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Anotace 

Bakalářská práce Komunistická propaganda v dětském časopisu Ohníček se zaměřuje na nalézání 

propagandistických témat v Ohníčku od roku 1950 do roku 1953. V práci jsou za pomoci kvalitativní 

obsahové analýzy zkoumány články a obrazy s propagandistickým podtextem, které jsou zařazeny do 

tematických kategorií. Vedle kvalitativní obsahové analýzy práce obsahuje také frekvenční analýzu, která 

představuje nejčastěji používaná témata. V teoretické části je díky současné literatuře zabývající se tímto 

obdobím doplněn historický kontext a prezentovány nejdůležitější události těchto let. Zde jsou představeny 

také nejvýznamnější osobnosti jak československé, tak sovětské politiky. V samostatné kapitole je popsána 

stručná historie časopisu Ohníček. V další kapitole této práce je vysvětlen pojem propaganda a její nástroje a 

jsou zde popsány největší propagandistické kampaně odehrávající se v tehdejším Československu. Závěr 

práce tvoří zhodnocení nalezených propagandistických témat. Hlavním cílem je poukázat na to, jak 

komunistický režim manipuloval s dětskými čtenáři a jak se informace otištěné v časopisu Ohníček 

rozcházejí se současnou historickou literaturou. 

 

Annotation 

The bachelor thesis The Communist propaganda in the children’s magazine Ohníček focuses on finding 

propagandistic themes in Ohníček from 1950 to 1953. In the work, articles and pictures with propagandistic 

subtext are explored with the help of qualitative content analysis and they are included in the thematic 

categories. In addition to a qualitative content analysis, the work also contains a frequency analysis that 

represents the most frequently used topics. In the theoretical part, thanks to contemporary literature dealing 

with this period, the historical context and the most important events of these years are presented. Here are 

also presented the most important personalities of both Czechoslovak and Soviet politics. In a separate 

chapter there is a brief history of the magazine Ohníček. The next chapter of this thesis explains the concept 

of propaganda and its tools and describes the largest propagandistic campaigns taking place in the 

Czechoslovakia. The conclusion of the thesis is an evaluation of the found propaganda themes. The main 

objective is to point out how the Communist regime manipulated children's readers and how the information 

printed in the Ohníček magazine differs with contemporary historical literature. 
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Úvod 

Předkládaná bakalářská práce se bude zaměřovat na promítnutí dominantní ideologie 

komunistického režimu do obsahu a formy dětského časopisu Ohníček. Časopis Ohníček byl 

jedním z nejčtenějších dětských časopisů své doby. Jeho náklad se pohyboval na konci 60. let 

kolem 250 000 výtisků (Švec, 2014: 439). Ohníček na svých stránkách propagoval nový 

model socialistického člověka, který začal komunistický režim aplikovat nejen na dospělé, ale 

hlavně na děti od prvních let převzetí vlády (tamtéž). Primárním nástrojem působení na děti 

se staly právě dětské časopisy, které byly v některých případech distribuovány přímo ve 

škole, a žáci k nim měli snadný přístup. Režim mohl na několika málo stránkách chlapcům a 

děvčatům podsouvat informace, které následně přebírali za vlastní – což se nejvíce projevilo 

v rubrikách, kam samy děti posílaly dopisy. Právě promyšlená komunistická propaganda 

zaměřená na děti byla důvodem, proč došlo ke zvolení analýzy Ohníčku jako hlavního tématu 

práce. 

Zvolené periodikum, konkrétně články a obrázky v něm vycházející, budou zkoumány 

od 2. září 1950, kdy vyšlo první číslo Ohníčku, až do 25. června 1953, kdy vyšlo poslední 

číslo 3. ročníku. Sledované období končí tři měsíce po smrti dvou významných osobností 

tehdejšího komunistického režimu, a sice prezidenta Československé republiky Klementa 

Gottwalda a Generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Josifa 

Vissarionoviče Stalina. Časopis ve sledovaném období vycházel vždy od září do června, a 

kopíroval tak jeden školní rok. Výše uvedené časové období bylo zvoleno z důvodu zásadních 

historických událostí, které se v průběhu těchto let odehrály. 

