které přijeli podpořit praţští herci Oldřich Kaiser a Naďa Konvalinková.
(Martinovský, 2004, s. 426, 519)
Nejsloţitější byla situace na pedagogické fakultě. Děkan Brichta byl od začátku
proti jakýmkoli protestŧm. Po zvolení stávkového výboru vedení fakulty prohlásilo, ţe
stávku nepřijímá, ale bude ji tolerovat. (Anton, 1999, s. 32)
„Z dostupných materiálů KV KSČ je zřejmé, jak velký důraz kladli komunisté
právě na pedagogickou fakultu. Reţim potřeboval učitele, kteří budou poslušně
ovlivňovat ţáky v duchu komunistické doktríny. Studenti učitelství byli pod
drobnohledem nejrůznějších funkcionářů více neţ na jiných školách. Bylo zřejmé, ţe
pokud by se na pedagogické fakultě podařilo zabránit stávce, měli by komunisté po ruce
silný ideologický argument. ,Budoucí učitelé se distancují od nelegálních struktur‘,
,studenti PF řekli jasné ne rozvracečům...‘ – není těţké představit si takovéto titulky
v tisku“. (Anton, 1999, s. 32)
V úterý 21. listopadu 1989 se lidé poprvé zastavili i na náměstí Republiky. Šlo
o spontánní, neorganizované shromáţdění, které se postupně rozrostlo asi na dvě stě
účastníkŧ. „Cosi se četlo, trochu se protestovalo, ale nepadly ţádné pregnantně
formulované poţadavky. Praţští studenti, kteří tam vystoupili, způsobili skoro šok,
protoţe ţádali kategoricky odstoupení některých lidí z politických funkcí a jejich
postavení před soud kvůli událostem v roce 1968. Taky vyhlášení generální stávky
vypadalo skoro neskutečně,“ uvedl Jiří Podlipný, tehdejší student lékařské fakulty.
(Anton, 1999, s. 29)
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Středa 22. listopadu 1989 znamenala zlom z hlediska aktivizace plzeňské
veřejnosti. Odpolední demonstrace, při níţ byl ohlášen vznik Občanského fóra, se jiţ
zúčastnilo kolem 5 000 lidí. Plzeňské OF se ve svém prohlášení ztotoţnilo se
základními poţadavky OF v Praze a převzalo organizaci demonstrací, které se od
22. listopadu konaly na náměstí Republiky kaţdý den. (Martinovský, 2004, s. 427-428)
Ke spolupráci pozvalo OF všechny občany, zástupce všech podnikŧ a institucí v Plzni
a aktivisty z nezávislých iniciativ. (Anton, 1999, s. 45)
Ve čtvrtek 23. listopadu 1989 se v centru Plzně začaly ve větší míře objevovat
plakáty. Většinou šlo o strojopisné opisy rŧzných praţských prohlášení a výzev a také
o fotografie z policejního zásahu na Národní třídě v Praze. Vylepovalo se rovněţ
prohlášení plzeňských VŠ studentŧ o zahájení jejich stávky a prohlášení o zaloţení
plzeňského OF. Kromě letákŧ se v centru Plzně objevily také ručně malované plakáty
a výzvy, které vytvářeli studenti i výtvarníci. (Anton, 1999, s. 48)
Denní tisk (kromě Rudého práva a Pravdy) byl v této fázi revoluce v Plzni
nedostatkovým zboţím. „Na Svobodné slovo, Mladou frontu a Lidovou demokracii se
stály u stánků dlouhé fronty od časného rána. Jejich náklad byl většinou rozebrán do
půl hodiny. Ověřil jsem si to na vlastní kůţi. Krátce po čtvrté jsem vyrazil k nejbliţšímu
novinovému stánku na náměstí J. Krautwurma. Ačkoliv ještě nebylo otevřeno, táhl se po
chodníku dlouhý had čekajících lidí,“ zavzpomínal Miroslav Anton. (Anton, 1999,
s. 47)
Ve čtvrtek 23. listopadu 1989 pozval tajemník KV KSČ Ladislav Sobotka
k jednání představitele stávkového výboru plzeňských vysokých škol. Snaţil se je
přesvědčit, aby od příštího týdne obnovili výuku a nevyzývali ke generální stávce.
Studenti však na výzvu nepřistoupili. (Anton, 1999, s. 56)
Zabránit generální stávce prostřednictvím vyjednávání se studenty se v pátek
24. listopadu 1989 pokusila také policie. Představitelé studentského stávkového výboru
byli pozváni na krajskou správu SNB, kde jednali s nejvyššími dŧstojníky. Ti je ţádali,
aby studenti stávku ukončili a nevyzývali ke generální stávce. Zástupci studentŧ takové
poţadavky pochopitelně odmítli. (Anton, 1999, s. 66)
Nejdŧleţitější roli měli při generální stávce sehrát zaměstnanci Škody Plzeň jako
největšího západočeského podniku, jehoţ podpora byla klíčová. Vedení podniku se
pochopitelně snaţilo dělníky od účasti na stávce odradit, většina z nich však byla
rozhodnuta se jí zúčastnit. (Martinovský, 2004, s. 428)
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Zástupcŧm OF Škody Plzeň se při vyjednávání s ředitelem podniku Františkem
Korbelem podařilo získat souhlas s tím, ţe se zaměstnanci Škodovky zúčastní alespoň
manifestačního sekání uvnitř podniku.32 Podmínkou bylo, ţe si prostávkovaný čas
napracují. (Anton, 1999, s. 85)

3. 2. 2

Generální stávka v Plzni

Stejně jako ve všech velkých městech Československa se i v Plzni konala
v pondělí 27. listopadu 1989 generální stávka na podporu poţadavkŧ Občanského fóra
a mezi 12 aţ 14 hodinou manifestace na náměstí Republiky. (Martinovský, 2004,
s. 521)
O osudu generální stávky ve Škodovce se rozhodovalo uţ od časného rána.
Studenti po páté hodině ranní u všech podnikových bran rozdávali namnoţené letáky.
Hned za branami ovšem zaměstnanci dostávali mimořádné číslo časopisu Škodovák, ve
kterém byli vyzváni k pouhé symbolické stávce. Škodovácký rozhlas vysílal v prŧběhu
dopoledne rŧzná prohlášení podnikových komunistŧ a milicionářŧ proti stávce. Kolem
desáté hodiny se ke slovu dostala i opozice. (Anton, 1999, s. 91)
Škodovka se přihlásila ke generální stávce uvnitř podniku, poledního
manifestačního setkání se podle odhadŧ opozice zúčastnilo zhruba 15 tisíc lidí. Protoţe
situace uţ byla neudrţitelná a stále více lidí volalo po odchodu do města, dal ředitel
Korbel svolení k účasti škodovákŧ na demonstraci na náměstí Republiky. Kolem
13. hodiny vyšlo první bránou podniku kolem dvaceti tisíc lidí. (Anton, 1999, s. 92)
O úspěchu generální stávky rozhodla v Plzni právě masová účast dělníkŧ ze
Škodovky a ostatních podnikŧ (asi 30 tisíc lidí). Celkem se na náměstí sešlo 50 tisíc
demonstrantŧ. (Martinovský, 2004, s. 521) „(...) Masovou účastí dělníků ze Škodovky
(ale i dalších podniků) na náměstí ztratili komunisté argument, kterého se tak dlouho
houţevnatě drţeli – protestní akce jsou organizovány nepřáteli socialismu a studenti
a někteří pracující jsou jimi manipulováni. (...) Generální stávka znamenala pro
plzeňské komunisty jedno: Museli začít s opozicí jednat“. (Anton, 1999, s. 96)
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Podnikový výbor KSČ předtím generální stávku odmítl, odboráři doporučili namísto stávky zahoukání
všech škodováckých sirén ve 12 hodin, přerušení práce a vyslechnutí projevu představitele podniku.
(Anton, 1999, s. 83)
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3. 2. 3

Situace v Plzni po generální stávce

Ve středu 29. listopadu 1989 se uskutečnilo mimořádné zasedání rady Národního
výboru města Plzně. Vedení města zde vyslovilo souhlas s tím, aby se na zabezpečování
rozvoje města podíleli i odborníci z místního OF.
Další den, ve čtvrtek 30. listopadu 1989 vyšlo první číslo časopisu Plzeňský
student, který vydával stávkový výbor plzeňských vysokých škol. Studenti se rozhodli
pro vydávání vlastní tiskoviny poté, co se v oficiálním zpravodajství a ve společnosti
vŧbec (zejména na venkově) začaly šířit nejrŧznější fámy a dezinformace. Plzeňský
student vycházel jako deník do 30. prosince 1989, dále pokračoval jako týdeník.
Poslední číslo vyšlo 21. května 1990. (Martinovský, 2004, s. 521)
Dne 4. prosince 1989 pořádalo Občanské fórum v odpoledních hodinách
manifestaci na náměstí Republiky v Plzni, které se podle odhadŧ zúčastnilo kolem
50 tisíc lidí. Přítomní občané vyjádřili nesouhlas s novou vládou, v níţ bylo jen pět
ministrŧ, kteří nebyli členy KSČ.
Počátkem prosince došlo k personálním změnám v KV KSČ. Plzeňští studenti je
však pokládali za nedostatečné, a proto několik následujících dnŧ pořádali před
budovou krajského výboru protestní happeningy. Například 7. prosince 1989 se konalo
shromáţdění „Za Plzeň krásnější aneb jak zamést před vlastním prahem“. Účastníci
mítinku uklízeli před budovou krajského výboru, oprašovali její stěny a zametali. Akce
skončila symbolickým házením hrachu na stěnu budovy. (Martinovský, 2004, s. 522)
Dne 12. prosince 1989 se kolem osmé hodiny ranní sešlo asi 20 studentŧ lékařské
fakulty před budovou deníku Pravda. Pomocí rekvizit (srp, kladivo, hvězda) vytvořili
několik ţivých obrazŧ, aby upozornili na skutečnost, ţe krajský deník dosud publikoval
překroucené informace nebo polopravdy. (Martinovský, 2004, s. 523)
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4. Západočeský KV KSČ a jeho dohled nad tiskem
4. 1 Západočeský krajský výbor KSČ
Západočeský krajský výbor KSČ v Plzni byl v letech 1945–1989 nejvyšším
orgánem KSČ na území západních Čech. Pŧvodní Krajský výbor KSČ byl na
Západočeský KV KSČ přejmenován v roce 1960 po územní reorganizaci, při níţ došlo
ke spojení Plzeňského a Karlovarského kraje v kraj Západočeský. KV KSČ sídlil od
roku 1951 na Stalinově třídě č. 42 (později Moskevské, nyní Americké) v Plzni.
(Pešťák, 2000, s. 4-5)
Krajské výbory měly v systému stranických orgánŧ významnou úlohu: spolu
s okresními výbory tvořily mezičlánky mezi ÚV KSČ a okresními, resp. základními
organizacemi KSČ. Na základě usnesení ÚV KSČ zadávaly úkoly pro stranické
organizace i jimi řízené oblasti. V opačném směru zpracovávaly informace
z podřízených pracovišť a ve formě zpráv, hlášení a usnesení je předkládaly ÚV KSČ.
(Pešťák, 2000, s. 6)
K povinnostem krajského výboru patřily podle stanov KSČ mj. řízení ideologické
práce a kontrola sdělovacích prostředkŧ. KV KSČ také pravidelně vyhodnocoval
politickou situaci v kraji (veřejné mínění, zásobování, turistický ruch, opatření proti
běţné trestné činnosti apod.) a monitoroval, jak o Československu referují sdělovací
prostředky v kapitalistických zemích. Vyhodnocení výše uvedených poloţek se později
odrazilo ve stranické politice krajského výboru, školeních a propagandě. Popsané úkoly
plnilo poměrně velké mnoţství lidí – KV KSČ zaměstnával ve druhé polovině 70. let
a v 80. letech přibliţně 125 aţ 140 pracovníkŧ. (Pešťák, 2000, s. 7, 15)
Nejvyšším funkcionářem KV KSČ byl vedoucí tajemník. V letech 1973–1988
zastával tuto funkci v Západočeském kraji Josef Mevald, v roce 1988 jej vystřídal
Jaroslav Kopáček, který v čele krajského výboru setrval aţ do jeho zániku v lednu
1990.33 Ve vedení KV KSČ dále stáli čtyři tajemníci: pro politicko-organizační práci,
pro ideologickou práci, pro stranickou práci v prŧmyslu a pro stranickou práci
v zemědělství. Západočeský KV KSČ se v 80. letech skládal z 8 oddělení, nad činností

33

Josef Mevald byl v říjnu 1988 zvolen do funkce člena sekretariátu ÚV KSČ.
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sdělovacích prostředkŧ dohlíţelo Ideologické oddělení KV KSČ. 34 (Pešťák, 2000, s. 9,
13, 35, 37-38)

4. 2 Řízení krajských sdělovacích prostředků v závěru 80. let
Dŧleţité informace o tom,

jak KV KSČ řídil sdělovací prostředky

v Západočeském kraji na konci 80. let, obsahuje Podkladový materiál pro delegáty
krajské konference KSČ35, která se konala ve dnech 14. – 15. května 1988. Podle tohoto
dokumentu byl stranický vliv na sdělovací prostředky v Západočeském kraji zajišťován:
schvalováním pracovníkŧ redakcí před nástupem do funkce (redaktoři a vedoucí
pracovníci redakcí byli v kádrovém pořádku KV KSČ);
projednáváním, schvalováním a hodnocením ideově-tematických plánŧ redakce
Pravdy a krajských studií Čs. rozhlasu a televize předsednictvem KV KSČ
(obdobně byly schvalovány i další materiály týkající se práce sdělovacích
prostředkŧ v kraji);
přímým řízením základní organizace KSČ v Pravdě a Čs. rozhlasu v Plzni ze
strany KV KSČ.
Pokyny udělované krajským sdělovacím prostředkŧm od KV KSČ v závěru
80. let vycházely z dokumentŧ ÚV KSČ přijatých v souvislosti s orientací na tzv.
veřejnou informovanost: jednak z usnesení přijatého na 10. zasedání ÚV KSČ36 v říjnu
1988, jednak z dokumentu Uplatňování leninské zásady otevřené informovanosti
veřejnosti tiskem, rozhlasem a televizí37 schváleného v říjnu 1987.
Na 10. zasedání se ÚV KSČ přihlásil k závěrŧm z 19. všesvazové konference
KSSS, která dále rozvinula orientaci Sovětského svazu na přestavbu a glasnosť (neboli

34

Oddělení státní administrativy, Politicko-organizační oddělení, Ideologické oddělení, Oddělení pro
stranickou práci v prŧmyslu, Oddělení pro stranickou práci v zemědělství, Oddělení státních volených
orgánŧ a společenských organizací, Oddělení hospodářské správy, Odborně administrativní pracovníci
(Pešťák, 2000, s. 37)
35
KV KSČ Plzeň, Podkladový materiál pro delegáty krajské konference KSČ ve dnech 14. – 15. 5. 1988,
SOA Plzeň, karton č. 24.
36
Usnesení 10. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. In: 10. zasedání
ústředního výboru Komunistické strany Československa ve dnech 10. a 11. října 1988: Za rozhodný
postup v hospodářské a společenské přestavbě. K otázkám ideologické práce strany v podmínkách
přestavby. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1988. s. 79-84.
37
Uplatňování leninské zásady otevřené informovanosti veřejnosti tiskem, rozhlasem a televizí. In: Ţivot
strany: časopis Ústředního výboru KSČ. Praha: Rudé právo, 1987, č. 24, s. 30-34.
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veřejnou informovanost) označila za podmínku pro realizaci přestavby a pro normální
fungování socialismu. (Špaček, 1989, s. 13)
Usnesení z 10. zasedání ÚV KSČ sdělovacím prostředkŧm např. uloţilo, aby byly
„demokratickou tribunou veřejného mínění, kaţdodenního otevřeného dialogu strany
a státu s občany“ a „ještě účinnějším nástrojem konstruktivní kritiky a veřejné
kontroly“. Současně je vyzvalo k „důslednému realizování přijatých závěrů dokumentu
předsednictva ÚV KSČ k uplatňování leninské zásady otevřené informovanosti“.
Dokument Uplatňování leninské zásady otevřené informovanosti veřejnosti
tiskem, rozhlasem a televizí od sdělovacích prostředkŧ např. ţádal, aby „aktivně
organizovaly širokou výměnu názorů a zkušeností k otázkám přestavby všech stránek
ţivota naší společnosti a působily jako spoluorganizátor přestavby“. Redakce tisku,
rozhlasu a televize měly podle tohoto dokumentu také „reálně objasňovat podstatu
a smysl přestavby“ a „účinnými formami publicistického působení napomáhat širokému
zapojení lidí do procesu přestavby“.

4. 2. 1

Zasedání KV KSČ k dalšímu rozvoji ideologické práce v kraji

Dŧleţité informace týkající se pokynŧ, které KV KSČ uděloval krajským
sdělovacím prostředkŧm, obsahují dokumenty ze zasedání KV KSČ k dalšímu rozvoji
ideologické práce v kraji, které se konalo 26. ledna 1989.
Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 6. 2, KV KSČ se na základě pokynŧ od ÚV
KSČ38 zasazoval o otevření dialogu ve sdělovacích prostředcích s cílem vzbudit
v občanech dojem, ţe se sami mohou aktivně podílet na procesu přestavby. Tímto
směrem orientoval sdělovací prostředky i návrh usnesení ze zasedání KV KSČ
k dalšímu rozvoji ideologické práce v Západočeském kraji: „Ideologická práce se musí
aktivně podílet na výchově lidí, na formování vědomí pracujících, na dosaţení změny
vztahu lidí k výrobním prostředkům a vlastnímu podniku. Je třeba docílit toho, aby se
všichni pracující chovali jako vlastníci výrobních prostředků a jako hospodáři na svých
pracovištích. (...) Základním prostředkem je otevřený dialog s lidmi o všech otázkách,
které nastoluje ţivot.“39
Tisk, rozhlas a televize se podle vyjádření tajemníka KV KSČ pro ideologickou
práci Václava Buriana měly stát „nejmasovější tribunou veřejného posuzování všech
38

Usnesení 10. zasedání ÚV KSČ, dokument Uplatňování leninské zásady otevřené informovanosti
veřejnosti tiskem, rozhlasem a televizí
39
KV KSČ Plzeň, Politicko-organizační zabezpečení zasedání KV KSČ z 26. 1. 1989 k dalšímu rozvoji
ideologické práce v Zpč. kraji, SOA Plzeň, karton č. 85.
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otázek socialistické výstavby a denní školou socialistické demokracie“. Prvořadou
pozornost měly sdělovací prostředky věnovat „prohlubování veřejné informovanosti
o činnosti orgánů a organizací KSČ“, přičemţ redaktoři byli pověřeni pracovat
s obsahem stranických materiálŧ a vysvětlovat přijatá usnesení. Publikovat se měly také
názory a zkušenosti pracujících,

zejména z rozhodujících podnikŧ a závodŧ

v Západočeském kraji. Pravda měla soustředit svoji pozornost na kritiku, která by
hledala příčinu chyb a nedostatkŧ a nacházela cestu k řešení problémŧ.
Jedním z hlavních úkolŧ, které redakci Pravdy a krajskému studiu Čs. rozhlasu
v Plzni zadalo zasedání KV KSČ k ideologické práci, bylo informovat o událostech,
které se bezprostředně dotýkaly základních otázek ţivota kraje. Obecné a formální
zprávy o jednáních a zasedáních KSČ měly být nahrazeny rozsáhlejšími analytickými
materiály k otázkám, které byly předmětem stranických jednání. KV KSČ od redakce
Pravdy a krajského studia Čs. rozhlasu očekával také „vedení soustavného a otevřeného
dialogu s lidmi“ s cílem poznat názory a zkušenosti lidí, osvětlit problémy a hledat
cesty k jejich řešení.
Uvedený zpŧsob práce

vyţadoval podle

Václava Buriana

„zvyšování

a prohlubování kompetencí všech redaktorů v nejdůleţitějších otázkách ţivota
společnosti a přestavby“. K informování novinářŧ a „vyzbrojování potřebnými
argumenty“ se mělo v kraji vyuţívat „forem bezprostředního styku funkcionářů
a řídících pracovníků všech úseků a oblastí s novináři, a to jak prostřednictvím
kolektivních a individuálních setkání a návštěv redakcí, tak i konkrétních řešení jejich
problémů i problémů jejich redakcí“.
Pro upřesnění dodejme, ţe všechny výše uvedené úkoly, které zasedání KV KSČ
k ideologické práci uloţilo krajským sdělovacím prostředkŧm, vycházely z dokumentu
Uplatňování leninské zásady otevřené informovanosti veřejnosti tiskem, rozhlasem
a televizí.40

4. 2. 2

Ideologicko-tematické plány deníku Pravda

Redakce deníku Pravda vypracovávala v závěru 80. let na kaţdé pololetí ideovětematické plány, jejichţ plnění po skončení období vyhodnocovala a předkládala
k posouzení ideologickému oddělení KV KSČ. Přijaté plány na nové období redakce

40

Uplatňování leninské zásady otevřené informovanosti veřejnosti tiskem, rozhlasem a televizí. In: Ţivot
strany: časopis Ústředního výboru KSČ. Praha: Rudé právo, 1987, č. 24, s. 30-34.
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následně rozpracovávala do měsíčních a týdenních plánŧ, jeţ měla pravidelně
vyhodnocovat na celoredakčních poradách.41
Plnění ideově-tematických plánŧ za 2. pololetí roku 1988 bylo projednáváno na
zasedání předsednictva KV KSČ dne 22. prosince 1988. 42 Dokument předloţený
šéfredaktorem Pravdy Jaroslavem Pávem obsahuje informace o tom, jak redakce splnila
vytýčené úkoly, jaká plánovaná témata na stránkách novin naopak chyběla a s čím
redakce počítala do budoucna. Podle Jaroslava Páva bylo v centru pozornosti celé
redakce naplňování úkolŧ, jeţ vyplývaly z „usnesení o uplatňování leninské zásady
otevřené informovanosti veřejnosti sdělovacími prostředky“.
Ideologické oddělení KV KSČ při vyhodnocování činností hromadných
sdělovacích prostředkŧ v prosinci 1988 konstatovalo, ţe se prohloubila jejich
informativní funkce. Sdělovací prostředky podle jeho stanoviska více podávaly
konkrétní fakta o postupu přestavby v kraji a větší prostor věnovaly také názorŧm
občanŧ na jednotlivé oblasti ţivota kraje včetně kritických materiálŧ. Veřejná
informovanost se podle tohoto dokumentu postupně stávala jádrem práce redakcí.
Na zasedání předsednictva KV KSČ v prosinci 1988 předloţil šéfredaktor Pravdy
Jaroslav Páv také ideově-tematický plán redakce na 1. pololetí roku 1989. Podle tohoto
dokumentu měl deník např. „pokračovat ve zkvalitňování informovanosti veřejnosti
o činnosti komunistické strany“, stálou pozornost zaměřovat na přestavbu a více místa
věnovat „pracujícím a pracovním kolektivům k vyjádření názorů, námětů a připomínek
s cílem odstraňovat přetrvávající nedostatky“. Konkrétní zaměření plánu se týkalo
následujících tematických oblastí: stranické práce, politického systému, ekonomiky,
zemědělství, školství a zdravotnictví, zahraničního a vnitřního zpravodajství, kultury
a literární přílohy, tělovýchovy a sportu.
Vyhodnocení plnění ideově-tematických plánŧ Pravdy za 1. pololetí 1989 a návrh
ideově-tematických plánŧ na 2. pololetí 1989 projednalo předsednictvo KV KSČ na
svém zasedání v červnu 1989.43 Šéfredaktor Pravdy Jaroslav Páv v dokumentu o plnění
ideově-tematických plánŧ deníku opět zdŧraznil, ţe hlavním cílem činnosti redakce
bylo „důsledně naplňovat leninské zásady otevřené informovanosti“.
41

Vzhledem k tomu, ţe se redakční archiv Pravdy nezachoval, nebylo moţné zjistit, co bylo obsahem
měsíčních a týdenních redakčních plánŧ.
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KV KSČ Plzeň, Zápis z 14. zasedání předsednictva Zpč. KV KSČ ze dne 22. 12. 1988, SOA Plzeň,
karton č. 291.
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KV KSČ Plzeň, Zápis z 27. zasedání předsednictva Zpč. KV KSČ ze dne 29. 6. 1989, SOA Plzeň,
karton č. 294.
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Redakce Pravdy se také snaţila vyjít vstříc poţadavkŧm KV KSČ na rozšíření
prostoru pro diskusi a polemiku. Jak uvedl šéfredaktor deníku Jaroslav Páv, v deníku
byl vytvořen dostatečný prostor pro všechny, kteří chtěli vyjádřit svŧj názor (mimo
vysloveně negativních postojŧ). Zatím však mělo jít spíše o „řízenou diskusi k určitému
tématu neţ o náměty a názory čtenářů“.
Jaroslav Páv v této souvislosti poukázal na fakt, ţe redaktoři Pravdy obtíţně
získávali informace týkající se některých problematických témat, jako byla např. údrţba
bytového fondu. Redakce se podle jeho vyjádření setkávala s „nechutí zodpovědných
pracovníků podávat objektivní, nezkreslené informace“, případně se snahou „vyhnout se
adresným otázkám“. Otevřeněji se na druhou stranu podle Jaroslava Páva dařilo psát
o některých ekonomických tématech či o zdravotnictví – Pravda se v roce 1989
věnovala např. problematice nedostatku závodních a obvodních lékařŧ.
Ideologické oddělení KV KSČ ve svém stanovisku k plnění ideově-tematických
plánŧ za 1. pololetí roku 1989 konstatovalo, ţe Pravda i krajské studio Čs. rozhlasu
v Plzni své úkoly v podstatě splnily. Obě redakce současně pochválilo za to, ţe
v 1. pololetí roku 1989 reagovaly na všechna státně politická výročí a ţe jejich činnost
výrazně ovlivnilo zejména Provolání předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného
února, k němuţ např. Pravda publikovala více neţ 90 konkrétních ohlasŧ.
Ideologické oddělení KV KSČ ve svém stanovisku kladně ohodnotilo i fakt, ţe ve
zpracovaných materiálech přibývaly „názory lidí a ankety reagující na nejpalčivější
otázky ţivota kraje“. Zároveň konstatovalo, ţe „daleko více bude potřeba rozvinout na
stránkách Pravdy a ve vysílání krajského studia Čs. rozhlasu i potřebnou diskusi
a zdravou polemiku a vytvořit v nich skutečný prostor pro všechny, kteří chtějí svým
konkrétním názorem a odpovědnou prací přispět k rozvoji socialismu“.
Hlavní cíle ideově-tematického plánu redakce Pravdy na 2. pololetí roku 1989
byly obdobné jako v prvním pololetí téhoţ roku. Deník chtěl zejména „věnovat širokou
pozornost informacím o činnosti komunistické strany“, „soustavně sledovat další
průběh přestavby hospodářského a společenského ţivota“, „značný prostor věnovat
problematice plnění stranických úkolů, vědeckotechnickému rozvoji, zásobování trhu,
rozšiřování sluţeb obyvatelstvu“ či „pohotově informovat čtenáře o hlavních vnitřních
i zahraničních událostech a přinášet zpravodajství o postupu přestavby v socialistických
zemích“.
Novinkou v ideologicko-tematickém plánu Pravdy na 2. pololetí 1989 byla
tématika „kontrapropagandy“. Redakce Pravdy si dala za úkol pokračovat v sérii
42

materiálŧ, které měly vysvětlovat záměry chartistŧ v oblasti lidských práv (Co chce
Charta 77) a demokracie (Jde o demokracii?), a také se chtěla zaměřit na pŧsobení
Klubu za socialistickou přestavbu Obroda (Usiluje o revanš). Jak uvedl šéfredaktor
deníku Jaroslav Páv, mělo jít o nový druh publicistiky, s nímţ redakce zatím neměla
zkušenosti, a proto počítala s pomocí „příslušných odborných spolupracovníků“.
Tématice „kontrapropagandy“ na stránkách Pravdy se blíţe věnují kapitoly 5. 1.
2. 4 a 5. 2. 2. 1.

4. 2. 3

Schvalování pracovníků redakce Pravdy do funkce

Předsednictvo KV KSČ schvalovalo do funkce šéfredaktora, zástupce
šéfredaktora a další vedoucí pracovníky redakce deníku Pravda. Schvalování nově
nastupujících redaktorŧ patřilo do kompetence sekretariátu KV KSČ.
Jak vyplývá z dochovaných archivních materiálŧ, do vedení redakce Pravdy
mohli v 80. letech přicházet pouze politicky spolehliví, prověření pracovníci, kteří
obvykle zastávali rŧzné funkce (často i vedoucí) v krajských stranických orgánech
a organizacích. Pro práci řadového redaktora deníku však členství v KSČ nebylo
nezbytně nutné. Lze se tak domnívat např. na základě návrhu na přijetí Aleny Kodlové
do funkce redaktorky Pravdy, který byl sekretariátu KV KSČ předloţen v dubnu
1989.44 Sekretariát s jejím přijetím souhlasil, přestoţe byla bezpartijní, návrh na přijetí
nicméně uváděl, ţe má „předpoklady stát se kandidátkou KSČ“.45
Archivní dokumenty KV KSČ z roku 1989 obsahují kádrové posudky několika
pracovníkŧ redakce Pravdy a umoţňují tak získat alespoň základní představu o tom, jací
lidé v redakci pŧsobili, jak vypadala jejich profesní dráha a jaké úkoly jim KV KSČ
zadával v souvislosti s přijetím na konkrétní pracovní pozici.
František Hykeš (šéfredaktor Pravdy od 4. 12. 1989 do 29. 12. 1989)
Návrh na schválení Františka Hykeše, dosavadního zástupce šéfredaktora Pravdy,
do funkce šéfredaktora deníku projednávalo předsednictvo KV KSČ v říjnu 1989
v souvislosti odchodem tehdejšího šéfredaktora Pravdy Jaroslava Páva do dŧchodu.
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Více na str. 45
KV KSČ Plzeň, Zápis z 25. zasedání sekretariátu Zpč. KV KSČ – 18. 4. 1989, SOA Plzeň, karton
č. 442.
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Podkladem k projednávání byl kádrový posudek Františka Hykeše46, který
obsahoval údaje o jeho „třídním původu“, vzdělání (i politickém), členství v KSČ
(F. Hykeš byl ve straně od roku 1973) a dosavadní profesní dráze. Součástí posudku
bylo také zhodnocení činnosti budoucího šéfredaktora v „krizových letech 1968–69“.
Jak vyplývá ze zmíněného posudku, František Hykeš zahájil svoji novinářskou
kariéru jiţ v době studia Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích, kdy
spolupracoval s Jihočeskou Pravdou. Jako její redaktor pak pŧsobil v letech 1970–73.
Do plzeňské Pravdy nastoupil v roce 1974. Nejprve pracoval ve zpravodajském
oddělení, později se stal samostatným komentátorem. Od roku 1983 byl zástupcem
šéfredaktora.
Kádrový posudek hodnotil Františka Hykeše jako jednoho z nejzkušenějších
členŧ redakce, jenţ „za dobu svého působení poznal dokonale jak práci v samotné
redakci, tak i celý Západočeský kraj“. F. Hykeš podle posudku navíc zastával řadu let
funkci předsedy ZO KSČ v redakci Pravdy a později byl členem předsednictva
Krajského výboru Čs. svazu novinářŧ. Závěr kádrového posudku konstatoval, ţe
F. Hykeš má „odborné i politické předpoklady, osobní vlastnosti i schopnosti k tomu,
aby mohl zastávat funkci šéfredaktora Pravdy“.
Při nástupu do funkce udělilo předsednictvo KV KSČ novému šéfredaktorovi
Pravdy řadu úkolŧ. Měl například zajistit, aby se Pravda stala „významnějším
nástrojem ideologické práce“, organizovat práci v redakci tak, aby deník „přesvědčivěji
zobrazoval ţivot v kraji“, aby zpracovávané materiály vycházely z přijatých ideovětematických plánŧ a „pruţněji reagovaly na dokumenty přijaté stranickými orgány“.
K dalšímu okruhu úkolŧ nového šéfredaktora patřilo zkvalitnění řízení redakce
včetně vytvoření dlouhodobější koncepce její činnosti. Kromě toho měl usilovat
o zkvalitnění

materiálně-technického

vybavení

redakce

a

spolu

s tím zvýšit

odpovědnost vedoucích pracovníkŧ oddělení za výběr a přípravu budoucích redaktorŧ.
V kompetenci Františka Hykeše mělo být také zajištění výměny nevyhovující novinové
rotačky v podniku Stráţ Plzeň, kde se Pravda tiskla.
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Jiří Mauritz (vedoucí stranicko-ekonomického oddělení)
V únoru 1989 schvalovalo předsednictvo KV KSČ redaktora Pravdy Jiřího
Mauritze47 do funkce vedoucího stranicko-ekonomického oddělení redakce deníku.
Kádrový posudek obsahoval nejen údaje o redaktorovi samotném, ale i o jeho
rodičích (kde dříve pracovali, co dělají nyní, zda byli členy KSČ), manţelce (kde
pracuje, zdali je ve straně) a dětech. Nechyběly ani informace o tom, zdali někdo
z blízkých příbuzných redaktora neţije v zahraničí, a zhodnocení o jeho činnosti
v letech 1968–69.
Jiří Mauritz byl členem redakce Pravdy od roku 1971, do KSČ vstoupil v roce
1978. Během svého pŧsobení v redakci deníku pracoval jako redaktor a redaktorkomentátor ve stranicko-ekonomickém oddělení. Při zaměstnání vystudoval Vysokou
školu ekonomickou v Praze. Podle kádrového posudku patřil Jiří Mauritz k „teoreticky
nejvyspělejším pracovníkům v redakci“ a měl i „dostatek politických zkušeností“.
V souvislosti s nástupem do funkce vedoucího stranicko-ekonomického oddělení
redakce Pravdy udělilo předsednictvo KV KSČ Jiřímu Mauritzovi několik úkolŧ.
Patřilo k nim např. „zpracovávání angaţovaných materiálů z oblasti ekonomiky
a přestavby hospodářského mechanismu“, „soustavné věnování pozornosti publicitě
stranické práce v kraji“ a „úspěšné dokončení studia VUML“.
Alena Kodlová (redaktorka)
Alena Kodlová48 pracovala v redakci Pravdy od roku 1986 jako grafička a od
roku 1988 jako redaktorka na zkušební dobu v oddělení kultury. Kádrový posudek,
vypracovaný šéfredaktorem Pravdy Jaroslavem Pávem, podobně jako ve výše
uvedených případech uváděl, jakými zaměstnáními dosud prošla, ţe byla členkou ČSM,
SSM a ROH, a nechyběly ani informace o jejím pŧvodu a rodině (jaká povolání
vykonávali rodiče, zda byli nebo jsou členy KSČ, kde pracuje manţel, bratr apod.).
Součástí posudku byla i vyjádření, ţe se „soudruţka Kodlová v krizových letech
nezúčastnila ţádných protisocialistických akcí“ a ţe „v zahraničí nemá ţádné blízké
příbuzné“.
Co se týče pŧsobení Aleny Kodlové v redakci Pravdy, kádrový posudek ji
hodnotil jako „poctivou, disciplinovanou a obětavou pracovnici“, jeţ si „osvojila
47
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základy novinářské práce a má předpoklady stát se dobrou redaktorkou“. Vedení
redakce jí proto udělilo souhlas s dálkovým studiem Fakulty ţurnalistiky Univerzity
Karlovy v Praze, které v předchozím roce také zahájila.

4. 2. 4

Náklad deníku Pravda ve 2. polovině 80. let

Krajský deník Pravda patřil v 80. letech k titulŧm s nejvyšším nákladem
v Západočeském kraji. V roce 1987 činil prŧměrný náklad všedního vydání Pravdy přes
77 tisíc výtiskŧ, coţ bylo přibliţně o dva tisíce výtiskŧ více neţ u Rudého práva.
Náklady ostatních ústředních deníkŧ byly ve srovnání s komunistickým tiskem výrazně
niţší, v kraji se pohybovaly zhruba v rozmezí 10 tis. (Lidová demokracie) aţ 30 tis.
výtiskŧ (Práce).49
Předplatným byl prŧměrný náklad Pravdy na území kraje pokryt velmi rozdílně.
Nejmenší podíl předplatitelŧ vykazoval v roce 1987 okres Plzeň-město (45,8 %
z celkového nákladu v okrese), největší podíly naopak okresy Tachov (89,7 %), Plzeňsever (85,4 %) a Klatovy (85 %). Předplatitelé odebírali v prŧměru 69 % z celkového
nákladu Pravdy pro Západočeský kraj. Pro srovnání uveďme, ţe předplatné Rudého
práva pokrývalo v témţe období 80 % z nákladu deníku určeného pro Západočeský
kraj.
Jak uvádí zpráva o odběru a vyuţívání stranického tisku v Západočeském kraji za
rok 1988, po celý rok trval v kraji značný nedostatek stranických deníkŧ, zejména
sobotního Rudého práva a Pravdy. Příčinou měl být hlavně špatný technický stav
rotaček v podnicích Stráţ Plzeň (tiskla Pravdu) a Svoboda Praha (tiskla Rudé právo).
Podle ředitele podniku Stráţ Plzeň Lubomíra Valinčiče byl hlavně o sobotní
Pravdu daleko větší zájem, neţ mohla tiskárna uspokojit. Limit rotačky vyrobené v roce
1934 činil 113 tis. výtiskŧ sobotní Pravdy, uvedené kapacity však tiskárna dosahovala
„pouze trvalým uplatňováním mimořádných opatření“. (Valinčič, 1989)

4. 3 Struktura deníku Pravda
Deník Pravda vycházel v roce 1989 od pondělí do soboty, a to v rozsahu 6 stran
(pondělí) a 8 stran (úterý aţ sobota). Pondělní vydání Pravdy, na rozdíl od vydání
v dalších dnech, neobsahovalo kulturní rubriku, a naopak sem byla zařazena strana
49
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věnovaná ekonomice. Páteční vydání Pravdy pro Plzeň obsahovalo čtyřstránkovou
mutaci Naše krajské město, tzv. venkovské vydání pro ostatní okresy bylo toho dne
označeno tečkou v záhlaví listu. Součástí sobotního vydání deníku byla Příloha Pravdy
So-Ne v rozsahu 8 stran. Cena jednoho výtisku Pravdy činila 50 haléřŧ.

