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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce „Odraz národních povstání v NDR, Polsku a Maďarsku v letech 

1953–1956 v soudobém československém tisku se zaměřením na deníky Rudé právo 

a Mladá fronta“ se zaměřuje na způsob, jakým vybraná československá média 

reflektovala povstání, jež proběhla v 50. letech v okolních zemích pod sovětskou sférou 

vlivu. V práci je popsán politický vývoj v Československu od konce 2. světové války do 

roku 1956. Dále je zaznamenán vývoj, struktura a systému řízení médií v tomto období 

v Československu včetně historie sledovaných deníků Rudého Práva a Mladé fronty. 

Podrobně jsou zachyceny okolnosti vzniku i průběh všech tří povstání v NDR, Polsku 

a Maďarsku. Teoretická část diplomové práce přibližuje základní koncepty (především 

ideologii, propagandu, hegemonii a diskurz) pro praktickou část práce. Ta představuje 

kvalitativní výzkum deníků Rudé právo a Mladá fronta ve vybraných obdobích v letech 

1953–1956. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak tato média informovala o výše 

zmíněných událostech. Výzkum prokázal, že oba deníky ve většině případů publikovaly 

zpravodajské texty v podobném stylu a popis událostí byl v rozporu s realitou, přesto 

byly prokázány výjimky. 

 

 

Klíčová slova 

Československo, Německá demokratická republika, Polsko, Maďarsko, povstání, 
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Abstract 

The thesis “Reflection of national uprisings in East Germany, Poland and Hungary in 

the years 1953-1956 in contemporary press in Czechoslovakia, focusing the study on 

daily newspapers Rude právo and Mladá fronta” concentrates on the way, how the 

media reflected uprisings that took place in the 50s in neighbouring countries under the 

Soviet sphere of influence. The thesis describes the political development in 

Czechoslovakia from the end of World War II until 1956. The thesis also describes the 

development, structure and governance of the Czechoslovakia media in this period of 

time, including the history of the monitored dailies Rudé právo and Mladá fronta. The 

thesis also focuses on the background and the process of the three uprisings in East 

Germany, Poland and Hungary. Following part introduces basic theoretical concepts 

(including ideology, propaganda, hegemony and discourse) as a background for the 

practical part, which is a qualitative research of journals Rudé právo and Mladá fronta at 

selected periods of time during the years 1953-1956. The aim of the thesis is to 

investigate, how the media reported on the above mentioned events. Research has 

shown that both daily newspapers usually publish news and description of events in the 

same style, different from the reality, but some exceptions were found. 

 

 

Keywords 

Media, press, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Poland, Hungary, 

uprising, communism, propaganda, Rudé právo, Mladá fronta 
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MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 3. Překlad Marcel Kabát. 

Praha: Portál, 2007, 447 s. ISBN 978-807-3673-383. 

Autor popisuje masová média a jejich zásadní význam, který mají v moderních společnostech. 

Masová média jsou dle jeho výkladu prostředkem moci, rozhodujícím zdrojem výkladů sociální 

reality a představ o ní, klíčem ke slávě a postavení a poskytují v nemalé míře i zábavu. Proto 

jsou masová média podrobována nejen veřejnému hodnocení a regulaci, ale stala se i předmětem 

teoretických úvah. 

 

ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. 

Brno: PedF MU Brno, 1999. 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1. 

Autoři v této publikaci seznamují čtenáře s oblastmi argumentace, rétoriky a komunikace slovní 

i sociální. Publikace je vhodná nejen pro studenty mediálních studií, ale i pro profesionály 

působící v oboru komunikace s veřejností. 

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských 

prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či 

vysokých školách za posledních pět let) 

Blažková, Hana: Aféra Watergate a její odraz v soudobém československém tisku se 

zaměřením studie na deník Rudé právo. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

Provazníková Jana: Mnichov jako legitimizační prostředek normalizace v ČSSR. Praha, 



  

10 

 

2013. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta. 

Sysel, Jan: Obraz arabsko-izraelských válek v českých denících v l. 1948-1967. Brno, 2012. 

Magisterská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních a 

komunikačních studií. 

 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

 

 

 

 

 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

 

 

 

 

 

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma 

odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK 

vykonávám.  

 

 

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis 

pedagožky/pedagoga 

 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY 

A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 

 

 



  

11 

 

Obsah 
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Úvod 

Euforie po skončení druhé světové války brzy vychladla během tzv. studené 

války nejen v Československu, ale i v ostatních zemích. Polarizace světa trvající až do 

devadesátých let 20. století nepřinesla globální střetnutí západních mocností 

a sovětského bloku, přesto nelze hovořit o harmonickém soužití. Konflikty se udály 

nejen mezi oběma tábory, ale mnohdy i přímo v nich.  

 V letech 1953 až 1956 proběhly ve třech evropských zemích pod sovětskou 

sférou vlivu nepokoje, které měly charakter revolt, dělnických bouří či dokonce 

revoluce. Občané Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky a zejména 

Maďarské lidové republiky se v období po smrti Josifa Vissarionoviče Stalina, kdy 

došlo k částečnému uvolnění napětí, pokusili změnit politické uspořádání svých zemí. 

Ani v jednom případě však neuspěli a všechna tato povstání byla potlačena. 

Přestože se tyto konflikty odehrávaly mimo hranice Československa, přímo 

i nepřímo ovlivňovaly poměry na domácí scéně. Potlačení reformních hnutí posílilo 

pozice konzervativních komunistů v Československu a odrazovalo i domácí občany, 

kteří nechtěli riskovat zhroucení politického systému a riziko občanské války.1 

Představitelé Komunistické strany Československa (KSČ), kteří se ujali moci 25. února 

1948, kontrolovali prakticky veškeré dění v zemi a média byla jejich nejsilnějším 

nástrojem propagandy. Nejvýznamnější tiskovinou bylo Rudé právo, oficiální médium 

KSČ, avšak značný vliv měl mezi jinými i deník Socialistického svazu mládeže 

s názvem Mladá fronta.  

Z těchto důvodů představují právě tyto události, respektive způsob, jakým byly 

československé veřejnosti prostřednictvím výše zmíněných tiskovin interpretovány, 

vhodný předmět ke zkoumání s cílem zjistit odpovědi na následující výzkumné otázky. 

Jak o těchto událostech informovaly deníky Rudé právo a Mladá fronta? Jaké 

argumenty byly v textech obsaženy a lišily se v uvedených denících? Měnila se povaha 

článků i s ohledem na probíhající změnu ve vnímání Josifa Vissarionoviče Stalina, tedy 

tzv. proces destalinizace, který měl vliv i na částečnou liberalizaci politického systému? 

Do jaké míry byla historická fakta dávána do spojitosti s dalšími, více či méně 

relevantními skutečnostmi? 

                                                 
1 (Bárta, 2010) 
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Odpovědět na tyto otázky je ambicí této práce nazvané Odraz národních 

povstání v NDR, Polsku a Maďarsku v letech 1953–1956 v soudobém československém 

tisku se zaměřením na deníky Rudé právo a Mladá fronta. Text je členěn do pěti 

hlavních oddílů, z nichž 1. až 4. oddíl představují teoretickou část práce a 5. kapitola je 

praktickou částí zkoumání této problematiky. V rámci první kapitoly bude představen 

vývoj poválečného Československa s důrazem na politickou situaci v letech 1948 až 

1956, v druhé kapitole bude přímo popsán vývoj, struktura a systém řízení 

československých oficiálních médii v téže době. Cílem je popsat stav režimu, který 

determinoval způsob, jakým sledovaná média mohla o událostech informovat 

československou veřejnost. V rámci třetí kapitoly budou přiblížena jednotlivá národní 

povstání v letech 1953 až 1956. Následující 4. kapitola je teoretickým úvodem pro 

vlastní kvalitativní obsahovou analýzu stěžejních momentů těchto událostí.  Na způsob, 

jakým o nich informovala sledovaná média, se zaměříme v páté kapitole. Tato klíčová 

část celé práce představí výsledky a vyhodnocení kvalitativní obsahové analýzy deníků 

Rudé právo a Mladá fronta. 
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1. Vývoj poválečného Československa se zaměřením 

na politickou situaci v letech 1948–1956 

Rokem 1948 končí období, které známe jako třetí Československá republika. 

Stát, který se po druhé světové válce vrátil do tzv. předmnichovských hranic 

(s výjimkou některých oblastí, např. Podkarpatské Rusi), během tří let stále intenzivněji 

a záměrně směřoval k závislosti na Sovětském svazu, což mělo značný vliv např. na 

odmítnutí Marshallova plánu,2 navrženého ministrem zahraničí USA Georgem 

Marshallem v roce 1947.3 V letech 1948–1960 poté sledujeme změnu společenské 

struktury, která byla výsledkem více než stoletého přirozeného vývoje. Kaplan tuto 

přeměnu nazývá doslova naroubováním a dále připomíná, že pro velkou část obyvatel, 

kteří se narodili třeba již za Rakouska-Uherska, to byla již několikátá změna režimu.4  

Základním dokumentem, jenž ovlivnil poměry v poválečném Československu, 

se stal tzv. Košický vládní program, který byl přijatý již 4. dubna 1945. Tento dokument 

jednak zakazoval činnost všech fašistických organizací či organizací s fašistickým 

režimem kolaborujících, zároveň však poukázal na potřebu celospolečenské očisty a ve 

velké míře ovlivnil i systém fungování médií.5 Organizaci státní i veřejné správy nově 

zajišťovaly národní výbory. V mezinárodní politice byla deklarována orientace na 

Sovětský svaz.6 

Úpravou prošel i systém politických stran. V Československu v té době působily 

KSČ, Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, 

Československá sociální demokracie, Komunistická strana Slovenska, Demokratická 

strana, Strana Slobody a Strana práce. Nejsilnější z nich byla po volbách v roce 1946 

KSČ, jež nejvíce vytěžila z prosovětských nálad ve společnosti, a její předseda Klement 

Gottwald se stal předsedou vlády. KSČ zahájila od nástupu k moci proces přijetí řady 

reforem, které měly za cíl uchopení moci ve státě a které vyvrcholily tzv. vítězným 

únorem v roce 1948.7 

                                                 
2 Jak uvádí Bednář, odmítnutí Marshallova plánu na nátlak Moskvy v roce 1947 překvapilo značnou část 

československých komunistů včetně Klementa Gottwalda, který v té době zastával post předsedy vlády 

a z této pozice s nabídkou George Marshalla souhlasil. (Peroutka, Bednář, 2013, s. 18) 
3 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 216) 
4 (Kaplan, 2007, s. 5) 
5 Vliv Košického vládního programu na podobu médií podrobněji rozebereme v následující kapitole. 
6 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 219) 
7 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 219-220) 
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1.1 Vítězný únor  

V posledních únorových dnech roku 1948 vygradoval na Staroměstském náměstí 

boj o politickou moc v Československu, kterému předcházela protestní demise 

nekomunistických ministrů. Během řady velkých manifestací zvaných „tábory lidu“ 

vyzývali zástupci KSČ k vytváření tzv. akčních výborů, které měly za úkol provést 

očistu veřejného života od odpůrců KSČ.8  Další nátlakovým krokem na prezidenta 

Edvarda Beneše bylo povolání oddílů Sboru národní bezpečnosti a Lidových milic, jež 

byly loajální KSČ.9 Podle Karla Pacnera bylo Benešovi vyhrožováno i generální 

stávkou a krveprolitím.10  

Tlak vrcholí 25. února 1948, kdy Gottwald získává od prezidenta podpis pod 

jmenovací listinu tzv. obrozené vlády, 11 což je komunistický návrh na složení nové 

vlády, které „doplněním a zrekonstruováním stran Národní fronty“ zaručovalo KSČ 

většinu.12 Tento akt Gottwald osobně sdělil zástupu protestujících na Václavském 

náměstí ve známém projevu zahájeném větou: „Právě jsem se vrátil z Hradu“.13  

V následujících volbách, jež proběhly v květnu téhož roku, dostali voliči 

možnost volit už jen společnou kandidátku Národní fronty, která obsahovala 

komunistické zástupce či politiky blízké KSČ.14 Nová ústava, tzv. Ústava 9. května, 

která reflektovala únorový převrat, byla přijata krátce po volbách. Beneš ji odmítl 

podepsat a abdikoval. Novým prezidentem se stal Klement Gottwald.15 

Únorové události navíc podpořili dělníci s vazbou na Revoluční odborové hnutí 

(ROH). Pracovníci působící v papírnách odmítali tisk nekomunistických titulů, 

zaměstnanci elektrických závodů vyhrožovali přerušením dodávek proudu do KSČ 

neloajálních redakcí.16 

 

                                                 
8 Vrcholným orgánem byl ústřední akční výbor Národní fronty, jehož členy byli i příslušníci ostatních 

stran, avšak představitelé KSČ dbali na to, aby měli ve všech akčních výborech většinu. Tyto akční 

výbory se posléze staly mocenskopolitickým nástrojem. Jejich prostřednictvím docházelo k čistkám ve 

všech společenských i mocenských orgánech. Důsledkem byla perzekuce nekomunistických funkcionářů 

a příslušníků ostatních stran. (Marjánko, 2014) 
9 (Bárta, 2010) 
10 (Pacner, 2011, x1) 
11 (Pacner, 2011, x5) 
12 (Bárta, 2010) 
13 Záznam např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=paYE165oYzE  
14 (Bárta, 2010) 
15 (Bárta, 2010) 
16 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 251) 

https://www.youtube.com/watch?v=paYE165oYzE
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1.2 Upevnění režimu 

Období po tzv. únorových událostech zpětně vnímáme jako dobu, během které 

docházelo k upevnění režimu prostřednictvím kroků, jejichž záměrem bylo zajištění 

bezpečného vládnutí KSČ způsobem, který vycházel ze sovětského modelu.17 

V průmyslových závodech a továrnách začaly vznikat Gottwaldem avizované akční 

výbory.18 Tyto akční výbory Národní fronty důsledně vyhledávaly vyšší úředníky 

a vedoucí pracovníky, kteří měli rozhodovací pravomoci a nepodporovali politiků KSČ. 

Celkem se toto první období dotklo více než 250 tisíc lidí, kteří byli nuceni vykonávat 

méně kvalifikované zaměstnání, odejít do penze či emigrovat.19 Některé politické strany 

byly v této době spojeny do tzv. obrozené Národní fronty. Například Československá 

sociální demokracie však byla v červnu roku 1948 sloučena s KSČ.20 

Vládnoucí strana začala postupně a v souladu se svou koncepcí ideologicky 

měnit společnost. Kaplan říká, že komunistická moc „vyhlašovala nové cíle 

a nastupovala nové cesty k jejich dosažení, převracela nebo upravovala dosavadní 

celospolečenské životní hodnoty, vnucovala jiný způsob života, v mnohém protichůdný 

dosavadnímu, a také ideový svět každého jednotlivce. (…) Výsledek tak rozsáhlé 

a hluboké přestavby obsahoval základní rysy revoluce.“21 

Přestože KSČ pojala převrat jako všelidovou událost, proběhly některé protesty 

veřejnosti. Jedním z prvních byla demonstrace vysokoškolských studentů, která 

proběhla ještě v den přijetí návrhu Klementa Gottwalda prezidentem.22 Větší 

manifestace však následovaly během XI. všesokolského sletu v Praze, který proběhl 

v červnu 1948. V demonstraci se proměnil i pohřeb Edvarda Beneše v září 1948.23 

Systémovou reakcí režimu na boj s tzv. třetím odbojem bylo přijetí zákona na ochranu 

lidově demokratické republiky a posléze i zákon zřizující tábory nucené práce. Pomocné 

technické prapory, které soustředily brance, jež nebyli z politických i jiných důvodů 

vhodní pro vojenskou službu, byly založeny v roce 1950.24  

Klíčovým mocenským nástrojem režimu pro kontrolu státu byla Státní 

bezpečnost. Tato policie vznikla již v roce 1945 jako součást Sboru národní bezpečnosti 

                                                 
17 (Kaplan, 2007, s. 5) 
18 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 247) 
19 (Bárta, 2010) 
20 (Bárta, 2010) 
21 (Kaplan, 2007, s. 5) 
22 (Pacner, 2011, x5) 
23 (Bárta, 2010) 
24 (Bárta, 2010) 
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(SNB). Její vliv vzrostl v roce 1948, když začala být využívána KSČ, jež ji ovládla ještě 

před tzv. únorovými událostmi, k upevňování režimu.25 K tomu ji pomáhala spolu 

s rozšířenými pravomocemi i široká síť spolupracovníků. Podle některých zdrojů bylo 

v roce 1954 evidováno více než 30 tisíc agentů, kteří donášeli informace na osoby ve 

svém okolí.26 

Od roku 1949 se začaly ve velké míře realizovat politické procesy proti 

významným osobnostem zejména předválečného Československa. Jednalo se 

o vojenské důstojníky, zástupce církví, ale i politické odpůrce a další osobnosti, které 

u vlády padly v nemilost. Obvinění však byla v těchto případech vykonstruovaná 

a procesy předpřipravené. V mnohých případech mířily i do vlastních řad KSČ. V letech 

1948–1960 bylo vykonáno více než 20027 rozsudků s trestem smrti, dalších 4 500 osob 

zemřelo ve vazbách a vězeních.28 Mezi oběťmi byli mj. novinář Záviš Kalandra, 

politička Milada Horáková, generál Heliodor Píka, ale například i generální tajemník 

ÚV KSČ Rudolf Slánský.29 

Ve značné míře byli rovněž perzekuováni lidé, kteří nesouhlasili s novými 

poměry či nebyli „politicky vhodní“ pro posty, které zastávali. Vedoucí pracovníci či 

úřednici byli často nuceni opustit své pozice a byli nahrazeni zástupci dělnické třídy. Ta 

byla naopak po všech stránkách upřednostňována. Pro úspěšný kariérní postup byla 

klíčová loajalita ke straně, proto narůstal i počet členů KSČ. Tato strana měla v roce 

1949 již 2,6 milionu členů, což odpovídalo čtvrtině všech obyvatel Československa.30 

Velké změny proběhly v oblasti průmyslu a zemědělství. Znárodňování 

výrobních podniků začalo již v roce 1948, zřizování jednotných zemědělských družstev 

o rok později. Výsledkem byl vznik tzv. centrálně řízené ekonomiky, přestože zástupci 

KSČ dříve deklarovali, že se tak nestane.31 S pomocí sovětských poradců proběhla 

v letech 1949–1953 první tzv. pětiletka. Tímto označením byl nazýván způsob 

plánování ekonomiky v pětiletých cyklech. Organizace prvního období začala již v roce 

1947. Prioritou režimu se na základě požadavků Sovětského svazu stalo zaměření na 

těžký a chemický průmysl. Kombinace nedostatečných zkušeností, nekompetentních 

pracovníků na vedoucích funkcích, nereálných požadavků a ekonomické zátěže 

                                                 
25 (Růžička, 2012) 
26 (Bárta, 2010) 
27 Počet obětí se dle různých zdrojů liší. Například Bednařík a Köpplová uvádějí 232 trestů smrti, Bárta 

zmiňuje 248. 
28 (Bárta, 2010) 
29 (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 249) 
30 (Bárta, 2010) 
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v podobě finančně nákladné a naddimenzované armády byla příčinou krize, ve které se 

režim záhy ocitl.32 

V lednu roku 1949 vstoupilo Československo, Bulharsko, Maďarsko, Polsko 

a Rumunsko společně se Sovětským svazem do tzv. Rady vzájemné hospodářské 

pomoci (RVHP), která umožňovala Moskvě lépe kontrolovat státy východního bloku.33 

 

1.3 Krize režimu na počátku 50. let 

Se změnami, jež v poúnorových letech nastaly, začala nesouhlasit stále větší část 

společnosti a to napříč politickým spektrem a včetně některých členů KSČ. Na počátku 

50. let vygradovaly narůstající ekonomické problémy režimu vzniklé centrálně řízenou 

ekonomikou. Výsledkem změny orientace průmyslu sice rostly mzdy, ale chybělo 

zboží, které by si lidé mohli koupit. I věci denní potřeby byly mnohdy pouze na příděl. 

Rostl černý trh. Demonstrace a stávky, které tyto okolnosti vyvolaly, však byly 

potlačeny příslušníky SNB a Lidových milic.34 

Krize dopadá i na KSČ. Značná část členů strany je pronásledována. Někteří 

jsou odsouzeni, jiní nuceni opustit své postavení. V listopadu roku 1952 proběhl rovněž 

první velký politický proces, kterému padli za oběť někteří nejvyšší funkcionáři strany. 

V průběhu odsouzení „protistátního spikleneckého spektra proti republice“ padlo 

jedenáct trestů smrti. Jedním z odsouzených byl i již zmíněný Rudolf Slánský, bývalý 

generální tajemník strany.35 Jeho poprava byla pro společnost překvapivá. Peroutka 

o Slánském řekl, že „mezinárodní komunismus měl sotva oddanějšího stoupence nad 

Rudolfa Slánského.“36 

V roce 1953 krize graduje. Československou scénu nejprve zasáhne úmrtí Josifa 

Vissarionoviče Stalina, krátce po něm však umírá i Klement Gottwald, který se dříve 

stal 4. prezidentem Československa po smrti Edvarda Beneše v roce 1948. Z rychlé 

volby předsednictva ÚV KSČ vzešel nový prezident Antonín Zápotocký, jehož místo 

v čele vlády i strany převzal Antonín Novotný.37 

                                                                                                                                               
31 (Bárta, 2010) 
32 (Tomek, 2010) 
33 (Bárta, 2010) 
34 (Bárta, 2010) 
35 (Bárta, 2010) 
36 (Peroutka, Bednář, 2013, s. 31) 
37 (Bárta, 2010) 
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Právě Zápotocký byl politicky odpovědný za způsob, jakým byly vyřešeny 

ekonomické problémy státu. Stalo se tak prostřednictvím měnové reformy, kdy ve dvou 

dnech došlo ke směně veškerého oběživa. Menší úspory byly lidem měněny v kurzu 

5:1, vyšší v kurzu 50:1. Výsledkem bylo zlepšení ekonomické situace státu a zrušení 

přídělového systému. Na druhé straně však byly de facto okradeny veškeré vrstvy 

obyvatelstva. Demonstrace a nepokoje,38 které po měnové reformě následovaly, byly 

potlačeny.39 Řada účastníků protestů byla exemplárně potrestána a celkově se jednalo 

složité období i pro vládnoucí režim. Sám Zápotocký peněžní reformu charakterizoval 

jako „tvrdou zkoušku“. O vývoji během reformy byl průběžně informován Sovětský 

svaz.40 

Na krátkou dobu došlo rovněž k uvolnění tvrdého režimu, avšak ne v takovém 

rozsahu, jak tomu bylo v okolních státech pod sovětskou sférou vlivu.41 V roce 1953 

dochází například k prvním hromadným vystoupením z Jednotných zemědělských 

družstev, tzv. JZD.42 Změna politické linie KSČ probíhala v režii Moskvy, kam byla 

československá delegace v čele s Antonínem Zápotockým pozvána v červenci 1953. 