4. 3. 1

Všední vydání

Strana č. 1
Titulní strana Pravdy byla věnována převáţně zpravodajství z domova a částečně
i ze zahraničí. Zprávy týkající se Západočeského kraje psali obvykle redaktoři Pravdy,
zprávy z jiných regionŧ přebírala redakce od ČTK. Nedílnou součástí zpravodajství na
titulní straně byly zprávy ze zasedání předsednictva KV KSČ, předsednictva ÚV KSČ,
vlády ČSSR a také zprávy ze zasedání a konferencí organizací sdruţených v Národní
frontě.
Na titulní straně deníku měly své místo také publicistické příspěvky. Vycházely
v následujících rubrikách:
úterý a čtvrtek: Slovo ke dni (komentáře k politickým a ekonomickým otázkám)
středa: úvodník (bez názvu rubriky)
středa nebo pátek: Ze zápisníku reportéra (krátké reportáţe na témata, která se
dotýkala občanŧ ţijících v kraji (např. rozvoj obcí, péče o ţivotní prostředí
a veřejnou zeleň ve městě apod.)
středa nebo pátek: Lidé naší doby (představování funkcionářŧ v kraji, pracovníkŧ
podnikŧ apod.)
sobota: Zamyšlení při sobotě (komentáře k ekonomickým tématŧm)
Rubriky Ze zápisníku reportéra a Lidé naší doby ocenilo předsednictvo KV KSČ
v prosinci 1988 při posuzování práce krajských sdělovacích prostředkŧ. Vyzdvihlo
jejich „pohotovost, argumentační úroveň a přesvědčivost“.50
Strana č. 2
Na druhé straně Pravdy pokračovaly texty zpráv z první strany, své místo zde
měly také další zprávy z regionu. Rubrika Blahopřejeme otiskovala gratulace
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k ţivotním jubileím funkcionářŧ KSČ ze Západočeského kraje. Přibliţně polovina
strany byla věnována agenturnímu zpravodajství ze zahraničí.
Strana č. 3
Obsah třetí strany deníku Pravda se v prŧběhu týdne lišil. V pondělí strana patřila
rubrice Pravda k ekonomice, v níţ vycházely např. reportáţní články z podnikŧ v kraji,
redakčně zpracované reakce čtenářŧ na články věnované ekonomickým tématŧm apod.
V dalších dnech zde byl zpravidla otiskován jeden reportáţní příspěvek, který
informoval např. o činnosti organizací sdruţených v Národní frontě, o probíhajících
dŧleţitých výstavbách, o činnosti škol apod. Doplňovalo jej zpravodajství z regionu.
V rubrice Naše poznámky se redaktoři vyjadřovali k aktuálním tématŧm (např.
připomínali výročí, problémy související s přestavbou, aktuality ze ţivota kraje apod.).
Ve středu a v pátek měla na třetí straně své místo rubrika Komentář, v níţ redaktoři
reagovali na aktuální politické a ekonomické dění. 51
Třetí strana Pravdy obsahovala také informační servis pro čtenáře, jenţ zahrnoval
následující rubriky: TV program, Společenská kronika, Ze zápisníku VB, Jak bude?
(předpověď počasí) a Krátce z kraje (přehled krátkých zpráv z kraje).52
Strana č. 4
Obsah čtvrté strany deníku Pravda se v jednotlivých dnech týdne také lišil – např.
v pondělí byla celá strana věnována inzerci, v dalších dnech zpravodajství z kraje. Své
místo zde měly také reportáţe (např. ze škol, pracovních kolektivŧ) či příspěvky
odborníkŧ na určité téma (např. z oblasti ţivotního prostředí). Dopisy čtenářŧ byly
otiskovány v rubrice Čtenáři máte slovo.53
Kaţdé úterý patřila čtvrtá strana Pravdy rubrice Strana a společnost, do níţ
redakce zařazovala např. příspěvky informující o schŧzích ZO KSČ v podnicích,
projevy vedoucích pracovníkŧ podnikŧ na zasedání KV KSČ atd.
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V pátek byla rubrika Komentář součástí pouze tzv. venkovského vydání Pravdy.
Informační servis vycházel na straně č. 3 pouze v některých dnech v týdnu, v dalších dnech byl
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Strana č. 5
Pátá strana deníku Pravda byla věnována kulturní rubrice.54 Vycházely zde např.
články k ţivotním jubileím umělcŧ, příspěvky k výročí úmrtí osobností z kulturních
dějin, rozhovory s umělci, články o obnově památek v kraji, recenze divadelních her,
koncertŧ či hudebních alb, pozvánky na premiéry divadelních představení a výstavy,
informace o filmových premiérách v kinech, kniţních novinkách a také čtení na
pokračování. Informační servis z oblasti kultury poskytovala čtenářŧm rubrika „Co?
Kdy? Kde?“.
Strana č. 6
Šestá strana Pravdy obvykle patřila inzerci, příp. zpravodajství a reportáţím
z regionu.
Strana č. 7
Pravidelně kaţdou středu věnovala Pravda svoji sedmou stranu dětem a mládeţi
– rubrice M 89 s podtitulem Ze ţivota a práce SSM a PO SSM v Západočeském kraji.
V úterý měly na sedmé straně své místo rubriky Můj koníček a Právník vám radí,
v dalších dnech byla stránka věnována především inzerci.
Strana č. 8
Poslední strana deníku Pravda patřila sportu. Jednou za 14 dní sem byla navíc
zařazována protizápadně orientovaná rubrika Zrcadlo doby. Články publikované v této
rubrice popisovaly poměry ve vrcholovém sportu v kapitalistických zemích
a upozorňovaly přitom na nečestné jednání tamních sportovcŧ, na komerční ráz jejich
přípravy na olympijské hry atd.

4. 3. 2

Mutace Naše krajské město

Čtyřstránková mutace Naše krajské město vycházela v pátek ve vydání Pravdy
určeném pro Plzeň. Obsahovala zprávy a reportáţe z Plzně včetně zpráv ze zasedání
předsednictva Městského výboru KSČ v Plzni, z jednání rady Národního výboru města
Plzně a dalších politických příspěvkŧ.

54

Kulturní rubrika nevycházela v pondělí.
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4. 3. 3

Páteční, tzv. venkovské vydání Pravdy

Tzv. venkovské vydání deníku Pravda obsahovalo v pátek místo mutace Naše
krajské město stránky věnované krajskému zpravodajství, reportáţím ze ţivota v obcích
a městech regionu, reportáţím z podnikŧ a zemědělských druţstev, rozhovorŧm
k tématu přestavby s vedoucími pracovníky podnikŧ, odpovědím na dotazy čtenářŧ
apod. Své místo zde měla i rubrika Jistota budoucnosti informující o tom, jak je v kraji
zajišťována péče o seniory. Tuto rubriku ocenilo předsednictvo KV KSČ při posuzování
práce krajských sdělovacích prostředkŧ v prosinci 1988. 55 Tzv. venkovské vydání
Pravdy obsahovalo, stejně jako běţné vydání deníku v ostatních dnech, také stránky
věnované kultuře, inzerci a sportu.

4. 3. 4

Příloha So-Ne

Příloha Pravdy So-Ne vycházela pravidelně kaţdou sobotu v rozsahu 8 stran.
Svoji pozornost zaměřovala zejména na kulturu (otiskovala povídky, básně, čtení na
pokračování, články k ţivotním jubileím umělcŧ apod.) a čtení pro chvíle oddechu,
samostatné stránky věnovala také tématice pro ţeny a děti. Tradiční součástí víkendové
přílohy byly i příspěvky k rŧzným politickým výročím, publikované ve formě úryvkŧ
z knih věnovaných tématu.
Na titulní straně Přílohy Pravdy So-Ne pravidelně vycházely reportáţe týkající se
rŧzných aspektŧ ţivota v Západočeském kraji. Představovaly např. práci podnikŧ
v kraji, informovaly o ţivotě ve městech a obcích a poukazovaly přitom na problémy,
s nimiţ se města, obce a podniky potýkaly.
Další pravidelnou součástí titulní strany víkendové přílohy byla rubrika Tak to
vidím já. Obsahovala komentáře k aktuálním tématŧm ze ţivota kraje, které ovšem
nepsali redaktoři Pravdy, ale odborníci na danou tématiku. Rubriku ocenilo
předsednictvo KV KSČ při posuzování práce krajských sdělovacích prostředkŧ
v prosinci 1988 a také ideologické oddělení KV KSČ ve stanovisku k plnění
ideologicko-tematických plánŧ Pravdy za 1. pololetí roku 1989.56
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4. 4 Historie západočeské Pravdy
Historie západočeského deníku Pravda se začala psát několik měsícŧ po vzniku
samostatného Československa. Dne 24. února 1919 bylo v Plzni zaloţeno Nakladatelské
a vydavatelské druţstvo Pravdy, s. r. o., které dne 4. března 1919 vydalo v nákladu
8 000 výtiskŧ první číslo Pravdy.57 (Martinovský, 2004)
Prvním redaktorem periodika se stal bývalý redaktor Nové doby58 Karel Votava.
V jeho bytě ve Skrétově ulici č. 27 v Plzni zpočátku sídlila také redakce Pravdy. Dne
15. května 1919 bylo ovšem z podnětu krajského vedení sociálně demokratické strany
vydávání listu zastaveno. (Laštovka, 1963) List začal znovu vycházet 5. listopadu 1920,
název byl pozměněn na Pravda českého západu. (Hykeš, Klasna, Slonek, 1989) Po
vzniku KSČ v roce 1921 se Pravda stala oficiálním ţupním orgánem této strany.
(Bělohlávek, 1984)
Na počátku 30. let, během hospodářské krize, byla činnost komunistického hnutí
omezována a docházelo rovněţ k zastavování komunistického tisku. Pravda přestala
samostatně vycházet na konci srpna 1931 a do roku 1933 byla vydávána jako
hlavičkový list Rudého práva. (Laštovka, 1963) Za protektorátu byla Pravda ilegálně
tištěna v Příchovicích na Přešticku. (Hykeš, Klasna, Slonek, 1989)
První poválečné číslo Pravdy vyšlo v neděli 6. května 1945 v jednolistovém
vydání a nákladu 10 tisíc výtiskŧ. Jeho přípravou byla pověřena skupina komunistŧ
v čele s Jaroslavem Noskem, typografem Západočeských tiskáren. Další vydávání listu
zastavilo velení americké armády, komunisté si je však zanedlouho znovu prosadili.
Vznikl několikačlenný redakční kolektiv, jehoţ vedením byl pověřen Stanislav
Oliverius. Pravda znovu vyšla po týdenní odmlce v neděli 13. května 1945 v rozsahu
čtyř stran. Jako deník pak vycházela několik let. (Hykeš, Klasna, Slonek, 1989)
Nástup komunistŧ k moci v únoru 1948 poznamenal personální sloţení redakce
Pravdy – v listopadu 1948 odvolalo předsednictvo KV KSČ z funkce dosavadního
šéfredaktora deníku Stanislava Oliveriuse, jemuţ vytýkalo zásadní nedostatky
v politickém vedení listu. Oliverius se následně stal krajským redaktorem Zemědělských
novin, ve funkci šéfredaktora Pravdy ho nahradil Jaroslav Hes. Na konci roku 1948
57

Pravda zpočátku vycházela jako sociálně demokratický list.
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pozměnil KV KSČ v rámci reorganizace stranického tisku periodicitu deníku Pravda.
Od 1. ledna 1949 začal list vycházet pod vedením Jaroslava Hese jako týdeník KV KSČ
v Plzni v rozsahu 16 stran. (Martinovský, 2004)
Od 1. února 1951 vycházela Pravda dvakrát týdně, vţdy v úterý a v pátek.
Šéfredaktorem byl jmenován František Levora. V roce 1957 se Pravda stala obdeníkem,
vycházela v pondělí, ve středu a v pátek. Od 1. dubna 1960 začal titul vycházet opět
jako deník. V souvislosti s reorganizací územního uspořádání státu, k níţ se přistoupilo
v roce 1960, se Pravda stala tiskovým orgánem Západočeského krajského výboru KSČ.
(Hykeš, Klasna, Slonek, 1989)
Od léta 1960 pŧsobil ve funkci šéfredaktora Pravdy Josef Rous, který před
příchodem do redakce pracoval jako tajemník KV KSČ. Pravdu vedl aţ do své
předčasné smrti v květnu 1966. (Hykeš, Klasna, Slonek, 1989)
Významnou úlohu sehrála Pravda v období uvolňování politických poměrŧ
v roce 1968. Deník zahájil diskusi k tvorbě nové politiky, mnoţství podnětných námětŧ
přinášela zejména rubrika Volná tribuna. K redaktorŧm, kteří nejvíce reagovali na
aktuální problémy, tehdy patřili Anna Linhartová, Stanislav Nedvěd 59, Václav Němec,
Miroslav Štika, Vlastimil Votruba a šéfredaktor Pravdy Jan Vencovský, jenţ byl
zároveň členem předsednictva KV KSČ (Hyna, 2001)
Na sovětskou okupaci zareagoval KV KSČ 21. srpna 1968 prohlášením, které
vyšlo odpoledne ve zvláštním vydání Pravdy. Předsednictvo krajského výboru strany
v něm okupaci odmítlo a dosavadní vývoj v Československu označilo za „pozitivně
socialistický“.60 Pravda vystupovala proti okupaci také v dalších dnech a byla
rozšiřována i do ostatních krajŧ, zejména do Prahy, kam ji v noci přepravovaly skupiny
mladých lidí. (Hyna, 2001)
Proreformní kurs zastával KV KSČ aţ do roku 1969. Snaţil se jej zachovat
i prostřednictvím podpory sdělovacích prostředkŧ. Na začátku ledna 1969 vyjádřili
zástupci předsednictva KV KSČ a Krajského národního výboru (KNV) ochotu i nadále
podporovat diskusi na stránkách deníku Pravda. Viděli v tom totiţ jednu z moţností,
jak zainteresovat širší veřejnost na tvorbě politiky státu. (Hyna, 2001)

59

Stanislav Nedvěd se stal šéfredaktorem Pravdy po změně politických poměrŧ v lednu 1990.
Předsednictvo Západočeského KV KSČ. Prohlášení předsednictva Západočeského krajského výboru
KSČ. Pravda: zvláštní vydání. 21. 8. 1968, roč. 49 č. 200, s. 1.
60

52

Manifestací odporu proti potlačování reformního procesu se staly oslavy
50. výročí deníku Pravda spojené s udělením Řádu republiky, při nichţ došlo
i k otevřeným protisovětským vystoupením. Významné však bylo zejména tvrzení
šéfredaktora Jana Vencovského a dalších členŧ redakce, ţe vyznamenání je hlavně
oceněním činnosti Pravdy za rok 1968. Po nástupu tzv. normalizace byl tento výrok
obzvlášť vystavován kritice. (Hyna, 2001)
Tlaky proti redakci Pravdy narŧstaly od května 1969, kdy došlo k personálním
změnám ve vedení ÚV KSČ a Československo s plnou platností nastoupilo proces
normalizace poměrŧ v zemi. 61 Během první poloviny června 1969 nastaly také první
změny ve sloţení předsednictva KV KSČ v Plzni, které dosud pracovalo v nezměněné
podobě od jara 1968. Odejít musel např. Jan Vencovský, jenţ zároveň odstoupil
z funkce šéfredaktora Pravdy. (Hyna, 2001)
Klíčovou roli při prosazování normalizace v západních Čechách sehrálo plenární
zasedání KV KSČ, které se konalo 27. září 1969. Plénum zrušilo řadu usnesení z období
reformního procesu a zahájilo personální čistky ve stranických orgánech i v podnicích.
Z redakce Pravdy, kterou nové normalizační vedení KV KSČ označovalo za „jedno
z hlavních center zdejší kontrarevoluce“, byli za „chyby v minulosti a za současnou
malou politickou angaţovanost“ propuštěni redaktoři Waltr Günsberg, Karel Havlík,
Zdeněk Knoflíček, Stanislav Paris, Oldřich Soutner a další. Novým šéfredaktorem
deníku se stal Jaroslav Wiendl, jenţ byl zároveň členem nového předsednictva KV
KSČ. (Hyna, 2001)
V 70. letech byla Pravda plně podřízena normalizační politice, v lednu 1977,
podobně jako Rudé právo, otiskovala články odsuzující Chartu 77. (Martinovský, 2004)
Ve funkci šéfredaktora Pravdy se v 70. a 80. letech vystřídali Miroslav Jirka (1973–
1977), Václav Jakl (1977–1985) a Jaroslav Páv (1985–1989). (Hykeš, Klasna, Slonek,
1989)
V roce 1985 byl šéfredaktorem Pravdy jmenován Jaroslav Páv, který tuto funkci
zastával aţ do svého odchodu do dŧchodu v závěru roku 1989. V prosinci 1989 převzal
vedení redakce dosavadní zástupce šéfredaktora František Hykeš, 62 který na konci
prosince téhoţ roku v dŧsledku politických změn z funkce šéfredaktora Pravdy
61

V dubnu 1969 byl z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ odvolán Alexander Dubček, ve funkci ho
nahradil Gustáv Husák. (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011)
62
KV KSČ Plzeň, Zápis ze 4. mimořádného zasedání předsednictva Zpč. KV KSČ – 12. 10. 1989, SOA
Plzeň, karton č. 296.
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odstoupil. Pravda přestala být listem KV KSČ a začala vycházet jako regionální deník
Západočeského kraje. (Martinovský, 2004)
Dne 5. ledna 1990 se stal šéfredaktorem Pravdy Stanislav Nedvěd, který v deníku
pŧsobil v 60. letech. 63 Od 10. února 1990 začaly noviny vycházet pod názvem Nová
Pravda s podtitulem „Západočeský nezávislý deník“.64
O historii Rudého práva se tato práce nezmiňuje, neboť se jedná o známá fakta,
která jsou popsána například v publikacích Dějiny českých médií: od počátku do
současnosti65, Dějiny českých médií 20. století66 nebo Dějiny československé
ţurnalistiky. 67

63

Vedení redakce. Našim čtenářŧm. Pravda. 6. 1. 1990, roč. 71, č. 5, s. 1.
Redakce. Od soboty Nová Pravda. Pravda. 7. 2. 1990, roč. 71, č. 32, s. 1.
65
BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do
současnosti. Edice Ţurnalistika a komunikace. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. 439 s.
66
KONČELÍK, Jakub, ORSÁG, Petr, VEČEŘA, Pavel. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2010. 310 s.
67
BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny ţurnalistiky: III. díl.
Český a slovenský tisk v letech 1918–1944. Vyd. 1. Praha: Novinář, 1988. 315 s.
64
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5. Hlavní události roku 1989 na stránkách deníků
Pravda a Rudé právo
5. 1 Palachův týden a jeho důsledky
Tato kapitola se věnuje obsahové analýze deníkŧ Pravda a Rudé právo se
zaměřením na události tzv. Palachova týdne, které se odehrály v lednu 1989.
Předmětem zkoumání byly jak články, jeţ se přímo vyjadřovaly k lednovým událostem
a jejich dŧsledkŧm (např. k zatýkání představitelŧ opozice a soudním procesŧm s nimi),
tak články, které se v období ledna aţ června 1989 jakkoli zmiňovaly o činnosti
opozičních skupin, neboť i v těchto případech lze předpokládat, ţe šlo o reakce
na dosud nejvýraznější protireţimní vystoupení z ledna 1989 a aktivizaci opozice.
Z tohoto dŧvodu byla do této kapitoly zařazena také podkapitola 5. 1. 2. 4 (s. 78)
podávající přehled o tom, jakým zpŧsobem Pravda na jaře roku 1989 referovala o tzv.
nezávislých iniciativách.

5. 1. 1

Kvantitativní analýza

Pravda publikovala k tématu tzv. Palachova týdne a činnosti opozice od 9. ledna
do 30. června 1989 celkem 76 příspěvkŧ. Nejvíce příspěvkŧ (28) bylo otištěno během
událostí a bezprostředně po nich, tedy v lednu 1989. V únoru redakce zveřejnila
18 a v březnu 16 příspěvkŧ, které se vracely k lednovým událostem nebo se o nich
nepřímo zmiňovaly s odkazem na narŧstající opoziční aktivity. Zaměříme-li se na
jednotlivé týdny, nejvíce příspěvkŧ s touto tématikou bylo otištěno v týdnech od 16. do
21. ledna (14) a od 23. do 29. ledna 1989 (12). Další silná vlna reakcí na lednová
protireţimní vystoupení následovala v týdnu od 20. do 26. února 1989, tedy ve dnech,
kdy si komunisté připomínali 41. výročí převzetí moci v zemi. V této souvislosti je
vhodné zmínit, ţe podstatnou část příspěvkŧ týkajících se zkoumaného tématu, které
Pravda publikovala během února a března, tvořily ohlasy čtenářŧ, pracovních kolektivŧ
a organizací na Provolání ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února, které zároveň
odsuzovaly lednové demonstrace.
Tyto ohlasy a stanoviska otiskovaná v Pravdě prŧběhu lednových demonstrací
v centru Prahy a bezprostředně po něm tvoří téměř polovinu ze všech příspěvkŧ, které
Pravda k tématu publikovala od ledna do června roku 1989. Celkem bylo otištěno
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36 takových ohlasŧ. Vlastních redakčních článkŧ reagujících na tzv. Palachŧv týden
a narŧstající opoziční aktivity v zemi zveřejnila Pravda výrazně méně: z celkového
počtu 17 vlastních příspěvkŧ tvoří většinu pŧvodní zprávy (8), méně jsou zastoupeny
komentáře a úvodníky (4), rozhovory (1) a články o opozičních uskupeních (4). Na
stránkách Pravdy vyšlo také 23 dalších převzatých materiálŧ: zprávy ČTK (17), projevy
funkcionářŧ KV KSČ a diskusní příspěvky ze zasedání KV KSČ (3), oficiální provolání
státních a stranických orgánŧ a organizací (2) a výběr zpráv o lednových událostech
v Praze ze zahraničních tiskových agentur (1).
Tabulka č. 6: Počty článků v Pravdě reagujících na tzv. Palachův týden a opoziční aktivity v zemi
v jednotlivých měsících 1. pololetí roku 1989

Pravda
Pŧvodní materiály
Zprávy
Komentáře, úvodníky
Rozhovory s funkcionáři
KV KSČ
Články o opozičních
skupinách
Převzaté/zpracované
materiály
Ohlasy/stanoviska čtenářŧ,
pracovních kolektivŧ
a organizací
Zprávy ČTK
Projevy funkcionářŧ KV
KSČ/diskusní příspěvky na
zasedání KV KSČ
Ze zahraničních agentur
Oficiální provolání
CELKEM: 76 příspěvkŧ

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen Červen

1
1

4
2

1
1

0
0

2
0

0
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

17

5

12

1

1

0

6

3

2

3

3

0

1

2

0

0

0

0

1
0
28

0
2
18

0
0
16

0
0
5

0
0
9

0
0
0

Rudé právo zveřejnilo v období od 9. ledna do 30. června 1989 celkem
93 příspěvkŧ, které se jakkoli týkaly tzv. Palachova týdne a navazujících událostí,
aktivit opozice a osobnosti Jana Palacha. Podobně jako Pravda publikovalo i Rudé
právo nejvíce příspěvkŧ v lednu, ve srovnání s Pravdou jich však bylo větší mnoţství
(44). Skutečnost, ţe se Rudé právo věnovalo tématu lednových demonstrací ve větší
míře, plně odpovídá rozdílu v podstatě obou periodik – Rudého práva jako deníku ÚV
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KSČ se sídlem v Praze a Pravdy jako regionálního deníku zaměřeného především na
dění v Západočeském kraji.
Tabulka č. 7: Počty článků v Pravdě a Rudém právu reagujících na tzv. Palachův týden a opoziční
aktivity v jednotlivých týdnech 1. pololetí roku 1989

Týden
9.-15.1.
16.-22.1. 23.-29.1.
Pravda
0
14
12
Rudé právo
3
24
15
Týden
20.2.-26.2. 27.2.-5.3. 6.3.-12.3.
Pravda
11
8
5
Rudé právo
9
8
3
Týden
3.4.-9.4. 10.4.-16.4. 17.4.-23.4.
Pravda
3
1
0
Rudé právo
2
2
2
Týden
15.-21.5. 22.5.-28.5. 29.5.-4.6.
Pravda
1
3
0
Rudé právo
2
0
0

30.1.-5.2. 6.2.-12.2.
2
3
4
2
13.-19.3. 20.-26.3.
2
1
1
2
24.4.-30.4. 1.5.-7.5
1
4
1
1
5.6.-11.6. 12.6.-18.6.
0
0
2
4

13.2.-19.2.
3
4
27.3.-2.4.
1
1
8.5.-14.5.
1
0
19.-25.6.
0
1

U Rudého práva jsou stejně jako u Pravdy patrné dvě výraznější vlny příspěvkŧ
reagujících na tzv. Palachŧv týden: první protikampaň, rozsáhlejší co do počtu textŧ,
vedla redakce během lednových demonstrací v centru Prahy a bezprostředně po nich,
tedy v týdnech od 16. do 22. ledna (24 příspěvkŧ) a od 23. do 29. ledna 1989
(15 příspěvkŧ). Další vlna reakcí následovala v období okolo výročí převzetí moci
v zemi komunisty, tedy v týdnech od 20. do 26. února (9 příspěvkŧ) a od 27. února do
5. března 1989 (8 příspěvkŧ). V těchto dnech byly v Rudém právu, podobně jako
v Pravdě, publikovány zejména ohlasy na Provolání ÚV KSC k 41. výročí Vítězného
února, které současně odsuzovaly lednové demonstrace u příleţitosti výročí Palachova
úmrtí.
Největší podíl příspěvkŧ k tématu tzv. Palachova týdne tvořily v Rudém právu,
obdobně jako v Pravdě, odsuzující stanoviska čtenářŧ, pracovních kolektivŧ
a organizací, jejich celkový počet byl ale niţší – celkem otisklo Rudé právo 23 takových
ohlasŧ. Ve srovnání s Pravdou se ovšem Rudé právo mnohem více soustředilo na
tvorbu vlastních článkŧ – celkem zveřejnilo 44 pŧvodních příspěvkŧ (10 zpráv,
7 komentářŧ nebo úvodníkŧ, 4 rozhovory, 1 reportáţ, 3 články představující aktéry
opozice nebo opoziční skupiny, 3 výklady historických událostí, 6 anket, 9 příspěvkŧ
věnovaných odpovědím na dotazy čtenářŧ a 1 záznam diskuse u kulatého stolu).
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Rudé právo začalo po lednových demonstracích v centru Prahy reagovat na
čtenářské dotazy týkající se činnosti opozičních skupin v rubrice Na dotazy čtenářů.
V této souvislosti se nabízí otázka, zda tyto dotazy skutečně pokládali Rudému právu
čtenáři, či zda si je redakce sama nevymýšlela, aby mohla tímto zpŧsobem nezávislé
iniciativy odsuzovat. Pravda naopak o opozičních skupinách dlouho mlčela. Články, ve
kterých opoziční uskupení poprvé pojmenovala a blíţe o nich informovala, publikovala
aţ v prŧběhu dubna a května roku 1989.
Tabulka č. 8: Počty článků v Rudém právu reagujících na tzv. Palachův týden a opoziční aktivity
v jednotlivých měsících 1. pololetí roku 1989

Rudé právo
Pŧvodní materiály
Zprávy
Komentáře, úvodníky
Rozhovory
Reportáţe
Rubrika Na dotazy čtenářů
Články o opozičních
skupinách/aktérech
opozice/účastnících
demonstrací
Výklady histor. událostí
Besedy u kulatého stolu
Ankety
Kombinované materiály
Kombinované zprávy redakce RP a ČTK
Převzaté/zpracované
materiály
Ohlasy/stanoviska čtenářŧ,
pracovních kolektivŧ
a organizací
Zprávy ČTK
Projevy funkcionářŧ ÚV
KSČ/diskusní příspěvky na
zasedání ÚV KSČ
Oficiální provolání
Ze zahraničních agentur
CELKEM: 93 příspěvkŧ

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen Červen

3
3
1
1
6

3
0
1
0
2

2
1
1
0
1

2
1
0
0
0

0
1
0
0
0

0
1
1
0
0

2

1

0

0

0

0

1
0
4

0
0
2

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
1
0

0

2

0

0

0

1

11

6

5

1

0

0

6

1

0

2

1

0

0

1

1

0

0

3

0
6
44

1
0
20

1
0
12

0
0
7

0
0
3

0
0
7

Dalším ţánrem, který k odsuzování lednových demonstrací vyuţilo Rudé právo
a Pravda nikoli, byla anketa. Rudé právo se navíc na rozdíl od Pravdy zmiňovalo
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o událostech tzv. Palachova týdne i v historických souvislostech – např. ve dvou
článcích věnovaných osobnosti Jana Palacha a jeho činu.
Rudé právo, podobně jako Pravda, zveřejnilo k tématu lednových demonstrací
v Praze a jejich následkŧ také řadu nepŧvodních materiálŧ – zprávy ČTK (10), projevy
funkcionářŧ KSČ na zasedáních ÚV KSČ a diskusní příspěvky z těchto zasedání (5),
oficiální provolání státních a stranických orgánŧ a organizací (2) a zprávy převzaté ze
zahraničního tisku a tiskových agentur (6).

5. 1. 2

Obsahová analýza

Kampaň proti plánovanému vzpomínkovému shromáţdění u příleţitosti
20. výročí tragické smrti studenta Jana Palacha, které se mělo konat na Václavském
náměstí v Praze v neděli 15. ledna 1989, zahájilo Rudé právo ve čtvrtek 12. ledna 1989
článkem

Bylo

to

hazardérství 68,

v němţ

tendenčně

popsalo

politické

dění

v Československu na přelomu let 1968 a 1969 a okolnosti Palachova činu. Autoři
v článku upozornili také na chystaný pietní akt k 20. výročí Palachova úmrtí, jejţ
označili za „novou provokaci“. Zároveň zdŧraznili, ţe příslušný ONV ţádost
o uspořádání vzpomínkového shromáţdění zamítl, neboť za jeho přípravou měly stát
„ty samé síly, které před dvaceti lety přivedly naši zem na pokraj katastrofy a jejichţ
vinou došlo k takovým osobním tragédiím, jaká byla Palachova tragédie“. V závěru
článku autoři konstatovali, ţe někteří lidé, především z řad disidentŧ, „dokonce
vyhroţují opakováním hazardérských činů z doby před dvaceti lety“. Poukazovali tím
na anonymní dopis doručený Václavu Havlovi v pondělí 9. ledna 1989, jehoţ pisatel
oznamoval, ţe se v předvečer výročí Palachovy smrti hodlá v Praze na Václavském
náměstí upálit. (Prečan, Vladislav, 1990, s. 19)
V pátek 13. ledna 1989 publikovalo Rudé právo tiskovou zprávu ČTK obsahující
vyjádření předsednictva Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci
k anonymnímu oznámení o úmyslu spáchat sebevraţdu upálením jako politický
protest.69 Další den, v sobotu 14. ledna otiskl deník v rubrice Slovo ke dni ohlasy
čtenářŧ na zprávu o zamýšlené sebevraţdě. Jedním z pisatelŧ byl i profesor Milan
Machovec, někdejší Palachŧv učitel, jenţ si podle svého vyjádření „jiţ přivykl klidné
práci vědecké v úplném ústraní, přerušované jen pedagogickou prací s mladými lidmi
68
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v soukromí“.70 Ohlas, získaný od člověka perzekuovaného komunistickým reţimem
(prof. Machovec byl v roce 1970 propuštěn z Univerzity Karlovy pro neochotu odvolat
protest proti sovětské okupaci zveřejněný v evropských časopisech)71 představoval pro
Rudé právo silnou zbraň. Vyuţilo ji v úvodníku Republiku si rozvracet nedáme72,
v němţ uvedlo, ţe se od shromáţdění uskutečněného u příleţitosti 20. výročí Palachova
činu distancovali i někteří chartisté, a poukázalo právě na vyjádření profesora
Machovce. Pro upřesnění dodejme, ţe profesor Machovec ve svém dopise pouze
vyzýval mladé lidi, aby upustili od zamýšleného upálení, ale od účasti na pietním
shromáţdění neodrazoval.
Pravda otiskla před plánovaným vzpomínkovým shromáţděním u příleţitosti
výročí tragické smrti Jana Palacha pouze zprávu ČTK s vyjádřením předsednictva
Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci73 – tedy stejnou zprávu,
kterou téhoţ dne zveřejnilo i Rudé právo.
Na samotné pietní shromáţdění, které se konalo v neděli 15. ledna 1989 v Praze,
zareagovala Pravda v pondělí 16. ledna jen zveřejněním zprávy ČTK s titulkem
Zmařená provokace.74 Zpráva vyšla na druhé straně a obsahovala následující text: „Na
Václavském náměstí v Praze se včera několik skupin protistátních ţivlů pokusilo
o provokaci dlouhodobě připravovanou západními diverzními centry a některými
západními rozhlasovými stanicemi – zejména Svobodnou Evropou a Hlasem Ameriky –
ve spolupráci především s představiteli tzv. Charty 77. Přes zákaz státních orgánů se
snaţili

zneuţít

výročí

protisocialistických

nesmyslné

emocí

a

sebevraţdy

narušení

pořádku

studenta

J. Palacha

v hlavním

městě.

k vyvolání
Příslušníci

pořádkových jednotek VB rázně zakročili proti provokatérům a jimi plánovaným akcím,
které znemoţnili, 91 nejaktivnějších narušitelů zadrţeli. Na ţádost pracujících Prahy se
na udrţování pořádku a klidu ve středu města podíleli příslušníci lidových milicí
z praţských závodů.“ Rudé právo otisklo v pondělí 16. ledna na titulní straně tutéţ
zprávu, avšak s prostým titulkem Zpráva ČTK. 75 Na tomto místě je vhodné zmínit, ţe
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výše uvedená zpráva ČTK svým textem udala tón, jehoţ se Rudé právo i Pravda drţely
i v dalších příspěvcích reagujících na sérii demonstrací v centru Prahy.
Další den, v úterý 17. ledna 1989, publikovala Pravda k tématu praţských
demonstrací pouze výběr z tisku socialistických zemí s titulkem Potlačený pokus
o provokaci.76 Sovětská agentura TASS zde např. citovala z rozhovoru zástupcŧ orgánŧ
VB s praţským zpravodajem agentury TASS, v němţ zaznělo, ţe „tato otevřená
provokace měla podnítit odpůrce socialistického Československa k dalšímu útoku na
lidská práva v ČSSR“. Z uvedeného výroku vyplývá snaha tisku obrátit záleţitosti
týkající se lidských práv zcela naruby: ačkoli je potlačoval totalitní reţim, jeho
sdělovací prostředky z toho obviňovaly opoziční skupiny, které se naopak o dodrţování
lidských práv zasazovaly.
Rudé právo zveřejnilo téhoţ dne na titulní straně vlastní redakční článek
s titulkem Záměr je jasný: provokovat k neklidu a podtitulkem K zneuţití výročí tragické
smrti studenta J. Palacha.77 Článek znovu připomněl, ţe ONV pro Prahu 1 zamítl
ţádost o uspořádání vzpomínkového shromáţdění k uctění památky studenta Palacha
podepsanou „několika disidenty“. Podle autorŧ textu se však „provokatéři“ i přesto
„pokusili v blízkosti sochy sv. Václava uspořádat demonstraci podle předem
naplánovaného scénáře – za kaţdou cenu vyvolat střetnutí, vyvolat ovzduší k neklidu“.
Zde je patrná záměrná manipulace s informacemi, neboť vzpomínkové shromáţdění
mělo být pietním aktem, nikoli cíleným „střetnutím“. Navzdory tomu, ţe se
vzpomínkový akt na zamýšleném místě, tedy u sochy sv. Václava, nemohl v neděli
15. ledna 1989 uskutečnit, protoţe Václavské náměstí bylo zcela uzavřeno policií
a příslušníky Lidových milicí, došlo na náměstí a v okolních ulicích skutečně ke
spontánní manifestaci, kterou pořádkové síly brutálně rozehnaly. (Prečan, Vladislav,
1990, s. 23)
Článek Záměr je jasný: provokovat k neklidu obsahuje reportáţní prvky
a z perspektivy redaktorŧ Rudého práva popisuje, k čemu v neděli 15. ledna 1989 došlo.
Autoři článku se při popisu událostí zaměřují pouze na negativní chování některých
demonstrantŧ, přičemţ samozřejmě nezmiňují, ţe mohlo být vyvoláno nepřiměřeným
policejním zásahem. Vzbudit zaujetí čtenářŧ proti účastníkŧm demonstrace se snaţí také
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tím, ţe poukazují na jejich údajnou bezohlednost k přihlíţejícím starším občanŧm:
„Upřímně řečeno, byla to nepěkná podívaná. Ve snaze upoutat na sebe pozornost se
dospělý muţ při první výzvě ke klidu vrhá na zem a kope kolem sebe. Asi pětiletá
holčička měla zase na ramenou svého otce očividně poslouţit jako štít jeho jakési
,sebeobrany‘. Hlouček mladých lidí povaţuje svou účast za recesi, a kdyţ tito výtrţníci
úprkem mizí v pasáţích a chodbách domů, bezohledně poráţejí zvědavce. Došlo tak i ke
zranění několika starších občanů.“78
Článek dále krátce informuje o pokračování demonstrací v pondělí 16. ledna
1989 a poukazuje na fakt, ţe „provokační akce způsobily mnoho nepříjemností
cestujícím ve veřejné dopravě a kupujícím v obchodní síti ve středu Prahy“. Také tímto
argumentem se Rudé právo snaţí vzbudit u čtenářŧ dojem, ţe účastníci manifestací
chtějí narušit běh ţivota ve městě a bezpečnost jeho obyvatel.
Závěr článku je věnován cestě praţských disidentŧ do Všetat s ţádostí o umístění
pamětní desky J. Palacha v prŧčelí domu, v němţ ţila rodina Palachových. Redaktoři
Rudého práva při této příleţitosti neváhají disidenty zneváţit konstatováním, ţe se při
příchodu na Místní národní výbor ve Všetatech „neuměli ani řádně představit“.
Téhoţ dne otisklo Rudé právo v rubrice Slovo ke dni první ohlas čtenáře
vztahující se k Palachovu výročí a s ním spojeným demonstracím v centru Prahy.
Čtenář Z. Duťka z Trutnova se zde vyslovil pro „nekompromisní zásah proti silám,
které se vyţívají v provokacích a vyvolávání nepokojů“.79 V závěru svého dopisu uvedl,
ţe je dnes potřeba tolik klidu k práci, aby „náš ţivot mohl být spokojenější a lepší“. Pro
doplnění kontextu uveďme, ţe „klid k práci“ se v následujících dnech stal v Rudém
právu i Pravdě jakousi „mantrou“, jiţ neustále opakovala takřka všechna stanoviska
čtenářŧ, pracovních kolektivŧ a organizací vztaţená k lednovým demonstracím.
Západočeská Pravda se ve středu 18. ledna 1989 odmlčela a k tématu praţských
demonstrací nepublikovala ţádný příspěvek. Ve čtvrtek 19. ledna 1989 otiskla první tři
stanoviska k praţským demonstracím. Komunisté uličních a vesnických organizací
KSČ na Zbiroţsku odsoudili „provokace protistátních ţivlů v Praze“ a navíc zaslali
rezoluci ÚV KSČ, v níţ mj. psali: „Bez výhrad souhlasíme se zakročením orgánů státní
moci a příslušníků lidových milicí a ţádáme ÚV KSČ o radikálnější zákroky proti těmto
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třídním nepřátelům. Jejich činy narušují mírový ţivot pracujících, jsou útokem proti
socialistickému zřízení a proti vlastnímu lidu.“80
Formulace o „útoku proti vlastnímu lidu“ byla ve své době patrně silným
argumentem, který měl zjevně zapŧsobit na psychiku obyvatelstva. Čtenáři tak mohli
získat dojem, ţe do ulic vyšli pochybní lidé, kteří se snaţí prosazovat své zájmy,
zatímco většinové společnosti chtějí ublíţit. U vyjádření o „třídních nepřátelích“ ovšem
vyvstává otázka, nakolik ještě mohli lidé v 80. let brát takové formulace váţně, či je
přijímali spíše s kritickým odstupem.
V pátek 20. ledna 1989 otiskla Pravda k tématu praţských demonstrací opět jen
stanoviska čtenářŧ. První redakční příspěvek zmiňující se o událostech tzv. Palachova
týdne publikovala aţ v sobotu 21. ledna 1989 v rubrice Zamyšlení při sobotě. Komentář
s titulkem Vyvarovat se krajností 81 začíná poměrně ze široka, a to konstatováním, ţe se
chýlí ke konci týden bohatý co do mnoţství světových i domácích událostí. Redaktor ve
svém příspěvku nejprve hodnotí světové dění, teprve potom se dostává k tématu
„rušivých událostí uprostřed hlavního města“. Uvádí, ţe demonstrace vyvolala Charta
77, a odkazuje přitom na vyjádření profesora Milana Machovce v Rudém právu
ze soboty 14. ledna 1989 82 s konstatováním, ţe se události v Praze nelíbí uţ ani
některým signatářŧm Charty 77. Poté se v textu vrací zpět ke světovým událostem
a s odkazem na výrok sovětského ministra zahraničních věcí Eduarda Ševardnadzeho
označuje praţské demonstrace za „malichernost“.
Z obsahu komentáře je zřejmá opatrnost, s níţ redakce Pravdy k hodnocení
událostí tzv. Palachova týdne přistupovala, i inspirace úvodníkem Republiku si
rozvracet nedáme83, publikovaným o den dříve v Rudém právu (zmínka o dopise
profesora Machovce).
Úvodník Republiku si rozvracet nedáme je přitom ve srovnání s výše zmíněným
komentářem v Pravdě mnohem „údernější“. Pro upřesnění uveďme, ţe Rudé právo
vyjadřovalo své názory na opoziční aktivity v prŧběhu roku 1989 vţdy razantnějším
zpŧsobem neţ Pravda. Redakce Pravdy byla při komentování vývoje politické situace
v zemi opatrná a navíc obvykle vyčkávala, jaký tón udá Rudé právo, a teprve poté
přicházela s vlastními příspěvky.
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Zatímco Pravda označila události tzv. Palachova týdne v komentáři Vyvarovat se
krajností za „malichernost“, Rudé právo uvedlo, ţe jde o „provokační vystoupení
antisocialistických sil“ a „protistátní demonstrace“.84 V jejich pozadí stáli podle
Rudého práva „političtí ztroskotanci z let 1968–69, ale i nové protisocialistické skupiny,
opírající se o politickou i hmotnou podporu reakčních sil zemí Severoatlantického
paktu, především Spojených států“. Z obsahu úvodníku Republiku si rozvracet nedáme
je patrná také snaha o zlehčování situace: na demonstracích se podle Rudého práva měli
objevit i školáci ve věku třinácti, čtrnácti let, z nichţ někteří údajně prohlásili, ţe přišli,
protoţe „prý je to ,senzace‘ a bude ,legrace‘“. Velmi dŧrazně a sebevědomě pak
vyznívá závěr úvodníku: „Návrat k poměrům burţoazní republiky je pro naši společnost
nepřijatelný. Je zcela vyloučen. Zdůrazňujeme to jednoznačně. Ať se to komukoliv
nelíbí. Oprávněně v těchto dnech zní znovu hlas: Republiku si nikým rozvracet
nedáme!“
Redaktoři Rudého práva se za ohlasy občanŧ vypravili také přímo na „místo
činu“, tedy na praţské Václavské náměstí. Reportáţní článek s titulkem Přejeme si klid
k práci85, publikovaný v pátek 20. ledna 1989, se drţel osvědčeného schématu, k němuţ
se přihlásil uţ v perexu tvrzením, ţe se „vlivem řádění protistátních ţivlů“ dostávají do
nepříjemných situací nejen lidé, kteří na Václavském náměstí pracují, ale i ti, kteří do
centra města přicházejí za nákupy nebo do kin.
Jak vyplývá z vyjádření Jaroslava Horčičky, vedoucího střediska restaurace
Staropraţská rychta Interhotelu Ambassador – Zlatá husa, patrná je zde opět snaha
o zlehčování situace jejím přirovnáváním k recesi: „Víte, nebylo nám příliš dobře, kdyţ
to venku vřelo. Hlídal jsem dveře u chodníku, aby nějací ztřeštěnci nevběhli do
restaurace a něco tu nerozbili. Dovedu pochopit náchylnost mládí k recesi, ale tady uţ
končila veškerá legrace. Mnoho mladých bylo zneuţito k provokacím silami v pozadí.
Odsuzuji takové činy. Co tihle mládenečkové mohou vědět o událostech před dvaceti
roky, o Palachovi... Kdyby si radši sedli k pivu a nechali si vychladnout rozpálené hlavy,
vykašlali se na vylomeniny.“86 Zde je vhodné připomenout, ţe Rudé právo v tomto
příspěvku nejspíš nevědomky přiznalo, ţe demonstrace na Václavském náměstí v Praze
byly masovými protesty proti vládnoucímu reţimu.
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Velmi razantně vyznívá stanovisko generální prokuratury ČSR87, otištěné
v Rudém právu v sobotu 21. ledna 1989. Prokuratura v něm vyhroţuje trestními postihy
lidí, kteří demonstrace organizují nebo v jejich prŧběhu neuposlechnou výzev SNB
k odchodu. S patřičným dŧrazem upozorňuje na fakt, ţe je odklon od socialismu
nemyslitelný: „Nenecháváme nikoho na pochybách, ţe i při demokratizaci společnosti
se nemění základní principy naší socialistické společnosti zakotvené v Ústavě ČSSR.
Jsme a zůstáváme socialistickým státem, základem našeho politického systému zůstává
Národní fronta v čele s Komunistickou stranou Československa. Na procesu přestavby
a demokratizace nesmí nikdo parazitovat. Zákony socialistického státu platí pro všechny
a všichni, kdo je porušují, musejí počítat s uplatněním zákonné odpovědnosti.“ Na
tomto místě je vhodné zmínit, ţe výše uvedené výhrŧţky vlastně ukazovaly na
bezradnost reţimu, kterému se nedařilo opakující se demonstrace zastavit.
Kampaň proti opozičním vystoupením na Václavském náměstí v Praze
pokračovala v Pravdě a Rudém právu i po skončení tzv. Palachova týdne. Aktivita
Pravdy se v tomto směru nicméně omezila takřka výhradně na zveřejňování ohlasŧ
čtenářŧ a pracovních kolektivŧ a publikování zpráv ČTK. Pravda, stejně jako Rudé
právo,

otiskovala

zprávy

ČTK

obsahující

stanoviska

stranických,

státních

a samosprávních orgánŧ. Tyto orgány odsuzovaly lednové demonstrace v centru Prahy,
označovaly je za „narušování procesu přestavby“, uváděly, ţe za nimi stojí v pozadí
„rozvratné síly“ ze zahraničí, vyjadřovaly podporu pořádkovým silám a Lidovým
milicím apod.
Lednových demonstrací v centru Prahy se dotkla také zpráva ze zasedání KV
KSČ k ideologické práci v podmínkách přestavby, kterou Pravda publikovala v pátek
27. ledna 1989.88 Zpráva mimo jiné uvedla, ţe „je zapotřebí vést zápas proti ideologii
a propagandě antikomunismu“, a konstatovala, ţe Inocenc Šarman (náčelník KS SNB,
člen KV KSČ – pozn. aut.) při zasedání „objasnil na faktech růst aktivity našeho
vnitřního protivníka, jak se to projevilo nedávno v narušování pořádku v Praze“. Jak
vyplývá z výše uvedených úryvkŧ, zpráva publikovaná v Pravdě se o událostech tzv.
Palachova týdne zmínila jen v náznacích. Do zákulisí zasedání KV KSČ ovšem
umoţňují nahlédnout archivní dokumenty.
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Vedoucí tajemník KV KSČ Jaroslav Kopáček podle nich ve svém závěrečném
slově na tomto zasedání především poděkoval SNB a Lidovým milicím, ţe „udělaly
pořádek v Praze“ a konstatoval, ţe komunisté v kraji proti programŧm Charty 77
„ideologicky nebojují“ a chybí jim „důsledná bojová situace“. Hlavním cílem
demonstrací na Václavském náměstí v Praze podle něj byla „snaha nepřátelských sil
v republice se sjednotit, demonstrovat sílu, koordinovat postup a cestou nátlaku
prosazovat své politické cíle a programy“.89
Na adresu krajských sdělovacích prostředkŧ Jaroslav Kopáček uvedl, ţe od nich
krajský výbor očekává více příspěvkŧ „o pracovních hrdinstvích, příkladech v práci
a o přístupech k novému řízení úkolů“. Za problém označil skutečnost, ţe se při začátku
praţských demonstrací v kraji velmi málo angaţovala strana, komunisté, odbory
i bezpartijní k tomu, aby tyto akce odsoudili. „Teprve aţ ve středu – ve čtvrtek jsme
v tisku viděli stanoviska několika málo lidí a dalo dost práce redaktorům sehnat někoho,
kdo se veřejně podepíše,“ uvedl dále ve svém projevu. Jak zároveň doplnil, KV KSČ
potřeboval v takových situacích „víc veřejných rezolucí, stanovisek a názorů“, aby „ÚV
KSČ měl podporu, ţe rozhodnutí, která přijímá, jsou správná, úderná a přinášejí
podporu zdola“.90
K zasedání KV KSČ věnovanému ideologické práci se Pravda vrátila ještě
v úterý 31. ledna, kdy publikovala zprávu předsednictva KV KSČ, kterou na zasedání
přednesl tajemník pro ideologickou práci Václav Burian. Část zprávy se zaměřila i na
lednové demonstrace. Václav Burian v ní jménem KV KSČ odsoudil „postoje
organizátorů a účastníků protistátních vystoupení, k nimţ došlo v minulých dnech
v Praze“, a vyjádřil souhlas s „přijatými zákonnými opatřeními“. Zároveň ocenil
„odpovědná stanoviska, která v minulých dnech zaujímali nejen komunisté, ale
i bezpartijní občané, pracující a mládeţ našeho kraje“.91
O tom, jaká byla v lednu 1989 atmosféra v Západočeském kraji, se archivní
dokumenty

zmiňují

následovně:

„Politická

situace

v jednotlivých

okresech

Západočeského kraje je bez mimořádných událostí. Vystoupení protisocialistických sil
nebylo v kraji v souvislosti s akcí ,Palach‘ zaznamenáno. Akce zorganizované
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protisocialistickými ţivly v Praze byla rozhodně odsouzena a byla dána plná podpora
postupu pořádkových sil včetně účasti příslušníků Lidových milicí.“92
Na stránkách Pravdy odsuzovali lednové demonstrace v centru Prahy její čtenáři,
dělníci, pracovní kolektivy, odboráři, příslušníci Lidových milicí a další. V ohlasech se
objevovala vyjádření souhlasu se zákroky proti demonstrantŧm i ţádosti, aby proti nim
ústřední orgány rázně zakročily. Pisatelé se také často dovolávali klidu k realizaci
přestavby, vyzývali k poctivé a svědomité práci a uváděli, ţe jsou mladí lidé záměrně
manipulováni Chartou 77 a zahraničními rozhlasovými stanicemi. Zde se opět nabízí
otázka, zda byly čtenářské ohlasy skutečně autentické, či zda si je redakce sama
nevymýšlela, protoţe potřebovala vzbudit dojem, ţe většina občanŧ protireţimní
demonstrace odmítá.
Pravda i Rudé právo se k tématice lednových demonstrací v centru Prahy znovu
vrátily v sobotu 11. února 1989, kdy oba deníky otiskly část projevu generálního
tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše předneseného na setkání s vedoucími pracovníky
masových sdělovacích prostředkŧ.93 Rudé právo, na rozdíl od Pravdy, publikovalo také
pasáţ Jakešova projevu, v níţ generální tajemník vyslovil poţadavek zvýšení
ofenzívnosti propagandistického a ideologického pŧsobení sdělovacích prostředkŧ
„proti aktivizaci nelegálních protisocialistických skupin a při odhalování jejich cílů“.94
Pravda se tématu setkání Miloše Jakeše s novináři věnovala téhoţ dne ještě
v komentáři Otevřeně a věcně95, publikovaném v rubrice Zamyšlení při sobotě. Autor
článku zde zareagoval také na dopis tzv. Iniciativy kulturních pracovníkŧ předsedovi
vlády J. Adamcovi, ovšem poněkud oklikou a bez toho, aby sdělil, o jaký dopis šlo nebo
co je jeho obsahem: „Názor můţe mít samozřejmě kaţdý svůj. Obecně platný a v praxi
realizovatelný však můţe být jen takový, pro který je většina. To by mělo být také zřejmé
některým z těch, co zašlou své dopisy nejprve vysílačce Svobodná Evropa a aţ kdyţ ta
jejich text odvysílá, teprve potom, v pátek pozdě odpoledne, ho doručí předsednictvu
naší vlády. Otázka zní, kdo tedy asi má řešit poţadavek, ať je v této chvíli jakýkoliv.“
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Ve středu 15. února 1989 informovaly Rudé právo i Pravda o schválení
zákonného opatření předsednictva Federálního shromáţdění ČSSR k ochraně veřejného
pořádku (tzv. pendrekového zákona), kterým státní moc zareagovala na lednové
demonstrace v centru Prahy, aby veřejnost zastrašila a odradila od účasti na případných
dalších protireţimních akcích. Zatímco Pravda otiskla pouze zprávu ČTK obsahující
informace o změnách ustanovení ve vybraných paragrafech trestního zákona a zákona
o přečinech, Rudé právo se tématu věnovalo podrobněji v rozhovoru s předsedou
ústavněprávního výboru Sněmovny lidu Federálního shromáţdění ČSSR Zdeňkem
Češkou.96 Zákonné opatření bylo podle jeho vyjádření přijato „za účelem zabránit
jakýmkoli akcím protistátního a protisocialistického charakteru, vandalismu, výtrţnictví
a násilným činům“.

5. 1. 2. 1

Rubrika Na dotazy čtenářů v Rudém právu

Rudé právo se tématice lednových demonstrací na Václavském náměstí v Praze
a opozičních aktivit obecně začalo po skončení tzv. Palachova týdne věnovat také
v rubrice Na dotazy čtenářů. Redaktoři zde v souladu s ideologií KSČ odpovídali na
dopisy a telefonáty – údajně – docházející do redakce i na otázky pokládané na rŧzných
schŧzích a besedách. Psali také o některých nezávislých iniciativách (např. o Hnutí za
občanskou svobodu a Českých dětech).
Pro doplnění kontextu uveďme, ţe Pravda se tou dobou o opozičních skupinách
na svých stránkách vŧbec nezmiňovala. První článek, věnovaný tzv. Nezávislé
ekologické iniciativě, vyšel aţ v dubnu 1989, články o dalších opozičních hnutích
publikovala redakce aţ v květnu téhoţ roku. Lze se domnívat, ţe k tomu vedl některý
z následujících dŧvodŧ či jejich kombinace: 1) redakce Pravdy nechtěla na nezávislé
iniciativy upozorňovat proto, aby se o ně lidé nezačali více zajímat; 2) nezávislé
iniciativy měly v západních Čechách málo příznivcŧ, a tak nebylo třeba jejich činnost
veřejně odsuzovat; 3) redaktoři Pravdy neměli zkušenosti s psaním takových článkŧ,
a proto se do toho raději nepouštěli. Ke třetí domněnce odkazují ideologicko-tematické
plány deníku Pravda na 2. pololetí roku 1989.97 Šéfredaktor Jaroslav Páv v nich uvedl,
ţe redakce počítá při psaní článkŧ zaměřených na „kontrapropagandu“ s pomocí
příslušných „odborných spolupracovníků“.
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Jakým zpŧsobem odpovídalo Rudé právo na údajné dotazy čtenářŧ, přibliţují
následující ukázky. Například v reakci na konstatování, ţe „Masakr na Václavském
náměstí začala policie...“, redakce uvedla, ţe na Václavském náměstí nelze hovořit
o nějakém „masakru“, protoţe „zákrok pořádkových sil Sboru národní bezpečnosti byl
veden zákonem stanovenými prostředky a s intenzitou přiměřenou vzniklé situaci“.98 Na
otázku, „Proč jsou lidé uctívající památku Jana Palacha označováni v novinách za
výtrţníky?“, odpovědělo Rudé právo následovně: „Kdyţ někdo na pozvání štvavých
vysílačů přijde na nepovolené shromáţdění, nikoliv z piety, ale protoţe se bude ,něco
dít‘, kdyţ provolává protisocialistická hesla či hesla uráţející ústavní představitele,
nadává příslušníkům SNB a nerespektuje platné zákony, pak musí počítat s tím, ţe bude
označen za výtrţníka. Za výtrţnictví můţe být i právně postiţen.“99
Dotaz, proč Rudé právo nezveřejnilo dopis tzv. Iniciativy kulturních pracovníkŧ
adresovaný předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi, zodpověděli redaktoři
Rudého práva poněkud vyhýbavě – v tom smyslu, ţe organizátoři dopis, který měl
obsahovat i sdělení „kopii tohoto dopisu i příloh dáváme na vědomí sdělovacím
prostředkům“, měli pod „sdělovacími prostředky“ na mysli zřejmě jen „zahraniční
vysílačky“, jimţ dopis předali dříve neţ samotnému adresátovi. 100
Podobně zareagovala redakce i na otázku, proč Rudé právo neuveřejnilo dopis
kardinála Tomáška předsedovi vlády L. Adamcovi. Podle odpovědi redaktora Jiřího
Kohouta se redakce o kardinálově dopisu dozvěděla ze „zahraničních vysílaček“, které
pro ni „nikdy nebyly a nebudou směrodatné“. 101 V sobotu 28. ledna 1989 nicméně Rudé
právo otisklo zprávu ČTK s plným zněním odpovědi L. Adamce na kardinálŧv dopis,
která se zároveň ve stručnosti zmínila o obsahu dopisu kardinála Tomáška. Podle této
zprávy se kardinál v části dopisu „vyslovil na podporu antisocialistických nezákonných
demonstrací v Praze, odsoudil zákroky bezpečnostních orgánů a otevřeně naznačil
moţnost konfrontace“.102 Kardinálŧv dopis byl podle ČTK „okamţitě v rozsáhlé míře
zneuţit západními sdělovacími prostředky k útokům proti ČSSR“.
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5. 1. 2. 2

Reakce Pravdy a Rudého práva na odsouzení Václava Havla

Ve středu 22. února 1989 informovaly Rudé právo i Pravda o odsouzení Václava
Havla k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce devíti měsícŧ za vyzývání
k účasti na vzpomínkovém shromáţdění k 20. výročí úmrtí Jana Palacha, které se mělo
konat 15. ledna 1989, a za jeho přítomnost na shromáţdění na Václavském náměstí
Praze v pondělí 16. ledna 1989. Zatímco Pravda k tématu zveřejnila pouze zprávu
ČTK, Rudé právo publikovalo vlastní článek, v němţ například uvedlo, ţe „před
soudem neobstála obhajoba obţalovaného, spočívající mimo jiné v tom, ţe shromáţdění
bylo míněno jako pietní akt a nikoliv jako veřejná manifestace“.103 Svoji závěrečnou řeč
Václav Havel podle Rudého práva „pojal jako obhajobu nezákonných skupin a vyuţil ji
k výpadům proti státním orgánům“.
Hned další den, ve čtvrtek 23. února 1989, zveřejnilo Rudé právo článek Kdo je
Václav Havel104, v němţ nařklo Havlovu rodinu z kolaborace s nacistickým reţimem
a podrobně popsalo Havlovy „protireţimní aktivity“. Článek se o rodině Václava Havla
vyjadřuje velmi nevybíravě, například v pasáţi o jeho dědovi, ing. Hugo Vavrečkovi
uvádí následující: „Co o něm víme? Především to, ţe byl v dobrých vztazích
s nacistickými mocipány. Dosvědčuje to ostatně i fotografie z banketu, který na počest
nacistických veličin uspořádal společně s dalšími dvěma ředitelskými kolegy při
příleţitosti otevření kasina ve Zlíně. Je vyfotografován v druţném rozhovoru pod
hákovým kříţem.“
V pátek 3. března 1989 publikovalo Rudé právo výběr z dopisŧ čtenářŧ
reagujících na tento text.105 Článek Kdo je Václav Havel vyvolal podle vyjádření
redakce značný čtenářský ohlas. Většina čtenářŧ měla s jeho obsahem souhlasit, jak
ovšem Rudé právo přiznalo, „byli však i takoví, kteří měli jiný názor“. Zde je vhodné
uvést, ţe tento přístup byl pro Rudé právo novinkou, neboť názory, které vyslovovaly
nesouhlas s jeho články, předtím nezveřejňovalo. Po publikování článku Kdo je Václav
Havel redakce listu dokonce otiskla některé pasáţe z čtenářských dopisŧ, které Václava
Havla obhajovaly. Takto například na článek zareagoval čtenář s iniciály H. V.

103

wt. Podněcovatelé výtrţností před soudem. Rudé právo. 22. 2. 1989, roč. 69, č. 45, s. 2.
[nesignováno]. Kdo je Václav Havel. Rudé právo. 23. 2. 1989, roč. 69, č. 46, s. 4.
105
mb. Kdo je Václav Havel. Ohlas na článek v Rudém právu. Rudé právo. 3. 3. 1989, roč. 69, č. 53, s. 3.
104

70

z Liberce: „Kaţdého soudného čtenáře musí popudit jednoznačná snaha očernit
člověka, jehoţ lidské i umělecké kvality jsou uznávány v celém kulturním světě“.106
Rudé právo kupodivu zveřejnilo i část dopisu Artura Steinberga z Prahy 1, který
redakci obvinil ze lţi: „Chtěl bych podotknout něco k tomu článku o Vaškovi Havlovi.
Znal jsem ho osobně, a tak vím, co hlásal. To, co jste o něm otiskli, je naprostá leţ.
I kdyţ je pravda, ţe chtěl to, aby se vrátily doby, které byly v době, kdy my jsme byli
ještě na houbách...“107 Vysvětlení pro to, proč Rudé právo názor publikovalo, však
přináší další část tohoto dopisu, v níţ jeho autor komunistŧm vyhroţuje slovy „jestli
nepropustíte a neočistíte naše příznivce, uvidíte, co ještě dovedeme“, a Rudému právu
vzkazuje, aby si dávalo pozor na to, co otiskuje, protoţe jinak uvidí, „jak to
roztočíme...“.
Redakce Rudého práva samozřejmě takovou výhrŧţku ráda zveřejnila, neboť tím
mohla potvrdit skutečnost, na niţ na svých stránkách často upozorňovala: tedy fakt, ţe
opoziční aktivisté vyhroţují jak komunistŧm, tak „poctivým občanům“, kteří redakci
zasílali svá stanoviska odsuzující lednové demonstrace v centru Prahy. Za pozornost
stojí v tomto ohledu i detail, ţe Rudého právo uvedlo celé jméno a příjmení autora
tohoto dopisu, zatímco u jiných čtenářŧ zveřejnilo jen jejich iniciály s vysvětlením, ţe
redakce zná celá jména i adresy pisatelŧ, ale rozhodla se je nepublikovat. Šlo tedy
zřejmě o záměr upozornit na konkrétního člověka, který redakci vyhroţoval. Zároveň
ale nelze vyloučit moţnost, ţe bylo vše vykonstruované – redakce Rudého práva si
mohla některé čtenářské dopisy sama vymýšlet (jak dopisy odsuzující demonstrace, tak
údajné anonymní výhrŧţky) nebo jejich texty upravovat „k obrazu svému“, aby jimi
ovlivňovala mínění veřejnosti.
Jak Rudé právo dále uvedlo, souhlasná stanoviska s postojem redakce k Václavu
Havlovi převaţovala. Čtenář J. F. z Jílového u Prahy například uvedl, ţe „články
ukazující kádrové, morální, lidské i politické profily dalších osob podobného raţení
měly být uveřejňovány mnohem dříve“, neboť je přesvědčen, ţe „plně informovaná
veřejnost by se z vlastního přesvědčení postavila z převládající většiny na správnou
stranu“.108 Čtenář J. H. z Heroltic ve svém dopise nešetřil emocemi: „Konečně jste
ukázali charakter chartisty Havla a přešli do ofenzívy proti těm křiklounům nejen u nás,
ale i v zahraničních vysílačkách... Rozvratníci u nás si říkají ,organizace na ochranu
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nespravedlivě stíhaných a bojovníků za lidská práva‘, a přitom sami narušují pokoj
v republice a úmyslně vyvolávají provokace a výtrţnosti...“109 Čtenářce J. S.
z Duchcova se trest devítiměsíčního odnětí svobody zdál pro Václava Havla nízký,
neboť jak uvedla, „výše trestu, a to píši bez jakýchkoliv emocí, by měla být zcela jiná,
měla by být výstraţným příkladem pro všechny, kteří se pokoušejí rozvracet ţivot v naší
zemi“.110

5. 1. 2. 3

Druhá vlna kampaně reagující na tzv. Palachův týden – tentokrát
v souvislosti s výročím 25. února 1948

Další vlnu kampaně reagující na lednové demonstrace v centru Prahy zahájily
Pravda a Rudé právo v souvislosti s výročím 25. února 1948. Pravda upozornila
v úvodníku Zpátky ni krok111 na anonymní dopisy a telefonáty, které údajně přicházely
na adresu lidí, kteří veřejně odsoudili „svolavatele a organizátory vzpomínkové akce
a nepovoleného shromáţdění u příleţitosti 20. výročí sebeupálení Jana Palacha“. Zde
je tedy opět patrná inspirace Rudým právem, které na anonymy rovněţ poukazovalo.
V úterý 21. února 1989 otiskly Rudé právo a Pravda Provolání předsednictva ÚV
KSČ k 41. výročí Vítězného února.112 Vedení strany se v něm mj. zaměřilo na rostoucí
opoziční aktivitu v zemi. Konstatovalo například, ţe „zejména v posledních měsících se
v naší společnosti aktivizují síly, které si nekladou za cíl přispět k rozvoji socialistické
společnosti, k lepšímu a spokojenějšímu ţivotu pracujících a jejich rodin“. Zde je opět
patrná snaha zapŧsobit na psychiku obyvatelstva v tom smyslu, ţe opoziční aktivisté
prosazují jen své zájmy a přitom mohou, nebo dokonce chtějí svojí činností většinovou
společnost ohrozit.
Poţadavek, aby oslavy 41. výročí února 1948 byly „pádnou odpovědí na lednové
akce v Praze“ vyslovil na zasedání KV KSČ k ideologické práci, které se konalo
26. ledna 1989, vedoucí tajemník KV KSČ Jaroslav Kopáček.113 Jak vyplývá ze zprávy
publikované v Pravdě114, jeho ţádost byla vyslyšena: manifestace uspořádané v Plzni
109
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u příleţitosti 41. výročí Vítězného února se zúčastnily „průvody pracujících krajského
města ze závodů, organizací, studenti a učni“ a po Internacionále „slavnostně
vpochodovaly na plzeňské náměstí Republiky jednotky Lidových milicí, Pohraniční
stráţe, Československé lidové armády a Sboru národní bezpečnosti“.
Vedoucí tajemník KV KSČ Jaroslav Kopáček na manifestaci podle této zprávy
uvedl následující: „Nikdy nesmíme zapomenout na to, ţe politickou moc si v památném
roce 1948 vybojoval pracující lid, ţe on si zvolil socialismus jako formu společenského
uspořádání. Máme proto posvátnou povinnost, to, co si pracující lid vybojoval, chránit
a rozvíjet. Právem v těchto dnech zní z našich pracovišť – republiku si nikým rozvracet
nedáme!“115 Tento text byl vytištěn tučným písmem.
Odhodlání vystupovat nekompromisně proti aktivitám opozice je patrné
i v projevu vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ v Plzni Jana Kreidla,
proneseném na shromáţdění krajských a městských stranických a státních orgánŧ
v Divadle J. K. Tyla v Plzni u příleţitosti 41. výročí února 1948: „Stejně jako tomu bylo
v Únoru 1948, kdy rozhodné vystoupení dělnické třídy a ostatních pracujících zmařilo
plány domácí i zahraniční reakce, která usilovala o to – zvrátit vývoj v naší zemi
a obnovit kapitalistický systém a panství burţoazie, i my dnes neustoupíme
a nedovolíme reakčním silám otočit kolo dějinného vývoje zpět.“116
Téhoţ dne publikovala Pravda také Provolání účastníků manifestace v Plzni
k 41. výročí Vítězného února s osvědčeným titulkem Republiku si rozvracet nedáme117,
zakončené následujícím textem: „Ubezpečujeme ústřední výbor KSČ, ţe dobrými
pracovními výsledky budeme podporovat linii strany a vystupovat proti všem vnitřním
a vnějším nepřátelům, jak to dnes vyjadřuje i drtivá většina pracujících a občanů
našeho kraje. Svou činorodou prací přispějeme k tomu, aby náš Západočeský kraj byl
bohatší, aby se v něm ţilo lidem ještě lépe, aby se v praxi stále naplňovalo heslo –
Západočeský kraj, pevná hráz socialismu a míru.“
Otázkou zŧstává, kdo v provolání, jehoţ autor nebyl u textu uveden, mluvil
jménem účastníkŧ manifestace a dalších občanŧ kraje. Jisté však je, ţe KV KSČ
i Městský výbor KSČ v Plzni plně podporovaly ústřední výbor strany a stály tvrdě proti
jakýmkoli opozičním snahám.
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Ve čtvrtek 23. února 1989 začala Pravda publikovat stanoviska pracovních
kolektivŧ a organizací pŧsobících v Západočeském kraji, která vyjadřovala podporu
Provolání předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února (dále jen Provolání)
a zároveň odsuzovala lednové demonstrace v centru Prahy. K Provolání se na stránkách
Pravdy přihlásily např. pracovní kolektivy některých západočeských podnikŧ, členové
městských a místních národních výborŧ, odboráři, pedagogičtí pracovníci a další
zaměstnanci některých základních a středních škol. Jménem „aktivu učitelů,
zaměstnanců a studentů“ publikovala ohlas k Provolání také plzeňská pedagogická
fakulta.
Všechna stanoviska zveřejněná v Pravdě měla obdobnou strukturu: vyjádření
podpory Provolání, popis toho, jak daný pracovní kolektiv či organizace přispěje
k plnění jeho cílŧ a odsouzení „protistátních provokačních akcí v Praze“. Některá
vyjádření obsahovala ještě souhlas se zákrokem pořádkových sil proti demonstrujícím
občanŧm během tzv. Palachova týdne. Na tomto místě je vhodné uvést, ţe stanoviska
k Provolání – s totoţnou strukturou – otiskovalo také Rudé právo. Je tedy zřejmé, ţe se
oba deníky v tomto směru řídily stejnými pokyny.
Jak vyplývá z výše uvedených informací, oslavy 41. výročí Vítězného února
a ohlasy na Provolání představovaly pro KSČ příleţitost, jak odpovědět na lednová
protireţimní vystoupení a vzbudit dojem, ţe většina občanŧ Československa její
politiku stále podporuje. Optimismus je v tomto směru patrný například v článku
Pracujeme pro sebe, pro socialismus118, publikovaném v pátek 24. února 1989 v Rudém
právu. Článek začíná následujícím odstavcem: „Záplava dopisů a dálnopisů se
stanovisky jednotlivců a kolektivů, docházející na ÚV KSČ i do redakce Rudého práva,
nejlépe ukazuje, jaký ohlas mezi pracujícími v celé republice vyvolává Provolání
předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února. Zdaleka to nejsou jen komunisté,
kteří se hlásí k jeho myšlenkám.“
Pravda se provolání a ohlasŧm k němu věnovala také v komentáři Spojme
všechny své síly119, publikovaném v úterý 7. března 1989. Redaktor Vítězslav Klíma
v komentáři shrnuje obsah Provolání a zároveň se vyjadřuje k jeho pasáţi upozorňující
na aktivizaci opozičních skupin. K tématu lednových demonstrací v centru Prahy přitom
opět přechází s jistou opatrností: „Ovšem Provolání předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí
Vítězného února obsahuje ještě dva odstavce, které jsou svou náplní něčím, na co naše
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země a její obyvatelé uţ po léta nebyli zvyklí. Jde o upozornění na zvýšenou aktivizaci
rozvratných sil, jeţ nejrůznějšími prostředky usilují o demontáţ socialismu. Které se mj.
soustřeďují na vnášení prvku neklidu, nepokoje do jinak absolutně převaţující snahy
občanů a pracujících této země účinně a s konkrétními výsledky řešit své kaţdodenní
úkoly.“ Slovní spojení o „absolutně převaţující snaze občanů“ mělo čtenáře zajisté
přesvědčit o tom, ţe lidé nespokojení s tehdejším mocenským systémem, kteří v lednu
roku 1989 demonstrovali v centru Prahy, tvoří jen nepatrný zlomek obyvatelstva, a ţe
navíc stojí spíše na okraji společnosti.
Také Informace o politické situaci v Západočeském kraji ze 7. března 1989120
konstatuje, ţe Provolání ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února mělo v kraji „příznivé
ohlasy a značnou odezvu“ jak v organizacích, tak mezi jednotlivci. K tématu aktivity
„protisocialistických skupin“ uvádí zpráva následující: „Jejich snahy a cíle jsou
jednoznačně odsuzovány širokou veřejností. Zároveň se však ozývají kritické
připomínky k vedení strany a státu, kam aţ se nechala situace dojít. Projevují se názory,
ţe proti těmto skupinám mělo být tvrdě zakročeno jiţ dříve a ţe si protisocialistické síly
dovolí jen to, co jim dovolíme my.“
Vliv lednových demonstrací v centru Prahy na veřejné mínění vyhodnotil KV
KSČ takto: „Na jednáních výborových a členských schůzí ZO KSČ a na shromáţděních
stranických funkcionářů byla zcela jednoznačně vyslovována odsuzující stanoviska
k vystoupení a souhlas se zásahem VB a Lidových milicí. Byly vyslovovány poţadavky
na tvrdší opatření také vůči organizátorům a iniciátorům. Z řady okresů přicházejí
poţadavky na odhalování profilu vůdčích osobností nelegálních skupin ve sdělovacích
prostředcích. Příznivě byly členy strany přijímány otázky a odpovědi k těmto událostem
na stránkách Rudého práva. Ovšem další informace o represivních opatřeních
(potrestání viníků, náhrada škod) byly znovu váhavé, coţ opět vyvolalo vlnu zaváhání ve
společnosti. Většinou členské základny strany bylo pak pozitivně přijato potrestání
V. Havla a dalších iniciátorů protispolečenských vystoupení.“121
Z uvedených úryvkŧ vyplývá, ţe členskou základnu KSČ tvořili v Západočeském
kraji do značné míry skalní příznivci nejtvrdší linie komunistické politiky. Jak ovšem
zmiňuje další část zprávy o politické situaci v Západočeském kraji ze 7. března 1989,
určitý podíl lidí ţijících v kraji byl opačného smýšlení: „I přesto, ţe většina pracujících
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a obyvatel odsoudila protisocialistické projevy a činnost nepřátelských skupin,
u některých občanů včetně mladé generace se objevují souhlasné názory na jejich
činnost a vystupování.“122
Podle Informace o politické situaci v Západočeském kraji k 11. červenci 1989123
se k Provolání ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února přihlásily také ZO KSČ v Pravdě
a v krajském studiu Čs. rozhlasu v Plzni. Na ÚV KSČ zaslaly informaci, v níţ
konkrétně uvedly, jak se budou jejich členové na realizaci úkolŧ stanovených tímto
dokumentem podílet. Obsah této informace ovšem není v archivních dokumentech KV
KSČ dostupný, a tak nelze zjistit, zdali redakce Pravdy na základě přihlášení
k Provolání plánovala nějaké obsahové změny v deníku.
Další zmínky o dŧsledcích tzv. Palachova týdne se v Pravdě a Rudém právu
objevovaly také v prŧběhu dubna a května 1989. Oba deníky publikovaly zprávu
o vynesení rozsudku nad Vlastou Chramostovou a Libuší Šilhánovou124, které 16. ledna
1989 poslaly protestní prohlášení předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi
a generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Miloši Jakešovi, v němţ odsoudily policejní zásah
proti shromáţděným občanŧm na Václavském náměstí v Praze. Pisatelky ve
svém prohlášení obvinily státní orgány ze lţi, za niţ označily tvrzení, ţe se na
Václavském náměstí sešly „skupiny nepřátelských ţivlů“. (Prečan, Vladislav, 1990,
s. 77)
Jak uvádí výše zmíněná zpráva ČTK, obě obţalované v dopise „nepravdivě
osočily stranické a státní orgány ze lţi“, neboť v něm „vyslovily souhlas s činností
účastníků zakázaného shromáţdění na Václavském náměstí v Praze dne 15. ledna 1989,
kde se někteří občané dopustili trestných činů ohroţujících veřejný pořádek“. Obvodní
soud pro Prahu 2 podle této zprávy kvalifikoval jednání autorek dopisu jako „trestný čin
útoku na státní orgán a orgán společenské organizace“ a oběma uloţil trest odnětí
svobody v délce 3 měsícŧ s podmíněným odkladem na jeden rok. V závěru května
informovaly Pravda i Rudé právo o tom, ţe Městský soud v Praze zamítl odvolání
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autorek dopisu jako neodŧvodněná. 125 Ve čtvrtek 18. května 1989 otiskly oba deníky
zprávu ČTK o podmínečném propuštění Václava Havla. 126
V úterý 2. května 1989 publikovala Pravda zprávu ČTK s titulkem Za mír
a pokrok127 informující o prvomájové manifestaci na Václavském náměstí v Praze, jíţ
se podle této zprávy zúčastnilo 250 tisíc lidí, kteří vyjádřili „svou podporu politice
Komunistické strany Československa a Národní fronty“. Jak zpráva dále uvádí,
prvomájová manifestace se na Václavském náměstí konala po šestnácti letech.
V kontextu lednových událostí roku 1989 lze snadno domyslet, ţe komunisté zvolili
toto místo záměrně v reakci na tzv. Palachŧv týden, během něhoţ se na Václavském
náměstí scházeli lidé vyjadřující nesouhlas s vládnoucím reţimem. Rudé právo
k tomuto tématu zveřejnilo vlastní redakční zprávu.
Rudé právo se k tématu lednových demonstrací v centru Prahy a navazujících
událostí vracelo zejména v úvodnících, ve zprávách z jednání stranických a státních
orgánŧ, v projevech stranických funkcionářŧ nebo v ohlasech čtenářŧ. V úvodníku
Vedeme zápas o uskutečňování politiky strany128 z 3. dubna 1989 například uvedlo, ţe
lednové demonstrace v Praze na Václavském náměstí „svědčily nejenom o aktivizaci
protisocialistických sil, ale i o změně jejich taktiky“. Opozice se podle Rudého práva
měla snaţit o „přímou konfrontaci se státní mocí“ a vybízet k „občanské
neposlušnosti“.
Úvodník s titulkem Úkoly demokratizace kultury129, publikovaný v Rudém právu
ve středu 3. května 1989, se znovu zaměřil na tzv. Iniciativu kulturních pracovníkŧ.
Označil ji za „nátlakovou akci“ a o jejím poslání se vyjádřil zcela lţivě, kdyţ zdŧraznil,
ţe je třeba ji „odmítnout jako neslučitelnou s procesem demokratizace a ve svých
důsledcích demokracii ohroţující“.
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5. 1. 2. 4