Pod sovětským tlakem došlo k ukončení vystěhovávání „nepřátelských živlů z měst“ 

a rovněž bylo upuštěno od dalších zásahů proti katolickým církevním řádům. V létě 

téhož roku vzniká dokument později označovaný jako "Srpnové teze". Ten zpětně 

vnímáme jako jedno z prvních kritických hodnocení československého hospodářství 

z počátku 50. let.43 

 

1.4 Etablování režimu 

Druhá polovina padesátých let byla nejen v Československu ovlivněna v roce 

1956 XX. sjezdem KSSS. Neveřejný projev Nikity Sergejeviče Chruščova, v němž 

odsoudil Stalinovu hrůzovládu, byl projednáván i v KSČ. Ke změně politického kurzu 

však nedošlo.44 

                                                 
38 Podle Pernese se protesty v Plzni, kde se demonstrujícím dělníkům během spontánní demonstrace 

podařilo obsadit mimo jiné i budovy městského výboru, staly prvním aktivním vystoupením proti 

komunistickému režimu, které „přesáhlo svůj rámec a o němž se vzápětí dozvěděl celý svět“ a které 

předběhlo i události ve východním Německu. (Pernes, 2013, s. 21) 
39 (Bárta, 2010) 
40 (Pernes, 2013, s. 22–23) 
41 (Bárta, 2010) 
42 (Pernes, 2013, s. 24–26) 
43 (Pernes, 2013, s. 28) 
44 (Bárta, 2010) 
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V dubnu roku 1956 se konal II. sjezd československých spisovatelů, na kterém 

zazněl požadavek na demokratizaci společnosti a zrušení cenzury.45 Odvážnými projevy 

přispěli například Jaroslav Seifert či František Hrubín, kteří požadovali právě větší míru 

svobody pro literární tvorbu a nezávislost na státním dozoru.46 

V témže roce však následovaly události za hranicemi, které nepřímo život 

v Československu ovlivnily. Peroutka tyto události zprvu nazval „nadějný hluk, který se 

ozývá ze sousedství.“47 

Neúspěch lidových povstání v Polsku a Maďarsku měl vliv na zpomalení 

demokratizačního procesu v Československu a naopak posílení konzervativního křídla 

KSČ. Ve straně došlo k revizím směřování politiky KSČ, které potvrdily stávající 

směřování a odmítly destalinizaci a liberalizaci. Události v zahraničí však ovlivnily 

i náladu ve společnosti, kdy většina obyvatel nechtěla riskovat zatažení země do 

ozbrojeného konfliktu ať už s vnitřním či vnějším nepřítelem.48 

 

 

                                                 
45 (Bárta, 2010) 
46 (Peroutka, Bednář, 2013, s. 133) 
47 (Peroutka, Bednář, 2013, s. 151) 
48 (Bárta, 2010) 
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2. Vývoj, struktura a systém řízení médií 

v Československu v letech 1948-1956 

Únorové události v roce 1948 ovlivnily celou společnost, média nevyjímaje. 

Jedním z klíčových způsobů, jak komunistická vláda ovládala veřejné mínění,49 proto 

byla kontrola médií.50 Snaha o centralizaci, která umožňovala efektivní kontrolu občanů 

a byla „ve prospěch formování nového pořádku s maximální jedností jako jasně 

deklarovaným cílem, jehož organizačním a mocenským nosníkem byla ústavně 

garantovaná vedoucí úloha strany“, ovlivnila i československá média.51  

Jak již bylo zmíněno, představitelé KSČ vnímali média jako jeden z klíčových 

nástrojů pro řízení veřejného mínění. Jak říká Fidelius: „Komunistická propaganda se 

nikdy netajila tím, že slovo je pro ni ‚ideovou zbraní‘, výchovným prostředkem, tedy 

v podstatě mocenským nástrojem.“52  

Úkolem tisku, rozhlasu a později i televize bylo především přesvědčovat a šířit 

osvětu.53 Konkrétní mediální vývoj v letech 1948–1956 můžeme rozdělit na dvě období. 

Tzv. „zakladatelské období“ (1948–1953), charakteristické upevňováním moci KSČ, 

a „krizové období“ (1953–1957), v průběhu kterého prošel politický systém krizí.54 

Podle Knapíka je to právě období mezi roky 1948 a 1950, které byly pro celou 

následující éru klíčové. Knapík říká: „Tehdy se v zásadě zformoval celý mechanismus 

řízení kultury, který měl garantovat i její obsahovou proměnu podle poúnorových 

ideologických šablon.“ Knapík je přesvědčen, že základní principy z této doby přetrvaly 

až do roku 1989.55 

Dne 1. května 1953 dochází k oficiálnímu zahájení vysílání Československé 

televize kombinací vysílání ze záznamu a živého přenosu improvizovaného vystoupení 

Františka Filipovského z pražské Měšťanské besedy. Rozvoj televizního vysílání 

                                                 
49 Regulace médií je s masovými médii nerozlučně spojena a je běžná v naprosté většině politických 

režimů, ať demokratických, totalitních či jiných, avšak zpravidla se liší svými projevy. Obecně lze 

regulaci rozdělit na vnější a vnitřní. Jako vnější regulaci chápeme konkrétní zákony, etické či redakční 

kodexy a vnitřní regulaci chápeme jako autoregulaci. (Chlumská, 2013, s. 35). 
50 (Verner, 2011, s. 59) 
51 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 247) 
52 (Fidelius, 1998, s. 13) 
53 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 251) 
54 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 247) 
55 (Knapík, 2004, s. 10) 
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v Československu však byl zpočátku limitován nejen technickými možnostmi vysílání,56 

ale rovněž nízkého počtu televizorů v domácnostech. Důsledkem měnové reformy byly 

televizní přijímače pro většinu občanů finančně nedostupné.57 Celkově proto můžeme 

označit vliv televize jako média na obyvatele Československa v první polovině 50. let 

jako minimální. 

 

2.1 Vývoj médií 

Tzv. zakladatelskému období však předcházelo několik událostí, které jej do 

velké míry ovlivnily. Již zmíněný Košický vládní program měl vliv i na poválečný stav 

médií. V průběhu tzv. „očistného procesu“ byl v rámci České národní rady vytvořen 

výbor zástupců tisku. Jeho členové rozhodli o změně stavovské organizace novinářů 

a potrestání novinářů, kteří napomáhali protektorátní správě. Národní svaz novinářů byl 

nahrazen Svazem českých redaktorů, záhy přejmenovaného na Svaz českých novinářů. 

Z kraje roku 1946 rovněž vznikla tzv. „očistná komise“, která zpětně posuzovala 

chování československých novinářů v letech 1938–1945. Novináři, kteří se podle 

zástupců komise provinili, mohli zaplatit pokutu, byli dočasně či trvale zbaveni 

možnosti pracovat v médiích a v některých případech s nimi bylo zahájeno soudní 

řízení. Sedm novinářů bylo za své chování odsouzeno k trestu smrti.58   

 Média byla v souladu s Košickým vládním programem po skončení druhé 

světové války řízena nově vzniklým ministerstvem informací, které bylo zřízeno po 

ukončení války v roce 1945. Toto ministerstvo rovněž bylo hlavním orgánem pro 

kontrolu tisku.59 Prvním ministrem byl Václav Kopecký, významný člen KSČ, bývalý 

redaktor Rudého práva a hlavní ideolog strany.60 Kopecký tento post zastával až do roku 

1953, kdy bylo ministerstvo zrušeno a Kopecký se posléze stal ministrem kultury.61 

Informace v této době byly jen „na příděl“ pro nomenklaturu a i pro ni byla selektovaná. 

Skutečnost mohla znát jen hrstka vyvolených a do novin se vůbec nedostala. Podle 

Hvížďaly pracoval novinář jako „aranžér umělé skutečnosti“ a samotný československý 

                                                 
56 Například do 31. prosince 1955, kdy bylo zahájeno vysílání z televizního studia v Ostravě, bylo 

televizní vysílání dostupné pouze v rozsahu vysílače umístěného na pražském vrchu Petřín. První 

televizní studio v Bratislavě vzniká až v listopadu roku 1956. (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 274) 
57 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 270–274) 
58 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 225–226) 
59 (Hvížďala, 2003, s. 253) 
60 (Hvížďala, 2011, s. 135) 
61 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 227) 
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tisk přinášel „ideologickou anti realitu“. Platila tzv. Leninova teorie, že noviny jsou 

převodovou pákou moci, nejlepším organizátorem a propagandistou lidských mas.62 

V době, kdy vrcholil státní převrat, ustavil Svaz českých novinářů akční výbor, 

který s okamžitou platností vyloučil 80 „rozvratných novinářů“.63 Mezi jinými 

například Ferdinanda Peroutku či Pavla Tigrida. S ohledem na výše zmíněné jim tak 

byla znemožněna publikační činnost.64 Komise akčního výboru Svazu českých novinářů 

vytvořila „Ideové směrnice českého novináře“. Jejich podstatou byla role novináře jako 

„vychovatele národa“. Ve stejné době dochází k dokončení příklonu ke KSČ. Úkoly od 

vedení strany jsou formou svazových směrnic a direktiv překládány novinářům 

a realizovány.65 

Zásadní poúnorovou událostí se stává první celostátní sjezd československých 

novinářů. Dne 24. října 1948 zde bezmála tisícovce delegátů přednesl Václav Kopecký 

referát, v němž definoval charakter novinářské práce jako ideové výchovný. Bednařík, 

Jirák a Köpplová doslova říkají, že: „na sjezdu se projevilo zřetelné úsilí o naplnění role 

médií jako nástroje propagandy, konstituování žurnalistiky vycházející ze 

socialistických zásad a potlačení jakéhokoliv jiného pojetí žurnalismu.“66 

V letech 1945–1960 dochází ke značnému, až trojnásobnému nárůstu počtu 

periodik.67  

Pokud srovnáme fungování médií v Československu po roce 1948 se čtyřmi 

teoriemi tisku dle Freda F. Sieberta, které byly ustanoveny v roce 1956, nacházíme 

shodu s některými znaky charakteristickými především pro tzv. Sovětskou teorii tisku. 

O přímém vlivu vládnoucí strany na média není sporu a stejně tak v naprosté většině 

případů bylo vyžadováno, aby novináři a zejména vedoucí představitelé redakcí byli 

členy KSČ. Možnost vlastnění médií privátními subjekty byla občanům odepřena 

v rámci prvních změn po únorových událostech v roce 1948. Propracovanými 

mechanismy bylo prakticky vyloučeno, aby bylo v médiích publikováno cokoliv, co by 

bylo v rozporu se zájmy strany.68 

 

                                                 
62 (Hvížďala, 2003, s. 253) 
63 Později jejich počet narostl až na více než 130 novinářů, kteří byli vyloučeni. Další byli exemplárně 

potrestáni. Řadu z nich to, s ohledem na nemožnost po vyloučení publikovat, uvedlo do existenčních 

problémů. (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 253) 
64 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 252) 
65 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 253) 
66 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 253) 
67 (Kouba, Magincová, 2012, s. 282) 
68 (Biagi, 2012, s. 365-367) 
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2.2 Struktura médií 

Podstatou novinářské činnosti byla stranickost, úkolem médií bylo naklonění si 

přízně veřejnosti ve věci politiky jedné vládnoucí strany.69  

Tato idea byla ukotvena i v legislativě a to zákonem č. 184/1950 o vydávání 

časopisů a o svazu Československých novinářů. První paragraf tohoto zákona definuje 

v prvním článku poslání tisku takto: „Poslání tisku je napomáhat budovatelskému úsilí 

československému lidu a jeho boji za mír a spolupracovat na jeho výchově 

k socialismu.“ Druhý článek zakotvuje legislativně již dříve realizovanou praxi a to: 

„Vydávání tisku, tj. novin, časopisů a jiných periodických publikací (dále jen 

‚časopisy‘) nemůže být předmětem soukromého podnikání.“ Z pohledu struktury médií 

je klíčový třetí paragraf, kde je uvedeno, že oprávnění k vydávání lze uděliti politickým 

stranám Národní Fronty, státní orgánům, jednotné odborové organisaci, vrcholným 

organisacím kulturním, hospodářským, zájmovým, sociálním a tělovýchovným. 

Oprávnění k vydávání mohou rovněž obdržet národní či komunální podniky, lidová 

družstva a další.70 Tento zákon tedy jednoznačně podřazoval novinářskou organizaci 

straně.71 Rovněž můžeme říci, že byl dokončen proces legalizace omezení svobody 

slova v tehdejším Československu.72 

 

2.3 Systém řízení médií 

„A i když, páni komunisté, následkem své hmotné převahy se zmocníte 

Lidových novin, čeho se to vlastně zmocníte? Ničeho více než dvanácti písmen v titulu; 

všechno ostatní odejde s námi,“ napsal ve svém posledním článku do Lidových novin 

Ferdinand Peroutka v únoru 1948. Přestože list byl zrušen až o čtyři roky později, 

změna režimu list v podstatě zničila okamžitě.73 A podobný osud měla řada dalších 

titulů. V prvních měsících po únorovém převratu dochází k jejich značnému omezení. 

V období od března do prosince 1948 zaniká 380–500 titulů.74  

Ministerstvo informací jednalo v souladu s novou koncepcí tisku, dle které tisk 

slouží zájmům lidu, národa a státu. Média měla formovat a šířit pro stranu vhodné 

                                                 
69 (Verner, 2011, s. 59) 
70 (Československo, 1950, s. 716) 
71 (Verner, 2011, s. 59) 
72 (Kouba, Magincová, 2012, s. 281) 
73 (Peroutka, Bednář, 2013, s. 43) 
74 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 256) 
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názory a ty ostatní potlačit v duchu tzv. leninské představy o tisku, která vnímá tisk jako 

„kolektivního organizátora a propagátora.“75 S ohledem na veřejný zájem nebylo 

možné, aby tisk byl předmětem podnikání jednotlivců či skupiny.76 Znárodnění tiskáren, 

které muselo logicky následovat, proběhlo v dubnu 1948 schválením zákona 

č. 123/1948 Sb. o znárodnění polygrafických podniků.77 Ministerstvo financí rovněž 

kontrolovalo příděl nedostatkového papíru, což se stalo netradiční formou kontroly 

tisku.78 Druhou klíčovou událostí bylo přijetí nové mediální legislativy. Ta mimo jiné 

umožnila vykonávat novinářskou práci pouze osobám sdruženým v novinářských 

svazech. V případě vyloučení ze svazu, například při provinění, tak novinář nemohl 

v oboru nadále pracovat.79  

Bárta říká: „Ještě před vyvrcholením vládní krize, 24. února 1948, byl vydán 

pokyn k zákazu dovozu západních časopisů a novin, který v podstatě zůstával 

v platnosti po celou dobu trvání komunistického režimu. K ovládání sdělovacích 

prostředků (tisku, rozhlasu a později i televize) byla zavedena řada personálních 

i administrativních opatření a později zřízen i speciální cenzurní orgán – Hlavní správa 

tiskového dohledu.“80 Všechny tyto aktivity, především odstranění na státu nezávislého 

tisku a centralizace kontroly médií, posléze usnadnily únorový převrat.81  

Jakkoliv v médiích již od roku 1948 nebylo možné publikovat zcela svobodně, 

institucionalizovaná cenzura byla v komunistickém Československu zavedena až v roce 

1953, kdy vznikla Hlavní správa tiskového dohledu.82 Do té doby probíhala kontrola 

médií jinými nástroji. Svaz československých novinářů můžeme chápat jako jeden 

z kontrolních orgánů s ohledem na právo rozhodovat o tom, kdo smí a nesmí 

publikovat.83 Dalším příkladem je rozhodnutí KSČ z roku 1950, jehož výsledkem byla 

nová kompetence pro vybrané redaktory, jejichž úkolem bylo zajistit dohled přímo 

v redakcích. To znamená kontrolu jak obsahu tiskovin, tak případné nahlášení 

                                                 
75 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 256) 
76 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 227-228) 
77 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 255) 
78 Konkrétním příkladem aplikace tohoto nástroje kontroly je například slovenský náboženský tisk. Ještě 

v roce 1948 bylo evidováno 82 náboženských periodik, ale do konce tohoto roku nevydržel žádný. 

Ukončení jejich činnosti nebylo nařízením vlády – nová ústava z 9. května 1948 zajišťovala mj. 

náboženskou svobodu. Jako nejčastější odůvodnění byl zmíněn právě nedostatek papíru. Dále se uváděla 

úsporné opatření obecně či podporování protistátních tendencí. (Kouba, Magincová, 2012, s. 282) 
79 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 228-229) 
80 (Bárta, 2010) 
81 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 232, 251) 
82 (Adamová, 2004, s. 281) 
83 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 254) 
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nespolehlivých zaměstnanců.84 Naproti tomu Hlavní správa tiskového dohledu, 

vytvořená podle sovětského vzoru, měla kontrolu médií přímo v kompetenci. Založení 

této instituce však bylo výsledkem usnesení vlády a nikoliv zákonem. Do roku 1956 

byla činnost této organizace upravena statutem z roku 1953 a služebním řádem z ledna 

roku 1956.85 Tato organizace nejen že aplikovala preventivní cenzuru,86 ale ve velké 

míře byly převzaty praktiky protektorátní kontroly médií. „Obtah každé stránky či text 

před vysíláním musely mít schvalovací razítko s osobním číslem a parafu příslušného 

cenzora,“ uvádí příklad Hvížďala.87 Kromě tisku kontrolovali pracovníci tohoto úřadu 

i  další média – Československou tiskovou kancelář, Československý rozhlas a od roku 

1953 i Československou televizi.88 

Hlavní správa tiskového dohledu rovněž pravidelně sestavovala tzv. denní 

zprávy, jež byly určené Ministerstvu vnitra89 a ÚV KSČ. Úřad však byl napojen i na 

Státní bezpečnost.90 Zvláštní oddělení bylo pověřeno vedením kartoték, kde se 

evidovaly zásahy proti jednotlivým osobám i celým redakcím.91 Adamová říká: „Ze 

služebního statutu z roku 1955 pak vyplývalo, že se musí zabránit šíření údajů 

a skutečností, které jsou lživé a jinak škodí Československé demokratické republice 

a jejímu zřízení. Takové informace nesměly být v obecném zájmu zveřejňovány.“92 

Jedním z dalších témat, o kterých se nesmělo psát, byla třídně motivovaná nenávist.93 

Výsledkem vágní formulace zadání pro Hlavní správu tiskového dohledu byla mnohdy 

až přehnaná aktivita cenzorů.94 

 

2.4 Ovlivňování obsahu médií 

Hlavními nástroji, kterými mocenský aparát ovlivňoval chod médií, byla 

regulace médií, a to nejen prostřednictvím cenzury. Podle Kabáta je zamezení přístupu 

                                                 
84 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 257) 
85 (Adamová, 2004, s. 281) 
86 (Verner, 2011, s. 59) 
87 (Hvížďala, 2011, s. 139) 
88 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 258) 
89 Do té doby veškerá agenda spojená s médii byla v kompetenci Ministerstva informací, které bylo 31. 

ledna 1953 zrušeno. (Hvížďala, 2011, s. 135) 
90 (Hvížďala, 2011, s. 139) 
91 (Adamová, 2004, s. 283) 
92 (Adamová, 2004, s. 283) 
93 (Hvížďala, 2011, s. 141) 
94 (Adamová, 2004, s. 283) 
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k informacím podstatným rysem diktatury.95 Děje se tak především s ohledem na 

strategii, jejíž podstatou je ospravedlní všeho, co diktatura smí. Jakákoliv hrozba 

narušení tohoto stavu věcí musí být zakázána či limitována. Svobodný přístup veřejnosti 

k informacím je naproti tomu jeden ze základů demokracie.96 

Regulace médií je s masovými médii nerozlučně spojena a je běžná v naprosté 

většině politických režimů, ať demokratických, totalitních či jiných, avšak zpravidla se 

liší svými projevy. Obecně lze regulaci rozdělit na vnější a vnitřní. Jako vnější regulaci 

chápeme konkrétní zákony, etické či redakční kodexy a vnitřní regulaci chápeme jako 

autoregulaci.97  

Jedním z nástrojů ovlivňování obsahu médií se stalo utajení informací. To 

můžeme chápat jako metodou pro odříznutí veřejnosti od přístupu k informacím, 

kontrolu lidí, kamufláží vlastních chyb i při vytváření fiktivních a lživých informačních 

kampaní. Tento nástroj však měl ještě jeden užitek pro vládnoucí stranu. „Prozrazení 

státního tajemství pak bylo tou nejjednodušší formou umělé konstrukce viny, kterou 

i zákon tehdejší doby mohl potrestat a zneužít při inscenovaných procesech,“ říká 

Kabát.98 

Dalším projevem cenzury, kterému se budeme více věnovat v teoretické části 

této práce, bylo systematické zatajování skutečných problémů, které komunistické 

Československo provázely. Kabát toto nazývá budováním falešné skutečnosti. „Režim 

se bál jakékoliv zprávy, která byla šokující, popisovala nečekanou událost nebo 

katastrofu. Proto se cenzurovaly všechny živelní pohromy, náhlá neštěstí, velké nehody, 

zejména ve výrobě, jakákoli tzv. ‚mimořádná událost‘ v armádě, trestné činy vojáků, 

policistů a vyšších funkcionářů, většina výraznějších majetkových deliktů, jakékoli 

násilné činy. Vše se odůvodňovalo obavami z paniky, ale cenzurovaly se také informace 

o životním prostředí a zdravotně škodlivých látkách.“ Naproti tomu média 

představovala atmosféru doby nekriticky pozitivně, čímž vznikal falešný pocit 

bezproblémovosti. Tím Kabát vysvětluje i stav, kdy v současnosti slýcháme, že za 

komunismu byl klid a minimální kriminalita.99 

 

                                                 
95 Termín diktatura se pokoušel definovat italský politolog a filozof Giovanni Sartori. Slovo pochází 

z latinského dictare, což lze přeložit jako rozkazovat, nyní chápeme diktaturu jako neústavní vládu. Pojem 

původně neměl negativní konotaci ani nebyla považována za typ státního zřízení – obojí má počátek 

v momentu nástupu fašismu v Evropě. (Balík, Kubát, 2004, s. 17) 
96 (Kabát, 2011, s. 84) 
97 (Chlumská, 2013, s. 36) 
98 (Kabát, 2011, s. 84-85) 
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2.5 Vznik a vývoj analyzovaných titulů 

Rudé právo a Mladá fronta jsou tituly, které v poúnorovém Československu 

patřily mezi ty nejčtenější. V následujících kapitolách se zaměříme na jejich vývoj od 

založení především do první poloviny 50. let, krátce zmíníme i následující a porevoluční 

období. 

 

2.5.1 Rudé právo 

Rudé právo vzniklo v meziválečném období jako hlavní tiskový orgán KSČ, 

přestože první vydání ze dne 21. září 1920 si spojujeme s levicí sociální demokracie. 

Dnem, kdy Rudé právo získává své výsadní postavení v KSČ, je 18. květen 1921. Na 

rozdíl od jiných politických deníků nebyla vydavatelem Rudého práva strana, ale 

konkrétní fyzické osoby.100  

Navzdory tomu, že v období první republiky dochází ke krátkodobému 

pozastavení vydávání Rudého práva, k permanentnímu zákazu činnosti KSČ včetně 

vydávání komunistického tisku dochází 20. října 1938.101 Po bezmála roce nečinnosti 

vzniká v srpnu 1939 ilegální Rudé právo, které je komunisty šířeno po celém 

protektorátu. V této činnosti se pokračuje i navzdory tomu, že Gestapo nejprve postupně 

zabavuje techniku pro tisk, posléze likviduje i hlavní představitele redakce titulu. 

Poslední ilegální číslo vyšlo 1. května 1945.102 V témže roce bylo Rudé právo plně 

obnoveno v roce 1945 a již o dva roky později dosahovalo nákladu 500 000 výtisků.103 

Rudé právo bylo deníkem, který se v komunistickém Československu po 

únorových událostech z roku 1948 těšil absolutní podpory strany a vlády. Vysoké 

náklady Rudého práva byly často uměle zvyšovány tzv. povinnými odběry a naopak 

náklad ostatních tiskovin byl mnohdy omezován již zmíněným limitovaným přídělem 

papíru.104 Například během únorových událostí v roce 1948 znemožnila KSČ distribuci 

jiných novinových titulů. Dne 24. února někteří zaměstnanci pražských nádraží na 

příkaz KSČ odmítli expedovat veškeré deníky s výjimkou Rudého práva.105 Dne 

30. června 1948 navíc dochází ke sloučení Rudého práva a Práva lidu. Redakce Rudého 

                                                                                                                                               
99 (Kabát, 2011, s. 94-95) 
100 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 169) 
101 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 195) 
102 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 210) 
103 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 233) 
104 (Hvížďala, 2011, s. 142) 
105 (Hvížďala, 2011, s. 138) 
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práva sama sebe bere jako nástupce Práva lidu a v číslování uvádí ročník tohoto 

titulu.106 

Peroutka uvádí, že bylo v knihovnách zakázáno půjčovat výtisky Rudého práva, 

které vyšly před rokem 1948. V předúnorových vydáních se komunisté například 

vyjadřovali k osobě T. G. M., později již nikoliv. „Železná opona se táhne prostorem 

i časem a Rudé právo z roku 1947 je odděleno železnou oponou od Rudého práva z roku 

1954,“ uvedl Peroutka ve svém komentáři z 6. listopadu 1954.107 

V období normalizace v letech 1968–1972 dochází k celkovému poklesu 

nákladu všech titulů, Rudé právo nevyjímaje. V roce 1968 má Rudé právo náklad více 

než milion výtisků, o čtyři roky později však počet výtisků poklesne o více než 20 % na 

přibližně 800 tisíc výtisků. V roce 1969 dochází k publikování tzv. Manifestu do 

vlastních řad, jež „vyjadřoval podporu novému vedení KSČ v čele s Gustávem 

Husákem, kritizoval činnost Svazu československých novinářů v roce 1968 a působení 

médií v celém reformním hnutí.“ Následkem byla značná personální očista redakcí. Do 

roku 1971 opustila své povolání přibližně třetina novinářů.108 Následující roky se 

situace uklidnila a v roce 1987 dosáhlo Rudé právo úrovně nákladu z roku 1968.109 

Po pádu režimu dochází i ke změnám v Rudém právu. Nejprve se z kraje roku 

1990 stává šéfredaktorem Zdeněk Porybný, bývalý zahraniční zpravodaj ze Spojených 

států, později dochází k potlačení politických symbolů a hesel spojených s KSČ. 

Vydavatelem Rudého Práva se stává akciová společnost Borgis, v níž má majoritu právě 

Porybný. K přejmenování deníku na Právo dochází v roce 1995.110 Na Rudé právo dnes 

ideologicky navazují Haló noviny.111 

 

2.5.2 Mladá fronta 

V poválečných měsících roku 1945 oficiálně vzniká řada nových titulů, mezi 

jinými i deník Mladá fronta.112 Ten jako šéfredaktor zpočátku vedl básník a novinář 

                                                 
106 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 256) 
107 (Peroutka, Bednář, 2013, s. 101) 
108 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 328-330) 
109 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 339) 
110 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 372) 
111 Zajímavý příspěvek k historii Rudého práva představuje přednáška Zdeňka Hořeního, posledního 

předlistopadového šéfredaktora tohoto titulu. Dostupná je zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=_qbCwN_EhOw 
112 První vydání Mladé fronty však vzniklo již na samém sklonku války 9. května 1945. „V úvodníku se 

tehdy psalo o lásce mladých Čechoslováků k sovětské armádě a Josefu Stalinovi, ale i představitelům 

exilové vlády v Londýně s Edvardem Benešem v čele,“ zmiňuje Uhlová. (Uhlová, 2010) 
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Jaromír Hořec, který byl rovněž iniciátorem vzniku celého stejnojmenného 

vydavatelství.113 Název odkazuje na předválečný časopis Mladá kultura, za nímž stáli 

levicově orientovaní studenti.114 Nákladem 80 000 výtisků zpočátku patřil mezi tituly 

s menším podílem na časopiseckém trhu.115 

V poúnorovém období rozšiřuje Mladá fronta navzdory všeobecnému nedostatku 

papíru svůj rozsah i náklad.116 Později však vliv titulu ještě vzroste. „Od začátku 50. let 

pak Mladá fronta spadala pod Československý svaz mládeže a v roce 1970 se list 

oficiálně stal orgánem nástupnického Socialistického svazu mládeže,“ vysvětluje 

Uhlová.117 Jak upozorňuje Vildová, která se této přeměně více věnuje,118 do té doby 

působila Mladá fronta jako mládežnický list při Ústředním výboru Československému 

svazu mládeže.119 Normalizační období znamená pokles i pro Mladou frontu. Z počtu 

312 tisíc výtisků v roce 1968 dochází k poklesu na méně než 240 tisíc výtisků v roce 

1972. 120  

Na konci roku 1989 patřil deník Mladá fronta mezi čtyři novinové tituly 

s nejvyšším nákladem a čteností.121 Po listopadových událostech však dochází 

k symbolickému i reálnému odstřižení se od Ústředního výboru Socialistického svazu 

mládeže, který byl vydavatelem tohoto deníku, jakkoliv byl jinak spojen 

s vydavatelstvím Mladá fronta. Po pádu režimu dochází k situaci, kdy redaktoři deník 

de facto privatizují122 a následně vzniká deník Mladá fronta Dnes, jehož akcie jsou 

později prodány francouzské skupině Hersant.123 

 

                                                 
113 (Mladá fronta, 2015) 
114 (Uhlová, 2010) 
115 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 233) 
116 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 260) 
117 (Uhlová, 2010) 
118 Socialistický svaz mládeže byla organizace české a slovenské mládeže, která podléhala KSČ. Její 

vznik proběhl v roce 1949 sloučením národních organizací československé mládeže (Svazy české, 

slovenské, polské mládeže a mládeže Karpat). Rozpad této organizace proběhl v roce 1968, aby byla o tři 

roky později obnovena jako Socialistický svaz mládeže (SSM), jedinou oficiálně povolenou dětskou 

organizací s „dobrovolně povinným“ členstvím. (Vildová, 2005) 
119 (Vildová, 2005) 
120 (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, s. 328) 
121 (Uhlová, 2010) 
122 Podrobně se nepřehledné situaci v Mladé frontě v první polovině 90. let věnuje studie Vznik Mladé 

fronty Dnes Zbyňka Zemana z roku 1999.  
123 (Vildová, 2005) 
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3. Národní povstání v letech 1953–1956 v zemích 

východního bloku 

Evropské země pod sovětskou sférou vlivu byly v první polovině padesátých let 

20. století ovlivněny několika hlavními událostmi, které determinovaly politické 

prostředí této doby. První z nich byl rozkol124 mezi Josifem Vissarionovičem Stalinem, 

nejvyšším představitelem Sovětského svazu, a Josipem Brozem Titem, prezidentem 

Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Stalinova smrt v roce 1953 částečně 

uvolnila celospolečenské napětí, avšak zároveň znamenala změnu stávajícího 

politického systému. Toto ještě více ovlivnil Chruščovův projev na XX. sjezdu KSSS, 

v rámci kterého odsoudil některé Stalinovy kroky a jeho kult osobnosti.125 V roce 1956, 

kdy probíhala povstání ve Východním Německu a Polsku, byla v centru západních 

mocnosti rovněž tzv. suezská krize,126 která měla na některé události nepřímý vliv. 

I z těchto důvodu měla národní povstání ve Východním Německu, Polsku 

a Maďarsku velice složitou pozici a z dnešního pohledu relativně nízkou šanci na 

úspěch. Jejich výsledek měl však vliv na obě strany železné opony, kdy si 

západoevropské státy připomněly sílu Sovětského svazu a východoevropské realitu 

„přátelství“ s Moskvou.127 

 

3.1 Východoněmecké povstání 

Východoněmeckým povstáním označujeme události, které spontánně propukly 

ve východním Berlíně ve dnech 16. až 18. června 1953 a v některých městech Německé 

demokratické republiky probíhaly až do 28. června téhož roku. Toto povstání chápeme 

                                                 
124 Spekuluje se, že Tito měl záměr vytvořit tzv. Balkánskou federaci, která by kromě Jugoslávie, Albánie 

a Bulharska zahrnovala i Řecko, ale návrh neměl Stalinovu podporu. Sovětský vůdce měl jiné plány, pro 

které ale nenašel u Tita pochopení. Výsledkem bylo ochladnutí vztahů mezi oběma mocnostmi, které 

vytrvalo až do Stalinovy smrti.  Poté byly diplomatické styky obnoveny a Nikita Chruščov, Stalinův 

nástupce, opět obnovil spolupráci s Titem. Přesto však byla jedním z důsledků i zvýšená pozornost 

Moskvy nad situací v ostatních evropských zemích východního bloku.  (Zvěřina, 2013) 
125 (Mahdal, 2012) 
126 Suezská krize je označení konfliktu mezi Egyptem na jedné straně a Velkou Británií, Francií a posléze 

i státem Izrael na straně druhé, který započal 26. července 1956. Vláda amerického prezidenta 

Eisenhowera vnímala sovětskou intervenci v oblasti jako značnou hrozbu i s ohledem na události 

v Maďarsku, které probíhaly ve stejné době. (Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United 

States Department of State, nedatováno) 
127 (Roberts, 1997) 
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jako jeden z prvních128 významných aktů odporu proti komunistickému režimu ve 

východní Evropě.129 

 

3.1.1 Počátek krize 

Německá demokratická republika se v prvním desetiletí po druhé světové válce 

nacházela ve složité situaci. Její občané čelili řadě problémů. Mezi ty nejpodstatnější 

patřil nedostatek jídla, věcí denní potřeby i bytů. Rostl počet emigrací. Řešením, pro 

které se vláda rozhodla, bylo postupné zvyšování pracovních norem.  V době, kdy rostla 

nervozita ve společnosti a především mezi dělníky, zemřel Stalin. Tato událost ovlivnila 

nejen představitele východoněmecké vlády, ale rovněž náladu ve společnosti.130 

Přesto hlavním impulzem k dělnickému povstání bylo oznámení z 11. června, 

ve kterém vláda informovala o sérii tzv. opatření, která měla napravit předchozí chyby 

vlády i úředníků. Cílem bylo zvýšení životní úrovně všech pracujících, kteří byli nyní 

ve „složité situaci“. Způsob, jakým se vláda rozhodla tento způsob řešit, znamenal 

opětovné navýšení pracovních norem.131 Tento návrh se však nesetkal s pochopením 

dělníků a byl impulzem k jejich stávce ve východním Berlíně plánované na 16. června. 

 

3.1.2 Stěžejní události povstání 

Toho dne se v časných ranních hodinách začali shromažďovat dělníci ze závodů 

Hospital Friedrichshain a Stalinallee Block 40, kteří posléze zahájili pochod k Domu 

ministrů,132 kde byla na další den veřejně vyhlášena generální stávka.133 Dav si žádal 

přítomnost premiéra Otta Grotewohla a Waltera Ulbrichta, generálního tajemníka 

Jednotné socialistické strany Německa (SED), avšak ani jeden z nich před demonstrující 

nepředstoupil. V průběhu dne proběhly další stávky v továrnách v celém východním 

Berlíně. Tato situace přiměla nejvyšší představitele strany zahájit jednání o nasazení 

sovětských jednotek pro uklidnění situace.134 

                                                 
128 Jako vůbec první projev odporu vnímáme již zmíněné nepokoje v Československu v souvislosti 

s měnovou reformou. Viz kapitola 1.3.  
129 (Ingimundarson, 1996, s. 381) 
130 (Hanak, 1972, s. 246) 
131 (Keesings Publications, 1973, s. 112) 
132 Dnešní Detlev-Rohwedder-Haus. 
133 V téže době dochází ke schůzce politbyra, které se rozhoduje kritizované normy zrušit, ale lidé se 

zatím nemohou o aktuálních změnách dozvědět. (Ostermann, Maier, 2001, s. xxxiv) 
134 (Ostermann, Maier, 2001, s. xxxiv) 
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Od brzkého rána dne 17. června, kdy představitelé Německé demokratické 

republiky jednali o nasazení vojenských jednotek Kasernierte Volkspolizei (KVP), 

vstoupila sovětská armáda do předměstí východního Berlína a masy dělníků se začaly 

shromažďovat před Domem ministrů. Okolo 9 hodiny ranní bylo na místě přibližně 

25 000 demonstrujících. Během dopoledne přibližně 100 účastníků protestu vstoupilo 

do budovy a překonalo odpor Lidové policie a KVP.135  Přestože několik účastníků bylo 

zraněno či zabito při střetech se sovětskými vojáky a především Lidovou policií, 

nepokoje se brzy rozšířily i do dalších východoněmeckých měst.136 Stávky, demonstrace 

a nepokoje probíhaly v celé Německé demokratické republice. 

Přibližně v poledne zahájily sovětské jednotky střelbu do demonstrujících před 

Domem ministrů, následkem čehož se účastníci akci se rozprchli. Generálmajor Dibrov, 

sovětský velitel v Berlíně, vyhlásil stanné právo na většině území Německé 

demokratické republiky. V momentě, kdy se situace zdála být pro Lidovou policii dále 

neudržitelnou, Dibrov nechal zatarasit východní sektor od zbytku města a povolal posily 

včetně tanků. Téhož dne byl vyhlášen zákaz shromažďování a noční vycházení.137 

„Použití síly ukázalo, že povstání bylo tak rozšířené, že neměli žádný jiný prostředek 

pro obnovení kontroly,“ vzpomínal Peter Bruhn, účastník protestů. Do večera byly 

v celé Německé demokratické republice zatčeny stovky účastníků demonstrací.138 

Dne 18. června pokračují nepokoje ve venkovských oblastech na různých 

místech Německé demokratické republiky. Dibrov oznamuje trest smrti a popravu 

Williho Göttlinga, západoněmeckého občana za podíl na událostech. V reakci na to 

vydávají představitelé západního Berlína oficiální zprávu, ve které vylučují svoji účast 

na povstání.139 

 

3.1.3 Důsledky povstání 

Podle zprávy Allgemeiner Deutscher Nachrichtendiens, východoněmecké 

zpravodajské agentury, publikované 25. června 1953, bylo 25 osob v průběhu povstání 

zabito a 378 zraněno. O masových zatýkáních a popravách mnohých účastníků 

                                                 
135 (Ostermann, Maier, 2001, s. xxxiv) 
136 (Keesings Publications, 1973, s. 114) 
137 Tyto pravidla platila bezmála celý následující měsíc až do 13. července 1953. (Keesings 

Publications, 1973, s. 114) 
138 (Ostermann, Maier, 2001, s. xxxiv-xxxv) 
139 (Keesings Publications, 1973, s. 115), (Ostermann, Maier, 2001, s. xxxv) 
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demonstrací se již oficiální zprávy nezmiňovaly s výjimkou popravy Williho 

Goetlinga.140 Skutečná čísla však byla podstatně vyšší. Konrad Adenauer při příležitosti 

vyhlášení 17. června památným dnem uvedl, že 62 zatčených bylo odsouzeno k smrti 

a více než 25 000 zadržených bylo uvězněno.141 Podle pozdějších zdrojů bylo přímých 

obětí více než 300.142 

Povstání bylo ve východoněmeckém tisku označeno za „fašistickou provokaci“ 

provedenou americkými a západoněmeckými „imperialistickými agenty“.143 Podle 

všeho tomu tak nebylo i z toho důvodu, že způsob, jakým se vedoucí představitelé 

západoevropských mocností zachovali, spíše nasvědčuje tomu, že je povstání 

překvapilo, a proto v prvních momentech reagovali „pomalu a nerozhodně“.144,145  

Přestože se objevují otázky, zda se jednalo o dělnický vzdor s potenciálem 

všeobecného povstání nebo neúspěšnou revoluci,146 jednoznačným důsledkem povstání 

pro východoněmecké obyvatelstvo bylo přitvrzení režimu. Walter Ulbricht inicioval 

posílení bezpečnostních složek státu a později rovněž obhajoval potlačení povstání 

v dalších státech východní Evropy.147 

Povstání ve východním Německu lze vnímat i jako jeden ze stěžejních momentů 

studené války. Spontánní povstání dělníků, farmářů a mládeže proti představitelům 

režimu bylo první takovou událostí v rámci sovětského impéria od Kronštadtského 

povstání v březnu 1921. Ostermann a Maier uvádí: „Proletariát povstal proti diktatuře 

proletariátu.“148 

 

3.2 Poznaňské povstání 

Poznaň, město ve středním Polsku, se po druhé světové válce podobně jako 

Berlín nacházelo v ruinách. Přesto se však podařilo jeho obyvatelům vše postupně 

obnovit. V průběhu sovětské industrializace zde bylo zřízeno značné množství 

výrobních závodů, avšak ekonomický pokrok zaostával za sociálním vývojem. 

                                                 
140 (Keesings Publications, 1973, s. 117) 
141 (Keesings Publications, 1973, s. 117) 
142 (Roberts, 1997, s. 356). 
143 (Ostermann, Maier, 2001, s. xix) 
144 (Ingimundarson, 1996, s. 381) 
145 To však neplatí o dnech a měsících následujících po červnových událostech, neboť existují důkazy 

o snahách Eisenhowerovy administrativy o využití povstání a záměrné posílení destabilizace v měsících 

následujících po povstání. (Ostermann, 1996, s. 61, 80) 
146 (Ostermann, Maier, 2001, s. xx) 
147 (Ostermann, Maier, 2001, s. xx) 
148 (Ostermann, Maier, 2001, s. xix) 
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Výsledkem bylo násilně potlačené povstání dělníků, kteří požadovali svobodu, práci 

a chléb.149 

 

3.2.1 Počátek krize 

Ke změně atmosféry ve společnosti, která byla základem protestů v zemích 

východní Evropy, jednoznačně přispěl již zmíněný projev Nikity Chruščova v únoru 

roku 1956. Přestože řeč nebyla určena veřejnosti, brzy se informace rozšířila150 

a v Polsku - mimo jiné - přispěla k rozdělení strany na umírněnější a konzervativní 

frakci.151 Jen několik dní po projevu v Moskvě zemřel Bolesław Bierut, bývalý první 

prezident komunistického Polska a generální tajemník Polské sjednocené dělnické 

strany. I tato událost částečně uvolnila napětí ve společnosti. Přestože v následujících 

měsících nedošlo k jednoznačné liberalizaci systému, nejkonzervativnější stalinisté byli 

odstraněni, polská policie byla zredukována a její aktivity omezeny. Rovněž došlo 

i k omilostnění desítek tisíc politických vězňů, převážně příslušníků bývalé polské 

Zemské armády.152 

Z těchto důvodů mezi lidmi již nepanoval strach z vlády jako v předchozích 

letech, což ve spojení s nedodrženými vládními sliby ohledně zlepšení nízké životní 

úrovně podnítilo povstání ve městě Poznaň.153 

 

3.2.2 Stěžejní události povstání 

Na základě předchozí iniciativy dělnického výboru, který volal po masových 

demonstracích a generální stávce, se časného rána dne 28. června ve Stalinových 

vlakových dílnách v Poznani shromáždili a poté vyrazili na pochod městem dělníci 

tohoto závodu.154 V průběhu pochodu, jehož cílem bylo centrum města, se k průvodu 

přidávali dělníci z dalších továren. Ve výsledku se před sídlem strany a bezpečnostních 

                                                 
149 (Parysek, Mierzejewska, 2006, s. 292) 
150 Dne 3. července 1956, tedy v době, kdy i v československém tisku doznívalo téma poznaňských 

nepokojů, publikovalo Rudé právo, Mladá fronta a další deníky článek „O překonávání kultu osobnosti 

a jeho důsledků“ (Rudé právo, 3. 7. 1956, s. 2). Tento text se liší od projevu, který byl přednesen N. S. 

Chruščovem (především je méně kritický, pro srovnání viz Mahdal, 2012), avšak přesto se zde veřejnost 

seznamuje se stěžejní myšlenkou tohoto projevu. 
151 (Biskupski, 2000, s. 138) 
152 (Biskupski, 2000, s. 138) 
153 (Biskupski, 2000, s. 138) 
154 (Packowski, Cave, 2003, s. 273) 
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složek shromáždil více než stotisícový dav, který nesl národní vlajky, zpíval náboženské 

písně a požadoval chléb, svobodu a ekonomické změny.155 

Protože se k davu žádný zástupce vlády ani bezpečnostních složek za celé 

dopoledne nevyjádřil, situace rychle eskalovala. Dav záhy změnil rétoriku 

a ekonomická hesla vystřídala ta politická: pryč s komunisty, svobodné volby, pryč 

s Rusy. Řada účastníků rovněž vtrhla do budov, osvobodila zajaté vězně, strhávala rudé 

vlajky a ničila portréty hodnostářů.156 

Odpovědí bezpečnostních složek, které se zformovaly téhož dne až 

v odpoledních hodinách, bylo nasazení více než čtyř set tanků a obrněných vozů a více 

než deseti tisíc mužů. K rozehnání demonstrujících byla použita vodní děla a především 

střelba. Povstání bylo potlačeno za méně než 24 hodin.157 

 

3.2.3 Důsledky povstání 

Počty obětí útoků na demonstrující se liší. Některé zdroje uvádějí 60 mrtvých 

a stovky zraněných,158 jiné hovoří až o 76 mrtvých159 na straně demonstrujících 

a 8 mrtvých na straně bezpečnostních složek.160 Přestože byla demonstrace v Poznani 

rozehnána armádou včetně tanků, byla jasným znamením, že komunistický systém 

v Polsku byl v krizi, jejímž výsledkem bylo zvolení Władysława Gomułky, dříve 

politického vězně v době Stalinistických represí, prvním tajemníkem Polské sjednocené 

dělnické strany a na krátkou dobu uvolnění režimu v Polské demokratické republice.161 

„Pokaždé, když se Východoevropané pokusí dosáhnout svobody, Washington to 

překvapí. Účastníci od nás (americké vlády) nezískají žádnou ochranu, pomoc či 

komfort. Oni zemřou a naši představitelé opět pokračují ve snahách stíhat ty, kteří je 

zastřelí,“ líčil situaci dobový komentář.162 

 

                                                 
155 (Packowski, Cave, 2003, s. 272), (Biskupski, 2000, s. 138), (Lukowski, Zawadzki, 2006, s. 296), 

(White House Issued Statement On 50th Anniversary Of Poznan Uprising In Poland, 2006) 
156 (Packowski, Cave, 2003, s. 273) 
157 (Packowski, Cave, 2003, s. 273), (Biskupski, 2000, s. 138) 
158 (White House Issued Statement On 50th Anniversary Of Poznan Uprising In Poland, 2006) 
159 (Neznámý autor, 1982) 
160 (Packowski, Cave, 2003, s. 273) 
161 (Lukowski, Zawadzki, 2006, s. 296) 
162 (Kolektiv autorů, 1982, s. 16) 
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3.3 Maďarské povstání 

Maďarské povstání či revoluce bylo v 50. letech nejsilnějším projevem občanské 

nespokojenosti s vládou v zemi pod sovětskou sférou vlivu.163 Velkým rozdílem oproti 

předchozím dvěma událostem byla především existence homogenní opozice 

s kompetentním vůdcem v osobě Imreho Nagye.164 Další odlišností je rovněž násilnost 

povstání. Přestože všechny tyto tři události byly tvrdě potlačeny, v německých 

ani polských městech se davy ve větší míře nedopouštěly násilí.165 V Maďarsku 

a zejména v Budapešti mělo povstání místy válečný charakter. 