Články v Pravdě o tzv. nezávislých iniciativách na jaře roku 1989

Jiţ v lednu 1989 se mezi dotazy posluchačŧ na lektory stranického vzdělávání
v Západočeském kraji130 objevil názor, ţe by alespoň stranická veřejnost měla být lépe
informovaná o „nelegálních strukturách v ČSSR“. V únoru téhoţ roku byl mezi členy
KSČ v kraji vznášen poţadavek, aby byla daleko více „veřejně odhalována činnost
nepřátelských skupin i jednotlivců ve sdělovacích prostředcích“.131 ZO KSČ
poţadovaly „včasné informace o programu působení nelegálních skupin“, přičemţ
jejich zástupci argumentovali tím, ţe „v konkrétních diskusích nemohou obstát, pokud
neznají přesná fakta“.
Pracovníci Pravdy měli být s činností „nelegálních struktur“ seznámeni na
únorové členské schŧzi ZO KSČ redakce a současně měla být přijata i „opatření
k podílu redakce na úseku rozvíjení kontrapropagandy na stránkách Pravdy“.132
Archivní dokumenty KV KSČ sice blíţe nespecifikují, o jaká opatření se jednalo, ale na
základě článkŧ publikovaných v Pravdě na jaře a v létě roku 1989 mŧţeme usuzovat, ţe
redakce byla vyzvána k tomu, aby začala tvořit články, v nichţ by z pozice
komunistického tisku pojednávala o opozičních skupinách. Během července a srpna
bylo totiţ v Pravdě publikováno několik sérií článkŧ, které se této tématice věnovaly.
První článek, v němţ se redakce Pravdy zaměřila na aktivity občanských
iniciativ, vyšel v sobotu 8. dubna 1989 pod názvem Chtějí řešit řešené.133 Článek
seznamuje čtenáře s Nezávislou ekologickou iniciativou, jiţ označuje za jednu
z „nelegálních struktur Charty 77“. Autoři článku přesvědčují čtenáře o tom, ţe se
ekologickým problémŧm věnuje v Československu značná pozornost, a uvádějí
konkrétní příklady investic do opatření na ochranu ţivotního prostředí v Západočeském
kraji. Poněkud úsměvně pŧsobí pasáţ, podle níţ měli členové Nezávislé ekologické
iniciativy zamlčovat některé skutečnosti, jako například fakt, ţe je k nám značná část
zplodin znečišťujících ovzduší „importována“ ze Západu: „(...) Ale taktně mlčí o tom, ţe
v Evropě ani na zeměkouli nejsme sami. Ţe například, a meteorologové nám to jistě
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z dlouhodobých pozorování potvrdí, 86 procent větrů, vanoucích naší vlastí, je
západních (!) Čili zřejmě hodně nečistot ,koupíme‘. Moţná víc, neţ sami ,dodáme‘. Ţe
jsme na Štrbském plese prokázali spady, jejichţ původcem jsou prokazatelně Spojené
státy. Ţe máme Šumavu značně zasaţenou zplodinami ze zemí na západ od naší
vlasti...“ V závěru článku autoři konstatují, ţe mají členové Nezávislé ekologické
iniciativy ke konkrétním činŧm pro ochranu ţivotního prostředí „hodně daleko“
a ekologie je pro ně „pouze prostředkem, nikoli však cílem“.
V sobotu 13. května 1989 publikovala Pravda článek Kdo jsou a co chtějí134,
který měl čtenářŧm vysvětlit příčiny konání demonstrací u příleţitosti výročí Palachova
tragického úmrtí a popsat záměry tzv. nezávislých iniciativ. Redakce v článku
konstatovala, ţe „pokusy vyvolat v roce 1988 větší společenský konflikt vyzněly
naprázdno“. Z tohoto dŧvodu si „chartisté a aktivisté dalších nelegálních skupin
protisocialistického zaměření“ měli vybírat nejbliţší termín, který by vedl k „oţivení
jejich činnosti“. Touto příleţitostí se mělo stát 20. výročí tragického úmrtí Jana Palacha.
Článek dále uvádí, ţe se na přípravách pietního aktu aktivně podílela Svobodná Evropa
a další rozhlasové stanice, neboť bez jejich pomoci by byl počátek roku 1989
„naprostým fiaskem chartistů a tím i důkazem, ţe v naší společnosti protisocialistické
síly nemají ţádnou oporu“. Události na Václavském náměstí v Praze měly mít podle
Pravdy za cíl „připomenout ,vlaţné‘ veřejnosti v Československu i ve světě existenci
těchto skupin“ a zároveň měly „vyvolat konfliktní situaci, která by je opravňovala
k tvrzení, ţe v ČSSR jsou lidská práva a svobody skutečně porušovány“.
Jak vyplývá z uvedených úryvkŧ, redakce Pravdy se usilovně snaţila čtenáře
přesvědčit, ţe Charta 77 a další opoziční skupiny nemají mezi lidmi ţádnou podporu.
Neváhala také lţivě informovat o jejich poslání, kdyţ například napsala, ţe jim „nejde
vůbec o demokracii, ani o toleranci, jak po ní neustále volají, neboť „potvrdili, ţe jejich
orientace a činnost směřuje k vyvolání anarchie a ţivelnosti“. Závěr článku Kdo jsou
a co chtějí vyznívá sebevědomě v tom smyslu, ţe občané Československa vedení státu
stále dŧvěřují: „Destrukce socialismu se jim nepodaří. Právě proto, ţe v socialismu
spatřuje naprostá většina z nás ten společenský řád, který jediný má budoucnost. Který
jediný odpovídá zájmům a potřebám pracujících“.
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O dva týdny později, v sobotu 27. května 1989, publikovala Pravda článek Nelze
klást jen poţadavky!135 zaměřený na aktivity nezávislých iniciativ, které svŧj program
cílily buď výhradně anebo alespoň z části na mladou generaci (České děti, Nezávislá
ekologická iniciativa, Nezávislé mírové sdruţení, Mírový klub Johna Lennona a další).
Cílem všech nezávislých iniciativ, které se soustřeďovaly na mládeţ, mělo být podle
autora článku „vyuţít nezkušenosti mladých lidí pro vznik situace ve společnosti, která
by byla překáţkou dalšímu rozvoji socialismu“. Autor se pokouší přesvědčit čtenáře
také o tom, ţe „aktivisté tzv. nelegálních skupin“ chtějí „odtrhnout mladé lidi od
společnosti“, coţ, jak z článku vyplývá, mělo znamenat jediné: přimknutím
k nezávislým skupinám se mladí lidé ztráceli z dohledu oficiálním mládeţnickým
organizacím, které byly pod vlivem KSČ.
Ke čtenářŧm Pravdy se samozřejmě nedostaly informace, které měli k dispozici
členové KV KSČ. Ti uţ v roce 1989 věděli, ţe se mezi mladou generací „projevuje
velice nízká autorita vedení KSČ a tím i celé strany“.136 Jak uvádí dokument Hodnocení
stavu vědomí pracujících a občanŧ Západočeského kraje za červen aţ srpen 1989 137,
u mladých lidí sice údajně převládal „kladný vztah k přestavbě“, ale většina mladé
generace současně odsuzovala „rozpornost mezi prohlášeními a tím, co se skutečně
dělá“. Mladí lidé také citlivě reagovali na „případy zneuţívání funkcí, členství v KSČ
nebo SSM a na liknavé řešení problémů a nedostatků“, na něţ poukazovali. Jak
dokument dále konstatuje, mezi mladými lidmi se stále více projevoval „obdiv
západních zemí a pesimistické perspektivy rozvoje socialismu u nás“. Velká většina
mladých měla také poţadovat vedení dialogu s občanskými iniciativami i zveřejnění
jejich programu, čímţ se mělo „přispět oţivení politické situace a odstranění starých
přeţitých forem řízení“.
V květnu publikovala redakce Pravdy také dva příspěvky věnované opozičním
aktivitám v Plzni. V prvním, nazvaném Jeden z nich138, představila čtenářŧm příznivce
punkového hnutí, signatáře Charty 77 a aktivistu Nezávislého mírového sdruţení, tehdy
třiadvacetiletého Jana Rampicha. Redakce Pravdy samozřejmě mladíka vylíčila
v negativním světle, popsala ho jako nezodpovědného člověka, který nedostudoval
střední školu, v zaměstnání často porušoval pracovní kázeň a kromě toho údajně kradl
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lihoviny v samoobsluze a byl častým účastníkem „výtrţnických akcí“. Článek redakce
zakončila následujícím konstatováním: „Takový je Jan Rampich, představitel
Nezávislého mírového sdruţení, ,bojovník za lidská práva a mír‘. Je opravdovým
představitelem a opravdovým bojovníkem?“. Článek Jeden z nich se evidentně snaţí
vzbudit u čtenářŧ dojem, ţe všichni aktivisté a příznivci nezávislých iniciativ jsou stejní
– svědčí o tom uţ samotný titulek – tedy ţe na společnosti spíše parazitují a ţe jejich
ţivotní realita neodpovídá heslŧm, která proklamují. Pro upřesnění uveďme, ţe Pravda
o signatářích Charty 77 a členech tzv. nezávislých iniciativ ţijících v Západočeském
kraji v roce 1989 vŧbec neinformovala – článek Jeden z nich byl výjimkou.
V sobotu 6. května 1989 se na náměstí Míru v Plzni konala manifestace
u příleţitosti 44. výročí osvobození Plzně americkou armádou uspořádaná nezávislými
iniciativami. Pravda na tuto akci zareagovala hned další den v článku Senzace se
nekonala.139 Redakce zde neváhá mluvit jménem plzeňských občanŧ, kdyţ uvádí, ţe
„plzeňskou veřejnost popudila zpráva o tom, ţe jistá ,občanská iniciativa‘ se rozhodla
uspořádat v Plzni dne 6. května ,protifašistickou demonstraci‘“, jejímţ cílem nemělo
být „uctění památky bojovníků protifašistického odboje, ale za účasti zahraničních
novinářů se prezentovat jako politická opoziční síla“. Představiteli této iniciativy měli
být podle Pravdy „signatáři Charty 77, kriminálně závadové osoby, punkáči“. Redakce
označuje manifestaci, jejíţ konání odbor vnitřních věcí Národního výboru města Plzně
zakázal, za „protispolečenskou akci“ a neskrývá radost z toho, ţe navzdory poměrně
rozsáhlé propagaci v rádiu Svobodná Evropa a prostřednictvím letákŧ zaznamenala
nízkou účast: „Domácí i zahraniční organizátoři byli zklamáni, neboť demonstrace se
pasívně zúčastnilo pouze několik desítek podvedených a senzacechtivých jedinců,
někteří z nich nevalné pověsti“. Jak vyplývá z uvedených úryvkŧ, redakce Pravdy se
v tomto článku opět snaţila zobrazit členy a příznivce nezávislých iniciativ v tom
nejhorším moţném světle.
Západočeský KV KSČ opoziční aktivity v kraji bedlivě sledoval, o čemţ svědčí
například Zpráva o bezpečnostní situaci v Západočeském kraji za 1. pololetí roku
1989140. Podle tohoto dokumentu byl „účinnější spoluprací sloţek Státní a Veřejné
bezpečnosti a v nezbytných případech s vyuţitím útvarů Lidových milicí na teritoriu
Západočeského kraje zajištěn klid a veřejný pořádek“.
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Pŧsobení opozice podle této zprávy „vyvrcholilo v aktivní účasti při
nepovolených demonstracích počátkem roku na Václavském náměstí v Praze“, kterých
se mělo zúčastnit 50 osob s trvalým bydlištěm v Západočeském kraji, a „uspořádáním
nepovolené demonstrace 6. 5. 1989 na náměstí Míru v Plzni, pod legendou pietního
aktu na počest obětí 2. světové války“, jíţ se zúčastnilo „200 – 300 převáţně mladých
přívrţenců punk rocku“. Na základě tohoto údaje lze předpokládat, ţe Pravda v článku
Senzace se nekonala úmyslně uvedla niţší počet zúčastněných osob, aby vyvolala
dojem, ţe manifestace pořádaná nezávislými iniciativami nenašla u občanŧ Plzně
podporu.
Na začátku května 1989 předsednictvo KV KSČ konstatovalo, ţe „dochází
k pozitivním změnám v Pravdě“ – ocenilo nové rubriky a materiály (Pravda
k ekonomice, Lidé naší doby, Čtenáři mají slovo, Tak to vidím já)141 a uvedlo, ţe se
„osvědčuje organizování ideové politické přípravy novinářů kraje ze strany KV KSČ
a Krajské politické školy“.142 Pozitivně se vyjádřilo také o „odsouzení provokací
v Praze“. Jak ovšem dále vyplývá z archivních dokumentŧ, členská základna KSČ
v kraji vyjadřovala připomínky k tisku a televizi s tím, ţe „nejde o prostředek, který by
bojoval za prosazování politiky strany“.143

5. 2 Petice Několik vět
Tato kapitola vyhodnocuje příspěvky v západočeské Pravdě a Rudém právu,
které

reagovaly

na

petici

Několik

vět,

poţadující

demokratizační

změny

v Československu. Předmětem zkoumání byly jak články, které se o petici přímo
zmiňovaly, tak články, které se v období od července do září roku 1989 vyjadřovaly
k narŧstající aktivitě opozice v zemi nebo se soustřeďovaly na činnost jednotlivých
nezávislých iniciativ. Vyhodnocení těchto příspěvkŧ je nezbytné pro získání úplného
přehledu o tom, jak redakce Pravdy a Rudého práva v daném období vedly kampaň
proti aktivitám opozice. Navíc lze předpokládat, ţe petice Několik vět představovala pro
redakce komunistického tisku impuls k publikování těchto článkŧ. Z tohoto dŧvodu
byla do této kapitoly zařazena také podkapitola 5. 2. 2. 1 podávající přehled o tom,

141

O obsahu těchto rubrik se zmiňuje kapitola 4. 3.
KV KSČ Plzeň, Zápis z 26. zasedání sekretariátu Zpč. KV KSČ – 2. 5. 1989, SOA Plzeň, karton
č. 443.
143
Tamtéţ.
142

82

jakým zpŧsobem redakce Pravdy čtenářŧm přibliţovala činnost tzv. nezávislých
iniciativ.

5. 2. 1

Kvantitativní analýza

Západočeská Pravda publikovala v období od 1. července do 30. září 1989
celkem 96 příspěvkŧ, které se týkaly petice Několik vět a opozičních aktivit obecně.
Hlavní kampaň proti Několika větám vedla redakce Pravdy během prázdnin, kdy
zveřejnila celkem 87 příspěvkŧ. Počet článkŧ byl v obou prázdninových měsících
takřka vyrovnaný: v červenci Pravda publikovala 44 a v srpnu 43 příspěvkŧ.
Tabulka č. 9: Počty článků v Pravdě reagujících na petici Několik
vět a opoziční aktivity v létě roku 1989

Pravda
Pŧvodní materiály
Zprávy
Komentáře, úvodníky
Rozhovory
Články o opozičních
skupinách

Červenec

Srpen

Září

8
2
0

18
3
1

2
1
0

6

6

0

25

11

5

2

2

1

Projevy funkcionářŧ KV
KSČ/diskusní příspěvky na
zasedáních KV KSČ

0

1

0

Ohlasy k článkŧm
o opozičních skupinách

1

1

0

44

43

9

Převzaté/zpracované
materiály
Ohlasy/stanoviska
pracovních kolektivŧ
a organizací
Zprávy ČTK

CELKEM – 96 příspěvkŧ

V červenci tvořily více neţ polovinu zveřejněných příspěvkŧ (25) ohlasy
a stanoviska pracovních kolektivŧ a organizací. Další ţánry byly co do počtu příspěvkŧ
zastoupeny výrazně méně: Pravda v červenci zveřejnila ještě 8 vlastních zpráv,
6 vlastních redakčních článkŧ o opozičních skupinách v Československu, 2 zprávy
ČTK, 2 komentáře/úvodníky a jeden čtenářský ohlas k článku o opozičních skupinách.
Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, redakce Pravdy začala v létě ve srovnání
s předchozím obdobím více tvořit vlastní články zaměřené na činnost opozičních
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skupin, a navázala tak na své vŧbec první příspěvky věnované této tématice z dubna
a května 1989.
V srpnu publikovala Pravda k tématu Několika vět 18 vlastních zpráv, 11 ohlasŧ
nebo stanovisek pracovních kolektivŧ a organizací, 6 vlastních článkŧ o opozičních
skupinách v zemi, 3 komentáře/úvodníky, 1 rozhovor, 2 zprávy ČTK, 1 projev
funkcionáře KV KSČ a 1 čtenářský ohlas k článkŧm o opozičních skupinách. Poměrně
vysoký počet vlastních redakčních zpráv je v tomto měsíci dán tím, ţe Pravda
publikovala jako zprávy i texty informující o tom, ţe pracovní kolektivy konkrétních
podnikŧ v kraji na svých schŧzích odsoudily Několik vět – tyto zprávy lze tedy
v podstatě také povaţovat za ohlasy a stanoviska.
Tabulka č. 10: Počty článků v Pravdě a Rudém právu reagujících na petici Několik vět a opoziční
aktivity v jednotlivých týdnech letních měsíců roku 1989

Týden
Pravda
Rudé právo
Týden
Pravda
Rudé právo
Týden
Pravda
Rudé právo

26.6.-2.7.
3.-9.7.
10.-16.7. 17.-23.7. 24.-30.7. 31.7.-6.8.
1
10
10
11
10
10
4
19
9
7
14
14
7.8.-13.8. 14.-20.8. 21.-27.8. 28.8.-3.9. 4.-10.9. 11.9.-17.9.
15
15
4
2
2
2
10
3
3
1
3
3
18.-24.9. 25.9.-1.10.
1
3
1
0

Rudé právo zveřejnilo v období od 30. června do 30. září 1989 k tématu Několika
vět celkem 91 příspěvkŧ, tedy o něco méně neţ Pravda. Nejaktivnější bylo při
odsuzování Několika vět v červenci, kdy otisklo celkem 55 příspěvkŧ. Následoval srpen
s 27 příspěvky a nakonec září s osmi příspěvky.
Od konce června do konce září roku 1989 publikovalo Rudé právo celkem
31 vlastních příspěvkŧ věnovaných tématice Několika vět a opozičních aktivit obecně.
Nejpočetněji zde byly zastoupeny otázky a odpovědi v rubrice Na dotazy čtenářů (10),
následovaly komentáře a úvodníky (7) a články zaměřené na činnost opozičních skupin
(6). Rudé právo v tomto období publikovalo také 3 vlastní zprávy, 3 rozhovory
a 3 besedy u kulatého stolu s pracujícími nebo stranickými funkcionáři.
V červenci tvořily v Rudém právu více neţ polovinu příspěvkŧ publikovaných
k tématu (31) ohlasy a stanoviska čtenářŧ, pracovních kolektivŧ a organizací. Ohlasy
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a stanoviska zaujímaly největší podíl mezi zkoumanými příspěvky také v srpnu –
celkem jich bylo otištěno 13.
V polovině srpna navázala v Rudém právu na kampaň proti Několika větám
tématika 21. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa
a demonstrace očekávané v souvislosti s tímto výročím. Kampaň proti Několika větám
se tím utlumila a v září uţ byly patrné pouze její dozvuky.
Tabulka č. 11: Počty článků v Rudém právu reagujících na petici Několik
vět a opoziční aktivity v létě roku 1989

Rudé právo
Pŧvodní materiály
Zprávy
Komentáře, úvodníky
Rozhovory
Rubrika Na dotazy
čtenářů

Červen Červenec

Srpen

Září

0
0
0

1
3
2

2
4
1

0
0
0

0

8

2

0

1

3

2

0

Besedy u kulatého stolu
Kombinované materiály
Kombinované zprávy redakce RP a ČTK
Převzaté/zpracované
materiály
Ohlasy/stanoviska
čtenářŧ, prac. kolektivŧ
a organizací

0

2

0

1

0

0

1

2

0

31

13

3

Zprávy ČTK

0

4

1

0

Projevy funkcionářŧ ÚV
KSČ/diskusní příspěvky
na zasedání ÚV KSČ

0

1

1

1

Oficiální prohlášení
CELKEM

0
1

0
55

0
27

1
8

Články o opozičních
skupinách/aktérech
opozice/účastnících
demonstrací
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5. 2. 2

Obsahová analýza

Rudé právo zareagovalo na petici Několik vět hned následující den po jejím
zveřejnění v článku Kdo seje vítr.144 Petici v něm označilo za „výzvu ke konfrontaci se
socialistickým státem“, obsahující poţadavek na „uznání Charty a jejích odnoţí“, který
měl umoţnit její „volné rozkladné působení“. Jak vyplývá jiţ z těchto několika úryvkŧ,
článek tlumočí čtenářŧm obsah Několika vět ve velmi zkreslené podobě.
Autoři

petice

podle

Rudého

práva

například

„vyhroţují,

ţe

dojde

k celospolečenské krizi“. Redakce uţ ovšem neuvádí, ţe v petici na konstatování
o rostoucím společenském napětí a hrozícím nebezpečí otevřené krize navazuje věta
„takovou krizi si nikdo z nás nepřeje“. 145 Článek Kdo seje vítr dále zmiňuje, ţe petice
Několik vět obsahuje poţadavky na „rozbití jednotných odborů a dalších společenských
organizací, návrat k neomezenému soukromému podnikání“. Nic takového ovšem
v petici není, její třetí bod pouze uvádí, ţe by „neměly být kladeny překáţky vznikání
nových občanských hnutí, včetně nezávislých odborů, svazů a spolků“.
Redakce Rudého práva v článku také jmenuje některé signatáře petice
a konstatuje, ţe se vedle sebe na jedné listině ocitla jak jména „chartistŧ“, tak
i některých známých hercŧ a zpěvákŧ – například Jiřího Bartošky, Daniely Kolářové,
Boleslava Polívky, Hany Zagorové, Josefa Kemra nebo Jiřího Suchého. Tito umělci se
brzy na to stanou terčem kritiky vyslovované na stránkách Rudého práva ve
stanoviscích čtenářŧ a pracovních kolektivŧ – a to v tom smyslu, ţe socialistická
společnost poskytuje umělcŧm a kulturním pracovníkŧm podporu, široké moţnosti
uplatnění, a oni místo vděku zareagují podpisem „protisocialistického pamfletu“.
Pro doplnění kontextu je vhodné upozornit, ţe článek Kdo seje vítr, publikovaný
v Rudém právu, se na počátku kampaně proti Několika větám stal vodítkem pro
odsuzující stanoviska přicházející do redakce deníku, neboť čtenáři, kteří petici
kritizovali, zajisté neměli moţnost si její text přečíst.
Na článek Kdo seje vítr navázalo Rudé právo v sobotu 1. července 1989 textem
Co mají za lubem?146 Redakce deníku v něm uvádí, ţe článek Kdo seje vítr „připoutal
mimořádnou pozornost čtenářů“, a upozorňuje na první ohlasy, které Rudé právo
k tématu dostávalo. Článek poodhaluje čtenářŧm další poţadavky jmenované
144
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v Několika větách, a to opět takovým zpŧsobem, aby veřejnost přesvědčilo o špatných
záměrech autorŧ petice. Například konstatování o potřebnosti „systémových změn“
uvedené v Několika větách vykládá Rudé právo tak, ţe se stát „vrátí k pořádkům před
Mnichovem, ke kapitalistickému hospodářskému systému, k vykořisťování člověka
člověkem atd.“, coţ podle redakce „není nic nového pod sluncem“, neboť „i v roce
1968 jsme slyšeli podobné poţadavky“. Závěr článku označuje Několik vět za „výzvu
k rozvrácení republiky“.
Předsednictvo Západočeského KV KSČ se stačilo ještě v den, kdy bylo Několik
vět zveřejněno, na svém zasedání dohodnout na znění dopisu generálnímu tajemníkovi
ÚV KSČ Miloši Jakešovi, v němţ petici odsoudilo.147 V dopise ji označilo za
„kontrarevoluční výzvu vnitřních opozičních sil, která otevřeně útočí proti socialismu
v Československu, snaţí se vyvolávat politické a sociální napětí, demagogicky
ovlivňovat veřejné mínění s cílem destabilizovat poměry ve společnosti“. Petice podle
předsednictva KV KSČ také „hrubým způsobem zkresluje situaci v naší zemi
a obsahuje poţadavky směřující k otevření prostoru pro činnost protisocialistických
sil“. V závěru dopisu poţádali účastníci jednání ÚV KSČ a komunisty ve státních
orgánech, aby „na adresu tvůrců výzvy ,Několik vět‘ byla přijata okamţitá a rázná
opatření v souladu s naší socialistickou zákonností“.
ÚV KSČ ovšem jiţ den před zveřejněním Několika vět, 28. června 1989, zaslal
Západočeskému KV KSČ dálnopis reagující na tuto petici. KV KSČ na jeho základě
formuloval řadu politických opatření148, týkajících se mj. i krajských sdělovacích
prostředkŧ. Po redakci Pravdy a krajského studia Čs. rozhlasu v Plzni poţadoval
„přijmout vlastní politická opatření k neformálnímu odsuzovaní výzvy ,Několik vět‘
prostřednictvím zásadních materiálů zpracovaných metodou pozitivního příkladu“.
Jinými slovy, krajští straničtí funkcionáři ţádali, aby Pravda na svých stránkách
publikovala příspěvky o tom, jakých úspěchŧ socialismus v kraji dosáhl, a přesvědčila
tak čtenáře o správnosti nastoupené cesty.
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Pravda otiskla v sobotu 1. července 1989 k tématu Několika vět pouze zprávu
ČTK ze zasedání předsednictva ÚV KSČ149, v níţ je petice podobně jako v článku Kdo
seje vítr označena za „novou provokační podpisovou akci některých nezákonných
skupin zaměřenou na konfrontaci se socialistickým státem, se socialistickým politickým
systémem“.
Vlastní názor na petici Několik vět vyjádřila Pravda v úterý 4. července 1989
v komentáři Co vlastně chtějí?150 Redakce přistoupila k tématu sebevědoměji neţ
v příspěvku, kterým reagovala na události tzv. Palachova týdne 151. Zatímco stanovisko
Pravdy k lednovým demonstracím v centru Prahy pŧsobilo poněkud rozpačitým
dojmem a k jádru věci se navíc dostalo oklikou přes jiné téma, v komentáři
odsuzujícím Několik vět se autorka o petici na rovinu vyjádřila jako o „jednom
z nechutných pamfletů“. V další části článku označila Chartu 77 za „hlavního nositele
protikomunistických postojů“, jeţ se snaţí „odmítat politiku pokojného vývoje“ a ve své
výzvě Několik vět „nabádá k otevřenému střetu, konfliktům“.
Zde je vhodné uvést, ţe se redakce Pravdy v tomto směru inspirovala komentáři
Kdo seje vítr152 a Co mají za lubem153, otištěnými na přelomu června a července
v Rudém právu. I Rudé právo, byť trochu jinými slovy, psalo o tom, ţe petice Několik
vět vyzývá ke konfliktŧm, a stejně jako Pravda uvedlo, ţe petice nepředstavuje „nic
nového pod sluncem“, a odkázalo přitom na manifest Dva tisíce slov z roku 1968.
V první polovině července informovala Pravda o tom, ţe Několik vět na svých
schŧzích odsoudily rada Západočeského krajského národního výboru (dále Zpč. KNV),
předsednictvo Krajského výboru Národní fronty (dále KV NF) a předsednictvo
Městského výboru KSČ v Plzni. Rada Zpč. KNV ve svém stanovisku ţádala přijetí „co
nejrozhodnějšího postoje“ jak vŧči tvŧrcŧm petice, tak „vůči těm, kteří se za
rozdmýchávání těchto nebezpečných vášní a tendencí staví“. Zároveň ujistila vedení
státu a KSČ, ţe je bude „v tomto úsilí plně a bezvýhradně podporovat“. Pro přijetí
„rozhodných opatření v souladu se zákonnými prostředky“ se vyslovilo také
předsednictvo KV NF, které současně vyjádřilo podporu Provolání ÚV KSČ
k 41. výročí Vítězného února.