 

3.3.1 Počátek krize 

Podzimní události, které probíhaly především v Budapešti, byly ovlivněny 

vnějšími i vnitřními politickými faktory. Z těch vnějších se kromě Chruščovova projevu 

jedná především o poznaňské povstání,166 neboť veřejné demonstrování podpory 

polskému lidu bylo první událostí, která celé povstání zahájila. Z vnitřních faktorů je 

třeba zmínit reformní hnutí, které od roku 1953 prostřednictvím osobností 

v komunistické straně i mimo ni úspěšně usilovalo o větší samostatnost, lidskost 

i racionálnost v rámci stávajícího politického uspořádání.167 

Na podzim roku 1956 však maďarští studenti začali zpochybňovat systém jedné 

strany. Jejich hnutí nechtělo reformu stávajícího systému, ale jasně požadovalo zavedení 

modelu více politických stran a rovněž větší národní nezávislost. Přestože si svých cílů 

přáli dosáhnout mírovou cestou, povstání se záhy stalo násilným. Iniciativy se totiž 

namísto nich ujali budapešťští dělníci a učni.168 

 

3.3.2 Stěžejní události povstání 

Od časného rána 23. října 1956 se začali shromažďovat studenti i občané.169 Sto 

tisícový dav, podle jiných zdrojů až dvě stě tisíc účastníků170 zahájilo pochod jako 

                                                 
163 (Cox, 1997, s. 2) 
164 (Cox, 1997, s. 19) 
165 (Gati, 2006, s. xii) 
166 (Gati, 2006, s. xii) 
167 (Cox, 1997, s. 21) 
168 (Cox, 1997, s. 21) 
169 (Sebestyen, 2007, s. 109), (Sugar, Hanák, 1990, s. 379) 
170 (Kontler, 2002, s. 427) 
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vyjádření podpory polskému lidu.171 Davy rovněž volaly po návratu do funkce Imreho 

Nagye.172 Někteří protestující se posléze vydali do parlamentu, jiní do budovy Rádia 

Budapešť.173 Zde demonstrující odmítl přijmout ředitel rádia a z éteru naopak zazněla 

řeč Ernőa Gerőa, generálního tajemníka Maďarské strany pracujících a nejmocnějšího 

představitele státu. Tento akt byl impulzem k prvním výstřelům. Krátce nato došlo ke 

svržení Stalinovy sochy. Maďarská policie AVH (Államvédelmi Hatóság) byla 

bezmocná a k ochraně Rádia Budapešť, sídla strany i k dalším budovám byla povolána 

armáda. Její příslušníci však tohoto rozkazu neuposlechli a namísto toho začali 

demonstrujícím dodávat vlastní zbraně.174 

Výsledkem jednání čelních představitelů maďarské komunistické strany v noci 

na 24. října bylo požádání sovětské armády o podporu při potlačení „kontrarevoluce“.175 

Spolu s tím však ústřední výbor navrhl jmenování Nagyho předsedou vlády s nadějí, že 

toto povede k uklidnění situace.176 V průběhu dne sovětská armáda vstoupila do města, 

následkem čehož bylo vyhlášeno stanné právo. Nagy se marně snažil situaci uklidnit 

a ulice zachvátila anarchie. Davy stále častěji provolávaly protiruská hesla.177 

Třetí den nepokojů, 25. října, nechali Moskvou pověření zástupci Anastas 

Mikoyjan a Michail Suslov nahradit Ernőa Gerőa Jánosem Kádárem,178 který měl dle 

jejich mínění situaci v zemi zvládnout lépe.179 Lidé v ulicích však těmto změnám 

nevěnovali prakticky žádnou pozornost, protože v téže době došlo ke střelbě příslušníků 

AVH180 do tisíců neozbrojených demonstrujících před budovou Parlamentu. Mrtvých 

bylo více než sto.181 Toto krveprolití znamenalo značné zvýšení vlny nepokojů 

i v dalších maďarských městech, přestože venkovské oblasti zůstaly nadále klidné.182 

V následujících dnech došlo ke stažení sovětských jednotek a k osvobození 

politických vězňů zadržovaných ve Vácké věznici.183 Imremu Nagyovi se podařilo 

                                                 
171 (Hoensch, 1996, s. 219) 
172 Imre Nagy byl v té době bývalý předseda vlády, který se v letech 1953 až 1955, než byl odvolán 

a vyloučen ze strany, zasadil o řadu pozitivních reforem. (Sugar, Hanák, 1990, s. 379) 
173 Známé rovněž jako Magyar Rádió nebo Radio Budapest. 
174 (Sugar, Hanák, 1990, s. 379) 
175 Není zcela zřejmé, kdo konkrétně tento požadavek inicioval. Podle některých zdrojů to měl být János 

Kádár (Cox, 1997, s. 33), podle jiných György Marosán (Hoensch, 1996, s. 219). 
176 (Hoensch, 1996, s. 219), (Sugar, Hanák, 1990, s. 380) 
177 (Sugar, Hanák, 1990, s. 380) 
178 (Hoensch, 1996, s. 219) 
179 (Sugar, Hanák, 1990, s. 380) 
180 Historik Mgr. Jan Adamec, s kterým byly historické události popsané v této části konzultovány, 

upozorňuje, že podle aktuálních zjištění se jednalo spíše o iniciativu sovětských velitelů. 
181 (Sugar, Hanák, 1990, s. 380) 
182 (Kontler, 2002, s. 428) 
183 (Sugar, Hanák, 1990, s. 380) 
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rozmluvit plán ústředního výboru na útok na klíčové oblasti v Budapešti za pomoci 

vládě loajálních maďarských jednotek a sovětské armády. Jeho dalším úspěchem byly 

nejen pokračující personální změny ve vládě, ale rovněž se mu dařilo naplňovat některé 

z požadavků demonstrujících. Nagy oznámil své záměry na zrušení AVH, návrat 

k tradičním maďarským státním symbolům184 a odsun sovětských jednotek nejen 

z Budapešti, ale i z celého Maďarska.185 

Stranický deník Szabad Nép ze dne 29. října odmítl sovětské obvinění, že by 

maďarská „kontrarevoluce“ byla iniciována „britskými a americkými imperialisty“,186 

a naopak tvrdil, že všichni Maďaři usilují o svobodu, nezávislost a posléze i přátelský 

vztah se Sovětským svazem.187 Zástupci vlády i strany projevili první náznaky respektu 

pro demonstrující.188  

Osmý den revoluce se v Budapešti podařilo ozbrojeným povstalcům obsadit 

vedení strany. Stranou zájmu demonstrujících vyšel úvodník deníku Pravda, který 

přezkoumal vztah Sovětského svazu se zeměmi východní Evropy s důrazem na respekt 

k suverenitě, rovnosti a společnému zájmu. Téhož dne se některé sovětské jednotky 

začaly stahovat z Budapešti na své základny v Maďarsku. V průběhu rozhlasového 

vysílání dne 31. října Nagy veřejně prohlásil, že Maďarsko, přestože zůstane 

socialistické, vyhlásilo neutralitu.189 Následujícího dne však vyšlo najevo, že po 

obsazení budovy vedení strany byly mučeny, zabity či dokonce zlynčovány řady 

příslušníků AVH.190 Členy maďarské komunistické strany po obdržení této informace 

zachvátil strach a chaos.191 

Prvního listopadového dne se objevily zprávy o vstupu nových sovětských 

vojenských jednotek do země, načež Nagy oznámil okamžité vystoupení z Varšavské 

smlouvy. Komunistická strana pod vedením Jánose Kadára se přidala na stranu 

                                                 
184 Jedním z první kroků demonstrujících bylo zbavení se tzv. Rákosiho znaku, který byl složen z rudé 

hvězdy, kladiva a pšenice, tedy ze sovětských symbolů. Revoluční jednotky byly označeny tzv. Kossutiho 

znakem, ale nejpamátnějším symbolem povstání zůstaly maďarské vlajky s vystřiženým Rákosiho 

znakem. (The American Hungarian Federation, 2006) 
185 (Sugar, Hanák, 1990, s. 381) 
186 Přestože se i v současnosti objevují hlasy, že povstání bylo následkem provokace sovětské či 

maďarské strany, neexistují ani pro jedno tvrzení žádné důkazy a naopak vše nasvědčuje tomu, že tyto 

události vůdce obou zemí překvapily. (Cox, 1997, s. 22) 
187 (Sugar, Hanák, 1990, s. 381) 
188 (Sugar, Hanák, 1990, s. 381) 
189 (Hoensch, 1996, s. 220) 
190 Literatura (Sugar, Hanák, 1990, s. 381) uvádí, že se jednalo o stovky příslušníků AVH. Historik Mgr. 

Jan Adamec, s kterým byly historické události popsané v této části konzultovány, se však domnívá, že 

v případě tohoto konkrétního útoku na budapešťské stranické ústředí na Köztársaság tér je toto číslo 

značně nadsazené. Konkrétní počet obětí však neznáme. (Pozn. aut.) 
191 (Sugar, Hanák, 1990, s. 381) 
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povstalců a rovněž požadovala stažení sovětských jednotek ze země. Kadár a několik 

dalších členů strany však vzápětí opustilo Maďarsko.192  

Dne 2. listopadu, tedy jedenáctý den maďarského povstání, některé deníky 

slavily nezávislost Maďarska, je ustanovena nová Nagyho koaliční vláda, avšak 

přestože je v Budapešti klid, na který dohlíží nově ustanovená Národní garda, sovětské 

jednotky postupují.193 Mezitím v Sovětském svazu tisk zahajuje negativní kampaň vůči 

Nagyovi, kterého označuje za kontrarevolucionáře.194  

Dne 3. listopadu bylo Maďarsko konfrontováno s realitou sovětské invaze. 

Sovětská armáda kontrolovala veškeré klíčové pozice v zemi s výjimkou Budapešti, 

přesto však byli někteří představitelé vlády optimističtí. Jednání mezi maďarskými 

a sovětskými představiteli o stažení invazních jednotek ze země bylo ještě téhož dne ve 

večerních hodinách přerušeno zásahem KGB, která maďarské vyjednavače zatkla.195  

Následujícího dne 4. listopadu v brzkých ranních hodinách Nagy 

prostřednictvím rozhlasového vysílání informoval veřejnost o útoku sovětských 

jednotek na Budapešť. Odpor povstalců byl neřízený a sovětské jednotky, včetně více 

než 2 500 tanků, rychle postupovaly.196,197 Nagy se svými stoupenci získal azyl na 

Jugoslávském velvyslanectví. Vysílání Rádia Budapešť utichlo, a naopak z cizích 

vysílačů byla v éteru vyhlášena maďarská revoluční dělnicko-rolnická vláda vedená 

Jánosem Kádárem, který informoval o ukončení „kontrarevoluce“.198 Tato situace 

znamenala fakticky konec maďarského povstání, přestože boje v Maďarsku skončily až 

10. či 11. listopadu.199 

 

3.3.3 Důsledky povstání 

Přestože skutečný počet obětí je pravděpodobně vyšší, podle oficiální zprávy 

maďarské vlády zemřelo v průběhu povstání více než 3 000 osob (z čehož více než 

2 500 v ohnisku povstání v Budapešti) a 14 000 jich bylo zraněno. Dalších více než 

20 000 lidí bylo uvězněno a přibližně 2 000 osob bylo popraveno.200 Mezi oběťmi 

                                                 
192 (Sugar, Hanák, 1990, s. 382) 
193 (Sugar, Hanák, 1990, s. 382) 
194 (Hoensch, 1996, s. 221) 
195 (Sugar, Hanák, 1990, s. 383) 
196 (Hoensch, 1996, s. 221) 
197 (Sugar, Hanák, 1990, s. 383) 
198 (Sugar, Hanák, 1990, s. 383) 
199 (Hoensch, 1996, s. 222), (Kontler, 2002, s. 429) 
200 (Kontler, 2002, s. 429) 
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represí byl i Imre Nagy, který byl rovněž popraven za svou účast na říjnových 

a listopadových událostech. Maďarský lid byl přesvědčen, že komunismus si dokáže 

udržet svou moc pouze za použití násilí.201 

Jakkoliv účastníci povstání spoléhali na pomoc západních mocností, ta, 

i s ohledem na Suezskou krizi, nebyla reálná a omezila se pouze na formální odsouzení 

sovětského postupu. Ani Rada bezpečnosti OSN nemohla realizovat plánované 

ekonomické a diplomatické sankce, neboť toto Sovětský svaz vetoval. Navíc se jej na 

mezinárodní scéně zastaly další státy pod sovětskou sférou vlivu, které podpořily 

stanovisko Sovětů, že jejich postup byl opodstatněný.202 

Navzdory tomu se však Maďarům podařilo dosáhnout některých trvalých změn 

ve společnosti i po ukončení povstání. Mezi jinými zůstal například zachován vliv 

opozičních politických stran na chod státu.203 

V době maďarského povstání probíhala v Československu snaha opoziční vlny 

o revizi politických procesů z nedávné v minulosti vyvolaná již zmíněným 

Chručšovovým tajným projevem na XX. sjezdu KSSS. Maďarská revoluce však toto 

hnutí zastavila. V závěru povstání inicioval Chruščov setkání zástupců ostatních států 

pod sovětskou sférou vlivu do Moskvy. Historik Vladimír Nálevka toto setkání popsal 

následovně „Antonín Novotný jako vůdčí představitel KSČ odjížděl do hlavního města 

Sovětského svazu s návrhem na vytvoření československého dobrovolnického sboru, 

který se měl po boku sovětské armády účastnit oné intervence. Chruščov to ovšem 

odmítl a od Československa pouze požadoval, aby uzavřelo dosud v podstatě 

prostupnou československo-maďarskou hranici.“204 Do bojové pohotovosti však byla 

uvedena armáda na slovenském území. Přestože události v Maďarsku byly ve státních 

médiích interpretovány s ohledem na politické zájmy země, část veřejnosti s Maďary 

sympatizovala.205 

 

 

                                                 
201 (Cox, 1997, s. 33) 
202 (Hoensch, 1996, s. 222) 
203 (Cox, 1997, s. 2, 21) 
204 Z rozhovoru pro Český rozhlas (viz Lustigová, 2006) 
205 (Lustigová, 2006) 
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4. Teoretický rámec praktické části práce 

Klíčový poznatek, který by měl vzejít z této práce, je popsání novinářského stylu 

v denících Rudé právo a Mladá fronta ve vybraných obdobích v letech 1953–1956.  

Jedná se o období, které Jirák a Köpplová nazývají etapou podílů médií na transformaci 

politického systému a podřízení systému stání propagandy. Nejprve je ale však třeba 

popsat, některé klíčové oblasti, o které se budeme opírat a z kterých budeme vycházet 

v praktické části této práce. Zde se jedná především o ideologii, propagandu, hegemonii 

a diskurz.  

 

4.1 Ideologie 

První oblastí, na kterou se v teoretické části této práce zaměříme, je ideologie. 

Balík a Kubát uvádějí, že pojem ideologie vznikl v průběhu francouzské revoluce. Jeho 

autorem měl být v roce 1797 francouzský filozof a politik Antoine Destutt de Tracy, 

který tak označil „vědu o idejích“. 206 

Tomuto termínu můžeme v dnešní době a širším pojetí rozumět jako o „souboru 

idejí, představ a hodnot“ určité společenské skupiny nebo celé společnosti. Z pohledu 

mediálních studií je ideologie definována jako „manifestace sociálních vztahů 

a skupinových (např. třídních) zájmů ve významech slov a symbolů, způsobech 

pojmenování a reprezentace, v kulturních praktikách a v mediální produkci.“ 207   

Balík a Kubát však upozorňují na spornost tohoto termínu. Na jedné straně takto 

můžeme označit všechny soubory politických idejí, na druhé straně nelze opomenout 

určitý pejorativní či dogmatický význam tohoto slova. 208   

Jirák a Köpplová tento výraz definují jako „systém sdílených významů, představ, 

hodnot, soudů a přesvědčení“ či „společný obraz společnosti, sdílenou konstrukci či 

mapu světa.“ Důležité je, že tyto významy jednotlivých symbolů nejsou předem dány 

a každý význam můžeme chápat jako projev sociálních vztahů. Jirák a Köpplová dále 

říkají, že právě „tento předpoklad je významný proto, že dovoluje uvažovat o možnosti 

využívat mediální sdělení jako zdroj poznání o vztazích ve společnosti.“209  Dle Martina 

Seligera se jedná o „soubor idejí, kterými člověk stanovuje, vysvětluje a zdůvodňuje 

                                                 
206 (Balík, Kubát, 2004, s. 95) 
207 (Köpplová, Jirák, 2009, s. 33–35) 
208 (Balík, Kubát, 2004, s. 96) 
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cíle a prostředky organizovaných sociálních akcí“. Z definice tzv. liberálních autorů, 

kterou formuloval J. J. Linz, vychází negativní pojetí ideologie. V tomto případě je 

ideologie chápána jako „uzavřený systém politického myšlení, který si nárokuje 

monopol na pravdu, snaží se vysvětlit všechno a přitom odmítá tolerovat jiné názory či 

opoziční teorie.“210 

V kontextu marxistického výkladu, který je s ohledem na předmět našeho 

zkoumání relevantní, chápeme ideologii jako soubor hodnot a představ třídy, která je 

v určité společnosti u moci a touto cestou upřednostňuje své „vidění světa jako obecně 

platné“. Jirák a Köpplová rovněž zmiňují van Dijka, na jehož práci se více zaměříme 

u diskurzu, dle jehož teorie jsou média nositelem souboru idejí, které uživatelé médií 

chápou jako skutečné a že „některý z těchto souborů může být vnímán jako 

dominantní.“211  

Balík a Kubát rovněž zmiňují, že ideologii můžeme chápat jako náhražku 

náboženské víry, která „zahrnuje silný utopický a futuristický element“. Rozdíl oproti 

náboženství v pravém slova smyslu tkví v tom, že tzv. blažený stav či ráj klade do dějin 

a ne až za ně. „Podoba tohoto ráje je samozřejmě různá, avšak vždy je založena na 

likvidaci určitých společenských skupin a další existenci pouze jednoho vyvoleného 

národa“, nebo v našem případě vyvolené třídy.212 

Svou vlastní ideologii měla i KSČ, definována byla Václavem Kopeckým v roce 

1932.213 

 

                                                                                                                                               
209 (Köpplová, Jirák, 2009, s. 33–35) 
210 (Balík, Kubát, 2004, s. 96) 
211 (Köpplová, Jirák, 2009, s. 33–35) 
212 (Balík, Kubát, 2004, s. 97) 
213 Václav Kopecký v roce 1932, tedy ještě jako poslanec KSČ, představil v rámci své přednášky v cyklu 

přednášek o ideologii československých politických stran klíčové pilíře ideologie této strany. Kopecký 

KSČ popisuje jako stranu revoluční, třídní, proletářskou a internacionální (Kopecký, 1932, s. 3-4). 

Komunismus chápe jako „cíl, k němuž dialekticky dospívá děj. vývoj lidské společnosti, že socialism je 

objektivně nutným výsledkem vývoje výrobních poměrů moderní doby kapit. společnosti.“ (Kopecký, 

1932, s. 5) Kopecký se ve své charakteristice ideologie KSČ s ohledem na dobu vzniku textu logicky 

vymezuje vůči hospodářské krizi, kterou chápe jako důkaz selhání kapitalismu. „Hospodářská krise 

potvrzuje všechny základní poznatky národohospodářské nauky Marxovy o rozporech v kapit. hospod. 

soustavě, které tvoří elementy jeho zániku a nutnosti přeměny společenského řádu.“ (Kopecký, 1932, s. 6) 

Ve své přednášce se dále věnuje i revoluční přeměně kapitalismu v socialismus, diktatuře proletariátu 

i nacionální otázce. „Uvažujte a pochopíte jako dělníci, že jest jeden prapor, hodný boje na život a na 

smrt, prapor revolučního komunismu,“ burcuje Kopecký v závěru své přednášky. (Kopecký, 1932, s. 20) 
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4.2 Propaganda 

Propaganda214 je termín, který můžeme definovat například jako zpravidla 

institucionalizované šíření ideologických pravd, vyznačující se užíváním všech 

možných formálních prostředků persvaze.215 Jiné vysvětlení zní, že propagandu 

můžeme definovat jako „formu persvazivní komunikace, záměrnou a systematickou 

snahu o formování představ, ovlivňování a usměrňování citů, vůle, postojů, názorů, 

mínění a chování za účelem takové reakce, která je v souladu s úmysly 

propagandisty“.216 Propaganda zároveň vylučuje alternativní možnosti uvažování 

a často se pojí s ideologií.217  

Propagandu můžeme dělit na politickou (například pro získání a udržení 

politického vlivu), ekonomickou (například reklama), vojenskou či válečnou (například 

posílení morálky vlastního obyvatelstva či demoralizování oponenta), diplomatickou 

(například pro získání a udržení diplomatického vlivu), didaktickou (například pro 

formování společensky žádoucího chování), ideologickou (například pro posílení vlivu 

konkrétní ideologie) a eskapistickou (například pro uklidnění a posílení stability).218 

Můžeme předpokládat, že v textech, které budeme analyzovat, se bude mísit propaganda 

politická, vojenská a ideologická. 

Státní či stranická média v době po roce 1948 byla využívána pro vědomou 

a záměrnou manipulaci veřejnosti.219 Tato funkce médií, kterou označujeme jako 

mobilizační, byla McQuailem vymezena jako „agitování pro společenské cíle ve sféře 

politiky, války, ekonomického vývoje, práce a někdy i náboženství.“220 Tuto definici 

řadíme pod tzv. Funkcionalistickou teorii médií a společnosti. Zde se „funkcionalismus 

snaží vysvětlit společenskou praxi a společenské instituce prostřednictvím ‚potřeb‘, 

které má společnost i jednotlivec“. Společnost je chápána jako „vyvíjející se systém 

provázaných celků či subsystémů, mezi něž patří i masová média“.221 

 

                                                 
214 Propaganda je termín, který vzniknul z víry v tzv. příčinnou funkci slova, podle které může mít 

konkrétní slovo podobné účinky jako skutek. Slovo propaganda vychází z latinského propagare, což 

bychom mohli přeložit jako rozšiřovat či štěpit, má přitom původ ve vinařství. První propagace ve 

smyslu, jaký známe dnes, měla pozitivní konotaci a je spojována s šířením či propagování křesťanství. 

(Iłowiecki, Žantovský, 2008, s. 15) 
215 (Kouba, Magincová, 2012, s. 9) 
216 (Köpplová, Jirák, 2009, s. 370) 
217 (Chlumská, 2013, s. 36) 
218 (Jirák, Köpplová, 2009, s. 371), (Chlumská, 2013, s. 37) 
219 (Jirák, Köpplová, 2009, s. 72) 
220 (McQuail, 1999, s. 103) 
221 (McQuail, 1999, s. 101) 
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Jedním z nejtypičtějších projevů propagandy ve smyslu regulace médií 

v nedemokratickém prostředí je cenzura.222 Cenzuru bychom mohli definovat jako 

snahu o „kontrolu či omezování mediálních obsahů“. Cenzuru dělíme na předběžnou 

(preventivní, vývojově mladší, chápeme jako zásah do média před tiskem), 

následnou (represivní, vývojově starší, obnáší stažení nevyhovujících tiskovin či jiných 

médií z oběhu), či kombinovanou.223 Specifickým projevem je zmíněná autocenzura. 224  

Kabát chápe cenzuru v širším kontextu jako umělé zamezení „běžné pravidelné 

mezilidské komunikace na různých úrovních. Ale jen tam, kde je v moci diktatury mít 

tuto komunikaci pod kontrolou. Zejména v oblasti veřejného sdělování.“ Cenzura dle 

něj rovněž představuje primitivní mocenský zásah a sama o sobě je především výrazem 

neschopnosti vyřešit problém jinak a jedná se o zvláštní formu utajování.225 Podle Jiráka 

a Köpplové plyne ustavení cenzury především z „přesvědčení o velké moci mediálních 

obsahů a jejich schopnosti ovlivňovat postoje a názory lidí.“ Cenzuru můžeme rovněž 

chápat jako institucionalizovaný způsob kontroly a korigování mediálních sdělení 

spojený „s výkonem státní moci či prosazování mocensky podložené ideologie“.226 

Kabát říká, že: „Cenzura diktatur a totalit je prostá, účelová a postavená především na 

udržení lži a moci. Její vymezení se opírá buď o protispolečenský podklad - například 

vizi o preventivní tyranii, permanentním ideologickém boji atp., nebo vychází z velmi 

neurčitých zásad obecné opatrnosti připustit cokoliv, o čem nelze předpokládat, jak 

bude přijato. Je to cenzura více vágní, preventivní a účelová. Není ve faktickém zájmu 

společnosti, ale jen mocenské skupiny v ní.“227 

Specifickým projevem cenzury je samocenzura.228 Kabát ji definuje jako jev, 

který se objevuje v totalitních společnostech,229 „kdy jedinec pod tlakem vědomě, ale 

                                                 
222 Slovo cenzura vychází z latinského censore, což znamená oceňovat a spojujeme si jej se starověkým 

Římem, kde cenzor odhadoval jmění římských občanů, od čehož byla odvozena výše daní. Cenzura ve 

smyslu kontroly mediálního obsahu vzniká až s rozvojem knihtisku, kdy církev a panovníci začaly 

systematicky kontrolovat šíření mediálních obsahů. Zejména pro církev znamenaly nové možnosti šíření 

psaného slova hrozbu „oslabení monopolu na výklad světa a definování hodnot.“ (Jirák, Köpplová, 2009, 

s. 364) 
223 (Jirák, Köpplová, 2009, s. 365) 
224 (Chlumská, 2013, s. 36) 
225 (Kabát, 2011, s. 86) 
226 (Jirák, Köpplová, 2009, s. 364-365) 
227 (Kabát, 2011, s. 87) 
228 Samocenzura se od autocenzury podle Kabáta odlišuje „například v pojetí psychoanalýzy, kde obranné 

mechanismy brání náhledu do spodních vrstev regulací našich vlastních vědomých projevů navenek – zde 

představuje plánovitý prvek, který musí mít znak prospěchářství nebo oportunismu. V rámci umění je 

buď jednoduše programová, anebo si ji autor vědomě zvnitřní a snaží se sám sebe přesvědčit, že je 

odjakživa součástí jeho vlastního postoje.“ (Kabát, 2011, s. 98) 
229 Totalitní režimy jsou podle Carla Joachima Friedricha a Zbigniewa Brezinského definovány šesti 

hlavními rysy: 1) existence a akceptace oficiální ideologie stanovené vládnoucí vrstvou; 2) politický 
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i podvědomě reviduje svůj projev tak, jak interpretuje situaci, očekávání, vhodnost 

a důsledky.“230 

Základním nástrojem regulace jsou konkrétní zákony, chránící například autory 

(autorský zákon) či publika (ochrana nezletilých před pornografií) a mnoho dalších. 