149

[nesignováno]. Zpráva ze zasedání předsednictva ÚV KSČ. Pravda. 1. 7. 1989, roč. 70, č. 153, s. 1.
HERCÍKOVÁ, Hana. Co vlastně chtějí. Pravda. 4. 7. 1989, roč. 70, č. 155, s. 1.
151
KLÍMA, Vítězslav. Vyvarovat se krajností. Pravda. 21. 1. 1989, roč. 70, č. 18, s. 1.
152
RP. Kdo seje vítr. Rudé právo. 30. 6. 1989, roč. 69, č. 152, s. 2.
153
RP. Co mají za lubem? Rudé právo. 1. 7. 1989, roč. 69, č. 153, s. 2.
150

88

Ve středu 5. července 1989 začala Pravda na svých stránkách zveřejňovat
odsuzující stanoviska pracovních kolektivŧ a organizací k Několika větám a v jejich
publikování pokračovala téměř kaţdý den po celou dobu letních prázdnin. Jak ovšem
vyplývá z archivních materiálŧ KV KSČ, získat takové ohlasy pro redakci patrně nebylo
snadné. Zpráva ze září roku 1989 vyjadřující se k činnosti hromadných sdělovacích
prostředkŧ154 totiţ uvádí, ţe „běţní občané a pracující se redaktorům nechtějí k většině
otázek vyjadřovat vůbec, a to i dobří dosavadní spolupracovníci redakcí“. Například
redakce krajského studia Čs. rozhlasu v Plzni měla mít podle této zprávy „nebývalé
problémy“ se získáváním ohlasŧ k Několika větám. Redaktoři přičítali tento stav „jak
zvýšené apatii a únavě občanů a pracujících, tak případným obavám z uvádění vlastních
názorů“.
Nakolik se dařilo, či naopak nedařilo získávat takové ohlasy redakci Pravdy,
ovšem dokumenty KV KSČ neuvádějí. Avšak vzhledem k tomu, ţe autory naprosté
většiny odsuzujících stanovisek k Několika větám otištěných v Pravdě byly pracovní
kolektivy a organizace, lze předpokládat, ţe samotní občané opravdu neměli zájem se
redakci k tomuto tématu vyjadřovat. Pravda nicméně během srpna na svých stránkách
několikrát uvedla, ţe ohlasy k Několika větám docházející do redakce píší kromě
kolektivŧ a organizací i „prostí, obyčejní lidé“155 nebo ţe na Několik vět reaguje
v dopisech redakci „stále větší mnoţství občanů“.156 Patrně to však nebyla pravda,
neboť deník za celé léto otiskl pouze dopis jediného čtenáře.
Zpráva vyhodnocující veřejné mínění v Západočeském kraji za červen aţ srpen
1989157 ovšem tvrdí, ţe „velká většina pracujících a občanů“ vyjádřila s Několika
větami nesouhlas a ţe je petice „hodnocena jako další pokus o narušení klidu a pořádku
v naší republice“. Materiál ale zároveň přiznává, ţe výzva Několik vět měla být podle
„převládajícího názoru“ občanŧ zveřejněna v plném znění, neboť „velká většina
bezpartijních neměla moţnost se seznámit s obsahem výzvy, a proto nemohla zaujmout
jednoznačné stanovisko k autorům“. Stejný poţadavek se objevuje také v Informaci
o dotazech na lektory stranického vzdělávání v Zpč. kraji za září 1989. 158 Podle tohoto
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dokumentu dostaly ZO KSČ v okrese Plzeň-město od centrálních orgánŧ KSČ dopis
vysvětlující Několik vět, ale se skutečným obsahem petice se jejich členové seznámit
nemohli. Autor příspěvku upozorňujícího na tento fakt jej zakončuje příznačnými slovy:
„Vţdyť zase vysvětlujeme něco, co jsme nikdo nečetl.“
Odsuzující stanoviska k petici Několik vět zveřejňovaná během léta v Pravdě
měla z velké části podobnou strukturu: obsahovala odmítnutí petice, vyjádření podpory
politice KSČ a Provolání ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února, příp. jmenování
konkrétních pracovních závazkŧ, jimiţ chtěl daný pracovní kolektiv přispět k plnění
úkolŧ vytýčených v Provolání. Většina stanovisek také poţadovala, aby stranické
a státní orgány „v souladu s platnými zákony“ zaujaly „rozhodný postoj“ proti
organizátorŧm, šiřitelŧm i signatářŧm Několika vět.
Petici touto cestou na stránkách Pravdy odsuzovaly pracovní kolektivy, ZO KSČ
a celozávodní výbory KSČ v podnicích, brigády socialistické práce v podnicích,
poslanci národních výborŧ, odboráři, pohraničníci, uliční organizace KSČ, milicionáři,
členové SSM či posluchači večerní univerzity marxismu-leninismu. V září se
k odsuzování Několika vět připojili také pedagogičtí pracovníci několika plzeňských
základních škol a západočeští polygrafové z podniku Stráţ, který tiskl Pravdu.
Redakce Pravdy pro odsuzující stanoviska k Několika větám dokonce vyhradila
samostatnou rubriku v mutaci Naše krajské město v pátečním vydání deníku, v níţ
pod titulkem Jediné slovo – NE! kaţdý týden po dobu prázdnin zveřejňovala
komentované ohlasy k Několika větám.
Stanoviska publikovaná v Pravdě označovala Několik vět za „kontrarevoluční
a protistátní výzvu“, „protispolečenskou výzvu“, „kontrarevoluční a protistátní
pamflet“, „novou provokační kampaň proti základům socialismu“ nebo také za
„provokace a štvavé řeči“. Aby redakce ještě umocnila negativní vyznění těchto
stanovisek, zveřejňovala je často ve formě zpráv, k nimţ psala vlastní, „úderné“ perexy,
s jejichţ pomocí se snaţila přesvědčit čtenáře o tom, ţe tvŧrci a signatáři Několika vět
chtějí ohrozit fungování společnosti, poškodit hodnoty, které „pracující“ po celá léta
vytvářeli. Těmito slovy například redakce Pravdy uvedla stanovisko členŧ základní
organizace SSM z Lesnického odborného učiliště v Březině na Rokycansku: „Denně
přicházejí

do

naší

redakce

dopisy,
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naší společnosti, o hanobení všeho, co bylo v letech budování socialismu uděláno.“159
Jinou zprávu obsahující výběr ze stanovisek uvedla redakce Pravdy obdobným
zpŧsobem: „Občané a pracující našeho kraje vyjadřují rozhodný nesouhlas s pamfletem
Několik vět, ve kterém se protisocialistické skupiny snaţí rozbít vymoţenosti naší
společnosti“.160
Podobný slovník ve svém stanovisku pouţili například i členové sekce pro
vnitrostranický ţivot Městského výboru KSČ v Plzni, kdyţ autory Několika vět nepřímo
označili za „ty, kteří volají po rozvratu, chaosu, po pošlapání všeho dobrého, co bylo
v naší novodobé historii vykonáno“. 161 Pisatelé odsuzujících stanovisek k Několika
větám často argumentovali také tím, ţe Charta 77 chce „zneuţít procesu přestavby ke
konfrontaci s naším politickým zřízením“, a podobně jako v kampani reagující na tzv.
Palachŧv týden volali po „klidu pro poctivou práci“. Stanoviska se zároveň snaţila
přesvědčit čtenáře o tom, ţe tvŧrci Několika vět a lidé, kteří petici podepsali, poctiví
rozhodně nejsou. Například komunisté z ČSAD Plzeň na adresu autorŧ Několika vět
uvedli, ţe jsou „rozhořčeni, jakým způsobem chtějí ovlivnit myšlení poctivých občanů
naší republiky“. 162 Zástupkyně domaţlické odbočky Svazu československo-sovětského
přátelství se zase jménem členŧ svazu vyjádřila v tom smyslu, ţe „většina poctivých
lidí“ se připojila k „rozhodnému nesouhlasu s provoláním protisocialistických sil
Několik vět“.163
Některá stanoviska se snaţila vzbudit u čtenářŧ dojem, ţe počet podporovatelŧ
Několika vět je nízký, o čemţ svědčí například vyjádření předsednictva OV SSM
Rokycany, jeţ petici označilo za „pouhý pokus několika jedinců o negativní šíření nálad
mezi lidmi a zejména pak mezi mládeţí“. 164 Uliční výbor KSČ z Karlových Varŧ se zase
pozastavil „nad jednáním několika jednotlivců a skupin, kteří se snaţí vnášet do
společnosti atmosféru neklidu a chaosu.“165
Lítost nad tím, ţe se mezi podpisy „rozbíječské výzvy se skutečně protistátním
zaměřením“ objevila i „jména některých umělců, jejichţ umění si lidé váţí, kteří jsou
oblíbení, populární a všichni mají moţnost umělecky pracovat“, vyjádřila ve svém
159
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příspěvku v kulturní rubrice Pravdy Netta Deborská, tehdejší členka souboru Divadla
J. K. Tyla. Čtenářŧm mimo jiné připomněla dobu nacistické okupace a podivila se nad
tím, ţe lidé, kteří podepisují „nehoráznou výzvu“, si nedokáţou domyslet dŧsledky –
„rozvrat, který můţe přerůst v krvavé sráţky a vrátit naši zemi daleko zpět“.166
Jak vyplývá z archivních dokumentŧ, KV KSČ v létě roku 1989 nevěděl o tom,
ţe by někdo z kulturních a uměleckých pracovníkŧ Západočeského kraje Několik vět
podepsal. V oblasti kultury a umění se naopak měla projevit „určitá opatrnost,
rezervovanost k pamfletu Několik vět, a to především mezi umělci“.167 O tom, ţe „ani
jeden kulturní pracovník ze Západočeského kraje nepodepsal výzvu Několik vět“,168 se
v první polovině srpna zmínil také sólista opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, a zároveň
člen KV KSČ, Karel Křemenák.
V úterý 8. srpna 1989 otiskla Pravda rozhovor redaktorŧ ČTK a Rudého práva
s náčelníkem odboru vyšetřování SNB Praha pplk. Jaroslavem Spurou na téma
vyšetřování „trestné činnosti“ v záleţitosti Několika vět.169 Celý rozhovor je přitom
koncipován tak, aby význam petice zneváţil. Dotázaný podplukovník v něm například
uvádí, ţe rozšiřovateli Několika vět a shromaţďovateli podpisŧ jsou z velké části
„poměrně mladí lidé bez ţivotních a politických znalostí nebo zkušeností, osoby, které
uvěřily líbivým heslům o demokracii a svobodě, hlásaným stoupenci Charty 77 a lidé,
kteří se vědomě postavili proti socialistickému zřízení“.
Text se současně snaţí přesvědčit čtenáře o tom, ţe Několik vět rozšiřují lidé,
kteří nikde nepracují, dopouštějí se trestné činnosti, léčí se pro psychické potíţe nebo
mají problémy s alkoholem. Váhu podpisŧ pod peticí sniţuje článek tvrzením, ţe
„v převáţné většině byly podpisy získávány v různých restauračních zařízeních niţších
cenových skupin, na tanečních zábavách, ve vlacích apod.“. Řada lidí podle vyjádření
dotázaného podplukovníka „ani v podstatě nevěděla, co podepisuje, protoţe byla pod
vlivem alkoholických nápojů“. K získávání „maximálního počtu hlasů“ měly být
podpisy údajně sbírány i od pacientŧ hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách.
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Ve středu 9. srpna 1989 soustředila Pravda svoji pozornost na Několik vět
v úvodníku S odhodláním a důvěrou. 170 Redakce se tímto článkem pokoušela vzbudit
u veřejnosti obavy z budoucího vývoje v zemi, pokud by se opozičním skupinám
podařilo splnit, co si v Několika větách předsevzaly: „(...) destabilizace, byť balená do
moderního hávu, je – a vţdycky byla – spojená se sníţením ţivotní úrovně, neklidem,
problémy.“ Pravda se také snaţila přesvědčit čtenáře o tom, ţe petice nezískala mezi
lidmi podporu: „(...) rétorika Několika vět a zoufalého hledání masovější opozice vůči
politice strany nenachází větší odezvu.“171
Za neúspěch označil Několik vět také úvodník Kde stojí většina,172 publikovaný
v Pravdě 16. srpna 1989. Redakce deníku v něm zároveň poukázala na „široký tok
negativních ohlasů“ k Několika větám, který podle ní vzbuzoval dojem, ţe „většina je
na opačné straně, neţ autoři a signatáři zmíněných ,vět‘“.
Rudé právo zveřejňovalo stanoviska k Několika větám v rubrice Slovo ke dni na
titulní straně deníku, v rubrice Z redakční pošty uvnitř listu nebo ve formě zpráv
informujících o tom, ţe do redakce docházejí dopisy občanŧ vyjadřující nesouhlas
s touto peticí. Na rozdíl od Pravdy publikovalo Rudé právo kromě odsuzujících
stanovisek pracovních kolektivŧ a organizací také ohlasy jednotlivých občanŧ. Ti ve
svých dopisech často odkazovali na články Kdo seje vítr173 a Co mají za lubem174,
publikované v Rudém právu na přelomu června a července 1989, které pro ně patrně
byly jediným zdrojem informací o Několika větách.
Odsuzující stanoviska k Několika větám publikovaná v Rudém právu byla
obsahově podobná ohlasŧm zveřejněným v Pravdě. Jejich pisatelé vyjadřovali podporu
politice KSČ a přestavbě, stavěli se za „zpřísnění zákonných opatření“ vŧči lidem
vystupujícím proti reţimu a pozastavovali se nad podpisy umělcŧ, kterým „tato
společnost vytváří podmínky pro plné tvůrčí uplatnění“. Je tedy zřejmé, ţe se obě
redakce opět řídily stejnými pokyny.
Na začátku července začalo Rudé právo otiskovat – opět dodejme ţe údajné –
otázky čtenářŧ k Několika větám a odpovědi redakce v rubrice Na dotazy čtenářů –
podobně jako tomu bylo uţ v případě tzv. Palachova týdne. Otázky se týkaly především
170
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jednotlivých poţadavkŧ obsaţených v petici. Redaktoři Rudého práva je vysvětlovali
zpŧsobem, který měl u čtenářŧ vzbudit dojem, ţe členové tzv. nezávislých iniciativ mají
špatné úmysly a ţe v Několika větách sledují jen své zájmy.
Na dotaz, proč Rudé právo nezveřejní výzvu Několik vět, zareagovala redakce
obdobným zpŧsobem jako v únoru téhoţ roku u otázky, proč deník neotiskne dopis
kardinála Tomáška adresovaný předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi.
Redaktor Jiří Janouškovec nejmenovanému čtenáři z Děčína („bezejmenný čtenář“
zvyšuje pravděpodobnost domněnky, ţe dotazy mohly být vymyšlené redakcí)
odpověděl, ţe „demagogická výzva, kterou její autoři nazvali Několik vět, byla čtena
poprvé v nechvalně známé rozhlasové vysílačce Svobodná Evropa“, a poté konstatoval,
ţe „mnichovská vysílačka nikdy nebyla a nikdy nebude partnerem“ redakce Rudého
práva.175 Ve srovnání s vyhýbavým vysvětlením pro nezveřejnění kardinálova dopisu
byla redakce tentokrát sdílnější, i kdyţ pravou příčinu utajování obsahu petice
pochopitelně neuvedla: „Neexistuje také jediný důvod k tomu, abychom publikovali
informace připravené skupinami stojícími mimo zákon. Rudé právo je deníkem
ústředního výboru KSČ, objasňuje politiku strany, bojuje za její prosazování.
Připomínaný text je v příkrém rozporu se zájmy socialistického Československa.
Iniciátoři této ,výzvy‘ sledují jediný cíl – rozvrat naší společnosti, nastolení reţimu,
který vrátí Československo do doby před Mnichovem. Takové snahy popularizovat na
stránkách Rudého práva nikdy nebudeme.“176
Ve druhé polovině července informovalo Rudé právo o tom, ţe redakce kromě
mnoha dopisŧ a stanovisek jednotlivcŧ i pracovních kolektivŧ k Několika větám dostává
i „jiné dopisy“. Těmito dopisy měli redaktoři na mysli anonymy, údajně „uráţlivé,
vulgární a občas i šibenicemi a hákovými kříţi pomalované“177, které podle jejich
tvrzení přicházely do redakce i na adresu „poctivých občanů, kteří veřejně, na
stránkách Rudého práva, vystupovali na podporu politiky strany a socialistického
státu“.178
Například z Mladé Boleslavi měl do redakce Rudého práva přijít anonymní dopis
s následujícím obsahem: „Je třeba, abyste věděli, ţe za to budete pykat. S Breţněvem
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zemřel váš milovaný řád a uţ se nikdy nevrátí. Věřím, ţe byste se rádi dál flákali, nic
nedělali a měli všechno. S tím je, hochu, soudruhu, konec. Ţádný klid k práci mít
nebudete. Měli jste ho 41 let. To je hodně dlouho. Podívej se, co je u nás lepšího neţ na
Západě, v čem je to zde lepší? Ţádné tanky nepřijedou, je to váš konec. Je potřeba vás
všechny pověsit. Smrt komunismu.“179
Otištěním několika výhrŧţných dopisŧ chtěla redakce Rudého práva nezávislé
iniciativy evidentně zdiskreditovat, přesvědčit čtenáře o tom, ţe se s takovými názory
ztotoţňuje většina jejich členŧ a příznivcŧ. Svědčí o tom například následující úryvek:
„Uráţky, šibenice, nenávist k socialismu. I takový je obsah části dopisů, které
dostáváme od těch, kteří jedním dechem volají po svobodě, demokracii, dialogu. Chtějí
zastrašit všechny ty, kteří se nebojí otevřeně říci jiný názor.“180
V sobotu 22. července 1989 publikovalo Rudé právo článek Scénář a reţie
Několika vět181, informující o dopisu, který na adresu šéfredaktora deníku zaslal
anonymní pisatel z Mnichova. Dopis podle Rudého práva obsahoval „informační
strategii“ k Několika větám určenou pro redakci Svobodné Evropy. Tvŧrci petice
v tomto materiálu vysvětlují, jak by Svobodná Evropa měla postupovat při informování
o Několika větách a čtení jmen signatářŧ, aby petiční akce oslovila pokud moţno co
nejvíce československých občanŧ. Zmiňují zde například potřebu kombinovat při čtení
jména známých osobností s neznámými jmény dělníkŧ tak, aby jmenovaní signatáři
zastupovali rŧzné sloţky společnosti.
Pro doplnění kontextu uveďme, ţe autoři Několika vět chtěli tímto postupem
zdŧraznit všeobecnost petice a zamezit tomu, aby ji lidé vnímali jako manifest
osobností, jejichţ ţivotní realita je vzdálená problémŧm a přáním běţných občanŧ.
Rudé právo samozřejmě obrátilo tyto záměry proti autorŧm Několika vět, označilo je za
„manipulaci s míněním a vědomím člověka, posluchače, čtenáře“ a postavilo je do
rozporu se čtvrtým bodem petice poţadujícím, aby byly „sdělovací prostředky i veškerá
kulturní činnost zbaveny všech forem politické manipulace… a otevřeny svobodné
výměně názorů“.182
Další strategií, kterou Rudé právo zvolilo při odsuzování Několika vět, bylo
publikování nesouhlasných stanovisek občanŧ, zastávajících poměrně významné funkce
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(ředitelŧ podnikŧ, vědcŧ, lékařŧ, ale například i redaktora Čs. rozhlasu), kteří se
ohrazovali proti tomu, ţe je redaktoři Svobodné Evropy ve vysílání údajně označili za
signatáře petice. Tito lidé na stránkách Rudého práva zpochybňovali platnost podpisŧ
pod peticí („Neodbytně se mi vtírá otázka, zda vůbec pamflet Několik vět podepsali lidé,
jejichţ jména jsou ve vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa uváděna, kdyţ
v mém případě jde o podvodné zneuţití mého jména“)183, obviňovali její autory ze lţi
(„leţ, leţ a zase leţ patří do jejich arzenálu“)184 a uváděli, ţe šiřitelé petice někdy
získávají podpisy i promyšleným nátlakem a manipulací. 185
Je velmi pravděpodobné, ţe se v tomto případě nejednalo o pochybení Svobodné
Evropy, ale o provokaci ze strany reţimu, kdy mohla být jména těchto občanŧ úmyslně
zanášena pod petici, aby pak sdělovací prostředky podřízené KSČ mohly obvinit
opoziční aktivisty ze lţi a zpochybnit věrohodnost petiční akce.
Na články Kdo seje vítr186 a Co mají za lubem187 ze začátku července navázalo
Rudé právo textem Co chtějí188, publikovaným v sobotu 29. července 1989. Redaktoři
Rudého práva se v dlouhé stati znovu vracejí k poţadavkŧm Několika vět, vymezují se
proti nim a celou petici označují za „promyšlený akt, v němţ nejde ani tak o to, co tvrdí,
ale o pokus sehnat do houfu pod vedením sil nepřátelských tomuto zřízení co největší
mnoţství lidí různých profesí, věku, zájmů“. Poţadavek dodrţování lidských práv
obsaţený v petici vysvětlují autoři článku tak, ţe jde „jen a jen o práva těch, kteří chtějí
pohřbít socialismus, práva na svobodnou protisocialistickou činnost“.
Dŧrazný tón zvolilo Rudé právo, patrně v souvislosti s blíţícím se 21. výročím
invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, v úvodnících publikovaných
okolo poloviny srpna 1989. V úvodníku Komunisté mezi lidmi189 neváhalo mluvit za
československé občany, kdyţ uvedlo, ţe „většina lidu naší země“ stojí s komunisty
„pevnýma nohama na půdě socialismu“ a budoucnost nevidí „jinou neţ v socialismu“.
Zdŧraznilo také, ţe s chartisty a dalšími členy nezávislých iniciativ, kteří „sledují
protilidové, protisocialistické cíle, stojí na nepřátelských pozicích a jsou v cizích
sluţbách, se ţádný dialog nepovede, neboť není o čem ho vést“. Zatímco komunisté
183
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podle Rudého práva usilovali „o zdokonalení socialismu, o jeho větší dynamiku“,
nezávislým iniciativám mělo jít jen o jeho rozbití.
Na začátku srpna otisklo Rudé právo projev vedoucího tajemníka Městského
výboru KSČ v Praze Miroslava Štěpána, pronesený na celokrajském shromáţdění
stranických funkcionářŧ, členŧ Lidových milicí, příslušníkŧ SNB, Pohraniční stráţe
a Lidové armády v Paláci kultury v Praze. Miroslav Štěpán při této příleţitosti označil
Několik vět za „protilidový oběţník a protipřestavbový, a proto kontrarevoluční
program zaměřený proti socialistické společnosti, proti straně, proti těţce vybojovaným
vymoţenostem, program diskreditace vývoje po únoru 1948, program destrukce
socialismu v Československu“.190 Zároveň sebevědomě konstatoval, ţe se Několik vět
setkalo „s ostře odmítavým ohlasem“ a ţe proti tvŧrcŧm petice stojí stanoviska
„statisíců pracovních kolektivů a milionů našich občanů“.
Z tohoto tvrzení je zřejmé, ţe podpisy občanŧ pod peticí, vyjadřující nesouhlas
s politickou a společenskou situací v zemi, KSČ znepokojovaly, a proto se snaţila jejich
význam bagatelizovat a naopak vzbudit dojem, ţe většina národa stojí za politikou
KSČ. Podle Jaroslava Kuţela z oddělení propagandy ÚV KSČ došlo ústřednímu výboru
strany k 25. červenci 1989 okolo 9 500 stanovisek191 k Několika větám, činnosti Charty
77 a dalších nezávislých iniciativ – tedy pouhý zlomek počtu ohlasŧ, který o několik dní
později proklamoval Miroslav Štěpán. Ústřední výbor strany, krajské a okresní
stranické orgány měly ovšem podle Rudého práva obdrţet 200 tisíc souhlasných
stanovisek192 s Provoláním předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února.
Tvrzení Miroslava Štěpána se tedy nejspíš opíralo o tyto údaje.
O soudní dohře Několika vět informovalo Rudé právo v úterý 5. září 1989 ve
zprávě ČTK. Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl, ţe Alexander Vondra, jeden z tvŧrcŧ
petice, vykoná trest odnětí svobody v délce dvou měsícŧ, k němuţ byl na začátku roku
1989 odsouzen v souvislosti s událostmi tzv. Palachova týdne. V únoru téhoţ roku mu
byl trest podmínečně odloţen na zkušební dobu dvou let, v září však soud dospěl
k závěru, ţe „obviněný nevyhověl podmínkám podmínečného odsouzení“,193 neboť byl
od 28. února 1989 bez pracovního poměru a většinu volného času věnoval výkonu
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funkce mluvčího Charty 77. O zpŧsobu jeho ţivota mělo podle zprávy svědčit i to, ţe
„dne 29. června 1989 byl ve vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa uveden jako
jeden z organizátorů podpisové akce pod výzvu Několik vět“.

5. 2. 2. 1

Články v Pravdě o tzv. nezávislých iniciativách v létě roku 1989

V letních měsících roku 1989 se Pravda začala více věnovat „odhalování“
činnosti tzv. nezávislých iniciativ a navázala tak na své první články věnované této
tématice z dubna a května téhoţ roku. V návrhu ideově-tematického plánu redakce
Pravdy na 2. pololetí roku 1989194, schváleném předsednictvem KV KSČ dne
29. června 1989, si redakce předsevzala, ţe bude „pokračovat se sérií materiálů
vysvětlující záměry chartistů v oblasti lidských práv a demokracie“, a ţe se zaměří také
na pŧsobení Klubu za socialistickou přestavbu Obroda. Poţadavek „otevřené
informovanosti o činnosti nelegálních struktur formou analytických materiálů ve
sdělovacích prostředcích“, která by vedla k „omezení vlivu těchto struktur zejména na
mládeţ“ tou dobou shodou okolností zazníval z krajských ZO KSČ.195
Také vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Plzni a současně člen
předsednictva KV KSČ Jan Kreidl v diskusi předsednictva KV KSČ na téma plnění
ideově-tematických plánŧ krajských sdělovacích prostředkŧ za I. pololetí roku 1989196
uvedl, ţe je „potřeba, aby sdělovací prostředky s větší odvahou do budoucna
odhalovaly třídního nepřítele“, neboť „většina poctivých lidí to přivítá“. Podobně
i tajemník KV KSČ pro ideologickou práci Václav Burian v této diskusi „zdůraznil
potřebu větší bojovnosti a aktivity proti nepřátelům“ a současně „vyzdvihl úlohu
sdělovacích prostředků jako významného nástroje strany“. Lze tedy předpokládat, ţe
tyto podněty redakci Pravdy motivovaly k publikování příspěvkŧ o opozičních
skupinách.
Pravda pojala články o tzv. nezávislých iniciativách jako několik seriálŧ, které se
vţdy zabývaly jedním tématem. Na začátku prázdnin přišla redakce nejprve s třídílným
cyklem článkŧ popisujícím záměry Charty 77. Články s titulkem Co chce Charta 77
vycházely na třetí straně Pravdy od 5. do 7. července 1989. Autor těchto příspěvkŧ
194

KV KSČ Plzeň, Zápis z 27. zasedání předsednictva Zpč. KV KSČ – 29. 6. 1989, SOA Plzeň, karton
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KV KSČ Plzeň, Zápis z 36. schŧze sekretariátu Zpč. KV KSČ – 19. 9. 1989, SOA Plzeň, karton
č. 445.
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pochopitelně psal o Chartě se zaujetím komunistického novináře. Chartisté podle něj ve
svých dokumentech „záměrnou dramatizací nedostatků a jejich zveličováním
znevaţovali úsilí miliónů pracujících“, přičemţ „světová veřejnost, ale i někteří lidé
u nás měli být dezorientováni tak, aby u nich převládl pesimismus a nedůvěra
k socialismu“.197
Ve druhé polovině července publikovala Pravda sérii tří článkŧ popisujících
záměry Klubu za socialistickou přestavbu Obroda, zaloţeného v únoru 1989. Zveřejnění
článkŧ právě v tento čas jistě nebylo náhodou, neboť v Plzni byla 12. července 1989
zaloţena pobočka Obrody.198
Články vyznívají v tom smyslu, ţe bývalí členové KSČ, vyloučení nebo
vyškrtnutí ze strany po roce 1968, zaloţili Obrodu v touze po odplatě: „Lidé sdruţení
v Obrodě čekali na vhodný okamţik. Ten podle nich nastal nyní. Znovu vytahují na
světlo myšlenky, které praxe socialismu jednoznačně odhalila jako nepřátelské vůči
pokroku. Halí je do obecných frází. Jejich další publikační činnost je však usvědčuje
z neupřímnosti. Ze snahy prosadit revanš. Odplatit společnosti, ţe se jich zřekla po
poznání, ţe jejich ,demokracie‘ není demokracií pracujících.“199
Cyklus článkŧ o Obrodě, podobně jako články o Chartě 77 publikované tou
dobou v Pravdě, se snaţí přesvědčit čtenáře o tom, ţe členové Obrody chtějí prosazovat
jen své zájmy na úkor většinové společnosti, a co víc – ţe se nad ostatní občany
vyvyšují. V textech je moţné rozpoznat velmi silné zaujetí autora proti Obrodě – je tedy
zřejmé, ţe toto uskupení bylo pro vládnoucí KSČ skutečně obávaným protivníkem.
Tento fakt dokládá například Informace o politické situaci v Západočeském kraji
k 8. srpnu

1989,

která

zaloţení

plzeňské

pobočky

Obrody

označuje

za

„nejnebezpečnější projev aktivizace nepřátelských skupin“.200
Z další pasáţe článku je zřejmé, ţe se jeho autor vŧbec neštítí zveřejnit nehorázné
pomluvy lidí, kteří byli komunistickým reţimem perzekuovaní: „Členové Obrody
prezentují postoje, pro které je charakteristické, ţe jim chybí sebekritičnost.
Nenacházejí odvahu podívat se pravdě do očí. Zváţit vlastní podíl na roku 1968.
Kriticky zhodnotit své minulé i současné postoje. Jsou hluší k poznatkům, které svědčí
197
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v jejich neprospěch. Myslí si, ţe svět existuje jen pro ně. Nedokáţou nejednou ovládnout
svou samolibost. Nemají odvahu říci: jsem člověk, a jelikoţ jsem člověk, nesmím se
stavět nad druhé. Je mou povinností přinášet společnosti prospěch, a ne jí škodit.“201
Podobným stylem autor celou sérii článkŧ také zakončuje: „Stejně jako v minulosti
i nyní mají dojem, ţe jsou povoláni řídit společnost. Nesporně by však této společnosti
chtěli oplatit, ţe poznala jejich pravou tvář.“202
V srpnu roku 1989 publikovala Pravda třídílný cyklus článkŧ nazvaných Jde
o demokracii? Čtenáře se v něm snaţila přesvědčit o tom, ţe „radikálním aktivistům
nelegálních skupin“ jde především o „návrat před Únor 1948“, neboť pojem
„demokracie“ má v jejich podání znamenat „bez komunistů, bez socialistického
vlastnictví výrobních prostředků, bez socialistického státu, který za léta své existence
prokázal schopnost zabezpečit sociální jistoty pracujících“.203 Členové a příznivci
nezávislých iniciativ si podle autora článkŧ měli pod pojmem „demokracie“
představovat „neomezené, jen jim náleţející svobody a práva“204 a ve svých
dokumentech tento termín spojovat s potřebou říkání pravdy „o tom, co musí udělat
jiní“205, aniţ by uvedli, jak sami přispějí k tomu, aby „demokracie přinášela materiální
i duchovní hodnoty“. Tento prvek chyběl v dokumentech nezávislých iniciativ podle
autora proto, ţe by jinak „museli mnozí z nich přiznat, ţe práce pro ně není“.
Všechny výše popsané články o opozičních skupinách, publikované v Pravdě
během července a srpna roku 1989, měly jediného autora – jistého Rudolfa Janíka. Není
ovšem jasné, zda šlo o redaktora Pravdy (u jiných článkŧ jeho jméno nefiguruje – pouze
u obdobně zaměřeného příspěvku Nelze klást jen poţadavky206 z dubna téhoţ roku), či
zda si redakce pro psaní článkŧ na takto oţehavé téma přizvala externího „odborníka“.
Šéfredaktor Pravdy Jaroslav Páv v návrhu ideově-tematického plánu deníku na
2. pololetí roku 1989 uvádí, ţe články o opozičních skupinách představují pro redakci
„nový druh publicistiky“, s nímţ zatím nemá zkušenosti, a proto počítá „s příslušnými
odbornými spolupracovníky“.207 Na základě tohoto tvrzení lze tedy předpokládat, ţe
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série článkŧ zaměřených na činnost nezávislých iniciativ byla skutečně dílem externího
autora.

5. 3 Demonstrace 21. srpna 1989
Tato kapitola se věnuje obsahové analýze deníkŧ Pravda a Rudé právo se
zaměřením na téma demonstrace uspořádané na Václavském náměstí v Praze
u příleţitosti 21.

výročí vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy na území

Československa. Předmětem zkoumání byly všechny články publikované v uvedených
denících v období srpna a září 1989, které se jakkoli dotýkají uvedeného tématu.

5. 3. 1

Kvantitativní analýza

Pravda publikovala během srpna a září roku 1989 celkem 16 příspěvkŧ, které se
buď výhradně věnovaly tématu 21. srpna 1989 nebo se o něm alespoň zmiňovaly.
Z uvedeného počtu zveřejnil deník 14 příspěvkŧ v srpnu a 2 v září. Nejvíce článkŧ
zaměřených na toto téma bylo pochopitelně otištěno v období okolo srpnového výročí –
v týdnech od 14. do 20. srpna a od 21. do 27. srpna 1989 publikovala Pravda po šesti
příspěvcích. Více neţ polovinu článkŧ zmiňujících se o zkoumaném tématu tvořily
zprávy ČTK (9), méně zastoupeny byly vlastní redakční zprávy (3) a výběry ze
zahraničního tisku (2). Pravda k tématu publikovala také jeden projev funkcionáře KV
KSČ a jeden čtenářský ohlas.
Tabulka č. 12: Články publikované v Pravdě
k tématu demonstrace u příležitosti 21. výročí
sovětské okupace (léto 1989)

Pravda
Pŧvodní materiály
Zprávy
Převzaté/zpracované
materiály
Ohlasy/stanoviska
čtenářŧ, prac. kolektivŧ
a organizací
Zprávy ČTK
Projevy funkcionářŧ KV
KSČ/diskusní příspěvky
na zasedání KV KSČ
Ze zahraničního tisku
CELKEM: 16 příspěvkŧ

Srpen

Září

2

1

0

1

9

0

1

0

2
14

0
2
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Rudé právo k tématu 21. srpna 1989 otisklo během srpna a září roku 1989 celkem
22 příspěvkŧ, z toho 21 v srpnu a jeden v září. Největší počet článkŧ věnovaných
tématu (13) zveřejnil deník v týdnu od 21. do 27. srpna 1989. Mezi publikovanými
příspěvky byly nejvíce zastoupeny zprávy ČTK (6), následovaly komentáře či úvodníky
(5) a vlastní redakční zprávy (4). Kromě toho Rudé právo zveřejnilo také 2 stanoviska
čtenářŧ, 2 projevy funkcionářŧ KSČ, 1 rozhovor a 1 článek věnovaný okolnostem
příprav demonstrace u příleţitosti 21. výročí srpna 1968.
Tabulka č. 13: Články publikované v Pravdě a Rudém právu k tématu demonstrace u příležitosti
21. výročí sovětské okupace v jednotlivých týdnech (léto 1989)

Týden
Pravda
Rudé právo

31.7.-6.8. 7.8.-13.8. 14.-20.8. 21.-27.8. 28.8.-3.9.
0
0
6
6
3
2
0
4
13
3

4.-10.9.
1
0

Tabulka č. 14: Články publikované v Rudém
právu k tématu demonstrace u příležitosti
21. výročí sovětské okupace (léto 1989)

Rudé právo
Pŧvodní materiály
Zprávy
Komentáře, úvodníky
Rozhovory
Články o opozičních
skupinách/aktérech
opozice/účastnících
demonstrací

Srpen

Září

4
4
1

0
1
0

1

0

1

0

2

0

6

0

2

0

21

1

Kombinované materiály
Kombinované zprávy redakce RP a ČTK
Převzaté materiály
Ohlasy/stanoviska
čtenářŧ, pracovních
kolektivŧ a organizací
Zprávy ČTK
Projevy funkcionářŧ ÚV
KSČ/diskusní příspěvky
na zasedání ÚV KSČ
CELKEM: 22 příspěvkŧ
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5. 3. 2

Obsahová analýza

Kampaň proti očekávané demonstraci u příleţitosti 21. výročí intervence vojsk
zemí Varšavské smlouvy do Československa zahájilo Rudé právo ve středu 2. srpna
1989 publikováním projevu vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ v Praze
Miroslava Štěpána na celoměstském shromáţdění funkcionářŧ, příslušníkŧ Lidových
milicí a SNB. Miroslav Štěpán dal ve svém militantním projevu otevřeně najevo, ţe
jsou bezpečnostní sloţky připraveny proti demonstrujícím občanŧm zasáhnout:
„Nepřátelé socialismu a přestavby aktivizují své síly, aby ovlivnili situaci ve svůj
prospěch. Mají své ambice, s kterými se neskrývají. Svoji roli v jejich záměrech má
sehrát blíţící se výročí 21. srpna 1968. Svědčí o tom obsah informací a výzev, které
protisocialistické skupiny předávají ke zveřejňování prostřednictvím sdělovacích
prostředků v některých západoevropských zemích, zejména prostřednictvím vysílačů
Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky. Jsou to výzvy podněcující nepořádky
a destabilizaci, a nezbývá proto, neţ na ně pádně odpovědět. Politicky, administrativně,
a bude-li nezbytné, i mocensky v souladu s platnými čs. zákony. S veškerou rozhodností
znovu prohlašujeme to, co neradi slyší: Republiku si rozvracet nedáme!“ 208
M. Štěpán dále vyslovil plnou podporu činnosti ozbrojených sloţek a konstatoval,
ţe „v souladu s názory veřejnosti nelze připustit, aby se ulice Prahy staly pro
destabilizující síly jejich rejdištěm“. Zde je opět patrná snaha vzbudit dojem, ţe
opatření přijímaná KSČ mají podporu většiny občanŧ, kteří současně odmítají opoziční
aktivity. Pro upřesnění dodejme, ţe zmíněnými „názory veřejnosti“ byly zřejmě
myšleny dopisy na podporu Provolání ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února, které
v prŧběhu roku 1989 docházely ústřednímu výboru strany.
V sobotu 5. srpna 1989 publikovalo Rudé právo článek Pozvánky jsou jiţ
rozdány209, ve kterém tendenčním zpŧsobem interpretovalo události srpnových dnŧ
roku 1969 a informovalo o chystané demonstraci u příleţitosti 21. výročí vstupu vojsk
zemí Varšavské smlouvy na území Československa. Autoři článku zde pohrozili násilím
ze strany opozice, neboť chartisté podle nich, „ač se zaštiťovali tvrzením, ţe nic
podobného sami nechtějí, inzerovali krvavý postup jako jeden z modelů pro 21. srpen“.

208

[nesignováno]. Ve prospěch posílení socialismu nebudeme litovat svých sil. Rudé právo. 2. 8. 1989,
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BOUDOVÁ, Marie, KOJZAR, Jaroslav. Pozvánky jsou jiţ rozdány? Rudé právo. 5. 8. 1989, roč. 69,
č. 183, s. 3.
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Článek se také snaţil přesvědčit čtenáře o tom, ţe opoziční aktivisté chtějí
veřejnost při demonstracích pouze zneuţít, neboť „pro svá osobní konta, tuzexové
poukázky, automobily, jeţ dostávají ze zahraničí, pro stálý přísun valut ţenou do
konfrontace ty důvěřivé a naivní“. V závěru článku se jeho autoři znovu vrátili
k ohlasŧm na Provolání předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února, které se
podle nich stalo „konstruktivní platformou sjednocování všech poctivých pracujících“.
Z 200 tisíc souhlasných stanovisek s Provoláním, která došla ústřednímu výboru strany
a krajským a okresním orgánŧm, zněl podle Rudého práva „jednoznačný hlas –
nepřipustit, aby šiřitelé nepokojů mohli uskutečnit své plány“.
Na stránkách Pravdy se o blíţícím se srpnovém výročí zmínil spíše okrajově
tajemník KV KSČ Ladislav Sobotka ve svém vystoupení na celokrajském shromáţdění
stranického aktivu pracujících, příslušníkŧ Lidových milicí, SNB, Československé
lidové armády a Pohraniční stráţe v Plzni.210 Při této příleţitosti konstatoval, ţe
„neformální struktury sbírají síly k dalšímu veřejnému demonstrování své existence
v srpnových dnech“. Zároveň se ve svém projevu vrátil k manifestaci u příleţitosti
44. výročí osvobození Plzně americkou armádou, která podle něj nezískala zájem
veřejnosti. Ocenil také práci SNB a Lidových milicí v kraji. Odrazem jejich činnosti
byla podle jeho vyjádření skutečnost, ţe „na celém teritoriu Západočeského kraje je
zabezpečován veřejný klid a pořádek“ a ţe „jsou odvraceny pokusy vnějšího a vnitřního
protivníka o destabilizaci socialistického zřízení, o vyvolávání chaosu a neklidu mezi
obyvatelstvem“.
Jak vyplývá z archivních dokumentŧ, na výše uvedeném shromáţdění byl přijat
dopis adresovaný ÚV KSČ211. Příslušníci Lidových milicí, SNB a ČSLA
Západočeského kraje v něm ústřední výbor strany v reakci na aktivitu „vnitřních
i vnějších nepřátelských sil“ ujistili, ţe přijmou „proti všem projevům narušování
veřejného pořádku a bezpečnosti našich pracujících politické, právní a bude-li třeba
i mocenské opatření“.
Podle slov náčelníka Krajské správy SNB Inocence Šarmana, pronesených na
zasedání KV KSČ dne 22. června 1989212, bylo v Západočeském kraji „k zajištění
veřejného pořádku třeba pouţít většího počtu sil a prostředků neţ v minulých letech“.
210
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Náčelník KS SNB zároveň přiznal, ţe se „vnitřnímu a vnějšímu nepříteli“ do jisté míry
podařilo „dostat do pohybu nemalou část lidí, zejména z řad mládeţe a inteligence“.
Lidé v kraji podle něj podepisovali rŧzné materiály a rozšiřovali petice a SNB tím
ztrácel pevnou pŧdu pod nohama: „Při této aktivitě, a to si musíme přiznat, jsme
defenzivě, v pasivitě, leckdy i bezradní.“ Taková vyjádření se na stránky Pravdy
pochopitelně nedostala, neboť krajský deník se snaţil přesvědčit čtenáře o tom, ţe má
politika KSČ v Západočeském kraji plnou podporu veřejnosti.
V pátek 18. srpna 1989 otiskly Pravda i Rudé právo zprávu ČTK obsahující
prohlášení vlády ČSSR k 21. srpnu 1989.213 Podobně jako projev Miroslava Štěpána ze
začátku měsíce, i toto prohlášení otevřeně předznamenalo, ţe je státní moc připravena
proti demonstrantŧm zasáhnout, a obdobně jako článek Pozvánky jsou jiţ rozdány214,
publikovaný v Rudém právu 5. srpna 1989, vykreslilo hrozbu násilí: „Ne náhodou
právě v této době, tak důleţité pro další proces přestavby a demokratizace, chtějí
protisocialistické skupiny podporované ze zahraničí zneuţít výročí 21. srpna 1968
s cílem vyvolat napětí a násilí. Bez ohledu na pouţívanou demagogii jsou jejich akce
objektivně namířeny proti přestavbě a demokracii, základním lidským hodnotám, proti
socialismu.“ Připravovaný mocenský zásah neváhala vláda ospravedlnit tím, ţe si jej
přeje československá veřejnost: „Vláda ČSSR, vědoma si své ústavní odpovědnosti,
v souladu s naléhavými poţadavky kolektivů i jednotlivců z celé naší republiky, je
rozhodnuta zabránit těmto protispolečenským záměrům, zabezpečit zákonnost, klid
a pořádek.“
Předsednictvo ÚV KSČ vyjádřilo plnou podporu prohlášení vlády ČSSR ve
zprávě ČTK215, publikované v Pravdě a Rudém právu v sobotu 19. srpna 1989. Podobně
jako federální vláda, i předsednictvo ÚV KSČ ospravedlňovalo chystaný mocenský
zásah dopisy stranických organizací, pracovních kolektivŧ a jednotlivcŧ docházejících
na jeho adresu. Jejich pisatelé měli podle této zprávy poţadovat „energická opatření
v zájmu pořádku a klidu pro tvořivou práci ve prospěch republiky“.
Rudé právo zareagovalo na demonstraci uspořádanou u příleţitosti výročí
21. srpna 1968 hned další den po jejím konání v komentáři Viděno v širších
213
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souvislostech.216 Výročí srpnových událostí se podle Rudého práva mělo stát „signálem
pro protistátní konfrontační střetnutí“ s cílem ukázat, kolik mají opoziční skupiny
v Československu příznivcŧ. Komentář se navíc znovu vrátil k zastrašujícímu
prohlášení federální vlády, publikovanému v Rudém právu a Pravdě 18. srpna 1989,
a to ve smyslu, ţe vláda před „protireţimním vystoupením“ varovala a ţe provedený
zákrok je odpovědí na nepovolenou demonstraci.
Pravda publikovala k tématu událostí 21. srpna 1989 zejména zprávy ČTK, příp.
vlastní redakční zprávy týkající se Západočeského kraje. O shromáţdění občanŧ na
náměstí Republiky v Plzni dne 21. srpna 1989 se ovšem nezmínila vŧbec. V úterý
22. srpna 1989 otiskla pouze krátkou zprávu ČTK o „narušení klidu a veřejného
pořádku“ na Václavském náměstí v Praze.217 Zpráva označila demonstraci za
„provokaci zorganizovanou nepřátelskými centry ze zahraničí“ a konstatovala, ţe „se
nesetkala s podporou Praţanů, kteří ji odsoudili“.
K demonstraci v centru Prahy se Pravda vrátila ještě 23. srpna ve zprávě ze
zasedání předsednictva KV KSČ. Předsednictvo podle této zprávy „velmi pozitivně
hodnotilo uvědomělý postoj občanů kraje a odsouzení účasti na připravovaných
nepřátelských akcích“ a současně ocenilo „stranické organizace, příslušníky
Bezpečnosti a Lidových milic a jejich připravenost zamezit jakékoliv protistátní
akci“.218 Jak vyplývá z archivních dokumentŧ, krajští straničtí funkcionáři si
uvědomovali, ţe bude i do budoucna třeba „počítat s pokračováním nelegálních
vystoupení“. Zdŧrazňovali přitom, ţe je nezbytné, aby vyšší funkcionáři chodili více do
základních organizací strany a aby se ve straně udrţovala „bojová nálada“.219
Podle zprávy ČTK, otištěné v Pravdě a Rudém právu v pátek 25. srpna 1989,
ocenila

„činnost

bezpečnostních

sloţek

a

jejich

promyšlený

zásah

při

protisocialistických vystoupeních 21. srpna“ také vláda ČSSR.220 O „úsilí
bezpečnostních sloţek a Lidových milicí, které v souladu s naším právním řádem čelily
provokacím protisocialistických sil 21. srpna a úspěšně splnily svou povinnost“ se
v další zprávě ČTK s povděkem vyjádřilo i předsednictvo ÚV KSČ.221
216
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Na stránkách Pravdy zareagovaly na události 21. srpna 1989 ještě Městský výbor
KSČ v Plzni (dále MěstV KSČ) a městská kontrolní a revizní komise KSČ.
Předsednictvo MěstV KSČ v Plzni na svém zasedání „pozitivně hodnotilo odsouzení
účasti občanů na připravovaných nepřátelských akcích“ a současně „ocenilo přístup
stranických organizací a připravenost příslušníků SNB a Lidových milicí zamezit
jakémukoliv protistátnímu vystoupení“.222 V závěru zasedání městské kontrolní
a revizní komise KSČ byla podle Pravdy „jednoznačně odsouzena rozvratná činnost
nelegálních skupin včetně zavrţeníhodného počínání cizích turistů, kteří narušovali
21. srpna tohoto roku klid a pořádek v hlavním městě ČSSR“.223
Účast maďarských, polských, německých a italských občanŧ při uvedené
demonstraci byla trnem v oku zejména Rudému právu, které tomuto tématu věnovalo
několik příspěvkŧ včetně tří komentářŧ. V komentáři Za poznáním, za krásou, či za
čím?224 označilo přítomnost cizích státních příslušníkŧ při demonstraci za „vměšování
do vnitřních záleţitostí“ Československa, přičemţ zdŧraznilo, ţe „ţádná země by
nedovolila tak hrubého zneuţití turistického ruchu“. Jak autorka komentáře dále uvedla,
bezpečnostní a pořádkové orgány ČSSR „při udrţování veřejného pořádku a klidu
postupovaly plně v souladu s našimi zákony“, zatímco zadrţení cizinci měli svým
vystupováním zákony porušit. Pro úplnost dodejme, ţe ospravedlňování zákroku proti
demonstrujícím občanŧm tvrzením, ţe se uskutečnil „v souladu s našimi zákony“ se
v článcích věnovaných tématu vyskytovalo velmi často – ať uţ šlo o zprávy, komentáře
nebo projevy stranických funkcionářŧ.
Pravda, na rozdíl od Rudého práva, k tématu demonstrace v centru Prahy
u příleţitosti 21.

výročí vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy na území

Československa ţádný komentář nepublikovala. Podle archivních dokumentŧ srpnové
události veřejné mínění v Západočeském kraji nijak výrazně neovlivnily. Velká většina
občanŧ měla „velice rozhodně odsuzovat“ vystoupení maďarských a polských občanŧ
ze dne 21. srpna 1989 na Václavském náměstí v Praze a označovat je za „nepřípustné
vměšování do našich záleţitostí“.225 Ve veřejném mínění měl být dokonce zaznamenán
222

aţ. Zpráva ze zasedání předsednictva městského výboru KSČ v Plzni. Pravda. Mutace Naše krajské
město. 25. 8. 1989, roč. 70, č. 200, s. 3.
223
[nesignováno]. Stále je co zlepšovat. Pravda. Mutace Naše krajské město. 1. 9. 1989, roč. 70, č. 206,
s. 3.
224
HOUFOVÁ, Jarmila. Za poznáním, za krásou, či za čím? Rudé právo. 25. 8. 1989, roč. 69, č. 200, s. 2.
225
KV KSČ Plzeň, Zápis z 36. schŧze sekretariátu Zpč. KV KSČ – 19. 9. 1989, SOA Plzeň, karton
č. 445.

107

kladný ohlas k jiţ zmíněnému prohlášení federální vlády ČSSR vydanému před
21. srpnem 1989226 i k „přijatým opatřením k zachování klidu a veřejného pořádku“.227

5. 4 Demonstrace 28. října 1989
Tato kapitola se věnuje obsahové analýze deníkŧ Pravda a Rudé právo se
zaměřením na 71. výročí vzniku Československa a s ním spojenou demonstraci na
Václavském náměstí v Praze. Předmětem zkoumání byly jak články, které se
o demonstraci přímo zmiňovaly, tak články, které na blíţící se výročí upozorňovaly
nepřímo – např. formou tvrzení o „narůstající aktivitě protisocialistických sil“ apod.
I u těchto příspěvkŧ lze totiţ předpokládat, ţe jejich vydání bylo naplánováno právě
v souvislosti s připravovanou demonstrací.

5. 4. 1

Kvantitativní analýza

Západočeská Pravda publikovala k tématu demonstrace uskutečněné na
Václavském náměstí v Praze dne 28. října 1989 celkem pět příspěvkŧ. První článek byl
zveřejněn 12. října 1989, další dva následovaly v týdnu od 23. do 29. října a poslední
dva v týdnu od 30. října do 5. listopadu 1989. Pravda k tématu publikovala dvě vlastní
redakční zprávy, jeden komentář, jednu zprávu ČTK a jeden projev funkcionáře KSČ.
Tabulka č. 15: Počty článků v Pravdě
týkajících se demonstrace ze dne
28. října 1989

Pravda
Pŧvodní materiály
Zprávy
Komentáře, úvodníky
Převzaté materiály
Zprávy ČTK
Projevy funkcionářŧ ÚV
KSČ
CELKEM

Říjen
2
1
1
1
5

Rudé právo se tématu demonstrace u příleţitosti 71. výročí vzniku
Československa věnovalo v deseti příspěvcích. Nejvíce článkŧ bylo k tématu
zveřejněno v týdnech od 23. do 29. října (3 příspěvky) a od 30. října do 5. listopadu
226
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1989 (4 příspěvky). Z hlediska ţánrŧ se jednalo o 4 úvodníky, 3 zprávy ČTK, jednu
vlastní redakční zprávu, jednu reportáţ a jeden projev funkcionáře KSČ.
Tabulka č. 16: Počty článků v Pravdě a Rudém právu týkajících se
demonstrace ze dne 28. října 1989 v jednotlivých týdnech (podzim 1989)

Týden
Pravda
Rudé právo

9.-15.10.

16.-22.10. 23.-29.10. 30.10.-5.11.
1
0
2
2
2
1
3
4

Tabulka č. 17: Počty článků v Rudém právu
týkajících se demonstrace ze dne 28. října 1989

Rudé právo
Pŧvodní materiály
Zprávy
Komentáře, úvodníky
Reportáţe
Převzaté materiály
Zprávy ČTK
Projevy funkcionářŧ ÚV
KSČ
CELKEM: 10 příspěvkŧ

5. 4. 2

Říjen

Listopad
0
4
1

1
0
0

2

1

1

0

8

2

Obsahová analýza

Na blíţící se výročí vzniku Československa a spolu s ním očekávané „pokusy
opozičních skupin rozvinout aktivitu“ upozornil generální tajemník ÚV KSČ Miloš
Jakeš ve svém projevu předneseném na 15. zasedání ÚV KSČ, které se konalo v Praze
ve dnech 11. a 12. října 1989. 228 S patřičným dŧrazem zde uvedl, ţe komunisté nebudou
„vyklízet pozice protisocialistickým silám“ a ţe nedopustí, aby „strana ztratila vliv na
vývoj událostí“. Jakešŧv projev byl otištěn jak v Rudém právu, tak v západočeské
Pravdě.
Rudé právo publikovalo ve druhé polovině října roku 1989 celkem čtyři
úvodníky, v nichţ se spíše okrajově vyjadřovalo o protireţimních aktivitách. I tak lze
ale předpokládat, ţe vydání většiny z nich bylo naplánováno v souvislosti s blíţícím se
výročím 28. října 1918.

228
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V úvodníku s titulkem Závisí i na tvém činu 229, reagujícím na výše zmíněné
15. zasedání ÚV KSČ, redakce Rudého práva uvedla, ţe „rozhodně nelze počítat s tím,
ţe opoziční síly spolu se zahraniční reakcí své působení nějak zmírní“. Jistě není
náhoda, ţe dva dny před 28. říjnem publikovalo Rudé právo úvodník s titulkem
Otevřený rozhovor s mládeţí.230 Zdŧraznilo v něm potřebu otevřeného dialogu
s mládeţí a současně konstatovalo, ţe pokud se mladí lidé od komunistŧ nedozvědí
odpovědi na věci, které je zajímají, „budou je hledat jinde, a to třeba i ve zdrojích
nepřátelských socialistické společnosti“.
Pravda publikovala den před 71. výročím vzniku Československa komentář
V jaké ţijeme vlasti?231, jehoţ autorem byl zástupce šéfredaktora deníku František
Hykeš. Autor v úvodu komentáře porovnává ekonomickou a politickou situaci v ČSSR
se situací v okolních socialistických zemích a hodnotí ji jako výrazně lepší a stabilnější.
V další části článku se znovu vrací k Několika větám. Výsledek petiční akce označuje za
„fiasko“, ačkoliv měl podle jeho vyjádření „dokumentovat masovou nespokojenost
s našimi poměry“. Reakce a postoje lidí podle autora textu ukazovaly, „ţe uvaţují
v souvislostech, jednají uváţlivě a nechybí jim občanská odpovědnost za další vývoj
v zemi“. Protoţe „nebýt tomu tak, shromáţdili by šiřitelé Několika vět daleko více
podpisů, neţ se jim podařilo“. Z tohoto úryvku je patrné, ţe se redakce Pravdy snaţila
význam petice bagatelizovat a přesvědčit čtenáře o tom, ţe u veřejnosti nevyvolala větší
ohlas.
Autor komentáře také manipuloval s faktem, ţe se lidé báli petici podepsat.
Občané měli podle něj strach nikoli z represí ze strany reţimu, ale z toho, „aby pod
rouškou prohlubování demokracie nezavládla v našem státě anarchie, řízená ekonomika
se nezměnila v inflační dţungli, socialistická cesta se nezačala stáčet k burţoazní
demokracii“. Tato skutečnost měla představovat „pro protivníka zlé zklamání, prohru“,
ale pro KSČ a pro všechny, kteří si přáli ţít „v prosperující socialistické vlasti“ naopak
„vítězství“. Jak vyplývá z uvedených úryvkŧ, zástupce šéfredaktora Pravdy se nepřímou
cestou snaţil vzbudit dojem, ţe i chystaná demonstrace k 71. výročí vzniku
Československa bude jen bezvýznamnou epizodou, neboť většina občanŧ země podle
něj stále podporovala politiku KSČ.
229
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O tom, ţe uţ tomu tak v roce 1989 nebylo ani v západních Čechách, svědčí např.
Informace o politické situaci v Západočeském kraji k 14. listopadu 1989.232 Z okresu
Karlovy Vary mělo být podle této zprávy poukazováno na to, ţe „hodnocení současné
politické situace, jak je předkládáno centrálními orgány a které hovoří o jednotě
a podpoře pracujících současné politice, se rozchází se skutečnými názory pracujících,
v mnohých případech ovlivněných i západními sdělovacími prostředky“. Je tedy zřejmé,
ţe proklamace souhlasu s politikou KSČ, které se na stránkách Pravdy a Rudého práva
objevovaly hlavně na jaře a v létě roku 1989, nevyjadřovaly skutečné mínění
československých občanŧ. Tehdejší média se proto snaţila publikováním stanovisek
„skalních“ komunistŧ (a moţná i jejich vymýšlením) veřejnost přesvědčit, ţe většina
občanŧ Československa politiku KSČ stále podporuje.
Na demonstraci v centru Prahy uspořádanou u příleţitosti 71. výročí vzniku
Československa zareagovala Pravda v pondělí 30. října 1989 pouze otištěním zprávy
ČTK, kterou téhoţ dne publikovalo i Rudé právo. Zpráva informovala o tom, ţe
v sobotu 28. října 1989 došlo odpoledne v Praze na Václavském náměstí k „narušení
klidu, veřejného pořádku a státního svátku“.233 Demonstrace se podle ČTK zúčastnily
asi tři tisíce osob, mezi nimiţ měla být řada „provokatérů ze zahraničí, kteří za tímto
účelem přijeli do Prahy“. Jak zpráva dále uvádí, účastníci „protisocialistického
vystoupení“ nereagovali na výzvy národního výboru a příslušníkŧ VB k rozchodu
a naopak „stupňovali agresivitu“. Pořádkové síly na to konto pouţily „mírné
prostředky“ a „vytlačily demonstranty z Václavského náměstí a dalších míst středu
Prahy“. Cílem demonstrace bylo podle ČTK „zneuţít odkazu 28. října 1918 pro své
záměry, provokovat a vyvolávat konfrontaci“.
V souvislosti s výročím vzniku Československa informovala Pravda také o dění
v západních Čechách. Ve zprávě s titulkem V kraji klidný průběh 234 redakce uvedla, ţe
„koordinační výbory Hnutí za občanskou svobodu a Demokratické iniciativy
reprezentované protisocialistickými a kriminálně závadovými osobami hodlaly
uskutečnit v sobotu 28. října v některých místech Západočeského kraje provokační
shromáţdění“.

Cíl těchto shromáţdění

byl

podle

Pravdy

jediný:

„Vyvolat
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protisocialistické nálady, nedůvěru ve stabilitu našeho zřízení, a tím zbrzdit proces
přestavby a demokratizace.“
Redakce Pravdy ve zprávě ocenila jednání občanŧ kraje, kteří podle ní jako
v předchozích měsících „svými postoji, rozvahou a moudrostí“ prokázali „kladný vztah
k socialistické společnosti“. S odkazem na nízkou účast při shromáţdění v Plzni Pravda
s potěšením konstatovala, ţe „připravované pokusy o narušení veřejného pořádku
vyzněly naprázdno“, neboť se na „inkriminovaná místa přišli podívat pouze jedinci, a to
ještě spíše v očekávání nějaké senzace“.
Také Informace o politické situaci v Západočeském kraji k 14. listopadu 1989235
uvádí, ţe v uplynulém období nebyl „klid a pořádek narušen připravovanými akcemi
protispolečenských a protisocialistických sil“. Celkově se však podle této zprávy
projevila „zvýšená aktivita nelegálních struktur“ – narŧstal počet případŧ rozšiřování
letákŧ a anonymních dopisŧ, které byly zaslány např. redakci deníku Pravda či
vedoucímu tajemníkovi Městského výboru KSČ v Plzni. Obsahem dopisŧ a letákŧ mělo
být „vulgární a hrubé napadání KSČ a socialismu“.
Rudé právo zareagovalo na demonstraci v centru Prahy pořádanou u příleţitosti
71. výročí vzniku Československa reportáţním článkem Zneuţili 28. října236. Autoři
článku na několika místech konstatují, ţe demonstrace měla být především „senzací“
pro západní sdělovací prostředky, a upozorňují na údajné agresivní chování účastníkŧ
demonstrace. Na obhajobu policejního zásahu proti demonstrantŧm uvádějí, ţe „kaţdý
z účastníků nepovoleného shromáţdění měl dost moţností Václavské náměstí včas bez
úhony opustit“, přesto však „muselo být vůči jednotlivým osobám pouţito obušků“.
Téma demonstrace uspořádané u příleţitosti výročí 28. října 1918 uzavřelo Rudé
právo vlastní redakční zprávou z tiskové konference k jednání vlády ČSSR237, která se
uskutečnila 2. listopadu 1989. Vzhledem k tomu, ţe je tématu říjnové demonstrace
v centru Prahy věnována více neţ polovina prostoru této zprávy, lze předpokládat, ţe se
na tiskové konferenci o demonstraci obsáhle diskutovalo. Ze zprávy je patrná snaha
vzbudit dojem, ţe demonstrace byla neúspěšná a nezískala širší okruh příznivcŧ:
z informace ministerstva vnitra ČSSR prezentované na jednání vlády mělo vyplynout,
235
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ţe se „nesplnilo očekávání těch, kteří počítali s masovým protisocialistickým
vystoupením a dokonce k němu vyzývali“. Tím se podle vedoucího tiskového odboru
Úřadu předsednictva vlády ČSSR Miroslava Pavla „znovu ukázalo, ţe naši občané
v naprosté většině podporují vládu v její politice reforem a současné stability, v politice
obnovy i zachování všeho pozitivního z minulých let“.

5. 5 Listopad a prosinec 1989
Tato kapitola se věnuje obsahové analýze deníkŧ Pravda a Rudé právo se
zaměřením na události tzv. sametové revoluce, pro niţ se stal impulsem brutální
policejní zásah vŧči pokojné studentské manifestaci na Národní třídě v Praze ze
17. listopadu 1989. Předmětem zkoumání byly články ve výše uvedených denících,
které se zabývaly vývojem politické situace v zemi v listopadu a prosinci roku 1989.
Obraz prvních dnŧ po 17. listopadu 1989 byl porovnán také s deníky Svobodné slovo
a Mladá fronta, neboť tato periodika se na rozdíl od Rudého práva a Pravdy snaţila od
počátku informovat o politickém dění objektivně.

5. 5. 1

Kvantitativní analýza

Pravda publikovala k vývoji politické situace v Československu od 20. listopadu
do 30. prosince 1989 celkem 546 příspěvkŧ. Vzhledem ke své podstatě – byla
regionálním deníkem – zaměřila svoji pozornost nejen na situaci v Praze, ale také na
aktuální dění v Západočeském kraji.
Nejvíce příspěvkŧ zveřejnila v týdnu od 27. listopadu do 3. prosince (122),
v dalších třech týdnech se počet publikovaných článkŧ pohyboval okolo stovky.
Největší podíl mezi příspěvky zveřejněnými v prŧběhu celého zkoumaného období
zaujímaly zprávy ČTK (42 %), s větším odstupem za nimi následovaly vlastní redakční
zprávy Pravdy (25 %). Převáţnou část příspěvkŧ tvořily převzaté materiály (63 %),
vlastních článkŧ publikovala Pravda méně (37 %).
V prvních třech týdnech po 17. listopadu 1989 se Pravda k vývoji politického
dění vyjadřovala jen výjimečně, komentáře a úvodníky se na stránky deníku ve větší
míře vrátily aţ v týdnu od 11. prosince 1989, tedy po jmenování tzv. vlády národního
porozumění, v níţ tvořili většinu nekomunističtí ministři. Toto zjištění opět odkazuje na
opatrnost redakce, s níţ přistupovala k prezentování vlastních názorŧ, a vyčkávání,
jakým směrem se bude politická situace dále vyvíjet. Ačkoli nebyla provedena
113

kvantitativní analýza článkŧ v Rudém právu za celé zkoumané období, je zřejmé, ţe
deník ÚV KSČ otiskoval své vlastní názory na vývoj politického dění častěji neţ
Pravda uţ od prvního týdne po 17. listopadu 1989. Zatímco Pravda v týdnu od 20. do
26. listopadu nepublikovala ţádný komentář či úvodník, Rudé právo jich zveřejnilo pět.
V následujícím týdnu (od 27. listopadu do 3. prosince) publikovalo Rudé právo patnáct
komentářŧ či úvodníkŧ, Pravda oproti tomu jen dva.
Tabulka č. 18: Počty článků v Pravdě věnovaných vývoji politické situace v Československu po
17. listopadu 1989

Pravda

20.1126.11.

27.113.12.

Pŧvodní materiály
Zprávy
28
Komentáře,
0
úvodníky
Rozhovory
0
Reportáţe
1
Stanoviska redakce
1
Pravdy
Ankety/besedy
0
Odpovědi na dotazy
0
čtenářŧ
Kombinované materiály
Komb. zprávy ČTK
0
+ Pravda
Převzaté/zpracované materiály
Ohlasy/stanoviska
3
Zprávy ČTK
31
Zprávy převzaté z
0
RP
Projevy funkcionářŧ
ÚV KSČ/z diskus.
vystoupení na
zasedání ÚV KSČ
Ze zahr. tisku
Oficiální
provolání/stanoviska
Ostatní
CELKEM:
546 příspěvkŧ

4.12.10.12.

11.1217.12.

18.12.24.12.

25.12.30.12.

30

24

31

18

6

2

3

6

7

2

1
3

2
4

7
5

5
1

2
1

1

1

2

0

0

0

1

1

4

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

11
58

7
57

13
42

27
31

10
11

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

10

12

6

0

3

0

1

0

0

2

1

1

76

122

106

109

99

34

Pozn.: kategorie „Ostatní“ zahrnuje např. převzaté materiály reagující na aktuální politické dění,
ţivotopisy prezidentských kandidátů, jejich projevy apod.
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5. 5. 2

Obsahová analýza

5. 5. 2. 1

Obraz prvních dnů po 17. listopadu 1989 na stránkách
západočeské Pravdy, Rudého práva, Svobodného slova a Mladé
fronty

Den po brutálním policejním zásahu proti pokojné studentské manifestaci
v centru Prahy, k němuţ došlo v pátek 17. listopadu 1989, publikovalo Rudé právo
vlastní redakční zprávu238, v níţ informovalo o studentském shromáţdění na Albertově
a následném pochodu demonstrantŧ do centra města. Rudé právo pochopitelně zaujalo
k manifestaci negativní postoj. Uvedlo například, ţe „uţ na Albertově a potom během
pochodu se na transparentech a ve skandovaných pokřicích objevovala a postupně
převládala hesla, která napadala představitele KSČ, vedoucí úlohu komunistické strany,
poţadovala zrušení milicí, demisi vlády, svobodné volby apod.“. Zpráva se ovšem ani
slovem nezmínila o provedeném policejním zákroku na Národní třídě, pouze
konstatovala, ţe „k udrţení veřejného pořádku v centru města byli povoláni příslušníci
VB“, kteří „ověřovali totoţnost účastníků demonstrace“ a posléze předvedli kolem
stovky osob na místní oddělení VB.
Svobodné slovo publikovalo k tématu událostí 17. listopadu 1989 reportáţní
článek239, který měl oproti zprávě otištěné téhoţ dne v Rudém právu zcela odlišné
vyznění. Reportérka Radka Kvačková hned v úvodu článku uvedla, ţe manifestace
praţských vysokoškolákŧ byla „prvním skutečně zásadním pokusem o otevřenou
diskusi“. Shromáţdění studentŧ podle ní také ukázalo, ţe „mladí lidé nejsou ochotni
akceptovat zdaleka všechno, co se jim předkládá“. Dále vyjádřila potěšení nad tím, ţe
se „podařilo, aby oficiální zástupci společnosti a ti, kdo si přejí jednat zcela nezávisle,
vykročili stejnou cestou“. K tomuto článku připojila redakce část zprávy ČTK, která se
plně drţela proreţimní linie a studentskou manifestaci odsoudila. Policejní zákrok
zpráva ČTK také přímo nepojmenovala, ale zmínila se o něm poněkud zaobaleně
tvrzením, ţe „pořádkové jednotky byly nuceny přijmout opatření k zajištění klidu
a pořádku“.

238
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lou. Demonstrace studentŧ. Rudé právo. 18. 11. 1989, roč. 69, č. 272, s. 1.
KVAČKOVÁ, Radka. Vzrušeně, ale společně. Svobodné slovo. 18. 11. 1989, roč. 45, č. 272.
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Mladá fronta téhoţ dne zveřejnila zprávu Kdyţ skončil průvod240, jejíţ část byla
totoţná se zprávou ČTK otištěnou 18. listopadu 1989 ve Svobodném slově. K této
zprávě redakce připojila prohlášení ÚV SSM, jenţ vyzval fakultní výbory SSM k tomu,
aby se zasadily proti případným neoprávněným postihŧm studentŧ, kteří se zúčastnili
páteční manifestace.
Západočeská Pravda o studentské manifestaci v Praze a jejím následném
násilném potlačení policejními jednotkami neinformovala v sobotu 18. listopadu 1989
vŧbec. Na titulní straně přinesla pouze zprávu o shromáţdění pedagogických
pracovníkŧ a studentŧ Pedagogické fakulty v Plzni, které se v krajském městě konalo
17. listopadu 1989 u příleţitosti Mezinárodního dne studentstva. 241
První informace o pátečních událostech v Praze se ke čtenářŧm Pravdy dostaly aţ
v pondělí 20. listopadu 1989 prostřednictvím zprávy ČTK242 otištěné na druhé straně
listu. Podobně jako zpráva v Rudém právu zveřejněná v sobotu 18. listopadu, i tento text
o událostech z pátečního večera referoval z proreţimní pozice. Jak zpráva uvedla, jiţ
v prŧběhu vzpomínkové akce na vyšehradském Slavíně u hrobu K. H. Máchy „byly
snahy učinit z ní demonstrativní vystoupení proti socialistickému společenskému zřízení,
KSČ a vládě“. Zpráva dále zdŧraznila, ţe účastníci „nepovolené akce“ byli v prostoru
Národní třídy a Pernštýna déle neţ 50 minut vyzýváni k rozchodu, načeţ se část lidí
rozešla. Zbývajících asi 2000 osob pokračovalo podle ČTK v demonstraci a stupňovalo
„agresivní chování“. Zákrok policejních jednotek na Národní třídě zpráva přiznala,
ovšem s odŧvodněním, ţe šlo o „obnovení pořádku a klidu“. Zpráva ČTK také
dementovala informaci o úmrtí studenta Martina Šmída v dŧsledku zranění utrpěných
při policejním zásahu dne 17. listopadu 1989, kterou v sobotu 18. listopadu odvysílal
Hlas Ameriky.
Zatímco Pravda zveřejnila v pondělí 20. listopadu 1989 k tématu událostí
17. listopadu 1989 pouze výše uvedenou zprávu ČTK, Rudé právo zahájilo kampaň
proti politické aktivizaci veřejnosti se vší razancí. V úvodníku Rozhodně proti
provokacím243 označilo vzpomínkové shromáţdění k uctění památky Jana Opletala za
„předem připravený pokus k vyvolání záměrné provokace“ a konstatovalo, ţe
240
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příslušníci VB byli povoláni aţ poté, kdy „část účastníků manifestace odešla do ulic
vnitřní Prahy a hrozilo ohroţení veřejného pořádku“. Příslušníci VB podle Rudého
práva vyzývali „pokřikující demonstranty k rozchodu, avšak hlas rozumu nebyl
vyslyšen a agresivní jádro demonstrantů vyvolalo střet se silami pořádku“. Redakce
Rudého práva zakončila úvodník výzvou k zachování rozvahy a odsouzení
„provokací“, jejichţ cílem „není zdokonalení socialismu a zlepšení ţivota lidí, ale
společenský chaos“.
Další články publikované v Rudém právu téhoţ dne (včetně jiţ zmíněného
úvodníku) si vzaly na mušku zejména dezinformaci o úmrtí studenta Martina Šmída,
která komunistŧm poslouţila jako záminka pro ostré útoky proti opozičním aktivistŧm.
Podle slov předsedy vlády ČSR Františka Pitry, pronesených při jeho nedělním
vystoupení v Čs. televizi, tato dezinformace dokázala, ţe „organizátoři těchto
provokací se neštítí ničeho, ţe jim není doslova nic svaté“ a ţe byli vysokoškoláci
a umělci zneuţiti. 244
Rudé právo přineslo v pondělí 20. listopadu 1989 také reportáţní článek
o událostech, které se v Praze odehrály v pátek večer.245 Autor článku uvádí, ţe byl jako
zpravodaj Rudého práva jejich svědkem, informace o dění v praţských ulicích ovšem
úmyslně zkresluje. Tvrdí například, ţe „ke střetům a pouţití obušků docházelo, kdyţ
konkrétní osoba kladla odpor při předvádění nebo zjišťování totoţnosti“ a ţe neviděl
brutální jednání příslušníkŧ VB, které líčily rozhlasové stanice Svobodná Evropa a Hlas
Ameriky.
Jak vyplývá z dalšího příspěvku v Rudém právu, do redakce deníku telefonovala
řada lidí, kteří upozorňovali na to, ţe očité svědectví redaktora Jiřího Kohouta
neodpovídá skutečnosti. Rudé právo na to konto udělalo rozhovor se dvěma příslušníky
VB, kteří byli přítomni na Národní třídě v době, kdyţ došlo k policejnímu zásahu. Oba
příslušníci samozřejmě vykreslili shromáţděné občany v co nejhorším moţném světle
a neváhali přitom pouţít ani nehorázné lţi – lidé podle jejich vyjádření reagovali na
výzvy k rozchodu agresivně a část demonstrantŧ se na Národní třídě měla přesunout na
lešení, odkud měla házet „lahve, kameny, kusy ţeleza, zkrátka co komu přišlo do ruky“.
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Jeden z příslušníkŧ v rozhovoru uznal, ţe zákrok byl tvrdý, ale jak vzápětí doplnil – byl
vyvolán „nadměrnou agresivitou davu, napadáním příslušníků, házením předmětů“.246
Rudé právo otisklo v pondělí 20. listopadu 1989 na titulní straně také dva ohlasy
čtenářŧ, kteří události uplynulých dnŧ velmi ostře odsoudili. Čtenářka Vlasta Sovová
z Prahy 10 na adresu demonstrujících studentŧ uvedla, ţe část z nich svým jednáním
„vlastně poplivala památku Jana Opletala i popravených, umučených a vězněných
studentů v koncentračních táborech fašistického Německa“.247
Jaroslav Kubec z Chrastavy u Liberce zase vyjádřil rozhořčení nad tím, ţe
praţské Hudební divadlo v Karlíně v sobotu 18. listopadu večer nehrálo a ţe reţisér
namísto představení nechal přečíst „jakousi petici herců praţských divadel“. Tento
postup pisatel označil za „znásilňování diváků“, neboť byli podle něj nuceni
„poslouchat to, o co oni nestojí“.248
Téhoţ dne přišlo Rudé právo ještě s nenávistným článkem „,Revoluční‘
maloměšťák – brzda přestavby“249, v němţ se mimo jiné vrátilo k událostem roku 1968.
Z článku je cítit veliká zášť proti lidem jiného politického smýšlení, která vyplývá na
povrch především emociálně zabarvenými výrazy. O roce 1968 autor článku například
uvedl, ţe „díky slabosti tehdejšího vedení se ,revolučním‘ maloměšťákům podařilo
vymanévrovat KSČ na okraj společnosti a otevřít brány k politické moci hrobařům
socialismu“. V závěru 80. let se podle autora textu „revoluční maloměšťák“ znovu
objevil na scéně, a to ve snaze „zneklidňovat společnost, vyvolat v ní nejistotu
a ochromit její akceschopnost“.
V pondělí 20. listopadu 1989 se vývojem politické situace v zemi na svém
mimořádném