Podle Chlumské je projevem regulace médií například i mediální výchova. 231 

 

4.3 Hegemonie 

Pro naši práci je třeba rovněž zmínit italského teoretika Antonia Gramsciho, 

který definoval koncept hegemonie, jež je na pomezí ideologie (ve smyslu 

instrumentálního zkreslení a manipulací obrazů a informací) a normativně chápanými 

hodnotami. „Gramsci rozlišuje dva způsoby realizace kontroly v rámci moderních 

společností, tj. souhlas a sílu,“ říká Magincová.232 McQuail chápe Gramsciho pojetí 

jako označení vládnoucí ideologie, která „pomáhá uchopit řadu nejrůznějších představ 

o tom, jak mediální kultura (zpravodajství, zábava, fikce) pomáhá udržovat třídně 

rozdělenou a jedinou třídou ovládanou společnost.“ Rovněž dle něj „hegemonie 

odkazuje k volně provázané soustavě převládajících idejí “233 

Politická společnost neboli stát dosahuje hegemonie, pokud masy vyjadřují 

spontánní souhlas s vládnoucí skupinou a pokud funguje státní donucovací aparát. 

„V moderních liberálních společnostech jsou síla a konsenzus navzájem vyvážené 

hlavně díky jednomu z pilířů hegemonie – institucím ovládaným mocenskou elitou, 

které dokážou zajistit právě onen konsenzus podřízených společenských vrstev“ říká 

Magincová a dále zmiňuje především komplexně ovládaný vzdělávací systém a masová 

média.234  

Balík a Kubát naproti tomu preferují termín hegemonismus, který však spíše než 

s nedemokratickým vládnutím spojují s mezinárodní politikou. „Hegemonismus 

znamená dominanci nad skupinou lidí, jiným národem nebo skupinou národů, která je 

zdůvodňována kulturní nebo civilizační nadřazeností dominujícího subjektu (národ, 

                                                                                                                                               
a společenský život pod vedením jedné strany, která je nadřazena všem státním institucím; 3) armáda je 

kontrolována vládcem či stranou; 4) masová média jsou rovněž kontrolována vládcem či stranou; 5) 

společnost je fyzicky a psychicky kontrolována tajnou policií; 6) ekonomika a hospodářství podléhají 

centrálnímu plánování. (Balík, Kubát, 2004, s. 36-37)   
230 (Kabát, 2011, s. 98) 
231 (Chlumská, 2013, s. 36) 
232 (Kouba, Magincová, 2012, s. 9) 
233 (McQuail, 1999, s. 123) 
234 (Kouba, Magincová, 2012, s. 9) 
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stát) nebo myšlenkou protiakce, s cílem odvrátit reálné nebo domnělé nebezpečí ze 

strany soupeře,“ uvádí.235 

Další ze stěžejních teoretických konceptů, který nelze pominout, je tzv. teorie 

sociální konstrukce reality. Ta byla představena ve stejnojmenné knize Petera 

L. Bergera a Thomase Luckmanna. Mohli bychom ji charakterizovat výrokem 

„Společnost je produkt lidstva. Společnost je objektivní realita. Člověk je produkt 

společnosti.“ 236 Realitou je v tomto případě myšlena realita tzv. každodenního života, 

která „je považována za realitu bez žádných pochyb. Nevyžaduje žádné další ověření 

nad rámec své jednoduché přítomnosti. (…) Vím, že to je skutečné.“237 Podle Chlumské 

tato teorie „úzce souvisí s tzv. obratem k jazyku. Jazyk je nejdůležitějším činitelem při 

konstruování světů a stává se i nástrojem poznání. S tím souvisí i nemožnost poznání 

toho, co je ‚pravdivé‘ nebo ‚objektivní‘, neboť se neustále pohybujeme v rámci určitých 

jazykových a společensko-mocenských kontextů.“238 

 

4.4 Diskurz 

Se sociální realitou přicházíme do styku kromě vlastních smyslů především 

prostřednictvím médií a média nám zároveň pomáhají se v této realitě orientovat. 

V tomto případě hovoříme o tzv. diskurzu, který obecně chápeme jako lingvisticko-

sociální kontext. Blíže jej lze definovat jako „jazyk nebo soustavu reprezentací, který se 

společensky vyvinul za účelem vytvořit a dát do oběhu koherentní sadu významů 

o nějaké tematické oblasti.“239 Teun van Dijk naproti tomu chápe diskurz jako tzv. 

multidimenzionální sociální jev. Van Dijk říká, že diskurz „může být chápán jako 

lingvistický předmět (text či soubor textů, jazykových realizací  – chápání běžné pro 

textovou lingvistiku), jako konkrétní jednání (tvrzení, prosba), jako sociální praktika 

(např. přednáška) nebo jako mentální reprezentace (názory, konkrétní oblasti vědění) či 

jako komunikační událost, činnost (např. parlamentní debata).“240 

Podle van Dijka je ideologie nahlížena jako tzv. axiomatická báze v rámci které 

dochází k polarizaci na pozitivní My (vnitroskupinová reprezentace) a negativní Oni 

(mimoskupinová reprezentace). Toto rozdělení van Dijk nazývá tzv. ideologickým 

                                                 
235 (Balík, Kubát, 2004, s. 17) 
236 (Berger, Luckmann, 1991, s. 79) 
237 (Berger, Luckmann, 1991, s. 37) 
238 (Chlumská, 2013, s. 9-10) 
239 (Fiske, 1987, s. 14) 
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čtvercem, protože „stejně jako čtverec má čtyři vrcholy, musí i ideologická výpověď 

splnit čtyři podmínky, pakliže chce být úspěšná: je třeba hodně mluvit o  Našich 

dobrých stránkách a  o  Jejich špatných stránkách a  zároveň jen málo o  Našich 

špatných stránkách a o dobrých stránkách Jejich“.241 

A právě na analýzu diskurzu v soudobém československém tisku se zaměříme 

v praktické části této práce. 

 

                                                                                                                                               
240 (Prokopová, Orságová, Martínková, 2014, s. 30) 
241 (Prokopová, Orságová, Martínková, 2014, s. 34) 
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5. Kvalitativní výzkum se zaměřením na zobrazení 

stěžejních momentů národních povstání v letech 1953–

1956 

V této části se zaměříme na studium vybraných tiskovin v období národních 

povstání.242 Podle McQuaila „důvody pro systematické studium obsahu médií 

pramenily nejprve ze zájmu o možné – záměrné či nezáměrné – účinky masové 

komunikace a z přání porozumět působení obsahu na publikum“ a jak dále uvádí, 

v období raného výzkumu obsahu médií se předpokládalo, že význam sdělení bude 

chápán a přijímán příjemci tak, jak bylo zamýšleno. Nejzákladnější otázkou přitom dle 

McQuaila zůstává, zda „obsah médií odráží, nebo by měl odrážet, sociální realitu – 

a pokud ano, pak kterou nebo čí realitu.“243 Tato otázka je pro naši práci klíčová. 

Pro vlastní kvalitativní analýzu textu použijeme tzv. Hermeneutickou analýzu, 

která vychází z tzv. literárně vědní textové interpretace. Pro odhalení hlubších struktur 

textu jsou aplikovány subtilní interpretační postupy. Na základě prvního seznámení 

s mediálním pokrytím výše zmíněných událostí jsme se rozhodli právě pro tuto metodu, 

pro kterou je charakteristická „vysoká míra otevřenosti a velmi důkladný rozbor 

jednotlivých mediálních obsahů“.244 Přestože se jedná o metodu, která je subjektivní 

a různí výzkumníci se mohou dobrat jiných výsledků, pro důkladnou analýzu 

předpokládaného menšího množství textů bude to metoda nejvhodnější. Hermeneutická 

analýza má dle svého názvu poskytnout interpretaci daného textu. Vychází přitom 

z řeckého slova hermeneuein, což bychom mohli přeložit jako interpretace či překlad.245 

Předmětem kvalitativní analýzy budou účelové vzorky novinových článků, které 

vyšly v konkrétních níže uvedených sledovaných obdobích. Tyto novinové články jsou 

pro nás analytické jednotky.246 Sledovaná období pro východoněmecké povstání jsou 

                                                 
242 V rámci výzkumu byl v konkrétních časových rozmezích nejprve zkoumán deník Rudé právo 

a posléze deník Mladá fronta. Pokud jsou tedy některé klíčové mediální výstupy zevrubně popsány 

v rámci analýzy Rudého práva a Mladá fronta je uveřejnila prakticky ve stejné podobě (s ohledem na 

četnost přejímání ze stejného zdroje se nejednalo o ojedinělou situaci), uvádíme, že zkoumaný mediální 

výstup byl popsán v předchozí části. 
243 (McQuail, 1999, s. 267) 
244 (Schulz, 2011, s. 29) 
245 Greisch se domnívá, že toto slovo je odvozeno od řeckého boha Herma, který, přestože byl patronem 

cestovatelů či lupičů, pomáhal lidu vyložit si a pochopit, tedy interpretovat, záměry bohů. (Greisch, 1995, 

s. 5) 
246 Poznámka k analytickým jednotkám: Grafické rozvržení novinové strany v denících Rudé právo 

a Mladá fronta činí v mnohých případech obtížné rozlišit jednotlivé články. V rámci jednoho bloku textu 

jsou mnohdy mezititulky, které mají stejnou podobu jako samostatné články ke stejnému tématu. 
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17. až 23. 6. 1953, pro poznaňské povstání jsou 28. 6. až 3. 7. 1956 a pro maďarské 

povstání jsou 23. 10. 1956 až 27. 10. 1956 a 5. 11. 1956 až 6. 11. 1956. Tato jednotlivá 

období byla vybrána na základě přípravné studie podkladů. U východoněmeckého 

a poznaňského povstání se jedná o období od zahájení povstání247 po výrazné oslabení 

zájmu médií, v případě maďarského povstání se věnujeme období první a poslední fáze 

povstání. 

Při analýze diskurzu budeme mít na vědomí van Dijkovo doporučení, že 

výzkumník by se měl v prvé řadě zajímat o to, kdo a jak jazyk užívá a kdy a proč tak 

činí.248 Nepředpokládáme, že bychom v tisku našli text, který by porušoval zavedený 

diskurs, neboť v této době převládala cenzura preventivní. Změnu přinesl rok 1968, od 

kterého začala převládat cenzura represivní, která vedla k autocenzuře.249 Podle 

Gronského platilo: „V období, kdy probíhala národní povstání v Německu, Polsku 

a Maďarsku, platila v Československu tzv. Ústava 9. května. Hlavním problémem této 

ústavy byl rozpor mezi legislativou a právní praxí. Bylo zcela běžné, že lidská práva 

a svobody byly navzdory této ústavě potlačovány a neuznávány.“250 I z toho důvodu 

nepředpokládáme tehdejší ústavou zaručenou svobodu slova. 

Tato část přinese odpovědi na naše otázky, které jsme si stanovili v úvodu této 

práce. Klíčovou otázkou je, jak o jednotlivých národních povstáních, které 

se odehrávaly v sousedních zemích, informovaly deníky Rudé právo a Mladá fronta? 

Analýza by rovněž měla přinést odpověď na to, jaké argumenty byly v textech obsaženy 

a jak se mezi dvěma deníky lišily? Pokusíme se rovněž zjistit, zda a případně jak se 

měnila povaha článků s ohledem na politický vývoj v Československu. A poslední 

otázkou je, jak média pracovala s fakty a jakým způsobem je prezentovala? Zaměříme 

se na manipulativní praktiky dle mobilizační funkce médií ve sledovaných titulech, 

projevy konceptu hegemonie a teorie sociální konstrukce reality včetně z ní vycházející 

analýzy diskurzu. 

 

                                                                                                                                               
V případech, kdy se s největší pravděpodobností jednalo o samostatné texty (v textu je uvedena zkratka 

autora, domicil, výrazné grafické oddělení apod.), evidujeme tento text jako samostatnou analytickou 

jednotku. V opačném případě text analyzujeme v rámci nadřazené analytické jednotky. 
247 Přestože je zřejmé, že konkrétní události budou dobovými médii zachyceny až s určitým odstupem, 

neopomenuli jsme první dny povstání s ohledem na to, abychom případně zachytili předzvěst či predikci 

jednotlivých událostí. To se však nestalo. 
248 (Prokopová, Orságová, Martínková, 2014, s. 30) 
249 (Chlumská, 2013, s. 36) 
250 (Gronský, 2006, s. 333) 



  

52 

 

5.1 Operacionalizace koncepcí 

Rovněž je třeba provést operacionalizaci251 koncepcí představených v teoretické 

části této práce se zaměřením na „legitimizaci nás“, „delegitimizaci jich“ a neutrální 

kategorii analytických jednotek. Tato operacionalizace vychází z teorie ideologického 

čtverce van Dijka, který jsme představili v teoretické části této práce. „Legitimizací nás“ 

budeme chápat pozitivní obsahová spojení, která budou mít ideologický či 

propagandistický charakter. „Delegitimizací jich“ budeme chápat negativní obsahová 

spojení, která budou mít ideologický či propagandistický charakter. Pokud analytická 

jednotka nebude mít pozitivní ani negativní charakter ve smyslu výše uvedeného, 

budeme k ní přistupovat jako k neutrální analytické jednotce. 

Ve výzkumném souboru zaměřeném na východoněmecké povstání, které 

probíhalo ve dnech 16. až 18. června 1953, jsme ve sledovaném období 17. až 

23. června 1953 identifikovali 26 výzkumných jednotek. U poznaňského povstání, které 

proběhlo dne 28. června 1956, jsme ve sledovaném období 29. až 30. června 1956 

identifikovali 11 výzkumných jednotek. Při analýze maďarského povstání, které 

probíhalo ve dnech 23. října až 4. listopadu 1956, jsme ve sledovaném období 24. října 

až 27. října 1956 a 5. až 6. listopadu 1956 identifikovali 85 výzkumných jednotek. 

Sledované období začíná vždy alespoň s jednodenním odstupem od počátku událostí, 

neboť denní tisk z logiky své povahy nemohl dříve vzniklé události zachytit.  

Vybraná slova s ideologickým motivem, která se v jednotlivých analytických 

jednotkách vyskytovala nejčastěji, připojíme informaci o míře užití v soudobém 

československém tisku.252 

 

5.2 Mediální obraz východoněmeckého povstání 

Analýzou zahraničního zpravodajství Rudého práva a Mladé fronty 

ve sledovaném období zjišťujeme, že hlavními tématy zahraničního zpravodajství ve 

dnech německého povstání jsou válka v Koreji,253 soudní proces s manžely 

Rosenbergovými254 a zasedání Světové rady míru v Budapešti.  

                                                 
251 Operacionalizace je postup, kdy složité koncepty přetváříme na měřitelné znaky. 
252 Čermák, kterého budeme v této souvislosti citovat, vychází spolu se svými kolegy z analýzy obsahu 

Rudého práva ve sledovaných obdobích v letech 1952, 1969 a 1977. V dalších částech používaná zkratka 

„ppm“ označuje „part per milion“, neboli počet užití daného slova na milion slov. (Čermák, 2010, s. 41) 
253 Korejská válka je označení vojenského konfliktu, který probíhal na korejském poloostrově v době od 

25. června 1950 až 27. července 1953. Střet Jižní Koreji za podpory OSN a Severní Koreji s podporou 
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5.2.1 Mediální obraz východoněmeckého povstání v Rudém právu 

Berlínským událostem se Rudé právo poprvé začíná věnovat až 19. června 1953, 

tedy den po skončení německého povstání. Ve vydáních ze 17. a 18. června 1953 

nenacházíme žádný článek, který by se východoněmeckému povstání věnoval.  

První zprávu nalézáme až ve vydání ze dne 19. června 1953. Zpráva „Konec 

provokačních pokusů cizích agentů255 v Berlíně“ publikovaná 19. června, datovaná 

18. června, informuje o událostech z 16. června, tedy z prvního dne německého 

povstání. Zpráva je přejata z tiskové agentury Sovětského svazu (TASS) a informuje 

o přerušení práce zejména stavebními dělníky v některých průmyslových podnicích 

kvůli desetiprocentnímu zvýšení norem, které však vládou Německé republiky bylo 

odvoláno. Toto zvýšení norem však dle Rudého práva bylo „jen záminkou pro 

provokatéry z řad cizích agentů zahnízděných v západním Berlíně, kteří organisovali 

přerušení práce v průmyslových podnicích a srážky v berlínských ulicích“. O tom, že 

o zvýšení norem bylo rozhodnuto již 11. června a protestní pochod 16. června byl 

předem plánován,256 se tisk nezmiňuje. Mohli bychom tak hovořit o tom, že zde Rudé 

právo používá tzv. formální pravdu, což je princip politické manipulace, o kterém lze 

tvrdit, že se de facto jedná o uvádění v omyl.257 Zpráva dále uvádí, že nepořádky, 

k nimž došlo, jsou dílem provokatérů, agentů a „pomahačů“258 (ve smyslu kolaborantů). 

„Tyto živly259 jsou nespokojeny s demokratickým řádem v NDR, který pečuje 

o zlepšení životních podmínek obyvatelstva.“ Důvod, proč výtržnosti skončily 

                                                                                                                                               
Číny a Sovětského svazu byl jedním z otevřených konfliktů v rámci studené války, který přestože skončil 

patem, formálně stále trvá. 
254 Manželé Julius a Ethel Rosenbergovi byli ve Spojených státech odsouzeni k trestu smrti za špionáž pro 

Sovětský svaz. Konkrétně se jednalo o vyzrazení tajných informací zahrnujících i výrobu atomové 

bomby. Rozsudek byl vykonán 19. června 1953. Tématu se podrobně věnuje Karel Pacner v knize 

Atomoví vyzvědači (2007). 
255 „Agent“ je slovo, které je zejména ve spojení se slovy buržoazie, imperialismus apod. jedno 

z nejčastějších slov používaných režimem v 50. letech (frekvence 263 ppm). Podobně lze nahlížet rovněž 

na slovo „agentura“, které mělo rovněž často negativní konotaci. Např. v 50. letech bylo velmi používané 

spojení agentura imperialistů či západní agentury (frekvence 236 ppm). (Čermák, 2010, s. 43) 
256 Více se tomuto tématu věnujeme v kapitole 3.1.1. 
257 Iłowiecki a Žantovský uvádí příklad formální pravdy: Pokud se zahraniční novinář zeptal, proč jsou 

v socialistickém Polsku lidé vězněni za politické názory, bylo mu řečeno, že lidé jsou vězněni pouze za 

kriminální činy.  Což byla sice pravda, ale toto obvinění bylo zpravidla vyfabulované. V Československu 

byl velmi zneužívaným zákon o vlastizradě, který se dal snadno aplikovat na kritiky režimu. Političtí 

vězni tak oficiálně neexistovali. (Iłowiecki, Žantovský, 2008, s. 29) 
258 „Pomahač“ je rovněž slovo, které bylo nejčastěji používáno v padesátých letech v souvislosti s tzv. 

reakcí a jejími pomahači (frekvence 21 ppm). (Čermák, 2010, s. 112) 
259 „Živel“ nejčastěji nacházíme ve spojení s asociálními, kapitalistickými, kriminálními či 

protisocialistickými živly. Spojení nepřátelské či reakční živly se v současné publicistice již nevyskytují, 

v padesátých letech tato spojení byla nejhojnější (frekvence 128 ppm). (Čermák, 2010, s. 185) 
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nezdarem, byl dle Rudého práva odpor velké části obyvatelstva a úřadů. Ohledně 

záměrů „živlů“ si však autor textu protiřečí. V úvodu textu se dozvídáme, že se jednalo 

akci za účelem ztížení obnovení jednoty Německa, v závěru textu je zmínka, že 

záměrem akce mělo být maření „uskutečnění důležitých opatření k zlepšení životních 

podmínek obyvatelstva.“ Vláda NDR v každém případě prý učinila energická opatření 

a provokatéři nemohou očekávat milost. 

Následující den 20. června 1953 byly vydány dva články k událostem, jež se 

odehrály ve východním Berlíně a všechny byly převzaty z TASS. První z nich bylo 

vyjádření redakce listu Neues Deutschland,260 Opět jsou ve velké míře používána 

návodná citově zabarvená slova: nepřátelé261 NDR v západním Německu, 

podněcovatelé války, fašistické262 agentury posílají sta a tisíce provokatérů,263 nájezdy 

podplacené sebranky, fašistické oddíly, temné síly či provokace západních agentur. 

Dozvídáme se však první vysvětlení událostí, jež proběhly. Příčinou nejmenovaného 

autora citovaného úvodníku byla obava z „praktického uskutečňování linie naší strany 

a vlády. Tato „linie rychlého zvyšování životní úrovně nejširších mas a upevňování 

právní jistoty“ zasadí západnímu Německu „těžkou ránu a bude pro ně katastrofální“. 

V následující části se dozvídáme, že vláda přijala usnesení, které nespokojenost 

s normami „uspokojivě řeší“. Čtenář nemusí přemýšlet nad obsahem usnesení, je mu 

předesláno, že změny jsou uspokojivé a to mu musí stačit. Zcela výjimečná je kritika 

určená do vlastních řad: „Je však hanba, že němečtí dělníci sami nezabránili této ostudě 

svého města a že teprve okupační úřady vyhlášením výjimečného stavu s patřičnou 

rázností ubránily životní zájmy jak německého lidu, tak i všech národů“. Hned záhy 

však přichází smířlivější tón: „Strana dělnické třídy se nyní ovšem musí vážně zamyslet 

nad tím, jak se mohlo stát, že jistá část berlínské dělnické třídy, berlínských pracujících, 

jistě poctivých lidí dobré vůle, propadla nedůvěře, že tato část pracujících nepoznala, 

jak ji fašistické síly zneužívají. Zde se naše strana rozhodně dopustila vážných chyb.“ 

Autor touto cestou snímá vinu z protestujících. Staví je do role zneužitých a obětí. 

                                                 
260 Německý levicový deník, stále aktivní i v současnosti. 
261 „Nepřítel“ patří v 50. letech mezi nejčastější výrazy, neboť jednoznačně definuje protistranu režimu. 

Výrazy nepřátelé leninismu či uvolňování napětí se v současné publicistice již nevyužívají (frekvence 510 

ppm). (Čermák, 2010, s. 94) 
262 „Fašistická“ junta či klika jsou spojení dnes již velmi málo používané či zcela nepoužívané. Toto 

i odvozená slova (fašismus, fašizace, fašista) byla často spojena nejen se západním Německem, ale 

v průběhu politického vývoje i s dalšími zeměmi (např. „titovský fašista“). V 50. letech se jednalo i velmi 

často používané spojení (frekvence 265 ppm). (Čermák, 2010, s. 62) 
263 „Provokace“ či „provokační“, nejčastěji ve spojení provokační akce či provokace amerických 

imperialistů, patří mezi relativně časté vazby v 50. letech (frekvence 53 ppm, respektive 29 ppm). 

(Čermák, 2010, s. 121) 
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Poprvé a v samém závěru článků zaznívá informace, že nepokoje probíhaly i v jiných 

částech NDR. „K pokusům vyvolat nepořádky došlo i v některých jiných městech. 