zasedání

zabývalo

předsednictvo

západočeského

KV

KSČ.250

Demonstrace v centru Prahy samozřejmě odsoudilo a negativně se vymezilo i vŧči
chystané generální stávce. Schválilo také znění dopisu pro ÚV KSČ, v němţ ústřední
stranický orgán ubezpečilo, ţe cesta nastoupená KSČ má v podporu drtivé většiny
občanŧ Západočeského kraje. Současně poţádalo ÚV KSČ a komunisty ve státních
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orgánech o „přijetí okamţitých a rázných opatření proti všem, kdo poškozují zájmy naší
socialistické vlasti“.251
Předsednictvo KV KSČ se téhoţ dne shodlo ještě na textu svého provolání.
Události, které se odehrály v Praze ve dnech 17. aţ 19. listopadu 1989, v něm označilo
za „zjevné zneuţití pietní vzpomínky na Jana Opletala a další studenty, oběti fašistické
zvůle před 50 lety“, jenţ „odporuje cítění všech poctivě smýšlejících lidí naší vlasti“.
Současně se obrátilo ke komunistŧm, studentŧm, mládeţi i široké veřejnosti s výzvou
„k zaujetí rozhodných postojů proti snahám protisocialistických sil o narušení
veřejného pořádku“. Poněkud překvapivé je, ţe toto prohlášení nebylo otištěno
v Pravdě. První stanovisko KV KSČ k vývoji politické situace v zemi bylo v krajském
deníku zveřejněno aţ 24. listopadu 1989, tedy týden po násilném potlačení studentské
manifestace na Národní třídě v Praze.
Jak vyplývá z dochovaných archivních materiálŧ, diskuse na mimořádném
zasedání KV KSČ dne 20. listopadu 1989 byla velmi bouřlivá, neboť krajské stranické
funkcionáře evidentně vyvedl z míry fakt, ţe se veřejnost aktivizovala a jasně vyjádřila
svoji nespokojenost s vládnoucím reţimem. Diskusní příspěvky členŧ předsednictva
KV KSČ dokládají, ţe se straničtí funkcionáři obávali především toho, aby stávkové
hnutí nezískalo podporu u dělníkŧ v podnicích.
Členové předsednictva KV KSČ se na svém mimořádném zasedání kriticky
vyjadřovali také k činnosti sdělovacích prostředkŧ, zejména k jejich „nejednotnosti“.
Jak jiţ bylo zmíněno výše, některé deníky, např. Svobodné slovo nebo Mladá fronta,
zaujaly jiţ v pondělí 20. listopadu 1989 kritický postoj k policejnímu zásahu na Národní
třídě v Praze, zatímco Rudé právo tento zákrok schvalovalo.
Vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Plzni Jan Kreidl ve svém ostrém
diskusním příspěvku volal po zvýšení ofenzívnosti Pravdy (pro připomenutí znovu
dodejme, ţe Pravda k 20. listopadu 1989 publikovala o vývoji politické situace
v Československu pouze jednu zprávu ČTK a se zveřejněním vlastních příspěvkŧ
vyčkávala) a současně poţadoval, aby stávkující herci Divadla J. K. Tyla v Plzni
uhradili škody vzniklé tím, ţe divadlo v neděli 19. listopadu 1989 nehrálo. Poţadavek
na odčinění škod zpŧsobených stávkou divadelníkŧ se o několik dní později skutečně
objevil ve stanovisku MěstV KSČ v Plzni publikovaném v Pravdě.252
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Předsednictvo KV KSČ na svém mimořádném zasedání doporučilo, aby se
v podnicích a institucích trvale věnovala pozornost politické situaci, aby se „všemi
formami rozvíjela masová politická práce a aby se ve sdělovacích prostředcích
publikovaly pozitivní příklady“. Téhoţ dne se předsednictvo rozhodlo svolat plenární
zasedání KV KSČ na čtvrtek 23. listopadu 1989.
Jak jiţ bylo uvedeno výše, Svobodné slovo zaujalo k vývoji politické situace
v zemi po 17. listopadu 1989 zcela jiný postoj neţ Rudé právo. V pondělí 20. listopadu
1989 otisklo prohlášení ústředních orgánŧ Československé strany socialistické
a redakce Svobodného slova a redakce Ahoje na sobotu 253, které policejní zákrok ze
17. listopadu 1989 odmítlo. V tentýţ den, kdy Rudé právo vytáhlo do boje proti
„revolučním maloměšťákům“254, Svobodné slovo ţádalo, aby se k řešení událostí
podobným těm ze 17. listopadu 1989 uţ nikdy nepouţilo násilí, a vyslovilo dŧrazný
poţadavek prošetření policejního zákroku. Na titulní straně otisklo také svědectví
studenta 6. ročníku všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze vypovídající
o krutosti policejního zásahu na Národní třídě.
Mladá fronta publikovala v pondělí 20. listopadu 1989 prohlášení přijaté na
mimořádném společném zasedání předsednictva Městského výboru SSM v Praze
a Městské vysokoškolské rady SSM255. Svazáci označili policejní zákrok proti
studentŧm na Národní třídě za „neadekvátní a politicky neuváţený“ a obrátili se na
Generální prokuraturu ČSSR s ţádostí o prošetření postupu pořádkových sil. Současně
ţádali Federální shromáţdění o vytvoření komise pro „přešetření všech skutečností
váţících se k těmto událostem“.
Téhoţ dne redakce Mladé fronty vyjádřila také svŧj vlastní názor na události
uplynulých dnŧ. Odmítla pouţití síly a konstatovala, ţe „i kdyby měly zásahy
pořádkových sil zákonné oprávnění, nemohou řešit podstatu současných společenských
problémů“.256 Současně vyslovila poţadavek dŧkladného vyšetření brutálního zásahu
proti demonstrantŧm a ţádala, aby uţ byl „konečně zahájen politický dialog o všech
problémech naší vlasti“.
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Západočeská Pravda se vývoji událostí po 17. listopadu 1989 začala více věnovat
aţ v úterý 21. listopadu. Na titulní straně zveřejnila odsuzující stanovisko předsednictva
krajského výboru Národní fronty (dále KV NF) s titulkem Potřebujeme klid
a pořádek257,

které

události

uplynulých

dnŧ

v Praze

označilo

za

snahy

„nezodpovědných protisocialistických sil“ o „destabilizaci politické situace a vytváření
ovzduší neklidu a strachu v naší zemi“.
S odkazem na dezinformaci o úmrtí studenta Martina Šmída předsednictvo KV
NF odsoudilo praţské události stejnými slovy, která byla obsaţena i v dopise KV KSČ
ústřednímu výboru strany ze dne 20. listopadu 1989: „S plnou rozhodností odmítáme
tyto zákeřné provokace a lţivé osočování našeho socialistického zřízení. Odmítáme
demagogický nátlak různých politických samozvanců a nelegálních skupin, které se
neštítí vyuţít těch nejhanebnějších prostředků a provokací k tomu, aby zastavili cestu
socialistického rozvoje naší společnosti i za cenu konfrontace se státní mocí“.
Pravda, stejně jako Rudé právo, otiskla v úterý 21. listopadu 1989 také zprávu
ČTK ze zasedání vlád ČSSR, ČSR a SSR k událostem 17. listopadu 1989. Vlády na
svém mimořádném zasedání velmi razantně odmítly demonstrace v centru Prahy
a označily je za „protisocialistická vystoupení“ a „provokace“.258 Zároveň vyjádřily
souhlas s policejním zákrokem proti demonstraci ze 17. listopadu 1989 a pokusily se jej
ospravedlnit tvrzením, ţe „ţádná vláda v právním státě nemůţe trpět porušování ústavy
a zákonů své země“. V závěru svého prohlášení předznamenaly moţnost dalšího
mocenského zásahu proti pouličním demonstracím, a to konstatováním, ţe „vlády
ČSSR, ČSR a SSR budou v souladu se svými ústavními povinnostmi energicky chránit
zájmy socialistické společnosti i zákonná práva občanů ČSSR“.
Téhoţ dne přišla Pravda poprvé s tím, ţe „protisocialistická vystoupení“ ve
svých vyjádřeních a stanoviscích odsuzují občané Západočeského kraje. V článku
prezentujícím několik těchto stanovisek 259 přitom redakce převzala titulek z úvodníku
publikovaného předchozí den v Rudém právu – Rozhodně proti provokacím.
Velmi střízlivě oproti tomuto „údernému“ článku, v němţ redakce Pravdy
označila páteční manifestaci u příleţitosti výročí 17. listopadu 1939 za „protistátní
demonstraci“, pŧsobí naopak zpráva ČTK o pondělním shromáţdění občanŧ na
Václavském náměstí v Praze, otištěná rovněţ na titulní straně Pravdy.
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ČTK ve zprávě informovala o tom, ţe se 20. listopadu 1989 odpoledne Václavské
náměstí zaplnilo více neţ sto tisíci občany, kteří protestovali proti zákroku pořádkových
sil vŧči účastníkŧm studentského prŧvodu v pátek 17. listopadu 1989 a poţadovali
zásadní politické reformy. 260 Pondělní demonstrace byla podle ČTK „vyjádřením
projevů nespokojenosti s postupem přestavby a demokratizace a s represívními
opatřeními státních orgánů“. Na místo očekávaných frází o „protisocialistických
ţivlech“ zde ČTK také uvedla, ţe účastníci shromáţdění „zachovávali pořádek a sami
eliminovali případné snahy o jeho narušení“.
Vysvětlení pro to, proč měla zpráva ČTK ve srovnání s redakčními články
Pravdy a Rudého práva odlišný tón, poskytuje zpráva publikovaná 23. listopadu 1989
ve Svobodném slově.261 Všechny redakční kolektivy ČTK podle této zprávy
jednoznačně odsoudily zásah pořádkových sil proti demonstraci studentŧ dne
17. listopadu 1989 jako nadměrný a politicky neuváţený. Současně se shodly na tom, ţe
je třeba o dění v Československu informovat objektivně. Jak tedy tato zpráva potvrzuje,
ČTK se velmi brzy po událostech 17. listopadu 1989 vymkla z područí KSČ a i na
stránky západočeské Pravdy se tak díky ní dostávaly objektivní informace o dění na
Václavském náměstí v Praze.
V úterý 21. listopadu 1989 otiskla Pravda článek Trapná fraška262, odsuzující
dění v plzeňském Komorním divadle před sobotní premiérou Černé komedie od Petra
Schaffera. Začátek premiéry byl toho dne odloţen asi o 15 minut, neboť předtím herec
Pavel Pavlovský přečetl jménem souboru upravené prohlášení z Realistického divadla
v Praze a herci se přihlásili k poţadavkŧm svých praţských kolegŧ a k podpoře
studentské stávky. Článek Trapná fraška tento akt odsoudil, vyjádřil se o něm jako
o předem připravené akci a uvedl, ţe diváci byli při zpěvu hymny, která následovala po
přečtení prohlášení, „donuceni vstát“. Dění před premiérou navíc označil za „porušení
kulturní etiky“, které narušilo celkovou atmosféru premiéry a navíc pŧsobilo trapně.
Na tomto místě je vhodné uvést, ţe článek Trapná fraška nebyl dílem redakce
Pravdy, neboť jeho text o den dříve odvysílalo krajské studio Čs. rozhlasu v Plzni. Jak
vysvětluje Anton (1999, s. 18), jeho autorem nebyl ani ţádný z rozhlasových redaktorŧ,
ale šlo o příspěvek externího spolupracovníka. Jeho jméno bohuţel není známo.
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Jak jiţ naznačily příspěvky publikované ve Svobodném slově v pondělí
20. listopadu 1989, tento deník zvolil po událostech 17. listopadu 1989 zcela opačný
kurz, neţ jaký zastávalo Rudé právo společně se západočeskou Pravdou. V úterý
21. listopadu Svobodné slovo zveřejnilo stanovisko členŧ Čs. strany socialistické, které
páteční policejní zásah ostře odsoudilo: „Naše svědomí nám nedovoluje mlčet. Co
nejrozhodněji odsuzujeme brutální zákrok bezpečnostních sloţek proti účastníkům
páteční manifestace studentstva, zvláště odmítáme nasazení protiteroristických jednotek
proti bezbranným občanům.“263 Členové Čs. strany socialistické ve svém prohlášení
současně ţádali záruky, aby uţ se podobné zákroky neopakovaly.
Téhoţ dne otisklo Svobodné slovo i část prohlášení stávkového výboru praţských
vysokoškolákŧ, v němţ studenti vyzvali dělníky a rolníky ke stávce a k podpoře svých
poţadavkŧ.264 Kaţdý den publikovalo také reportáţní články z demonstrací na
Václavském náměstí v Praze, které podporovaly protesty veřejnosti proti bezpráví
totalitního reţimu.
Svobodné slovo, podobně jako Rudé právo a Pravda, po událostech 17. listopadu
1989 zveřejňovalo i stanoviska pracovních kolektivŧ k aktuální politické situaci. Tato
prohlášení vyznívala pochopitelně zcela jinak, neţ jak tomu bylo ve výše jmenovaných
denících. Dělníci, jejichţ názory Svobodné slovo publikovalo, vyjadřovali nesouhlas
s prohlášením vlády, které schválilo policejní zásah na Národní třídě v Praze,
a podporovali stávku studentŧ a umělcŧ. Během prvního týdne po událostech
17. listopadu 1989 přineslo Svobodné slovo také několik dalších svědectví občanŧ
z policejního zásahu na Národní třídě.
Mladá fronta informovala o vývoji politické situace v zemi po událostech
17. listopadu 1989 podobným zpŧsobem jako Svobodné slovo. Věnovala se situaci na
vysokých školách, publikovala reportáţe z demonstrací na Václavském náměstí v Praze,
otiskovala stanoviska pracovních kolektivŧ, která vyjadřovala protest proti zásahu na
Národní třídě a podporovala akce studentŧ a umělcŧ. V rubrice Minuty našeho času
dotázaní občané redakci otevřeně sdělovali své názory na aktuální dění a vyjadřovali se
kriticky k politickým poměrŧm v republice.
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Redakce Mladé fronty velmi ostře zkritizovala situaci, do níţ zemi přivedla vláda
jedné strany, v komentáři O rozvaze265, publikovaném ve středu 22. listopadu 1989.
Uvedla v něm například, ţe přímou příčinou toho, ţe lidé vyšli do ulic, je „oddalování
politických reforem a nehledání východisek ze slepé uličky, ve které se naše společnost
ocitla“. Zásah bezpečnostních sil na Národní třídě v Praze byl podle redakce „uţ jenom
onou pověstnou poslední kapkou, kterou pohár trpělivosti přetekl“. Redakce současně
zdŧraznila, ţe „bez politických reforem skutečně otevřeného dialogu se všemi, kterým
není osud této země lhostejný, nelze najít skutečné východisko“.
Ve středu 22. listopadu 1989 Pravda poprvé informovala také o vývoji politické
situace v Plzni. Ve zprávě Oč jde studentům266 uvedla, ţe posluchači Vysoké školy
strojní a elektrotechnické (VŠSE) a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
vstoupili v úterý 21. listopadu do tzv. okupační stávky a ţe se přihlásili ke stanovisku
praţských studentŧ a navíc ho rozšířili o specifické poţadavky na zlepšení podmínek
vysokého školství a zdravotnictví v Plzni.
Zpráva v Pravdě byla pochopitelně tendenční, studentŧm vkládala do úst své
vlastní fráze jako například tvrzení, ţe jim „nejde o konfrontaci a rozdmýchávání
antisocialistických vášní“, ale ţe touto cestou chtějí vyjádřit „nesouhlas s postupem
demokratizace a ekonomické reformy“. Zpráva se navíc vŧbec nezmínila o tom, ţe do
stávky vstoupila také plzeňská pedagogická fakulta. Na druhé straně listu redakce pouze
sdělila, ţe se posluchači a učitelé pedagogické fakulty sešli „na studentském fóru ve
velkém sále Domu kultury ROH“.267 Pravda na druhou stranu informovala o úterní
manifestaci před lékařskou fakultou, jíţ se zúčastnily asi 3 tisíce lidí, i o prvním
shromáţdění na náměstí Republiky v Plzni. Ve druhém případě ovšem chybně uvedla
počet účastníkŧ: zatímco redakce Pravdy psala o 6 tisících zúčastněných, ve skutečnosti
se na náměstí spontánně sešlo jen několik set lidí. (Anton, 1999, s. 29, 33)
Téhoţ dne, ve středu 22. listopadu 1989, zveřejnila Pravda na titulní straně jedno
z vŧbec nejtvrdších stanovisek k vývoji politické situace v zemi, která se na stránkách
deníku objevila – červeně orámovaný dopis milicionářŧ Západočeského kraje
ústřednímu výboru KSČ. 268 Krajští příslušníci Lidových milicí ve svém prohlášení
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otevřeně vyhroţovali pouţitím síly proti pouličním demonstracím: „Jsme přesvědčeni,
ţe dnes, stejně tak jako v roce 1948 a 1968 je třeba říci rozhodné slovo a postavit proti
kontrarevolučním silám naši sílu, sílu komunistické strany a našich Lidových milicí, aby
bylo zabráněno dalším snahám o rozvracení socialistické republiky.“ V dopise také
uvedli, ţe podle jejich názoru byl „zákrok bezpečnostních sloţek přiměřený situaci,
kterou vyvolaly kontrarevoluční síly“, a vyzvali stranické a státní orgány k tomu, aby
„vyšetřily a vyvodily všechny důsledky u osob, které tuto akci organizovaly a které se jí
aktivně zúčastnily“. Zároveň tyto orgány ţádali, aby „při případných příštích
protisocialistických akcích byly především pouţity jednotky Lidových milicí“. V závěru
svého dopisu vedení strany ubezpečili, ţe „plně podpoří ÚV KSČ ve všech akcích, které
budou realizovány na obranu a rozvoj socialistických vymoţeností v ČSSR“. Text svého
prohlášení milicionáři zakončili tradičním heslem „Republiku si rozvracet nedáme!“.
Dopis západočeských Lidových milicí adresovaný ÚV KSČ ocenil na plenárním
zasedání KV KSČ, které se konalo ve čtvrtek 23. listopadu 1989, Václav Kolena, člen
pléna KV KSČ a předválečný člen strany: „Kdyţ jsem četl v Pravdě dopis našich
Lidových milicí, tak jsem byl strašně rád, protoţe to bylo muţné slovo. O tom, co je
třeba dělat, a o tom, kdo chce stranu a společenský řád bránit.“ Z uvedeného úryvku
vyplývá, ţe někteří členové KV KSČ vskutku patřili ke „skalním“ komunistŧm
a podporovali moţnost řešení vypjaté politické situace mocenskými prostředky.
Na tomto místě je vhodné uvést, ţe západočeští milicionáři měli skutečně
v úmyslu své hrozby realizovat. Jak vysvětluje Martinovský (2004, s. 427), téhoţ dne,
kdy bylo prohlášení milicionářŧ Západočeského kraje publikováno, odjelo do Prahy
27 autobusy 1 000 ozbrojených příslušníkŧ LM z Plzně. Milice nakonec nasazeny
nebyly, ale přesto musel náčelník hlavního štábu LM přes hodinu iniciativní plzeňské
milicionáře přesvědčovat, aby odjeli.
Zajímavé zjištění v této souvislosti přináší také denní informace StB
z 24. listopadu 1989. Zpráva uvádí, ţe milicionáři závodu Ústředního zásobování
(ÚZO) podniku Škoda vyjádřili k prohlášení Lidových milic Západočeského kraje
„značné rozladění“, neboť se ani oni, ani podnikové velení LM s uvedeným
prohlášením před publikováním neseznámili. Kvŧli tomuto nečestnému jednání hodlali
zaslat stíţnost KV KSČ. (Benda, 2000, s. 848-849)
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Bojovný tón ve svém stanovisku k vývoji politické situace v zemi zvolil také
Městský výbor KSČ v Plzni. 269 Schválil zákrok policejních sil proti studentské
manifestaci na Národní třídě v Praze, demonstrace v centru Prahy označil za „nepokoje
a provokace“ a „otevřenou snahu o kontrarevoluci a likvidaci socialistického
společenského zřízení“, odmítl stávku divadel, přičemţ vyslovil poţadavek, „aby ti,
kteří politickou stávku v kulturních zařízeních vyvolali, plně nahradili vzniklé materiální
škody“. Poţadoval také „jasně odhalit organizátory stávek a nepokojů“ ve sdělovacích
prostředcích a na ÚV KSČ a státní orgány se obrátil s ţádostí o „přijetí důsledných
opatření proti těm, kteří narušují úsilí pracujících dále přispívat k rozvoji socialistické
společnosti“.

5. 5. 2. 2

Přístup Rudého práva k vývoji politické situace v zemi v listopadu
a prosinci 1989

Během prvního týdne po událostech 17. listopadu 1989 Rudé právo pravidelně
publikovalo zprávy o demonstracích, které se kaţdý den konaly na Václavském náměstí
v Praze. Jednalo se o vlastní redakční zprávy Rudého práva, při jejichţ tvorbě redaktoři
vyuţívali také informace ze zpráv ČTK. Zprávy byly pochopitelně tendenční, zaujaté
proti lidem, kteří chtěli v centru Prahy vyjádřit svoji nespokojenost s politickou situací
v zemi.
Rudé právo se v prŧběhu prvního týdne po událostech 17. listopadu 1989 také
snaţilo odradit veřejnost od účasti na generální stávce. Zvolilo k tomu mj. obvyklý
prostředek – otiskování odmítavých stanovisek pracovních kolektivŧ a stranických
organizací. Poněkud překvapivé je, ţe mezi názory, které odmítaly demonstrace
a stávky, se uţ v prvním týdnu po událostech 17. listopadu 1989 objevovaly hlasy, ţe
policejní zákrok byl „politicky neuváţený a nepřiměřený“270. Represivní metody
pouţité proti shromáţdění občanŧ na Národní třídě v Praze odsoudila dokonce ZO KSČ
Tiskařských závodŧ Rudé právo 271.
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Ve čtvrtek 23. listopadu 1989 otisklo Rudé právo kritické stanovisko výboru
Svazu českých spisovatelŧ 272, které uvedlo, ţe „brutální čin pořádkových sil proti
pokojné demonstraci studentů v očích naší i světové veřejnosti zdiskreditoval politiku
současného vedení strany a státu“, a zároveň podpořilo poţadavky, aby byly „volány
k odpovědnosti a odvolány z funkcí ty osoby, které daly příkaz k tomuto nesmyslnému
zákroku“. Pro srovnání uveďme, ţe západočeská Pravda tou dobou takové názory ještě
nepublikovala, všechna stanoviska zveřejněná na jejích stránkách během prvního týdne
po 17. listopadu 1989 vyjadřovala podporu státní moci, odmítala stávky a demonstrace
a některá dokonce schvalovala zákrok proti manifestaci na Národní třídě v Praze.
Téhoţ dne přišlo Rudé právo také s první kritikou „do vlastních řad“. Uvedlo
například, ţe na jiţ zmíněné schŧzi ZO KSČ v tiskárně Rudé právo na adresu deníku
zaznělo, ţe „jednostranný výklad událostí je váţnou politickou chybou“.273 Šéfredaktor
Rudého práva Zdeněk Hoření při této příleţitosti prohlásil, ţe „zpravodajství
z pátečních událostí redakce podcenila“.
V pátek 24. listopadu 1989 zveřejnilo Rudé právo v rubrice Z redakční pošty
kritické ohlasy svých čtenářŧ, kteří poukazovali na fakt, ţe deník podával ve dnech
18. a 20. listopadu 1989 zkreslené informace o páteční manifestaci praţských studentŧ
a následném zásahu pořádkových sil. Téhoţ dne publikovalo vlastní redakční
stanovisko274, v němţ uvedlo, ţe rozhodnutí o zásahu bezpečnostních sil ze
17. listopadu 1989 povaţuje za politicky chybné, a vyjádřilo podporu poţadavkŧm na
prošetření okolností, které k zásahu vedly. Současně ovšem oznámilo, ţe „pevně stojí
na pozicích socialismu a bude je důsledně hájit“ a odmítlo „všechny snahy
o stupňování napětí v naší společnosti, zejména výzvy ke generální stávce“.
Po odstoupení předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ a zvolení nového vedení
strany na mimořádném zasedání ÚV KSČ, které se konalo v pátek 24. listopadu 1989,
vyjadřovalo Rudé právo, stejně jako západočeská Pravda, podporu novému
generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Karlu Urbánkovi a celému novému vedení strany.
Podobně jako v Pravdě, i na stránkách Rudého práva se v následujících dnech projevilo
mírné uvolnění. Ve středu 29. listopadu 1989 zveřejnilo programové zásady
Občanského fóra275, o několik dní později Manifest klubu Obroda276. Na začátku
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prosince udělalo Rudé právo dokonce rozhovor s Václavem Havlem, v jehoţ úvodu
sebekriticky uvedlo, ţe o něm „bylo sice v Rudém právu publikováno leccos, ale jemu
samotnému slovo dáno nebylo“.277
V úterý 28. listopadu 1989 redakce Rudého práva v příspěvku Čestně sobě
navzájem278 přiznala, ţe ve vydání deníku z 20. listopadu téhoţ roku podala zkreslené
informace o událostech z pátku 17. listopadu 1989. Tento přístup označila za
„profesionální selhání svých zpravodajů“ a uznala, ţe měla dát prostor pro vyjádření
i druhé straně – studentské.
V polovině prosince roku 1989 došlo k personálním změnám ve vedení redakce
Rudého práva – Zdeněk Hoření odstoupil z funkce šéfredaktora deníku a předsednictvo
ÚV KSČ pověřilo jeho řízením Zdeňka Porybného, dosavadního zástupce šéfredaktora
Rudého práva.279 Nový šéfredaktor se na titulní straně deníku vzápětí omluvil všem
lidem, kterým redakce na svých stránkách ublíţila.280 Další den Rudé právo otisklo text
Prohlášení Charty 77281 a petice Několik vět282. Čtenáři tak měli poprvé moţnost přečíst
si dokumenty, proti nimţ tolik brojilo, ale nikdy předtím nezveřejnilo jejich plné znění.

5. 5. 2. 3

Přístup západočeské Pravdy k vývoji politické situace v zemi
v prvním týdnu po událostech 17. listopadu 1989

Pravda publikovala během týdne, který následoval po událostech 17. listopadu
1989, zejména příspěvky, jejichţ cílem bylo odradit občany od účasti na generální
stávce. Státní i samosprávní orgány se snaţily přesvědčit veřejnost o tom, ţe by stávky
váţně narušily hospodářství země a prohloubily napětí ve společnosti.
Razantní stanoviska k vývoji politické situace v zemi se v týdnu před generální
stávkou ke čtenářŧm Pravdy dostávala zejména od okresních výborŧ KSČ (dále OV
KSČ) a základních organizací KSČ v kraji (dále ZO KSČ). Například OV KSČ
v Karlových Varech ve svém stanovisku konstatoval, ţe „většina našich občanů poctivě
pracuje a podílí se na plnění plánovaných úkolů“, ale ţe „vedle toho různí političtí
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samozvanci a nezávislé skupiny manipulují s nezletilou středoškolskou mládeţí
a vyuţívají ji jako určitou formu nátlaku na stranické a státní orgány“. 283 Karlovarští
komunisté ve svém prohlášení zároveň poţádali ÚV KSČ, aby „zabezpečil konsolidaci
ve sdělovacích prostředcích“. Stejný poţadavek vyslovili i komunisté na členské schŧzi
ZO KSČ ve Škodě Ostrov. Navíc otevřeně uvedli, ţe je nutné „konsolidovat“ situaci ve
sdělovacích prostředcích proto, aby se „tyto orgány znovu staly nástrojem státní
moci“.284
Některá stanoviska stranických funkcionářŧ z rŧzných míst Západočeského kraje
a ZO KSČ v podnicích, zveřejněná v týdnu před generální stávkou v Pravdě, nejenţe
odmítala demonstrace v centru Prahy, ale odsuzovala také postoje a jednání praţských
umělcŧ, a volala dokonce po odhalení a potrestání „viníkŧ“ současné situace – ovšem
nikoli iniciátorŧ zásahu při demonstraci na Národní třídě v Praze, ale naopak lidí, kteří
proti němu protestovali.
Velmi střízlivě pŧsobily oproti ostatním článkŧm publikovaným tou dobou
v Pravdě zprávy ČTK informující o demonstracích, které se kaţdý den konaly na
Václavském náměstí v Praze. Neobsahovaly ţádné proreţimní odsuzující fráze, ale
naopak objektivně informovaly o prŧběhu shromáţdění. Zdŧrazňovaly například, ţe
účastníci shromáţdění dbají o jeho klidný prŧběh a snaţí se eliminovat pokusy
o narušení pokojnosti akce.285
První stanovisko vyznívající v tom smyslu, ţe zákrok proti studentské
manifestaci na Národní třídě v Praze byl příliš tvrdý, bylo v Pravdě otištěno ve čtvrtek
23. listopadu 1989. Ústřední výbor Národní fronty ČSSR v něm vyslovil politování nad
tím, ţe 17. listopadu 1989 došlo k újmě na zdraví některých občanŧ.286
Téhoţ dne přinesla Pravda také zprávu o shromáţdění občanŧ na náměstí
Republiky v Plzni, které se konalo ve středu 22. listopadu 1989 v podvečerních
hodinách. Podle této zprávy se na transparentech nesených některými účastníky
manifestace objevila „hesla poţadující radikální změny v naší společnosti“ a ve
vystoupení několika řečníkŧ „zazněly poţadavky kádrových změn v nejvyšších státních
a stranických orgánech“. 287
283

[nesignováno]. Vrátit dŧvěru ve stranu. Pravda. 25. 11. 1989, roč. 70, č. 278, s. 1.
vm. Změny, ale bez stávky. Pravda. 25. 11. 1989, roč. 70, č. 278, s. 1.
285
[nesignováno]. Demonstrace v Praze. Pravda. 23. 11. 1989, roč. 70, č. 276, s. 2.
286
[nesignováno]. Postupujme s rozvahou. Pravda. 23. 11. 1989, roč. 70, č. 276, s. 1.
287
rc. Lidé na náměstí. Pravda. 23. 11. 1989, roč. 70, č. 276, s. 1.
284