Všechny tyto provokace byly připravovány na stejnou hodinu. Placeným agentům se 

však nepodařilo splnit plán zákulisních organizátorů tohoto zkrachovalého 

dobrodružství.“ 

Druhým článkem publikovaným 20. června 1953 je zpráva Násilné zavlečení 

Otto Nuschkeho do západního Berlína. V tomto textu je stěžejní citace Vladimíra 

Semjonoviče Semjonova, velvyslance SSSR v NDR, který si stěžuje Jamesi Bryantu 

Conantovi, americkému velvyslanci v západním Německu, na údajné „přepadení 

a násilné zavlečení“ Otto Nuschkeho, předsedy ústředního vedení křesťansko-

demokratické unie, z východního sektoru Berlína do jeho západní části. Následuje 

krátká zpráva informující o tom, že na základě předchozí výzvy byl Nuschke propuštěn 

z amerického vězení. I v tomto textu se opakují častá označení jako fašističtí 

provokatéři či výtržníci ze západního Berlína. Veškeré podrobnosti zásahu jsou 

převzaty z protestní nóty, žádný jiný zdroj citován není.  

Dne 21. června 1953 vychází Rudé právo se zprávou „Prohlášení Otto 

Nuschkeho po osvobození z amerického vězení“ a opět přináší vyjádření TASS, které 

cituje vyjádření Otto Nuschkeho pro ADN.264 V tomto vyjádření je zmíněno, že se jej 

američtí důstojníci snažili těmi „nejodpornějšími“ prostředky přimět k tomu, aby zůstal 

v západním Berlíně. Žádné konkrétní příklady těchto prostředků však text neodkrývá.  

V článku s titulkem „Pokusy západních mocností zbavit se odpovědnosti za 

berlínské události“ se dozvídáme o prohlášení zemí spravujících západní sektor. Toto 

prohlášení však v textu není vůbec zmíněno. Místo toho autor zmiňuje smysl toho 

prohlášení, kterým má být zahlazení stop a „zbavit se odpovědnosti za jednání 

provokatérů“. Poprvé se dozvídáme, že bylo použito zbraní, ale pouze na „provokatéry 

vyslané ze západního Berlína“. 

V dalším textu s titulkem „Zpráva vojenského velitele sovětského sektoru 

Berlína“ se skrze citaci TASS a ADN dozvídáme o trestu smrti zastřelením pro Williho 

Götttlinga, který byl označen za aktivního organizátora provokací a účastníka 

„banditských265 akcí“. 

                                                 
264 Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, východoněmeckou tiskovou agenturu. 
265 „Bandita“, „banditský“ či „banda“ jsou výrazy, které byly v Rudém právu používány nejvíce 

v 50. letech, poté bylo jejich užívání podstatně omezeno. Nejčastěji ve spojení např, fašističtí bandité či 

Slánského banda (frekvence 19 ppm, respektive 2 ppm, respektive 200 ppm). (Čermák, 2010, s. 45) 
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„Německá veřejnost je rozhořčena provokacemi v Berlíně“ je zpráva převzatá od 

TASS informující o rozhořčení „širokých vrstev NDR“ nad provokacemi zahraničních 

fašistických agentů. Článek přináší kompilát již dříve zmíněných tvrzení. V závěru textu 

zaznívá výzva od liberální demokratické strany NDR, která vyzvala všechny své členy 

„aby rázně potlačovali jakékoliv provokace nepřátel míru a německého lidu.“ 

„Zpráva vyšetřujících orgánů Německé demokratické republiky o výslechu 

západoberlínského provokatéra“ obsahuje záznam výslechu Wernera Kalkowského, 

nezaměstnaného herce ze západní části Berlína. V uveřejněném výslechu obviněný 

vypovídá, že se společně s 90 dalšími západoněmeckými občany vydal na pokyn 

amerického důstojníka do východní části Berlína, kde měli pokojnou demonstraci 

změnit v povstání za účelem svrhnutí „demokratické“ vlády. Motivem měla být peněžní 

odměna. Ve výpovědi se doznal k aktivní účasti na násilnostech, které měly být zcela 

v režii Američanů. 

Ve vydání Rudého práva ze dne 22. června 1953 je poprvé citován jiný zdroj než 

TASS. Anonymní autor podepsaný zkratkou Rudého práva seskupil v článku nazvaném 

„Západní Berlín – ohnisko provokací“ několik zahraničních médií a mimo jiné cituje 

„anglický“ týdeník New Statesman and Nation,266 jež prý267 publikoval tezi, která je 

ve shodě s dosavadními tvrzeními publikovanými v Rudém právu, tedy že se jednalo 

o provokaci západního Berlína s cílem zamezit sjednocení Německa. Dále je uvedeno, 

že dle New Statesman „nelze mluvit o tom, že by šlo o spontánní výtržnosti.“ Západní 

Berlín jakožto „nejdůležitější předpolí studené války“ měl být provokačním ohniskem 

v novém konfliktu. Dalším citovaným zdrojem je východoberlínský deník Berliner 

Zeitung, který vyjmenovává všechny nové základny a sídla teroristických 

či špionážních organizací, které jsou dle přiložené mapky rozmístěné takřka po celém 

západním Berlíně. Závěrem textu je určen jednoznačný viník těchto provokací, kterým 

je „bonnská revanšistická válkychtivá klika268 a její monopolističtí páni.“  

Zpráva s titulem „Ze schůze vlády Německé demokratické republiky“, převzatá 

od TASS, jež cituje ADN, informuje o závěru schůze vlády NDR z 19. června 1953, 

tedy den po skončení povstání. Zpráva praví, že „následky dočasného zdržení (…) 

                                                 
266 Jedná se o britský politicko-kulturní magazín, vydávaný od roku 1913, jehož autoři přiznávají levicové 

zaměření. 
267 Toto tvrzení se nepodařilo v archivu New Statesman dohledat. 
268 „Klika“ ve smyslu odnož patřilo mezi slovní obraty používané prakticky výhradně v 50. letech a pouze 

v negativní konotaci. Fašistická klika, zrádcovská klika apod. (frekvence 110 ppm). (Čermák, 2010, s. 74) 
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způsobeného fašistickými provokacemi“ se mají co nejrychleji odstranit. Dále je 

zmíněno, že vláda má neustále podporu všeho lidu. 

Vydání Rudého práva ze dne 23. června 1953 přináší text nazvaný „Dopis 

vojenského velitele východního sektoru Berlína americkému, anglickému  

a francouzskému veliteli Berlína“.269 Text přináší reakci na dopisy západoberlínských 

velitelů sovětskému veliteli S. A. Děnginovi v souvislosti s berlínskými událostmi. 

V článku nejsou původní dopisy zmíněny, přesto se v první větě dozvídáme, že dle 

Děngina nic v nich obsaženého se nezakládá na pravdě. Z odpovědí však lze vyčísti 

i původní obsah dopisů. Například Děngin říká, že opatření „byla naprosto nutná, aby 

mohlo být zabráněno zakládání požárů a dalším výtržnostem“. Z kontextu si tak lze 

dovodit, že Děngin byl pravděpodobně kritizován za mimořádná opatření, jež uvedl 

v platnost. Děngin se ve svých argumentech o účasti západních mocností na berlínských 

událostech dálě odvolává na výslechy zadržených, především na výslech Wernera 

Kalkowského. Ten se měl přiznat, že „byl do sovětského sektoru Berlína vyslán spolu 

se skupinou 90 lidí, kteří zde měli zakládat požáry, drancovat obchody a dopouštět se 

jiných výtržností.“ Motivací měla býti finanční odměna.270 

 

5.2.2 Mediální obraz východoněmeckého povstání v Mladé frontě 

Mladá fronta v podstatě kopíruje způsob, jakým o událostech informovalo Rudé 

právo. Rovněž se k veřejnosti první informace dostávají až v rámci vydání ze dne 

19. června 1953. Článek ve zpravodajské rubrice nazvaný „Krach pokusů cizích agentů 

v Berlíně“271 rovněž přejímá informace publikované agenturou TASS v totožném znění 

jako Rudé právo, avšak text je krácen o některé pasáže. Zůstává popis událostí, 

vynecháno je prohlášení vlády NDR. 

Hned následující vydání však sledujeme, že události v Německu si získávají na 

stranách Mladé fronty podstatně více prostoru.272 První článek „Demokratické síly 

                                                 
269 (Rudé právo, 23. 6. 1953, s. 3) 
270 Dle výslechu měl o sobě Werner Kalkowský hovořit jako o „podplaceném agentovi zahraniční 

výzvědné služby“. Z logiky věci však vyplývá, že pokud měly být aktivity západoberlínského občana 

financovány vedením západního Berlína, nemohl by být z logiky věci podplacen. Podplacení si spojujeme 

pouze se změnou motivace proti zájmům své země, národa, rodině, zaměstnavateli, apod. Obrat 

„podplacený agent“ by dával smysl v případě, že by se jednalo o východoberlínského agenta 

motivovaného západními mocnostmi. V tomto případě se tedy pravděpodobně jedná pouze o další 

podsouvání hodnotícího slovního spojení. 
271 (Mladá fronta, 19. 6. 1953, s. 6) 
272 Zde je nutné poznamenat, že Mladá fronta je disponuje větším rozsahem. Běžné vydání Rudého práva 

má čtyři strany, Mladá fronta ve většině případů šest. 
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Německa odsuzují provokace v Berlíně“273 přináší stejně jako v Rudém právu reflexi 

východoněmeckého listu Neues Deutshland. Další texty se věnují „výtržnostem, které 

byly organizovány západními dobrodruhy“, z nichž část uprchla zpět do západního 

Berlína a část byla zadržena. Nepokoje způsobené „placenými agenty“ si vynutily dne 

19. června vyhlášení výjimečného stavu. Autor dále informuje o tom, že pokusy vyvolat 

nepořádek v dalších městech, selhaly. Mladá fronta přináší i prohlášení vlády NDR 

prostřednictvím tiskové kanceláře ADN a rovněž vyjádření Vladimíra Semjonoviče 

Semjonova. Krátká zpráva rovněž informuje o propuštění Otto Nuschkeho zpět ze 

západního Berlína.  

Vydání Mladé fronty ze dne 21. června 1953 přináší stejné zprávy jako Rudé 

právo. Texty jsou prakticky stejného rozsahu i znění. V některých případech jsou pouze 

pozměněny titulky, ale obsah zpráv je prakticky beze změn.  

Protože v pondělí Mladá fronta nevychází, další vydání je až ze dne 23. června 

1953. Mimo totožné články analyzované v předchozí části se seznamujeme s textem 

„Německá demokratická republika se stane magnetickým bodem pro každého 

Němce“,274 ve kterém je uveden postoj východoněmeckého listu Neues Deutschland 

k berlínským událostem. V citovaném úvodníku je odpovědnost za nepokoje 

přisuzována západoněmeckým politickým elitám v čele s Adenauerem a zároveň se text 

zmiňuje o letech plánování celého incidentu. Autor textu hlasitě volá po potrestání 

viníků, avšak zároveň apeluje na ještě těsnější semknutí dělníků kolem Jednotné 

socialistické strany Německa a zvýšení životní úrovně obyvatelstva. 

  

5.2.3 Shrnutí analýzy mediálního obrazu východoněmeckého 

povstání v Rudém právu a Mladé frontě 

Na základě studia vybraných mediálních výstupů ve sledovaném období 

můžeme konstatovat několik poznatků. Předně je třeba říci, že způsob informování 

o východoněmeckém povstání je v obou titulech totožný. Rozdíly nacházíme pouze 

v titulcích zpráv a komentářů. 

Mimo to se redakce Rudého práva ani Mladé fronty nijak nesnažily usilovat 

o objektivitu. Zprávy obsahují řadu hodnoticích slov, ideologických komentářů či 

návodných obratů. Například v současném seriózním tisku očekáváme formulace, které 

                                                 
273 (Mladá fronta, 20. 6. 1953, s. 6) 
274 (Mladá fronta, 23. 6. 1953, s. 6) 
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připouští, že nemáme dostatek informací, abychom dokázali popsat celou pravdu. 

Například máme „podezření“ že je někdo vinen, či informujeme o nějakém 

„předpokladu“, zkrátka se novinář vyhýbá definitivním soudům. V analyzovaných 

titulech se však autoři snaží pomáhat čtenáři s orientací v problematice tím, že používají 

návodné obraty: „Lidé, kteří ještě dnes nemají jasno a nepochopili, oč při provokaci šlo, 

si musí uvědomit (…)“. Provokace je vždy negativní a formulace „si musí uvědomit“ 

nepřipouští diskuzi nad tématem. Čtenář musí přijmout nabízené tvrzení.275  Jiným 

příkladem je slovní spojení „provokace zahraničních fašistických agentů“276 nalézáme 

pouze jedno slovo bez negativní konotace. Z publikovaných textů není patrné, že by se 

věci mohly stát jinak. Přívlastek „fašistický“ a „živly“ patří mezi nejčastěji volená slova 

pro přívlastek označující protestující (fašistické živly, jiné reakční živly), ale nacházíme 

zde i „fašistické agenty cizích mocností“ či „německé kapitalistické monopolisty“.277   

Rovněž se setkáváme se s tím, že čtenáři jsou záměrně uváděni v omyl např. 

užíváním tzv. formální pravdy. V jiných případech zjišťujeme, že si autor protiřečí. 

Kritika „vlastních řad“ je výjimečná, spíše – dle očekávání – nacházíme a sledujeme 

obhajobu.  

Zvláštním fenoménem je, že představitelé Západního Německa prakticky nejsou 

citováni, přesto se však dozvídáme, co (ne)chtěli říci: „V Berlíně je však velmi málo tak 

prostoduchých lidí, aby nechápali, že hlavní odpovědnost za provokace, řádění a zločiny 

najatých zahraničních banditů v berlínských ulicích nesou zástupci tří mocností 

v západním Berlíně“.278   

 

5.3 Mediální obraz poznaňského povstání 

Analýzou zahraničního zpravodajství Rudého práva a Mladé fronty 

ve sledovaném období zjišťujeme, že s výjimkou sledovaného tématu nejsou žádná 

další, kterým by se redaktoři na stránkách analyzovaných deníků soustavně věnovali. 

 

                                                 
275 (Rudé právo, 20. 6. 1953, s. 3) 
276 (Rudé Právo, 21. 6. 1953, s. 5) 
277 (Rudé právo, 19. 6. 1953, s. 3) 
278 (Rudé Právo, 21. 6. 1953, s. 5) 
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5.3.1 Mediální obraz poznaňského povstání v Rudém právu 

Dne 29. června 1956 se žádná zpráva o poznaňských událostech v tisku 

nevyskytuje, první informace nacházíme až o den později. Článek ze dne 30. června 

nazvaný „Provokace nepřátel polského lidu v Poznani“.279 ČTK tlumočí informace 

Polské tiskové kanceláře ze dnů 28. a 29. června.280 V první části datované 28. června 

autor informuje o „vážných nepokojích“, které mají na svědomí „imperialističtí agenti 

a reakční podzemí281“ či „agenti nepřítele“. Příčinou nepokojů měla být snaha využít 

hospodářských těžkostí země a nedostatků v některých závodech. Poznaň měla být 

ohniskem nepokojů, protože zde „právě probíhá mezinárodní veletrh“ a záměrem mělo 

být poškození dobrého jména Polska. Autor textu dále mimo jiné bez bližších 

podrobností uvádí, že při pouličních nepokojích došlo k obětem na životech. Polská 

tisková kancelář rovněž nabádá veřejnost k ostražitosti. V druhé části článku, který je 

datován 29. června, nacházíme informaci o návratu situace k normálu. Počet obětí 

(38 mrtvých a 270 zraněných osob) je uveden strohou větou. V textu je dále uvedeno, že 

mezi mrtvými jsou příslušníci polské armády a bezpečnostních sborů, kteří byli oběťmi 

„rozvratnických živlů“. List informuje i o předběžných výsledcích vyšetřování, ze 

kterých vyplývá, že se jednalo o „organisovanou akci provokatérů, kteří byli ve spojení 

s reakčním podzemím.“ Součástí článku je i záznam rozhlasového projevu Józefa 

Cyrankiewicze, polského předsedy rady ministrů, určeného obyvatelům Poznaně. 

Cyrankiewicz prohlásil, že „poznaňské události otřásly každým poctivým obyvatelem 

Poznaně a každým Polákem.“ Cyrankiewicz dále zopakoval stejné důvody nepokojů, 

jako zazněly v první části článku, tedy hospodářské těžkosti, nedostatky výrobních 

závodů a rovněž uvedl i spojitost s mezinárodním veletrhem. Dozvídáme se však poprvé 

konkrétnější informace o dění v Poznani. Provokatéři dle Cyrankiewicze postavili na 

střechy budov kulomety s cílem vyvolat anarchii, a že orgány veřejné bezpečnosti se 

zdržely do poslední chvíle užití střelných zbraní.282 S lítostí oznamuje, že při akci 

zahynuli příslušníci bezpečnostních složek a dělníci bojující proti útočníkům. 

                                                 
279 (Rudé právo, 30. 6. 1956, s. 3) 
280 První článek Rudého práva, který byl publikován ve vydání ze dne 30. června 1956, byl rozdělen na 

dvě části, které pravděpodobně vznikaly s časovým odstupem jednoho dne. Nabízí se tak hypotéza, že 

téma bylo připraveno k publikování již 29. června 1956, ale bylo rozhodnuto o odložení publikování 

zprávy k tomuto tématu. O důvodech, které vedly redakci k publikování textu, který popisuje událost 

perspektivou dvou dnů, lze pouze spekulovat. 
281 Přestože toto slovo se ve sledovaném období vyskytuje velmi často, Čermák jej do své publikace 

nezahrnul. 
282 Volení této argumentace je s podivem, neboť výklad událostí, kdy se jedná de facto o teroristický útok, 

by rozhodnou a tvrdou akci pravděpodobně ospravedlnil. 
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Vydání Rudého práva ze dne 1. července se k událostem vrací. V článku 

„Rozhořčení polského lidu nad provokací imperialistických agentů“.283 Autor textu 

zopakoval již dříve zmíněné okolnosti, kterých reakční živly využily k vyvolání 

nepokojů. Čtenáři se rovněž dozvídají více informací o průběhu nepokojů. Autor 

zmiňuje, že se „provokatérům podařilo dosáhnout v některých závodech zastavení práce 

a vyvést část dělníků do ulic města.“ Dále mělo dojít k podněcováním akcí proti lidové 

moci. Autor informuje i o propuštění vězňů, kteří se posléze rovněž zapojili do 

nepokojů. Vyzdviženi jsou zaměstnanci závodů, kteří se do nepokojů nezapojili i lidé na 

ulicích, kteří „provokatéry nepodporovali a v průběhu dne se rozcházeli“.284 Rudé právo 

poté přináší reakce polských deníků, které odsuzují akci „imperialistické agentury“, ale 

i západních agentur Associated Press a Reuters, které potvrzují organizovanost 

nepokojů, spojitost s mezinárodním veletrhem a že účastníci nepokojů byli 

mobilizováni mimo Poznaň.285 

V dalším článku přináší Rudé právo text od polské tiskové kanceláře Polska 

Agencja Prasowa (PAP) „Nedovolíme, aby byla rozbíjena jednota286 dělnické třídy“, 

který tlumočí vyjádření dělníků z polských závodů. Ti útoky společně odsoudili 

a v provolání uvedli: „Od našich soudruhů, kteří navštívili poznaňský veletrh, jsme se 

dověděli, že inspirátoři provokací pomluvili náš závod, že prý podporoval stávkou 

poznaňskou provokaci.“ 

Článek „Prohlášení polské demokratické strany“287 informuje o odsouzení 

poznaňských událostí ústředním výborem Demokratické strany v Polsku, jejíž členové 

vyjadřují své přesvědčení, že viníci budou potrestání. 

Dne 2. července byly publikovány další články k tématu poznaňského povstání. 

Text „Rozhořčené protesty polského lidu proti imperialistické provokaci v Poznani“288 

informuje o schůzích polských dělníků a rolníků, kteří „ostře odsuzují krvavou 

poznaňskou provokaci imperialistické rozvědky a reakčního podzemí.“ Výsledkem 

těchto jednání byl příslib ještě těsnějšího semknutí a bratrství mezi dělníky a rolníky. 

                                                 
283 (Rudé právo, 1. 7. 1956, s. 6) 
284 Toto bychom si mohli vyložit jako nepřímé potvrzení skutečného stavu událostí. Tedy že nikoliv 

pouze tzv. provokatéři, ale i řada běžných občanů Poznaně se v průběhu povstání srocovala, neboť 

k tomu, aby se lidé mohli rozejít, musejí se nejprve sejít. 
285 Původní agenturní zprávy se nepodařilo dohledat, proto nemůžeme toto tvrzení ani potvrdit, ani 

vyvrátit. 
286 „Jednota“ ve smyslu pospolitost je slovo užívané ve stejné míře v průběhu celého režimu takřka 

v pozitivní konotaci. Jednota dělnictva, akční jednota, apod. (frekvence 350 ppm). (Čermák, 2010, s. 72) 
287 (Rudé právo, 1. 7. 1956, s. 6) 
288 (Rudé právo, 2. 7. 1956, s. 3) 
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„Co říká zahraniční tisk o těchto událostech“289 je kompilát vyjádření 

zahraničních listů a agentur. Citovaná média z obou stran železné opony tvrdí, že se puč 

připravoval v podzemí delší dobu, což redaktorům potvrdili sami Poláci, se kterými 

přišli do styku. Rovněž je poukazováno na to, že načasování povstání bylo bezpochyby 

spojeno s mezinárodním veletrhem. 

V článku „Pohřeb obětí poznaňských provokací“ je stručně informováno 

o průběhu pohřbů, vyznamenání obětí a účastnících smutečních akcí. 

Dne 3. července se Rudé právo již tématu nevěnuje. 

 

5.3.2 Mediální obraz poznaňského povstání v Mladé frontě 

Mladá fronta se k poznaňským událostem rovněž dostává až 30. června 

a publikuje zcela totožný článek „Provokace nepřátel polského lidu v Poznani“290 

včetně záznamu projevu Józefa Cyrankiewicze, jako Rudé právo ve stejný den. Veškeré 

poznámky k textu jsou tedy totožné, jako v případě Rudého práva. 

Dne 1. července vychází v Mladé frontě na první pohled opět stejné články jako 

v Rudém právu ovšem s jinými titulky. Zpráva „Poznaň: Obnovuje se práce a klid“291 

obsahuje stejné texty jako článek Rudého práva „Rozhořčení polského lidu nad 

provokací imperialistických agentů“, přesto na první pohled sledujeme naprosto odlišné 

zaměření titulku. Oproti textu Rudého práva je tento rovněž kratší – zcela zmizela pasáž 

s citacemi polských deníků, které obsahovaly velmi emocionální pasáže, např. „Nepřítel 

se domníval, že se podaří zabrzdit svým krvavým dobrodružstvím rozvoj polského 

národního povstání“. 

Druhý článek „Občané rozhořčeně odsuzují viníky provokace“292 opět vychází 

z textu v Rudém právu „Nedovolíme, aby byla rozbíjena jednota dělnické třídy“, ale 

v tomto případě je text ještě více krácen a zproštěn řady návodných ideologických slov. 

Stěžejním tématy článku jsou v prvé řadě bolest a rozhořčení. Nacházíme zde již 

v Rudém právu publikované provolání dělníků, avšak celkově text působí nesrovnatelně 

uvolněněji. 

                                                 
289 (Rudé právo, 2. 7. 1956, s. 3) 
290 (Mladá fronta, 30. 6. 1956, s. 2) 
291 (Mladá fronta, 1. 7. 1956, s. 2) 
292 (Mladá fronta, 1. 7. 1956, s. 2) 
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Ve vydání Mladé fronty ze dne 3. července293 nacházíme článek „Poznaňská 

provokace ještě úže semkla polský lid“,294 ve kterém jsou spojeny články publikované 

o den dříve v Rudém právu „Rozhořčené protesty polského lidu proti imperialistické 

provokaci v Poznani“, „Pohřeb obětí poznaňských provokací“ a „Co říká zahraniční tisk 

o těchto událostech“. Na rozdíl od Rudého práva zde má dominantní pozici pohřeb. 

V tomto případě zůstala většina ideologických slovních spojení zachována, ale 

ve srovnání se články Rudého práva má tento text mírněnější vyznění.  