129

V pátek 24. listopadu 1989 informovala Pravda o tom, ţe studenti všech tří
plzeňských vysokých škol pokračovali ve čtvrtek ve stávce. Situaci na pedagogické
fakultě ovšem redakce označila za „poněkud odlišnou“.288 Stávkový výbor fakulty
podle zprávy v Pravdě vyzval studenty, aby se „distancovali od jakýchkoli
extremistických protisocialistických prohlášení a výzev“. Část studentŧ se podle této
zprávy navíc normálně učila. To byly samozřejmě dezinformace, jimiţ se redakce
Pravdy snaţila vzbudit dojem, ţe budoucí učitelé, na něţ KSČ upírala větší pozornost
neţ na studenty ostatních škol, stále podporují politiku strany.
Další den, v sobotu 25. listopadu 1989, Pravda kupodivu otiskla stanovisko
stávkového výboru pedagogické fakulty289, které věci uvedlo na pravou míru. Členové
stávkového výboru v něm upozornili na fakt, ţe jsou informace o situaci na škole
„podávány takovým způsobem, ţe dochází ke zkreslení skutečné situace na pedagogické
fakultě“. V prohlášení zároveň zdŧraznili, ţe stávkový výbor vyjádřil jasnou podporu
Prohlášení plzeňských vysokých škol a Prohlášení občanského fóra ze dne 22. listopadu
1989. Upozornili také na to, ţe se stávkový výbor shodl s vedením fakulty v potřebě
demokratických změn ve společnosti, ale ţe vedení jednoznačně odmítlo podpořit
generální stávku.
Ve čtvrtek 23. listopadu 1989 se konalo plenární zasedání KV KSČ věnované
mimořádné politické situaci v zemi. 290 Z diskusních příspěvkŧ členŧ KV KSČ
přednesených na tomto zasedání vyplývá, ţe krajský stranický orgán plně podporoval
dosavadní politiku KSČ a odmítal jakékoli snahy o politické změny v republice.
Vedoucí tajemník KV KSČ Jaroslav Kopáček přednesl v úvodu zasedání zprávu
o politické situaci, v níţ hned na začátku uvedl, ţe je současná politická situace velmi
váţná, ţe ji je „nutno charakterizovat jako přímý pokus vnitřního protisocialistického
působení o svrţení socialismu v Československu“ a ţe „v některých chvílích zavání
otevřenou kontrarevolucí“.291
Zpráva přednesená Jaroslavem Kopáčkem se soustředila zejména na situaci
v západočeských divadlech a dalších kulturních institucích, na vysokých a středních
školách a v podnicích. Kromě toho se věnovala i činnosti sdělovacích prostředkŧ.
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Odsoudila snahu některých deníkŧ, např. Svobodného slova nebo Mladé fronty,
o pravdivé informování o aktuálním politickém dění, a jejich články naopak označila za
neobjektivní. Jaroslav Kopáček ve svém projevu např. konstatoval, ţe sdělovací
prostředky „většinou jednostranně a zaujatě odsuzují postup pořádkových sil
a neobjektivně a tendenčně píší o průběhu událostí v Praze a ostatních místech
Československa“. Tento přístup médií podle něj zpŧsobil, ţe někteří občané odmítali
„jednoznačně odsoudit stávky studentů a neoprávněný tlak kulturních pracovníků“.292
Jak vyplývá z další části Kopáčkova projevu, ani samotní komunisté v kraji uţ
tou dobou nestáli plně za politikou strany a neměli dŧvěru k jejímu tisku: „Tragédie je,
soudruzi, ţe nám komunisté na schůzích kladou otázky, proč nepíše Rudé právo jako
Svobodné slovo. Diví se, ţe Rudé právo drţí nějakou linii, která se i mnohým
komunistům vůbec nezdá.“293
Jaroslav Kopáček současně ocenil „odpovědný politický přístup“ novinářŧ
v Pravdě a krajském studiu Čs. rozhlasu v Plzni a konstatoval, ţe s nimi ideologické
oddělení KV KSČ prŧběţně pracuje. Negativně se naopak vyjádřil o činnosti některých
celostátních deníkŧ: „Práce Mladé fronty, Zemědělských novin a dalších redakcí je
v centru svým obsahem na pravicové platformě. Na jednotlivé novináře i celé redakce je
přitom vytvářen tlak od těch, kteří poţadují zveřejnění mnohdy protistátních,
nepřátelských stanovisek“. Současně vyzval přítomné členy KV KSČ, aby „kaţdý
pozitivní příklad, iniciativu, rozhodný postoj neodkladně poskytli sdělovacím
prostředkům a ovlivnili tak vývoj současné situace“.294
Dalším, pro KV KSČ velmi závaţným tématem probíraným na plenárním
zasedání, byla chystaná generální stávka. Krajský výbor strany jí chtěl za kaţdou cenu
zabránit. Jaroslav Kopáček ve svém projevu k tomuto tématu uvedl, ţe byla přijata
zpřísněná opatření k tomu, aby se do závodŧ v kraji nedostali studenti, kteří chtěli získat
dělníky pro účast na generální stávce. Ke střeţení objektŧ a pracovišť měli být
vyuţíváni i příslušníci Lidových milicí.
Z další části zprávy o politické situaci vyplývá, ţe KV KSČ dokonce schvaloval
případný další zásah státní moci proti demonstrujícím občanŧm: „Příslušníci naší
armády a Pohraniční stráţe pevně stojí na pozicích dělnické třídy, KSČ
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a socialistického státu. Jsou připraveni v případě potřeby v součinnosti s ostatními
ozbrojenými sloţkami proti kontrarevolučním silám zasáhnout“.295
Tajemník KV KSČ Ladislav Sobotka informoval na plenárním zasedání
krajského výboru strany o tom, ţe 14člená delegace komunistŧ ze Západočeského kraje
(byli mezi nimi členové předsednictva KV KSČ, MěstV KSČ v Plzni, milicionáři,
příslušníci armády, SNB a Pohraniční stráţe a zástupci podnikŧ) navštívila 22. listopadu
1989 ve večerních hodinách ÚV KSČ a besedovala s Milošem Jakešem.
Ladislav Sobotka ve svém vystoupení uvedl, ţe delegace západočeských
komunistŧ na setkání vyslovila podporu politice ÚV KSČ a politice strany a ţe se
jednoznačně postavila za opodstatněnost zákroku SNB, neboť 17. listopadu 1989 byly
na Národní třídě v Praze podle jejího názoru porušeny zákony ČSSR. Miloš Jakeš podle
vyjádření Ladislava Sobotky poţádal delegaci o to, aby komunisté v západních Čechách
udělali maximum pro to, aby se v kraji neuskutečnila generální stávka.
Diskusní příspěvky přednesené na plenárním zasedání KV KSČ vypovídají
o tom, ţe krajští straničtí funkcionáři chtěli zabránit generální stávce „politickou
cestou“: vyzývali přítomné komunisty k tomu, aby diskutovali na pracovištích
s dělníky, získávali je pro politiku strany a snaţili se je od účasti na generální stávce
odradit. Na plénu přitom několikrát zaznělo, ţe jsou komunisté v defenzívě. Příčinu
tohoto stavu viděli členové KV KSČ mj. v pŧsobení sdělovacích prostředkŧ, které
podporovaly aktivizaci veřejnosti a její protest proti mocenskému zásahu ze
17. listopadu 1989.
KV KSČ na plenárním zasedání schválil provolání, které bylo v pátek
24. listopadu 1989 otištěno v Pravdě. Vyjádřil v něm podporu ÚV KSČ a vládě ČSSR
a odmítl demonstrace a stávky. Zdŧraznil také, ţe zabrání vstupu studentŧ do podnikŧ
v kraji: „Na úrovni kraje, okresů, ale především konkrétních pracovišť a míst vytvoříme
nepropustnou hráz všem, kterým nejde o rozkvět, ale o rozvrat socialismu. (...) Tuto,
nám tak drahou věc – socialismus si nikým vzít nedáme.“296 Občany Západočeského
kraje vyzval KV KSČ k tomu, aby se nenechali svést emocemi a i nadále zŧstali
„pevným článkem dalšího rozvoje socialismu v naší vlasti“.
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KV KSČ téhoţ dne odsouhlasil ještě text dopisu ÚV KSČ, v němţ vedení strany
ubezpečil, ţe pŧjde „rozhodně dále v realizaci přestavby a demokratizace naší
socialistické společnosti“.297 Současně vyslovil „plnou podporu a ocenění“
příslušníkŧm SNB, ČSLA, PS a LM a poţádal ÚV KSČ, aby „přijal rozhodná opatření
k práci sdělovacích prostředků“.
Pravda publikovala v pátek 24. listopadu 1989 také zprávu z plenárního zasedání
KV KSČ298, v níţ mj. informovala o setkání delegace západočeských komunistŧ
s Milošem Jakešem. Uvedla přitom, ţe členové KV KSČ při besedě vyjádřili
nespokojenost s pozdní reakcí ústředního výboru strany na vzniklou situaci a ţe
kritizovali pŧsobení některých centrálních sdělovacích prostředkŧ – konkrétně Čs.
televize, Mikrofóra a Svobodného slova.
V pátek 24. listopadu 1989 se redakce Pravdy také poprvé sama vyjádřila
k vývoji politické situace v zemi. Komunisté i bezpartijní pracovníci redakce ve svém
stanovisku odsoudili „provokace a hanobení našeho socialistického zřízení, státu
a komunistické strany, k nimţ dochází v těchto dnech v souvislosti s nepokoji v Praze
a dalších místech naší republiky“.299 Současně vyjádřili podporu politice přestavby
a uvedli, ţe plně stojí za socialistickým rozvojem země. ÚV KSČ a státní orgány ţádali
o „přijetí opatření proti těm, kteří zneuţívají studentské mládeţe ke svým cílům“.
Zároveň se vyslovili pro dialog s mladými lidmi a připojili se k ţádosti o prošetření
zásahu ze 17. listopadu 1989. Pro uvedení do kontextu dodejme, ţe v den, kdy redakce
Pravdy schválila toto stanovisko, se na Václavském náměstí v Praze sešlo 300 tisíc lidí,
kteří vyjádřili nespokojenost s politickými poměry v zemi. 300
Téhoţ dne otiskla Pravda také nepravdivou zprávu ČTK informující o ukončení
studentské stávky, k němuţ mělo dojít v neděli 26. listopadu večer.301 Od pondělí
27. listopadu měla být podle tohoto sdělení na všech českých vysokých školách
obnovena výuka. Další den otiskla Pravda dementi této zprávy, podle něhoţ ČTK na
ústředním koordinačním stávkovém výboru ověřila, ţe studenti pokračují ve stávce.302
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V pátek 24. listopadu 1989 se Pravda také znovu vrátila k sobotnímu večeru
v Komorním divadle v Plzni, jiţ jednou odsouzenému v článku Trapná fraška. 303 Na
členské schŧzi ZO KSČ Dopravních podnikŧ města Plzně měl podle článku Všem
dělníkům práce304 vystoupit přímý účastník událostí v Komorním divadle při sobotní
premiéře hry Černá komedie. Jak redakce Pravdy uvedla, tento účastník „vyjádřil
nesouhlas s tím, co herci činohry divákům provedli, kdy je nechali čekat 15 minut na
začátek představení, aby pak herec Pavel Pavlovský oddrmolil petici na podporu herců
praţských divadel a na protest ,krvavému masakru‘ v Praze.“ V diskusi na členské
schŧzi ZO KSČ Dopravních podnikŧ města Plzně mělo kromě toho zaznít ještě
následující vyjádření: „Víme, ţe i v naší práci jsou chyby, ale abychom si dovolili někde
na trase to na patnáct minut zapíchnout, předčítat někomu něco a pak zase dělat, to si
dovolit nemůţeme. Nemělo by se to trpět ani našim umělcům.“
Jak vyplývá z tohoto článku i z výše uvedeného stanoviska Pravdy, redakce
deníku plně podporovala stávající politiku KSČ během celého týdne, který následoval
po událostech 17. listopadu 1989. Změnu přineslo aţ odstoupení celého předsednictva
a sekretariátu ÚV KSČ včetně generálního tajemníka Miloše Jakeše v pátek
24. listopadu 1989 a zvolení Karla Urbánka do čela strany. Změna rétoriky ústředních
stranických orgánŧ se v Pravdě poprvé projevila v pondělí 27. listopadu 1989. Na
stránkách deníku se objevila vŧbec první kritická vyjádření vŧči dosavadní politice KSČ
a zveřejněn byl i názor, ţe by KSČ neměla mít ve společnosti monopol.

5. 5. 2. 4

Změna kurzu západočeské Pravdy po odstoupení vedení ÚV KSČ
dne 24. listopadu 1989

Obrat směrem ke kritice předchozího stranického vedení a politiky KSČ
předznamenal projev Karla Urbánka přednesený v sobotu 25. listopadu 1989
v Československé televizi. 305 Nově zvolený generální tajemník ÚV KSČ v něm
například otevřeně uvedl, ţe se vedení strany „příliš odtrhlo od lidí, od pravdy jejich
kaţdodenního ţivota, od jejich faktických potřeb a zájmů“. Zároveň zdŧraznil nutnost
zahájení dialogu KSČ se všemi, kteří to „s osudem této země myslí dobře“, včetně lidí,
kteří po roce 1968 opustili nebo museli opustit KSČ. Tento přístup byl pro vedení KSČ
303
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skutečně „revoluční“, neboť, jak dokládají například některé články publikované v roce
1989 v Pravdě306, na bývalé členy strany vyloučené po roce 1968 pohlíţel normalizační
stranický aparát jako na největší nepřátele.
V pondělí 27. listopadu 1989 se v Pravdě objevily i další, dosud nemyslitelné
poţadavky. Zpráva ČTK informující o manifestaci, která se konala v neděli
26. listopadu 1989 na Letenské pláni v Praze, například uvedla, ţe studenti poţadují,
aby bylo odvoláno Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu
KSČ a aby ze svých funkcí odešli všichni zkompromitovaní funkcionáři. 307
Pravda téhoţ dne zveřejnila také rozhovor redaktora ČTK se členy koordinačního
centra stávkového výboru plzeňských vysokoškolákŧ Vladimírem Zindrem a Marcelem
Hájkem. 308 Studenti v něm vyslovili poţadavek okamţité demise vlády ČSSR
a předloţení návrhu nové ústavy, v němţ nebude zakotvena vedoucí úloha jedné strany.
Ve zprávě informující o sobotní a nedělní manifestaci na náměstí Republiky
v Plzni Pravda uvedla, ţe předsednictvo Městského výboru SSM poţádalo
předsednictvo MěstV KSČ v Plzni, aby rezignovalo ze svých funkcí. 309 Poţadavek
„odstoupení všech lidí odpovědných za ekonomickou, politickou a mravní krizi naší
společnosti“ se téhoţ dne objevil ve stanovisku Západočeského symfonického orchestru
v Mariánských Lázních.310
V souvislosti se změnami ve vedení ÚV KSČ se proměnily také postoje občanŧ
Západočeského kraje, které Pravda na svých stránkách zveřejňovala. Dělníci z podnikŧ
se zde poprvé kriticky vyjadřovali vŧči dosavadní politice KSČ, vyslovovali podporu
Karlu Urbánkovi a vítali změny ve sloţení předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ. Na
stránkách Pravdy přitom stále dostávali prostor i nejzarytější komunisté, coţ dokládá
např. dopis Jozefa Lokaje z Tisu u Blatna: „Členem KSČ jsem jiţ pětatřicet let a chci
jím zůstat aţ do konce ţivota. Proč? Proto, ţe straně věřím, ţe uznávám zásady
marxismu-leninismu. (...) Křičíme, ţe chceme socialismus, ale události, tříštění názorů
tomu nenasvědčují. Jestli chceme překonat současnou krizi, tak si musíme pěkně po
gottwaldovsku vyhrnout rukávy, přestat s mluvením a hesly a opravdu poctivě zabrat za
svou práci. Jinak je s demokracií a socialismem ámen.“311
306
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Po generální stávce se redakce Pravdy drţela kurzu, který nastolilo nové vedení
ÚV KSČ. Společným jmenovatelem příspěvkŧ publikovaných v deníku na přelomu
listopadu a prosince 1989 bylo vyslovování podpory novému generálnímu tajemníkovi
Karlu Urbánkovi, kritika předchozího vedení strany, přiznávání chyb, ale také
zdŧrazňování potřeby dialogu a vyslechnutí názorŧ druhých – ale samozřejmě pouze
takových, které byly pro zachování socialismu v zemi. K dialogu „všech politických
stran a demokratických proudů, vedenému za účasti občanů bez politické
příslušnosti“312 tou dobou vyzýval právě Karel Urbánek. Redakce Pravdy se na svých
stránkách snaţila jeho přání následovat.
Informovala například o setkání představitelŧ Národního výboru města Plzně se
zástupci OF a studentŧ, které se uskutečnilo 29. listopadu 1989 u kulatého stolu na
plzeňské radnici313, nebo o prvních otevřených rozhovorech zástupcŧ plzeňských
vysokoškolských studentŧ s tajemníkem MěstV KSČ v Plzni Ladislavem Koláříkem.314
Na začátku prosince publikovala Pravda zprávy o obnovení Československé strany
sociálně demokratické, o iniciativách vedoucích k zaloţení strany zelených, otiskla
stanovisko stávkujících vysokoškolákŧ v Plzni a prostor pro vyjádření poskytla také
Občanskému fóru a Obrodě. Sklidila za to ovšem kritiku některých čtenářŧ, kteří prý do
redakce „vzrušeně telefonovali“ a napomínali ji slovy „vzpamatujte se, coţpak uţ nejste
tiskovým orgánem krajského výboru KSČ?!“.315
Redakce na to odpověděla, ţe tiskovým orgánem KV KSČ samozřejmě je a chce
jím i zŧstat. Zároveň se odvolala na usnesení ÚV KSČ z 24. listopadu 1989, které
uvádělo, ţe KSČ zahájí dialog se všemi, kteří respektují Ústavu ČSSR. Redakce Pravdy
věřila, ţe „právě tento dialog přispěje k obnovení důvěry v komunistickou stranu a v její
politiku“, a proto mu dala prostor. Zdŧraznila přitom, ţe otevřenost listu je v plném
souladu s představami jeho vydavatele – KV KSČ, coţ mělo potvrdit i jednání
s vedoucím tajemníkem Jaroslavem Kopáčkem.
Mnohem střízlivěji ve srovnání s prohlášením z 23. listopadu 1989, pŧsobila
výzva KV KSČ otištěná v Pravdě ve středu 29. listopadu. Předsednictvo KV KSČ v ní
vyzvalo komunisty a další občany např. ke splnění plánovaných pracovních úkolŧ nebo
k vedení dialogu „s kaţdým, kdo má opravdový zájem o rozvoj socialismu v naší
312
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zemi“.316 Je tedy zřejmé, ţe změny ve vedení ÚV KSČ a generální stávka, při níţ
občané vyjádřili svŧj nesouhlas s vládnoucím reţimem, přivedly i KV KSČ ke změně
pohledu na situaci a k odklonu od jeho dosavadního dogmatismu.
V pátek 5. prosince 1989 publikovala Pravda zprávu o tom, ţe se MěstV KSČ
v Plzni distancoval od politiky bývalého vedení strany317 a kladl mu za vinu, ţe jeho
„opoţděná a nesprávná informace po 17. listopadu 1989“ přivedla plzeňský městský
výbor k přijetí chybného stanoviska ze dne 22. listopadu“.318 Jak Pravda dále uvedla, na
mimořádném zasedání MěstV KSČ v Plzni byl odvolán vedoucí tajemník Jan Kreidl
a byly odsouhlaseny další personální změny ve vedení výboru.
Téhoţ dne informovala Pravda také o tom, ţe v pondělí 4. prosince 1989 byl do
funkce šéfredaktora deníku uveden dosavadní zástupce šéfredaktora František Hykeš.
Redakce tímto krokem ovšem nereagovala na vývoj politické situace v zemi, jak by se
mohlo zdát, ale na prostý fakt, ţe dosavadní šéfredaktor Jaroslav Páv dosáhl
dŧchodového věku.
Západočeský KV KSČ na svém mimořádném zasedání, které se konalo ve čtvrtek
7. prosince 1989,319 vyslovil podporu novému vedení strany v čele s generálním
tajemníkem Karlem Urbánkem. Na zasedání byly provedeny také určité personální
změny v předsednictvu a sekretariátu KV KSČ, ve vedení krajského výboru ovšem
zŧstali všichni dosavadní tajemníci včetně vedoucího tajemníka Jaroslava Kopáčka.
Plzeňští vysokoškoláci na to zareagovali happeningem, kdy se asi stovka studentŧ
sešla před budovou KV KSČ se smetáky a hesly „Kdo si neumí zamést před vlastním
prahem, tomu musí pomoci studenti“.320
Po abdikaci prezidenta Husáka a jmenování vlády národního porozumění, v níţ
tvořili většinu nekomunističtí ministři, se v Pravdě začaly ve větší míře objevovat
komentáře v tradičních rubrikách (Komentář, Slovo ke dni, Zamyšlení při sobotě), které
po 17. listopadu 1989 v podstatě přestaly vycházet. Redaktoři se v nich zamýšleli nad
vývojem politické situace – např. nad blíţící se volbou nového prezidenta republiky či
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změnami v politice KSČ. Na aktuální problémy sice stále pohlíţeli optikou
komunistických novinářŧ, ale přesto zde jiţ byl patrný názorový posun. Například
k bývalým členŧm KSČ, kteří museli stranu opustit po roce 1968, se uţ nestavěli jako
k nepřátelŧm, ale naopak dokázali přiznat, ţe tito lidé nebyli kvŧli svým názorŧm po
zasedání ÚV KSČ v dubnu 1969 pro stranu přijatelní, přestoţe „představovali bohatý
myšlenkový potenciál“.321

5. 5. 2. 5

Pravda jako list západočeských komunistů

K 15. prosinci 1989 přestala být Pravda orgánem KV KSČ a začala vycházet ve
vydavatelství Rudé právo v Praze jako Deník západočeských komunistů. Z hlavičky
listu současně zmizelo heslo Proletáři všech zemí, spojte se. Pro upřesnění dodejme, ţe
změnu vydavatele Pravdy schválilo 14. prosince 1989 předsednictvo KV KSČ. 322
Redakce tento krok odŧvodnila tím, ţe „jiţ nechce být mluvčím úzkého okruhu
funkcionářů či jednotlivců, ale všech poctivých komunistů a občanů, kteří mají stejné
cíle jako většina našich pracujících“.323 Redakční kolektiv se ve svém prohlášení
distancoval od dopisu příslušníkŧ Lidových milicí324, zveřejněného na titulní straně
Pravdy ve středu 22. listopadu 1989. Zároveň se omluvil hercŧm a široké veřejnosti za
článek Trapná fraška325, publikovaný v úterý 21. listopadu 1989. Co se týče
obsahového zaměření deníku, redakce uvedla, ţe chce „zachycovat všechny názorové
proudy ve společnosti, vést o nich veřejnou diskusi, přispět ke skutečné výměně názorů
a stanovisek“. Z tohoto dŧvodu zavedla novou rubriku Diskusní klub, která měla být na
stránky Pravdy zařazována dvakrát týdně. Pro úplnost dodejme, ţe se zde Pravda
pravděpodobně inspirovala Rudým právem, které od konce listopadu 1989 otiskovalo
názory čtenářŧ na aktuální politické dění v rubrice Diskusní tribuna.
Ke změně vydavatele Pravdy se další den vyjádřil také šéfredaktor deníku
František Hykeš. 326 Změna se podle něj uskutečnila na základě jednání celoredakční
porady, která trvala déle neţ tři hodiny. Jak šéfredaktor dále uvedl, změna vydavatele
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vyvolala četné reakce čtenářŧ. Někteří z nich měli prohlašovat, ţe je nepřípustné, aby
Pravda, jako jediné krajské noviny, patřila pouze členŧm KSČ. František Hykeš tento
krok obhajoval tvrzením, ţe jím redakce navázala na tradici trvající jiţ od roku 1921.
Koncepce Pravdy zŧstala po změně jejího vydavatele stejná, jedinou novinkou
bylo jiţ zmíněné zavedení rubriky Diskusní klub, které byla v úterý a ve čtvrtek
věnována celá stránka deníku. Přibliţně od poloviny prosince dostaly na stránkách
Pravdy prostor také názory bývalých členŧ KSČ, vyloučených ze strany po roce 1968.
Pravda publikovala například rozhovor s Libuší Hrdinovou327, bývalou členkou
ÚV KSČ, která otevřeně promluvila o roce 1968 i o tom, jak byli lidé za své tehdejší
proreformní postoje po nástupu tzv. normalizace perzekuováni. Zároveň uvedla, ţe se
teprve po dvaceti letech zbavila „pocitu úzkosti a strachu z mocných“. Poděkovala za to
studentŧm, hercŧm a dělníkŧm, „kteří se nedali a našli odvahu a prorazili hradbu
totalitní moci a otevřeli cestu ke svobodné výměně názorů a formování nové
demokratické společnosti“. V závěru rozhovoru konstatovala, ţe „zatím ani vedení
redakce Pravdy nenašlo odvahu omluvit se za pomlouvačné články uplynulého období
dvaceti let a za postihy bývalým reaktorům“.
Srovnáme-li rétoriku Pravdy v prvním týdnu po událostech 17. listopadu 1989
s tím, jakým zpŧsobem psala a jaké názory nechala na svých stránkách zaznít na konci
prosince téhoţ roku, dojdeme k závěru, ţe je zde skutečně významný rozdíl. Zatímco
v prvních dnech po policejním zásahu proti pokojné studentské manifestaci na Národní
třídě v Praze označovala redakce občany shromáţděné v ulicích za „protisocialistické
ţivly“ a své články opatřovala titulky jako Ulice není místem k dialogu, Rozhodně proti
provokacím, Zachovat rozumný postoj nebo Neustupovat z pevných pozic, na přelomu
listopadu a prosince téhoţ roku se začala vyslovovat pro dialog „různých názorových
proudů“ a přibliţně od poloviny prosince otevřela dokonce prostor pro názory bývalých
členŧ KSČ, vyloučených ze strany po roce 1968, coţ bylo do té doby v komunistickém
tisku něco nepředstavitelného.
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5. 5. 2. 6

Pravda na cestě k nezávislosti

V sobotu 30. prosince 1989 oznámila redakce Pravdy další změny ve svém
vedení. 328 Na redakční poradě, která se konala v pátek 29. prosince, odstoupil
šéfredaktor deníku František Hykeš. Na přechodnou dobu, do jmenování nového
vedení, byli řízením redakce pověřeni redaktoři Hana Hercíková a Jiří Mauritz. Pravda
se zároveň stala regionálním deníkem Západočeského kraje, čímţ byl podle vyjádření
redakce definitivně odstraněn informační monopol. Další koncepce Pravdy měla být
projednána začátkem roku 1990.
Okolnosti změny vydavatele Pravdy blíţe popisují zápisy z posledních zasedání
předsednictva KV KSČ, která se konala v lednu 1990. František Hykeš se podle svého
vyjádření zasazoval v praţském vydavatelství Delta, které vzniklo transformací
vydavatelství Rudé právo, o to, aby Pravda byla i nadále komunistickým periodikem. 329
Komunisté ve vydavatelství Delta podle něj ovšem měnili své názory takřka ze dne na
den – zatímco jeden den měli redakci Pravdy vyčítat, ţe změnila hlavičku listu na orgán
komunistŧ Západočeského kraje, o dva dny později měli přijít s tím, ţe strana noviny
nepotřebuje a ţe je nutné předat deník celému kraji. Zajímavostí v tomto ohledu je, ţe
plzeňští komunisté uvaţovali o tom, ţe by Pravdu mohl vydávat Městský výbor KSČ
v Plzni jako čtrnáctideník „pro informaci komunistů o ţivotě strany“. Jak uvádí
Martinovský (2004), MěstV KSČ v Plzni začal Pravdu skutečně vydávat jako týdeník
komunistŧ v západních Čechách. První číslo vyšlo 19. února 1990, týdeník skončil
9. prosince 1991 číslem 49.
Vedoucí tajemník krajského výboru strany Jaroslav Kopáček se na závěrečném
zasedání KV KSČ330, které se konalo 18. ledna 1990, o situaci v Pravdě vyjádřil
následovně: „Jak jste sami zaznamenali, ztratila KSČ v kraji svůj tiskový orgán.
Pravda, která po celé své sedmdesátileté období byla vţdy komunistickými novinami,
přešla začátkem ledna na druhou stranu. Přes jednání s ideologickým oddělením ÚV
KSČ, se soudruhem Mohoritou a s ředitelem vydavatelství Delta, ukázala se tato
jednání bezvýsledná. OF spojů z některých míst kraje a OF Potravin odmítaly distribuci
našeho deníku. Vedle toho dopisy veřejnosti, ţe strana nemá právo na monopol
v krajském tisku, vedly redaktory redakce k rozhodnutí, ţe část jich odmítla pracovat
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pod vedením soudruha Hykeše, a postupnou diferenciací v jejich řadách se vytvořil
názor, ţe Pravda nemá zůstat pod vedením KSČ a má přejít mimo, coţ se změnou
šéfredaktora, nástupem pana Nedvěda, stalo.“
Poněkud úsměvně dnes pŧsobí vyjádření Václav Koleny, člena pléna KV KSČ
a předválečného člena strany, který na závěrečném zasedání KV KSČ 331 pronesl, ţe se
komunisté v Západočeském kraji vzdali sdělovacích prostředkŧ a předali je „třídnímu
nepříteli“. Aţ neskutečná se v dobovém kontextu zdají také poslední slova Jaroslava
Kopáčka, s nimiţ závěrečné zasedání KV KSČ ukončil: „Vás, členy a kandidáty KV
KSČ ţádáme, abyste se stali uvědomělými bojovníky za zásady komunistické strany,
abyste svojí denní politickou prací na pracovišti a v místě bydliště bojovali za prosazení
akčních cílů. Prohráli jsme bitvu, neprohráli jsme však válku. Je teď na nás všech,
abychom přispěli k jednotě strany, aby se ze strany nestal jen diskusní klub, ale bojová
revoluční organizace.“ Z uvedených úryvkŧ vyplývá, ţe v řadách i ve vedení
západočeského KV KSČ, bývalého vydavatele deníku Pravda, byli skutečně „skalní“
komunisté, kteří stáli za svým přesvědčením i poté, co se politický vývoj
v Československu obrátil opačným směrem.
V pátek 5. ledna 1990 nastoupil do funkce šéfredaktora Pravdy Stanislav Nedvěd,
bývalý redaktor tohoto deníku, který musel redakční kolektiv opustit po roce 1968.
Vedení redakce v této souvislosti avizovalo, ţe Pravda bude nezávislým listem, který
„poskytne místo kaţdému, kdo má upřímný zájem na rozvíjení demokratické společnosti
v naší republice, bez ohledu na politickou příslušnost, náboţenské vyznání nebo
národnost“.332 Současně se kriticky vyslovilo k práci redakce v uplynulých desetiletích,
kdyţ uvedlo, ţe „od roku 1948 měla Pravda monopolní postavení v ovlivňování
veřejného mínění“, coţ „vedlo k mnoha deformacím především proto, ţe byla direktivně
řízena KV KSČ, jehoţ aparát prosazoval prostřednictvím tohoto listu svoje názory
a vytvořil si z něho mocenský a vyhraněně ideologický nástroj k jednostrannému
přetváření lidí“.
Aby se redakce Pravdy odpoutala od zátěţe minulosti (a současně vyhověla
ţádosti jejího bývalého vydavatele, KV KSČ), rozhodla se změnit název listu. Dala
přitom na doporučení čtenářŧ, kteří nejčastěji uváděli, ţe by se jim líbil titul Nová
Pravda333. Deník začal pod tímto názvem vycházet od soboty 10. února 1990.
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Závěr
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jakým zpŧsobem reagovala západočeská
Pravda na hlavní události roku 1989, a porovnat její přístup k těmto událostem s Rudým
právem. Základní hypotéza zněla, ţe zkoumaná periodika vzhledem ke své podřízenosti
orgánŧm KSČ psala o hlavních událostech roku 1989 z proreţimní pozice, vyuţívala na
svých stránkách ideologickou propagandu a zkreslovala podávané informace.
Analytická část práce potvrdila platnost této hypotézy. Oba deníky aţ do změny
politických poměrŧ v zemi na konci roku 1989 plně podporovaly politiku KSČ. Rudé
právo předvedlo v tomto roce skutečné mistrovství v propagandistických formulacích
a západočeská Pravda jej v tomto směru do značné míry následovala. Obě periodika
opravdu zkreslovala informace o opozičních aktivitách s cílem zdiskreditovat je v očích
veřejnosti.
První výzkumná otázka poloţená v této práci měla zjistit, do jaké míry se deníky
Pravda a Rudé právo věnovaly odsuzování opozičních aktivit během hlavních událostí
roku 1989. Na základě prostudování celého ročníku obou periodik jsem zjistila, ţe Rudé
právo i Pravda vedly intenzivní kampaň reagující na činnost opozice a protireţimní
vystoupení takřka po celý rok 1989. Od ledna aţ do jara odsuzovaly demonstrace, které
se konaly v centru Prahy během tzv. Palachova týdne. Dalším impulsem ke zvýšení
propagandistické aktivity obou deníkŧ bylo zveřejnění petice Několik vět, která na konci
června roku 1989 vyjádřila poţadavky na demokratizační změny v Československu.
Kampaň proti Několika větám trvala v Pravdě a Rudém právu po celou dobu prázdnin,
v srpnu se k ní navíc připojilo ještě odrazování občanŧ od účasti na očekávané
demonstraci u příleţitosti 21. výročí vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy do
Československa a následné odsuzování této akce. Odmítavě se zkoumané deníky
samozřejmě stavěly také k demonstraci, která se konala v centru Prahy 28. října 1989,
v den 71. výročí vzniku Československa.
Během prvního týdne po událostech 17. listopadu 1989 odsuzovaly Pravda
a Rudé právo demonstrace v centru Prahy a stávku studentŧ a umělcŧ podobným
zpŧsobem jako tzv. Palachŧv týden nebo petici Několik vět. Po personálních změnách
ve vedení ÚV KSČ z 24. listopadu 1989 ovšem nastalo i v těchto denících mírné
uvolnění. Rudé právo například v závěru listopadu zveřejnilo programové zásady
Občanského fóra, Pravda na svých stránkách v den konání generální stávky přiznala, ţe
Občanské fórum a studenti poţadují odstranění vedoucí úlohy KSČ v zemi, demisi
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vlády apod. Ačkoli Pravda i Rudé právo od přelomu listopadu a prosince do určité míry
připouštěly dialog s jinými politickými směry, stále zŧstávaly komunistickými
novinami (Pravda jen do konce roku 1989) a zasazovaly se o zachování socialismu
v zemi.
Druhá výzkumná otázka si kladla za cíl zjistit, jakým zpŧsobem byly hlavní
události roku 1989 vyobrazeny v denících Pravda a Rudé právo. Jak jiţ bylo uvedeno
výše, přístup obou periodik k těmto událostem byl velmi podobný – oba deníky plně
stály za politikou KSČ a odsuzovaly veškeré opoziční snahy, které se v prŧběhu tohoto
roku projevovaly.
Na tomto místě je třeba zmínit, ţe ideologická propaganda v Rudém právu byla
progresivnější a propracovanější neţ v Pravdě. Rudé právo často pouţívalo velmi
rafinované metody, s jejichţ pomocí se snaţilo zdiskreditovat tzv. nezávislé iniciativy,
které se vymezovaly proti vládnoucímu reţimu. Pravda reagovala na opoziční
vystoupení obvykle se zpoţděním a její vlastní stanoviska k nim nebyla tak ostrá jako
v Rudém právu. Na základě tohoto poznatku lze usuzovat, ţe Pravda vyčkávala, jak na
vývoj politické situace v zemi zareaguje Rudé právo, a aţ poté přicházela s vlastními
příspěvky.
Rudé právo i Pravda se aţ do listopadu 1989 snaţily vzbudit dojem, ţe většina
československých občanŧ politiku KSČ stále podporuje. Není proto překvapivé, ţe
jedním z hlavních prostředkŧ, které oba deníky pouţívaly k odmítání opozičních aktivit,
byla stanoviska čtenářŧ, pracovních kolektivŧ a organizací. Redakce otiskovaly tyto
ohlasy v několika vlnách: k odsouzení demonstrací během tzv. Palachova týdne,
k odmítnutí Několika vět a nakonec i v reakci na demonstrace, které se v Praze konaly
po 17. listopadu 1989. Všechna publikovaná stanoviska měla přitom obdobný obsah:
jejich pisatelé odmítali opoziční aktivity, dovolávali se klidu k realizaci přestavby,
vyzývali k poctivé a svědomité práci a uváděli, ţe jsou mladí lidé záměrně
manipulováni Chartou 77 a zahraničními rozhlasovými stanicemi. Dnes ovšem jiţ těţko
zjistíme, zda byla tato stanoviska věrohodná a vyjadřovala skutečný názor jejich autorŧ,
nebo zda byla v podnicích získávána pod tlakem apod.
Význam opozičních aktivit se Rudé právo i Pravda naopak pokoušely
bagatelizovat. Nejvýrazněji byly tyto snahy patrné v kampani proti petici Několik vět,
kdy oba deníky uváděly, ţe petiční akce zdaleka nevzbudila takový ohlas, jaký její
tvŧrci očekávali.
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Jak Západočeský krajský výbor KSČ řídil redakci Pravdy a dohlíţel na její
činnost v závěru 80. let, se na základě dochovaných archivních dokumentŧ podařilo
zjistit alespoň částečně. KV KSČ dvakrát do roka schvaloval návrhy ideologickotematických plánŧ deníku a posuzoval jejich plnění. Řídil Základní organizaci KSČ
v Pravdě a schvaloval do funkce pracovníky redakce. Pokyny pro redakci Pravdy
udělované KV KSČ v souvislosti s hlavními událostmi roku 1989 jsou v archivních
dokumentech zachyceny spíše útrţkovitě, v diskusních příspěvcích vedoucích
funkcionářŧ KV KSČ ze zasedání krajského výboru strany. Pro upřesnění dodejme, ţe
KV KSČ po celý rok tvrdě odmítal jakékoli opoziční aktivity, schvaloval represivní
opatření vŧči protireţimním vystoupením a plně podporoval politiku ústředního výboru
strany.
Pravda zŧstala tiskovým orgánem Západočeského krajského výboru KSČ aţ do
poloviny prosince roku 1989, kdy začala vycházet jako list komunistŧ Západočeského
kraje. Na počátku ledna 1990, v dŧsledku změny politických poměrŧ v zemi, se Pravda
stala nezávislým listem. Byl tak definitivně ukončen informační monopol, který si KSČ
v kraji udrţovala po několik desetiletí.
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Summary
The aim of this diploma thesis was to examine the way the West-Bohemian regional
daily paper Pravda (Truth) informed about the principal events of the year 1989, namely
the series of January demonstrations in the centre of Prague later called “Palach Week”,
about the Several Sentences Petition published in the midyear by Charter 77, about the
demonstrations organized on the occasions of the 21 August 1968 and 28 October 1918
anniversaries, and about the “Velvet Revolution” that put an end to the more than 40year reign of the Communist Party (KSČ) in Czechoslovakia. The thesis also took the
task to compare the approach of this paper to the 1989 events with that of the central
KSČ daily Rudé právo (Red Right). The partial goal of the thesis was to investigate as
to how the Pravda publisher - the West-Bohemian Regional Committee of KSČ in
Pilsen - controlled the activities of this daily and what instructions it received in
connection with the political situation development in Czechoslovakia in 1989.
The theoretical part of the thesis describes the political and economic situation in
Czechoslovakia in the late 1980s and provides a general overview of the principal
events in 1989. The practical part provides a quantitative and qualitative analysis of the
Pravda and Rudé právo daily papers, concentrating on the 1989 events. This part of the
thesis confirmed the hypothesis expressed in its introduction: Being controlled by the
KSČ, both the Pravda and Rudé právo dailies wrote about the principal 1989 events
from their pro-regime positions, making use of an ideological propaganda and distorting
the information brought on their pages. During the whole year of 1989, both daily
papers took every effort to make the impression that a majority of Czechoslovak
citizens still supported the KSČ politics and criticized any opposition manifestations
against the regime.
The ideological propaganda of Rudé právo in 1989 was more progressive and more
sophisticated than that of West-Bohemian Pravda. Rudé právo frequently used very
cunning methods, trying to discredit the so-called independent initiatives standing up
against the ruling regime. Pravda often responded belatedly to the opposition
manifestations, with its own opinions being not as acute as those in Rudé právo. On the
basis of this knowledge, one can assume that Pravda waited for Rudé právo to respond
to the political situation development in the country before coming with its own
contributions.
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Pravda remained the publishing organ of the West-Bohemian Regional
Committee of KSČ until mid-December 1989, when it started being published as a
paper of the communists of the Region of West Bohemia. In early January 1990, as a
consequence of the change in the political situation in the country, Pravda became an
independent paper, bringing thus an end to the information monopoly kept by KSČ in
the region for the previous decades.
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Prameny
Státní oblastní archiv v Plzni – fondy Západočeského krajského výboru KSČ Plzeň
1989

Periodika
západočeský krajský deník Pravda, roč. 70 – 1989
deník Rudé právo, roč. 69 – 1989

Seznam zkratek
ČSAD

Československá státní automobilová doprava

ČSLA

Československá lidová armáda

ČSM

Československý svaz mládeţe

KNV

Krajský národní výbor

KS SNB

Krajská správa Sboru národní bezpečnosti

KSSS

Komunistická strana Sovětského svazu

KSČ

Komunistická strana Československa

KV KSČ

Krajský výbor Komunistické strany Československa

KV NF

Krajský výbor Národní fronty

KV SSM

Krajský výbor Socialistického svazu mládeţe

LM

Lidové milice

MěstV KSČ Městský výbor KSČ
OF

Občanské fórum

ONV

Obvodní národní výbor

OV KSČ

Okresní výbor Komunistické strany Československa

OV SSM

Okresní výbor Socialistického svazu mládeţe

PO SSM

Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeţe

PS

Pohraniční stráţ
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ROH

Revoluční odborové hnutí

SNB

Sbor národní bezpečnosti

SSM

Socialistický svaz mládeţe

SOA Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni

StB

Státní bezpečnost

ÚV KSČ

Ústřední výbor Komunistické strany Československa

ÚV SSM

Ústřední výbor Socialistického svazu mládeţe

VB

Veřejná bezpečnost

VPN

Veřejnost proti násilí

ZO KSČ

základní organizace Komunistické strany Československa
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