Dne 4. července se Mladá fronta již tématu nevěnuje. 

 

5.3.3 Shrnutí analýzy mediálního obrazu poznaňského povstání 

v Rudém právu a Mladé frontě 

V textech, které se zaměřují na mediálnís pokrytí poznaňského povstání, se 

objevují opakovaně totožné formulace, například jedná-li se o vysvětlení událostí, 

v jednom článku nacházíme tato tvrzení: (Agenti se) pokoušeli využít hospodářských 

těžkostí a nedostatků v některých poznaňských závodech. (Provokatéři se) snažili využít 

hospodářských těžkostí a nedostatků v některých závodech.295 

Přestože se některé zahraniční zprávy na titulní stranu Rudého práva dostaly, 

nebyla to ve sledovaném období informace související s povstáním. Ve sledovaném 

období se k událostem rovněž nevyjadřoval žádný československý politik. Zprávy 

o poznaňských událostech byly izolovány v zahraniční rubrice.  

První den, kdy se sledovaná československá média událostem v Poznani 

věnovala, publikovala Mladá fronta stejný článek, jako Rudé právo. V dalších dnech 

však začalo docházet k rozdílům. Trend informování o stejných událostech s využitím 

stejného agenturního zpravodajství pokračoval, redakce Mladé fronty při tvorbě titulků 

i zkracování texů zjemnila celkové vyznění. Největší rozdíl je patrný, pokud se 

zaměříme na titulky novinových článků. Na rozdíl od Rudého práva se zde málokdy 

objevila ideologická návodná slovní spojení.  

Důvod, proč v Mladé frontě mají stejná témata menší prostor, je nejasný, neboť 

oba tituly mají přibližně stejný rozsah. 

                                                 
293 V pondělí Mladá fronta nevycházela. 
294 (Mladá fronta, 3. 7. 1956, s. 4) 
295 (Rudé právo, 30. 6. 1956, s. 3) 
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Dochází i ke spojení více článků z Rudého práva do jednoho článku v Mladé 

frontě. 

 

5.4 Mediální obraz maďarského povstání 

Analýzou zahraničního zpravodajství Rudého práva a Mladé fronty 

ve sledovaném období zjišťujeme, že hlavními tématy zahraničního zpravodajství ve 

dnech maďarského povstání je především počátek a rozhoření tzv. Suezské krize,296 

první fáze tzv. Alžírské války297 a otázka opětovného sjednocení Německa. 

 

5.4.1 Mediální obraz maďarského povstání v Rudém právu 

Prvním dnem, kdy se poprvé setkáváme s informacemi o nepokojích 

v Maďarsku, je 25. říjen 1956 a poprvé se s tématem povstání setkáváme na titulní 

straně. V prvním ze tří článků k tomuto tématu uvozeném titulkem „Rozhodně 

a s jistotou“298 publikuje redakce (autor není uveden) komentář k událostem. Ten 

obsahuje celou řadu emotivních ideologických slovních spojení. „Jako krysy 

z podzemních děr vylezly různé buržoasní živly, nacionalisté, zjevní i skrytí nepřátelé 

pracujícího lidu a socialismu,“ uvádí autor textu hned v úvodu článku a následně 

upozorňuje, že třídní nepřítel nikdy nespí. Poté se pozornost obrací na Československo 

a jeho úspěšnou cestu k socialismu, zmíněny jsou rovněž úspěchy režimu i pozice 

Československa v „táboře socialismu“. Celkově je text spíše adresován „do vlastních 

řad“ a vyzývá k ostražitosti: „Dále semkněme své řady kolem naší strany a lidové 

strany,“ burcuje například autor. 

Situaci se více věnuje článek „Vážné události v Maďarsku“,299 kde ČTK 

informuje o nepokojích, „jež vyvrcholily útokem proti některým veřejným budovám 

a které měly za následek ztráty na životech“. Původcem nepokojů měly být 

kontrarevoluční živly, které však byly ještě téhož dne v odpoledních hodinách úspěšně 

                                                 
296 Suezská krize, rovněž nazývaná druhá arabsko-izraelská válka, byl krátký ozbrojený konflikt mezi 

Egyptem a Sovětským svazem na straně jedné a Izraelem, Velkou Británií společně s Francií na straně 

druhé. Příčinou konfliktu bylo znárodnění Suezského průplavu Egyptem v červenci roku 1956. Průplav 

měl přitom do té doby status neutrálního území pod správou Velké Británie. Tajná britsko-francouzská 

operace počítající se zapojením Izraele selhala a střet skončil vítězstvím Egypta a posílením vlivu 

Sovětského svazu v regionu Blízkého východu. 
297 Termínem Alžírská válka nazýváme ozbrojený konflikt probíhající v letech 1954–1962, jehož 

výsledkem bylo získání nezávislosti Alžírska na Francii.  
298 (Rudé právo, 25. 10. 1956, s. 1) 
299 (Rudé právo, 25. 10. 1956, s. 1) 
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likvidovány i díky účasti dělníků. Ti měli vytvořit oddíly, na ochranu závodů včetně 

jejich technického zařízení. V pokračování článku na jiné straně300 se čtenáři dozvídají 

více o událostech ze dne 23. října a to konkrétně, že „hlavním cílem nepřátel je nyní 

poštvat dělnickou třídu proti vedení strany a proti přátelství Maďarska se Sovětským 

svazem a jinými zeměmi lidové demokracie“. Autor textu dále stroze zmiňuje, že funkcí 

předsedy vlády byl pověřen Imre Nagy, dále informuje o vyhlášení stanného práva 

v zemi a požádání jednotek Sovětského svazu na území Maďarska o pomoc „při 

obnovování pořádku a klidu v zemi“. Závěrečná část textu informuje o rozhlasovém 

projevu Imreho Nagye z předchozího dne, ve kterém vyzývá ke klidu a informuje, že 

účastníci kontrarevolučních nepokojů nebudou postaveni před stanný soud, pokud složí 

zbraně. 

O reakci Československých funkcionářů KSČ informuje text „Na aktivech301 

vyjadřují komunisté pevnou jednotu, bdělost a ostražitost, věrnost proletářskému 

internacionalismu“.302 V publikované rezoluci bylo informováno o rozhořčení, byly 

odsouzeny „nepřátelské akce pučistů, agentů imperialistických nepřátel dělnické třídy 

a jejich pokusy o zvrat ke kapitalismu“, její autoři rovněž deklarovali ostražitost 

a bdělost při střežení jednotu strany a svazek se Sovětským svazem a zeměmi lidové 

demokracie. 

Následující den 26. října sledujeme dramatický nárůst počtu článků k tématu 

maďarského povstání. Komentář „Celá země stojí v jednom šiku pod vedením 

strany“303 informuje o tom, že „vyšel nepřítel ze svých podzemních děr, odkryl hledí 

a odvážil se otevřeně v Maďarsku zbraněmi zaútočit proti lidově demokratickému 

zřízení“. Bez bližšího upřesnění se dozvídáme, že „(nepřítel) zmobilisoval veškerou 

kontrarevoluční bandu, podařilo se mu zmást i řadu poctivých lidí a vyvolat v Budapešti 

otřesné krveprolití“. Autor dále uvádí, že „nepřítel, který zaútočil v budapešťských 

ulicích, je i naším nepřítelem“. Zbývající část textu tvoří převážně prohlášení 

jednotlivých skupin zaměstnanců či studentů, kteří svorně manifestují svou podporu 

straně a dělnické třídě. 

Je s podivem, že navzdory sílící krizi v Maďarsku, Rudé právo ve svém vydání 

ze dne 27. října 1956 těmto událostem věnuje méně prostoru, než by se dalo očekávat. 

                                                 
300 (Rudé právo, 25. 10. 1956, s. 4) 
301 „Aktiv“ je označení nejvíce činných funkcionářů KSČ nebo jejich setkání. Tento termín se nejvíce 

používal v 50. a 60. letech, v omezené míře i v 70. letech (frekvence 132 ppm). (Čermák, 2010, s. 44) 
302 (Rudé právo, 25. 10. 1956, s. 1) 
303 (Rudé právo, 26. 10. 1956, s. 1) 
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Například v úvodníku nazvaném „Přátelství nejpevnější“304 se píše o „stech a tisících 

dopisech“ vyjadřující „nerozborné přátelství s naším osvoboditelem – Sovětským 

svazem“, avšak v celém článku není jediná konkrétní zmínka o Maďarsku, jakkoliv je 

poselství textu zřejmé i s ohledem na další texty, například článek „Náš lid je pevně 

semknut kolem strany a vlády“.305  

Mnohé články Rudého práva spojuje motiv pozitivního příkladu a vzájemného 

ubezpečování o jednotě a nezlomnosti. Například článek „Na besedě“ 306 informuje 

o výsledcích porady v Radlických mlékárnách. „V Maďarsku vylezla reakce na světlo. 

U nás je to ale jiné. Máme dost sil zabránit podobným pokusům v samém zárodku,“ 

cituje text soudružku Veselou, podle které je řešení ještě pevnější semknutí kolem 

Ústředního výboru strany. 

Titulní strana ale nabízí i jiný pohled. V komentáři „První otázka: Komu to 

prospívá?“307 se Jan Drda zamýšlí nad tím, co tzv. reakci k těmto krokům vede a co 

může být důsledkem, přičemž dle jeho soudu je jediným možným východiskem 

zachování přízně Sovětskému svazu, neboť: „Může to myslet upřímně s vlastním lidem 

ten, kdo nenávidí Sovětský svaz?“. 

Ryze zpravodajský článek nacházíme až na poslední straně Rudého práva. Text 

nazvaný „Zpráva o situaci v Maďarsku“308 informuje o celkovém uklidnění situace, 

otevření potravinových obchodů, vydání denních tisků i podmínek pro udělení amnestie 

těm, kteří složí zbraně v souladu s uvedeným postupem.  

 

Vydání Rudého práva dne 5. 11. 1956 navazuje na speciální vydání vydané 

předchozího dne a přebírá z něj některé příspěvky309 a stěžejním tématem, kterému je 

věnována více než polovina celého vydání, je ukončení povstání v Maďarsku. Úvodník 

nazvaný „Velké vítězství maďarského lidu“310 informuje o „rozdrcení revoluce“ 

a celkovém vítězství proti reakci. Autor dále informuje o zvěrstvech, která měla na 

svědomí mj. „desetitisíce horthyovských311 živlů z Rakouska“ a především Imre Nagy, 

                                                 
304 (Rudé právo, 27. 10. 1956, s. 1) 
305 (Rudé právo, 27. 10. 1956, s. 1) 
306 (Rudé právo, 27. 10. 1956, s. 1) 
307 (Rudé právo, 27. 10. 1956, s. 1) 
308 (Rudé právo, 27. 10. 1956, s. 4) 
309 Toto vydání se však bohužel nedochovalo, zmiňují se o něm však texty v Rudém právu dne 5. 11. 

1956. 
310 (Rudé právo, 5. 11. 1956, s. 1) 
311 Miklós Horthy de Nagybánya byl regentem Maďarského království v letech 1920 až 1944 a celkově 

významná osoba maďarské historie zejména v první polovině 20. století. 
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ten prý „ve snaze ještě jednou oklamat lid a uspat jeho bdělost (…) nechal v seznamu 

své vlády figurovat i jména některých oddaných bojovníků za věc dělnické třídy“.312 

V článku je rovněž uvedeno ustanovení nové revoluční dělnicko-rolnické vlády „v čele 

se soudruhem Jánosem Kadárem, v níž jsou spolehliví bojovníci za práva a lepší život 

maďarského lidu“. 

Vytvoření nové vlády se podrobněji věnuje text „Maďarský pracující lid zvítězil 

nad kontrarevolucí“.313 Spolu s konkrétními jmény lidí, kterří do vlády pod vedením 

Jánose Kadára usednou, je zveřejněna bez bližší podrobností informace o novém 

programu vlády. 

Zbývající část titulní strany je věnována blahopřejným vzkazům z řad dělníků, 

umělců a dalších. V deníku se rovněž dozvídáme o útoku povstalců na Československo, 

který měl proběhnout o den dříve ve východoslovenské obci Čierná nad Tisou. 

„V neděli dopoledne vystřelili sedm min na naše území (…) jedna mina porušila 

elektrické vedení (…) ostatní miny se minuly cíle,“ uvádí autor.314  

Na dalších stranách deníků bychom z celé řady článků zmínili především text 

„Viděl jsem řádění kontrarevoluce“, kde jeho autor Karel Kozel přibližuje svou 

zkušenost s povstáním během své studijní cesty do Budapešti. „Jestliže prostí lidé šli do 

ulice za důslednou nápravu nedostatků, druzí počítali s něčím docela jiným,“ uvádí 

mimo jiné315 a dále popisuje zabití řady civilistů kontrarevolucionáři či fašisty.  

Rudé právo ze dne 6. listopadu 1953 se vrací, i když už v podstatně menší míře, 

k poraženému povstání v Maďarsku. Na titulní straně se ve zprávě „Bratrská pomoc 

Sovětského svazu pracujícím Maďarska“316 dozvídáme o materiální pomoci Sovětského 

svazu Maďarsku, která zahrnuje potraviny i základní stavební materiál. 

Soubor článků a komentářů uvozený titulkem „Veliká radost našich pracujících 

nad porážkou kontrarevoluce v Maďarsku“317 informuje o nadšených reakcích 

pracujících i o konkrétních způsobech převážně pomoci jednotlivých závodů Maďarsku. 

V textech se mísí řada témat. Mimo maďarského povstání se zpravidla jedná o splnění 

závazků v souvislosti s nadcházející oslavou 39. výročí Říjnové revoluce. 

                                                 
312 Nepřímo se tedy z Rudého práva dovídáme informaci, že do vlády během povstání byli zapojeni i lidé, 

kteří se dříve těšili podpoře režimu. 
313 (Rudé právo, 5. 11. 1956, s. 1) 
314 Tento incident se nepodařilo ověřit, ale vzhledem k okolnostem (centrum povstání v Budapešti, kde 

probíhaly v té době tvrdé boje, je velice vzdálené) se jedná o nepravděpodobný konflikt. 
315 Z Rudého práva se v tuto chvíli dovídáme informace o zapojení běžných lidí do demonstrací, přestože 

je jejich úloha bagatelizována a zdůrazněna je jiná motivace. 
316 (Rudé právo, 6. 11. 1956, s. 1) 
317 (Rudé právo, 6. 11. 1956, s. 1) 
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Poprvé se rovněž setkáváme s doprovodným obrazovým materiálem. Na 

fotoreprodukci je zachycen srocený dav na Kladně. „Patnáct tisíc kladenských hutníků 

bouřlivě uvítalo porážku kontrarevoluce v Maďarsku,“ je uvedeno v popisku 

k fotografii.  

Zbývající texty informovaly o posledních dnech povstání. V článku „Lež má 

krátké nohy“ informuje jeho autor o selhání úsilí kontrarevoluce mimo jiné i v tom 

smyslu, že během nepokojů byla pozastavena veškerá výroba. „Všimněme si tentokrát 

jen jediné věci. Toho, že kontrarevolucionářům se za celou dobu ‚vlády‘ nepodařilo 

obnovit normální život v zemi.“ Tento stav autor poté staví do protikladu ke 

květnovému povstání v roce 1945 v Praze. „Vzpomeňme si naproti tomu na rok 1945 

u nás. Ještě ani nedozněla střelba a už tisíce lidí odklizovalo barikády,“ srovnává autor. 

Mimo to bylo zpravodajství doplněno dalším obrazovým materiálem převzatým 

z britského deníku Daily Expess,318 kde jsou zobrazeny hrůzy z průběhu povstání, 

a básní Jiřího Fraňka „A Šándor nezradí…“.319 

 

5.4.2 Mediální obraz maďarského povstání v Mladé frontě 

I Mladá fronta se událostem v Maďarsku prvně věnuje až 25. října 1956 a stejně 

tak se tyto informace dostaly na titulní stranu prostřednictvím článku „Slova věrnosti, 

jistoty a síly“.320 Z něj se veřejnost dozvídá o závěrech setkání funkcionářů KSČ 

a pracujících, v rámci kterých hovořili „o situaci, kterou vyvolali v Maďarsku 

kontrarevoluční živly“. Výsledkem je odsouzení situace v Maďarsku. Tento 

i následující články z tohoto dne vyšly rovněž v Rudém právu. 

Text „Vážné události v Maďarsku“321 rovněž vychází z agenturní zprávy ČTK, 

která byla stejným způsobem zpracována v Rudém právu, a to včetně rozhlasového 

projevu Imre Nagye. Oproti Rudému právu má však článek v Mladé frontě podstatně 

menší rozsah. 

Dne 26. října rovněž dochází k podstatnému nárůstu článků s vazbou 

k maďarskému povstání. Text „Ne podle slov, ale podle činů!“322 je redakčním 

komentářem, v němž autor upozorňuje na socialismus jako jediný možný politický 

směr, ale rovněž srovnává události v Maďarsku s únorovým převratem 

                                                 
318 Britský bulvární deník, aktivní i v současnosti. 
319 (Rudé právo, 6. 11. 1956, s. 2) 
320 (Mladá fronta, 25. 10. 1956, s. 1) 
321 (Mladá fronta, 25. 10. 1956, s. 2) 
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v Československu: „Všichni pevně věříme, že maďarský lid i Maďarská strana práce má 

dostatek sil, aby se vypořádala s pučisty. Tak jako u nás v roce 1948, tak v žádné lidové 

demokratické zemi kontrarevolučním rytířům pšenice nevykvete.“  

V textu „Pevně za stranou a vládou“323 autor zaznamenal reakce vybraných 

svazů československé mládeže k situaci v Maďarsku. Překvapivá je reakce ČSM ČKD 

Sokolovo, která připouští zapojení studentů do nepokojů. „S rozhořčením jsme přijali 

zprávu, že mezi těmi, o které se nepřátelé socialismu opírají, je i část mládeže, 

především z řad studentů,“ uvádí autor textu, přestože žádné novinové zprávy v Mladé 

frontě ani Rudém právu o tomto neinformovaly.  

Situace v Maďarsku je zmíněna i v souvislosti s pionýrskými sliby v článku 

„Slibujeme, že se budeme dobře učit“324 či při příslibu hájení a bojování za linii strany 

adresované KSČ v článku „Straně vděčíme za klidný a spokojený život“.325 

V témže listu Mladá fronta přináší i první komentář s názvem „Špinavé ruce“.326 

Ten na rozdíl od ostatních textů, které jsou relativně střídmé, ideologickým spojeními 

nešetří. „Vinou kontrarevolučních fašistických živlů byla prolita v Budapešti krev. Byli 

to provokatéři, šovinisté, fašisté, kteří zahájili palbu, začali zabíjet,“ zní první dvě věty 

textu. V něm jeho autor čtenáře utvrzuje v přesvědčení, že zájmy západních zemí 

o situaci v Polsku a Maďarsku jsou pouze nepřátelské. 

V úvodníku Rudého práva ze dne 27. října 1956 nazvaném „O dobrých radách 

a správných odpovědích“327 autor popisuje situaci, kdy zahraniční rozhlasy oslavují 

maďarské povstání a ptají se, kdy něco podobného proběhne v Československu. Autor 

textu vysvětluje, že navzdory přání západních zemí, lidé v Československu si svou 

neustále vzrůstající životní úroveň nenechají vzít. Provokace prý „vyvolaly hnutí za 

ještě pevnější svazek všeho našeho lidu na cestě, kterou prosazuje Komunistická strana 

Československa a která se nám za uplynulých jedenáct let dokonale osvědčila,“ uzavírá 

autor.  

Z řady dalších článků na titulní straně se dozvídáme o vyjádření podpory 

studentů dělnické třídě i maďarskému lidu. Slova podpory nacházíme i v jinak 

                                                                                                                                               
322 (Mladá fronta, 26. 10. 1956, s. 1) 
323 (Mladá fronta, 26. 10. 1956, s. 1) 
324 (Mladá fronta, 26. 10. 1956, s. 1) 
325 (Mladá fronta, 26. 10. 1956, s. 1) 
326 (Mladá fronta, 26. 10. 1956, s. 2) 
327 (Mladá fronta, 27. 10. 1956, s. 1) 
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nesouvisejícím článku nazvaném „Prvních tisíc hodin stavbě“,328 který informuje 

o dobrovolných brigádnických závazcích při stavbě vysokoškolských kolejí. 

Zpravodajské informace se dozvíme v textu nazvaném „K situaci 

v Maďarsku“,329 který stejně jako Rudé právo popisuje průběhu aktuálních událostí 

s důrazem na částečné uklidnění situace a zajištění základních služeb v Budapešti. 

 

Přestože v pondělí Mladá fronta běžně nevycházela, dne 5. listopadu 1956 bylo 

publikováno speciální dvoustranné vydání. Titul otvírá text „Kontrarevoluce 

v Maďarsku rozdrcena“330 o nové vládě pod vedením Jánose Kádára a uklidnění situace. 

Podle listu jsou „sta horthyovských důstojníků a členů fašistické organisace ‚Šípových 

křížů‘331 na útěku k rakouským hranicím“. V úvodníku „Ať žije nové Maďarsko!“332 se 

Jaromír Švamberk svěřuje se svým pocitem útěchy, že dramatické události v Maďarsku 

jsou u konce. V textu cituje i prezidenta Antonína Zápotockého, který měl říci, že „kdo 

žil třeba jen měsíc svoboden, už si kapitalistická pouta dobrovolně na ruce nevezme“ 

a dodává, že si je nevzal ani maďarský lid. Autor dále uvádí, že „maďarský lid se 

vzepřel vraždění nejlepších synů a požádal o pomoc ty, na něž se může kdykoliv 

spolehnout – sovětské přátele.“ 

Na titulní straně rovněž nacházíme stejně jako v Rudém právu „Otevřený dopis 

maďarskému lidu“,333 v němž čtyři ministři padlé vlády Imreho Nagye v čele s Jánosem 

Kádárem upozorňují, že s předchozí povstaleckou vládou nemají nic společného a že 

s ní přetrhali vazby již v momentě, když zjistili, že nedokáže čelit revoluci. V dopise 

dále uvádějí politování nad smrtí věrných soudruhů během nepokojů a závěrem 

vyzývají veškerý lid k podpoře pro opatření maďarské revoluční dělnicko-rolnické 

vlády.  

Dne 6. listopadu 1956 sledujeme značný opad zájmu o téma maďarského 

povstání. Na titulní straně nacházíme komentář „Zvítězili jste“,334 ve kterém jeho autor 

s patosem vzpomíná na svou nedávnou návštěvu Maďarska a obává se, že vzorní 

soudruzi mohli padnout za oběť kontrarevoluce. „A co ty, Alisko Gáborová z Budapešti, 

se kterou jsem se setkal na pionýrském táboře na břehu modravého Balatonu? Bydlela 

                                                 
328 (Mladá fronta, 27. 10. 1956, s. 1) 
329 (Mladá fronta, 27. 10. 1956, s. 2) 
330 (Mladá fronta, 5. 11. 1956, s. 1) 
331 Strana Šípových křížů byla maďarská nacistická politická strana působící v období existence 

Maďarského království. 
332 (Mladá fronta, 5. 11. 1956, s. 1) 
333 (Mladá fronta, 5. 11. 1956, s. 1) 
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jsi ve středu města, těžce postiženém. S takovým zanícením jsi vyprávěla o svém 

učitelském povolání i o dětech dělníků z budapešťských závodů, kterým jsi byla tam 

v srpnu v Badaczonyhegy po celý měsíc druhou maminkou,“ říká autor. 

Mimo tohoto textu je na hlavní straně už jen báseň Stanislava Neumanna 

nazvaná „4. 11. 1956“,335 ve které její autor oslavuje konec nepokojů. „Zlé byly dny 

a noci ještě těžší. Jako bys slyšel za vraty. Ta úzkost, že ty spíš a v Budapešti věší 

chlapce, jenž toužil jako já a ty,“ uvádí v druhé sloce básník.  

V článku „Život do normálních kolejí“336 informuje redakce Mladé fronty 

čtenáře o tom, že v Maďarsku se situace uklidnila. Dělníci byli vyzváni, aby přišli do 

zaměstnání a národní výbor župy Baranya konstatoval, že pokus o kontrarevoluci 

ztroskotal. V závěru textu se objevuje informace, že v průběhu povstání byli zazděni 

a zaživa pohřbeni odpůrci kontrarevoluce v protileteckém krytu.337 Krátký komentář 

„Marné vzteky“338 vysvětluje celé povstání účastí „fašistických živlů a velkostatkářů, 

esesáckých důstojníků či horthyovskými příslušníky Šípových křížů“. 

Ve zbývajících článcích je již pouze opět publikován dopis předsedy rady 

ministrů N. A. Bulganina, který je adresovaný Jánosi Kadárovi a ve kterém nacházíme 

výčet materiální pomoci, kterou Sovětský svaz Maďarsku poskytne. Až po tomto textu 

následuje přepis provolání Jánose Kadára v maďarském rozhlasu, ve kterém maďarský 

ministerský předseda žádá bratrské země o pomoc. 

 

5.4.3 Shrnutí analýzy mediálního obrazu maďarského povstání 

v Rudém právu a Mladé frontě 

S ohledem na délku a rozsah maďarského povstání představuje obraz mediálního 

pokrytí této události mimořádnou příležitost pro zkoumání vývoje včetně řady změn 

a zlomů. Pro oba tituly je společný vývoj, kdy po prvotním šoku následuje mobilizace, 

poté částečné uklidnění a na závěr oslava ukončení povstání včetně notné dávky patosu.  

Zpětnou analýzou nacházíme některé prokazatelné rozpory v textech. Například 

oba tituly v závěru října 1956 připouští, že situace se stabilizuje a to včetně služeb, 

                                                                                                                                               
334 (Mladá fronta, 6. 11. 1956, s. 1) 
335 (Mladá fronta, 6. 11. 1956, s. 1) 
336 (Mladá fronta, 6. 11. 1956, s. 2) 
337 Tuto informace se nepodařilo z jiných zdrojů ověřit. 
338 (Mladá fronta, 6. 11. 1956, s. 2)  
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načež zprávy z konce sledovaného období hovoří o neustálém chaosu, neboť dělníci 

odmítali pracovat pro kontrarevoluci. 

Jestliže u mediálního obrazu poznaňského povstání jsme zaznamenali rozdíly 

v tonalitě některých textů, zde již obě redakce volí o poznání tvrdší rétoriku. Odlišnosti 

nacházíme, ale nelze předpokládat významný vliv na čtenáře. Například Mladá fronta 

ve vydání ze dne 26. října uvádí následující: „Opravdové nedostatky našeho života jsme 

se naučili odstraňovat činy a ne se založenýma rukama, zmatenými diskusemi 

a rozněcováním anarchistických nálad. A toho jsou si pracující naší země vědomi. 

I když si na mnoho občas zanadávají, se zlou se potáže každý napodobitel Zenklů 

a Šrámků339, který by chtěl narušit spojenectví ČSR se Sovětským svazem.“340 

Všímáme si rovněž trendu, kdy se k aktuálnímu tématu redakce vyjadřuje 

i v článcích, které nemají s tématem maďarských povstání takřka nic společného 

a vlastní vyjádření je stručné a okrajové, například v již zmíněném článku „Prvních tisíc 

hodin stavbě“,341 který informuje o dobrovolných brigádnických závazcích při stavbě 

vysokoškolských kolejí. 

 

5.5 Shrnutí obsahových analýz 

Na základě studia vybraných mediálních výstupů ve sledovaných obdobích 

můžeme konstatovat několik poznatků. V prvním sledovaném období zaměřeném na 

východoněmecké povstání se způsob informování prakticky nelišil. Texty byly 

prakticky totožné, rozdíly jsme nalezli prakticky pouze u titulků jednotlivých zpráv 

a komentářů. Toto je však důsledkem především čerpání ze stejného zdroje, jímž je 

prakticky jen a pouze TASS. Z toho lze usuzovat, že redakce Rudého práva i Mladé 

fronty, přestože měly k událostem nepoměrně blíže, čekaly, jak o událostech bude 

informovat Sovětský svaz 

Přestože většina zahraničních zpráv byla převzata z TASS, nelze říci, že by se 

jednalo o všechny či o zpravodajství, ze západní Evropy a USA. Jak se ukázalo 

v průběhu realizace praktické části této práce, velká část agenturních zpráv ze zahraničí 

                                                 
339 Petr Zenkl a Jan Šrámek byli mj členy exilové vlády Edvard Beneše a po únorovém převratu se stali 

nepříteli režimu. Petru Zenklovli se podařilo emigrovat, Jan Šrámek zemřel v roce 1956 po letech 

věznění. 
340 (Mladá fronta, 25. 10. 1956, s. 1) 
341 (Mladá fronta, 27. 10. 1956, s. 1) 
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a to z obou stran železné opony byla podepsána značkou Československé tiskové 

kanceláře. 

Mediální analýza poznaňského povstání ukázala jistý posun ve zpracování 

převzatých textů, jež byly signovány značkou ČTK namísto TASS. Přestože se v zásadě 

jednalo o stejné články, redakční zásahy Mladé fronty (zpravidla krácení zpráv a jiná 

volba titulků) celkové vyznění textů v porovnání s Rudým právem podstatně zjemnily.  

Pro všechna sledovaná období je typické užívání návodných slov. Čtenář nemá 

prostor pro vytvoření vlastního závěru. Není připuštěna možnost, že by se situace mohla 

vyvíjet jinak. Oba tituly mají rovněž tendenci uvádět stav věcí na „pravou míru“. 

Nezřídka se setkáváme s užitím tzv. formální pravdy.  

V teoretické části této práce jsme popsali teorii ideologické čtverce dle van 

Dijka. Uvedenou polarizaci na pozitivní My (vnitroskupinová reprezentace) a negativní 

Oni (mimoskupinová reprezentace) je zde zcela patrná. Dijk říká, že „ideologická 

výpověď (musí) splnit čtyři podmínky, pakliže chce být úspěšná: je třeba hodně mluvit 

o Našich dobrých stránkách a  o  Jejich špatných stránkách a  zároveň jen málo o Našich 

špatných stránkách a o dobrých stránkách Jejich“.342 Toto kvalitativní výzkum prokázal, 

přesto v některých detailech nacházíme rozpory. 

Například použití některých argumentů, které mají hájit Nás, působí značně 

nelogicky. Například v článku „Celá země stojí v jednom šiku pod vedením strany“  

autor uvádí, že (nepřítel) „zmobilisoval veškerou kontrarevoluční bandu, podařilo se mu 

zmást i řadu poctivých lidí a vyvolat v Budapešti otřesné krveprolití“. Z této ukázky je 

patrné, že autor připouští, že do konfliktu se zapojili i poctiví lidé. O důvodu použití 

takového argumentu lze spekulovat. 

 

                                                 
342 (Prokopová, Orságová, Martínková, 2014, s. 34) 
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Závěr 

Ferdinand Peroutka v jednom ze svých komentářů zmiňuje svědectví z redakční 

porady Lidových novin z poúnorového období, kde „redakční porada (Lidových novin) 

se moudře usnesla: Počkejme, až vyjde Rudé právo a pak to napíšeme podle toho.“ 

Peroutka rovněž zmiňuje své přesvědčení, že pro diktatury je společné, Československo 

nevyjímaje, že stejná věc se v různých titulech říká stejně.343 Bylo tomu skutečně tak? 

V úvodu této práce jsme si stanovili tuto i několik dalších výzkumných otázek 

a nalezení odpovědí na ně bylo ambicí této práce, jejíž stěžejní částí byla kvalitativní 

analýza. Ta, přestože dle McQuaila „neexistuje ani shoda ohledně patřičné metody 

výzkumu (mediálních textů)“,344 byla patrně vhodnější metodou. Kvantitativní analýza 

by žádné zásadní odlišnosti neodhalila. 

 

Hlavním úkolem této práce bylo nalézt odpověď na otázku, jak o národních 

povstáních v NDR, Polsku a Maďarsku informovaly deníky Rudé právo a Mladá fronta. 

Na základě kvalitativního výzkumu můžeme říci, že oba deníky informovaly své čtenáře 

zpravodajskými texty, které vycházely ze stejného zdroje, a proto byly ve většině 

případů bez větších odlišností. Výjimku tvoří informování o poznaňském povstání, kde 

navzdory čerpání informací ze stejných zdrojů, sledujeme umírněnější rétoriku Mladé 

fronty. 

Argumenty, které byly v textech obsaženy, byly v souladu s teorií ideologického 

čtverce dle van Dijka. V naprosté většině případů nacházíme jednoznačnou polarizaci 

na pozitivní My (vnitroskupinová reprezentace) a negativní Oni. Nalezené odchylky od 

této polarizace se dají považovat v celkovém srovnání za ojedinělé výjimky. Argumenty 

použité ve zkoumaných titulech ve sledovaných obdobích se zásadně nelišily.  

Kvalitativní analýza neprokázala, že by se měnila povaha článků s ohledem na 

probíhající změny ve vnímání Josifa Vissarionoviče Stalina, tedy tzv. proces 

destalinizace, jakkoliv měl vliv i na částečnou liberalizaci politického systému. Stejně 

jsme nezaznamenali prokazatelnou změnu rétoriky po zrušení ministerstva informací 

v roce 1953. Původ naprosté většiny zpráv je připsán agenturám TASS a ČTK, 

autorských textů byl v prvním sledovaném období minimální počet, později jejich počet 

narůstal. Pro lepší pochopení toho, jak redakce jednotlivých novinových titulů v době 

                                                 
343 (Peroutka, Bednář, 2013, s. 44) 
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komunistického režimu v Československu pracovaly se stejnými informacemi, by bylo 

vhodné porovnat agenturní zpravodajství ČTK s mediálními výstupy, které z těchto 

agenturních zpráv vycházely. Bohužel toto není možné, respektive máme k dispozici 

pouze velmi krátké sledované období, neboť ČTK své agenturní zpravodajství archivuje 

až od roku 1988. 

V práci jsme chtěli nalézt i odpověď na otázku, do jaké míry byla historická 

fakta dávána do spojitosti s dalšími, více či méně relevantními skutečnostmi. Zde se 

potvrdila hypotéza, že oba deníky ve sledovaném období informovaly tendenčně 

a v rozporu se skutečnostmi, které známe dnes. Pokud srovnáme vývoj událostí, kterým 

jsme se věnovali v kapitole 3.1, s mediální realitou Rudého práva a Mladé fronty, 

získáváme velmi zkreslený obraz o běhu událostí. Výjimku tvoří období v závěru října 

1956, kdy oba deníky informovaly v souladu s realitou o dočasném uklidnění situace 

v Maďarsku. 

 

Pojem persvaze, se kterým jsme se setkali v teoretické části práce, je v odborné 

literatuře nejednoznačně vymezen, proto jej v tomto kontextu chápeme v celé jeho šíři, 

tedy dle Jaklové zejména jako označení funkce přesvědčovací, získávací, ovlivňovací, 

vybízecí, hodnotící a uvědomovací. Cílem persvaze je dle Jaklové především formování 

vědomí recipientů a působení na veřejné mínění. Zajímavou skutečností však je, že 

předpokladem účinného působení persvaze jsou dle Hlavsy dva hlavní faktory, a to 

předpoklad pravdivosti sdělovaných skutečností a důvěryhodnost postojů zaujímaných 

produktorem.345 Proto s ohledem na další výzkum v této oblasti se nabízí zkoumání 

vlivu publikovaných sdělení na čtenáře těchto titulů.  

Dále jsme zaznamenali časté využívání výrazů a symbolů spojených 

s nacistickým Německem a to ve všech sledovaných obdobích. Nabízí se proto se 

zaměřit na systematické užívání těchto výrazů a symbolů k posílení negativního 

vnímání skupin, které byly v rozporu s vládnoucí stranou. 

                                                                                                                                               
344 (McQuail, 1999, s. 268) 
345 (Hlavsa, 1990) 
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Summary 

The goal of this thesis titled Reflection of national uprisings in East Germany, 

Poland and Hungary in the years 1953-1956 in contemporary press in Czechoslovakia, 

focusing the study on daily newspapers Rude právo and Mladá fronta was to analyse the 

way, how the media reported about the uprisings that took place in the 50s in 

neighbouring countries under the Soviet sphere of influence. 

The 50s of the 20th century was a period of turbulent changes not only in 

Czechoslovakia, but also in and other countries under the Soviet sphere of influence. 

The people of Czechoslovakia had to face the first serious crisis of the new regime after 

the change of political direction in 1948. 

In this paper we had described the most important factors that influenced the 

society in Czechoslovakia. Particular emphasis was placed on political developments 

before the "post-February" period. Also, we focused on the development, structure and 

governance of the media in the period 1948-1956. We have also approached the history 

of the monitored dailies Rudé právo and Mladá fronta. We had described in detail the 

background and the course of the three uprisings in East Germany, Poland and Hungary.  

The following part was focused on basic theoretical background, which was 

necessary for the practical part of the theses. This part is represented by the qualitative 

research of the dailies Rudé právo and Mladá fronta during the selected period of times 

during the years 1953-1956. 

The result of this research proved that most of the news articles were based on 

the same source, but it also showed some minor differences. Arguments were consistent 

with the theory of the ideological square according to van Dijk. Found deviations from 

this polarization can be considered in the overall comparison for rare exceptions. The 

arguments used in the surveyed titles in the reference periods are fundamentally 

different. In terms of events, we can say, that in most cases served both titles distorted 

picture of the reality of the events described. 

For further research, I would have recommend to focus on the perception of 

information of readers from the selected dailies reader and also to focus on the 

systematic use of words and symbols associated with Nazi Germany in the 

Czechoslovak press in the period after World War II. 
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 Maďarské povstání 

o Rozhodně a s jistotou, autor neznámý, Rudé právo, 25. 10. 1956 

o Vážné události v Maďarsku, ČTK, Rudé právo, 25. 10. 1956 

o Na aktivech vyjadřují komunisté pevnou jednotu, bdělost a ostražitost, 

věrnost proletářskému internacionalismu, zvláštní zpravodaj, Rudé 

právo, 25. 10. 1956 

o Celá země stojí v jednom šiku pod vedením strany, autor neznámý, Rudé 

právo, 26. 10. 1956 

o K událostem v Maďarsku, ČTK, Rudé právo, 26. 10. 1956 

o Slovo plzeňských hutníků, autor neznámý, Rudé právo, 26. 10. 1956 

o Výpočty nepřátel se nikdy neuskuteční, František Kubka, Rudé právo, 

26. 10. 1956 

o Věrnost straně a socialismu, hněv vůči nepřátelům, (lš), Rudé právo, 26. 

10. 1956 

o Věrně se přimkneme k ÚV naší strany, autor neznámý, Rudé právo, 26. 

10. 1956 

o Ještě rychleji budovat nová JZD, Josef Veber, Rudé právo, 26. 10. 1956 

o Jasné stanovisko studentů, zvláštní zpravodaj, Rudé právo, 26. 10. 1956 

o V neochvějné jednotě ke společným cílům, autor neznámý, Rudé právo, 

26. 10. 1956 

o Dopis spisovatelů Ústřednímu výboru KSČ, autor neznámý, Rudé právo, 

26. 10. 1956 

o Pracujeme - střežíme, autor neznámý, Rudé právo, 26. 10. 1956 

o Náš lid je pevně semknut kolem strany a vlády, (lš), Rudé právo, 27. 10. 

1956  

o Provolání Ústřední rady odborů, redakce, Rudé právo, 27. 10. 1956  

o Prohlášení ÚV Čs. svazu mládeže, redakce, Rudé právo, 27. 10. 1956  
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o Na besedě, redakce, Rudé právo, 27. 10. 1956  

o Činy pomůžeme upevnit jednotu všech pracujících, (zm), Rudé právo, 

27. 10. 1956  

o Jednomyslně na všech pracovištích, redakce, Rudé právo, 27. 10. 1956  

o Dopis předsednictva Čs. strany socialistické předsednictvu Ústředního 

výboru Národní fronty, redakce, Rudé právo, 27. 10. 1956  

o První otázka: Komu to prospívá?, Jan Drda, Rudé právo, 27. 10. 1956  

o Zpráva o situaci v Maďarsku, ČTK, Rudé právo, 27. 10. 1956 

o Velké vítězství maďarského lidu, redakce, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Maďarský pracující lid zvítězil nad kontrarevolucí, redakce, Rudé právo, 

5. 11. 1956 

o Kontrarevoluce byla poražena, zvítězila dělnická třída, moc je v našich 

rukou, ČTK, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Bojové soudružské pozdravy našeho lidu maďarským dělníkům a 

rolníkům, redakce, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Maďarský lid zvedá rudý prapor, Ladislav Fikar, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Víme, co umí reakce, Anna Sekaninová, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Podpoříme hrdinný boj maďarského lidu, redakce, Rudé právo, 5. 11. 

1956 

o Jsme po vašem boku, maďarští pracující, (řík), Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Poslední záchvěvy kontrarevoluce, redakce, Rudé právo, 5. 11. 1956  

o Zdar maďarskému lidu, Jan Mukařovský, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Bojové soudružské pozdravy našeho lidu maďarským dělníkům a 

rolníkům, redakce, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Buďme na stráži, buďme jednotni!, Vašek Káňa, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Celou duší, František Brabec, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Jsme s vámi, Karel Palouš, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Kolportoval jsem zvláštní vydání RP, Bohdan Pošvic, Rudé právo, 5. 11. 

1956 

o Čtvrtý listopad v Rudné, (-n-), Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Co říkali delegáti na družstevním sjezdu, (-fk-), Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Otevřený dopis čtyř maďarských politiků maďarskému pracujícímu lidu, 

ČTK, Rudé právo, 5. 11. 1956 
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o Prohlášení nové revoluční dělnicko-rolnické vlády, redakce, Rudé právo, 

5. 11. 1956 

o Kdo jsou členové nové maďarské vlády, redakce, Rudé právo, 5. 11. 

1956 

o Viděl jsem řádění kontrarevoluce, Karel Kozel, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Oheň, který nezhasíná, Stanislav Oborský, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Uzavřít cestu reakci v Maďarsku!, redakce, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Stojíme v jednom pevném šiku, ČTK, Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Za větší rozvoj družstevního hnutí, (-fk-), Rudé právo, 5. 11. 1956 

o Bratrská pomoc Sovětského svazu pracujícím Maďarska, TASS, Rudé 

právo, 6. 11. 1956 

o Veliká radost našich pracujících nad porážkou kontrarevoluce v 

Maďarsku, Rudé právo, 6. 11. 1956 

o Přivítali jsme nové soudruhy, J. Pavelka, Rudé právo, 6. 11. 1956 

o Naši pracující pomohou maďarskému lidu, (-rv-), Rudé právo, 6. 11. 

1956 

o Rozhodně k socialismu, redakce, Rudé právo, 6. 11. 1956 

o Zůstaneme věrni dělnické solidaritě, (-hs-), Rudé právo, 6. 11. 1956 

o Na jih a na sever od čs.-maďarské hranice, J. Neuhort, Rudé právo, 6. 11. 

1956 

o Svědectví anglického listu, redakce, Rudé právo, 6. 11. 1956 

o Lež má krátké nohy, A. Václavů, Rudé právo, 6. 11. 1956 

o Útok na socialismus odražen, František Šorm,, Rudé právo, 6. 11. 1956 

Mladá fronta 

 Východoněmecké povstání 

o Krach pokusů cizích agentů v Berlíně, TASS, Mladá fronta, 19. 6. 1953 

o Demokratické síly Německa odsuzují provokace v Berlíně, TASS, Mladá 

fronta, 20. 6. 1953 

o Nezdar zahraničních provokatérů v Berlíně, TASS, Mladá fronta, 20. 6. 

1953 

o Protest vlády Německé demokratické republiky proti únosu O. Nuschke, 

TASS, Mladá fronta, 20. 6. 1953 

o Dopis sovětského vysokého komisaře v Německu vysokému komisaři 

USA, TASS, Mladá fronta, 20. 6. 1953 
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o Otto Nuschke propuštěn, TASS, Mladá fronta, 20. 6. 1953 

o Německá veřejnost odsuzuje provokace v Berlíně, TASS, Mladá fronta, 

21. 6. 1953 

o Prohlášení Otto Nuschkeho, TASS, Mladá fronta, 21. 6. 1953 

o Západní mocnosti se pokoušejí zbavit odpovědnosti za berlínské 

provokace, TASS, Mladá fronta, 21. 6. 1953 

o Schůze vlády Německé demokratické republiky, TASS, Mladá fronta, 21. 

6. 1953 

o Trest smrti provokatéru ze západního Berlína, TASS, Mladá fronta, 21. 6. 

1953 

o Eisenhowerovo prohlášení k berlínským událostem, TASS, Mladá fronta, 

21. 6. 1953 

o Vojenský velitel východního sektoru Berlína odmítá bezpodstatný protest 

velitelů západního Berlína, TASS, Mladá fronta, 23. 6. 1953 

o Německá demokratická republika se stane magnetickým bodem pro 

každého Němce, TASS, Mladá fronta, 23. 6. 1953 

 Poznaňské povstání 

o Provokace nepřátel polského lidu v Poznani, ČTK, Mladá fronta, 30. 6. 

1956 

o Poznaň: Obnovuje se práce a klid, ČTK, Mladá fronta, 1. 7. 1956 

o Občané rozhořčeně odsuzují viníky provokace, Mladá fronta, 1. 7. 1956  

o Poznaňská provokace ještě úže semkla polský lid, ČTK, Mladá fronta, 

3. 7. 1956 

 Maďarské povstání 

o Slova věrnosti, jistoty a síly, ČTK, Mladá fronta, 25. 10. 1956 

o Vážné události v Maďarsku, ČTK, Mladá fronta, 25. 10. 1956, s. 2 

o Ne podle slov, ale podle činů, autor neznámý, Mladá fronta, 26. 10. 1956 

o Pevně za stranou a vládou, vlastní zpravodaj, Mladá fronta, 26. 10. 1956  

o Odsuzujeme snahy nepřátelských živlů, Základní organizace ČSM ČKD 

Sokolovo, Mladá fronta, 26. 10. 1956 

o Slibujeme, že se budeme dobře učit, Hana Pouchová, Mladá fronta, 26. 

10. 1956 

o Straně vděčíme za klidný a spokojený život, (vv), Mladá fronta, 26. 10. 

1956 
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o K událostem v Maďarsku, ČTK, Mladá fronta, 26. 10. 1956 

o Špinavé ruce, Jaromír Švamberk, Mladá fronta, 26. 10. 1956 

o O dobrých radách a správných odpovědích, Jaromír Švamberk, Mladá 

fronta, 27. 10. 1956 

o Na provokace odpovíme činy, zpravodaj, 

o Věříme v maďarský lid, redakce, Mladá fronta, 27. 10. 1956 

o Prvních tisíc hodin stavbě, redakce, Mladá fronta, 27. 10. 1956  

o K situaci v Maďarsku, redakce, Mladá fronta, 27. 10. 1956 

o Kontrarevoluce v Maďarsku rozdrcena, ČTK, Mladá fronta, 5. 11. 1956 

o Ať žije nové Maďarsko!, Jaromír Švamberk, 5. 11. 1956 

o Prohlášení nové revoluční dělnicko-rolnické vlády, redakce, Mladá 

fronta, 5. 11. 1956 

o Otevřený dopis maďarskému lidu, redakce, Mladá fronta, 5. 11. 1956 

o Každý na své místo, ČTK, Mladá fronta, 5. 11. 1956 

o Zdravíme vítězství maďarského lidu, redakce, Mladá fronta, 5. 11. 1956 

o Nepřemožitelné, nesmrtelné, Miloslav Tyller, Mladá fronta, 5. 11. 1956 

o Zvítězili jste, Jan Řežábek, Mladá fronta, 6. 11. 1956 

o 4. 11. 1956, Stanislav Neumann, Mladá fronta, 6. 11. 1956 

o Život do normálních kolejí, ČTK, Mladá fronta, 6. 11. 1956 

o Marné vzteky, redakce, Mladá fronta, 6. 11. 1956 

o Bratrská pomoc maďarskému lidu, (ts), Mladá fronta, 6. 11. 1956 

o Provolání maďarské revoluční dělnicko-rolnické vlády, (čt), Mladá 

fronta, 6. 11. 1956 

 

 