Během roku 1950 proběhly v dobových periodicích čtyři rozsáhlé propagandistické 

kampaně, které měly za cíl poškodit osoby a státy nesympatizující s komunistickým režimem. 

V prvním případě se jednalo o kampaň proti tzv. americkému broukovi, neboli mandelince 

bramborové, ve druhém případě o pokračující politické procesy proti předním osobnostem 

tehdejší Československé republiky (dále ČSR). Třetí propagandistickou akcí byla Lánská 

akce, která měla za cíl zvýšit zájem o hornickou profesi a poslední velkou propagandistickou 

kampaní komunistického režimu byla akce Děda Mráz s cílem potlačit tradiční pojetí Vánoc.  

Teoretická část se bude zaměřovat na pohled současné odborné literatury na zkoumané 

časové období a představí důležité události těchto tří let. Dále se v této části práce představí 

klíčové postavy jak ČSR, tak výrazné osobnosti Sovětského svazu (dále SSSR), a rovněž 

bude vylíčena stručná historie časopisu Ohníček a proměna jeho obsahu právě pod vlivem 

komunistické propagandy.  

Na propagandu a její nástroje se zaměří 6. kapitola teoretické části práce. Bude zde 
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představena propaganda jakožto forma persuasivní komunikace, její cíle ve vztahu 

k prosazování určité ideologie, a konkrétně pak bude charakterizována komunistická 

propaganda a její užití v dětských časopisech. 

V poslední kapitole teoretické části bude představena výzkumná metoda, a sice 

frekvenční analýza a kvantitativní obsahová analýza vybraného periodika – v tomto případě 

tedy časopisu Ohníček.  

Hlavním cílem předkládané práce je nalézt odpověď na následující otázku: „Jaká byla 

nejčastější témata komunistické propagandy v dětském časopisu Ohníček?“ 

Zároveň se pokusím nalézt odpověď na následující výzkumné otázky: 

 

• Promítly se všechny hlavní propagandistické kampaně z dobových 

periodik i do časopisu Ohníček? 

• Jak reflektoval časopis Ohníček skutečnou politickou a hospodářskou 

situaci ČSR? 

 • Jak propagoval Ohníček významná výročí a svátky SSSR? 

 

V praktické části práce s názvem „Frekvence hlavních témat v časopisu Ohníček v období 

1950-1953“ budou souhrnně popsány nejčastější tematické kategorie, kterým se po celé tři 

roky Ohníček věnoval. V předposlední části práce budou analyzovány všechny články 

s propagandistickým podtextem a rozděleny do 7 kategorií, jež budou vytvořeny na základě 

analýzy dobových citací z časopisu Ohníček.  

V závěru práce budou zodpovězeny výzkumné otázky a shrnuta zjištění, která výzkum 

přinesl. Cílem práce je poukázání na způsoby manipulace komunistického režimu zaměřené 

na děti ve věku od 8 do 12 let, pro něž byl časopis Ohníček primárně určen.  

V úvodu je rovněž nutné zmínit, že došlo k úpravám oproti schváleným tezím. Primárně 

se změna dotkla struktury kapitol, kdy místo rozdělení kapitol na základě let se jako logičtější 

a přehlednější jeví současné rozdělení na nejčastěji zmiňovaná propagandistická témata – 

Práce, Proti západu, Dobové ikony, Významná výročí a Pionýr. Vedle změn ve struktuře 

kapitol došlo k přidání frekvenční analýzy, která zjišťovala četnost výskytu následujících 

témat, které byly rozděleny do stejnojmenných kategorií – Práce, Dobové ikony, Pionýrská 

organizace, Škola, Nový režim, Východní země, Významná výročí a Západní země. 

V poslední řadě došlo ke změně kapitoly „Propaganda v časopisech pro děti“ na konkrétnější 

popis přímo komunistické propagandy v samostatné podkapitole. 
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1 Domácí politika ČSR  

Rok 1950 byl finálním pro projekt „Právnická dvouletka“ (Čegan, 2011: 1). Změny 

nastaly jak v nově přijatém občanském zákoníku, tak občanském soudním řádu č.142/1950 

Sb. a trestním zákonu č.86/1950 Sb. Trestní zákon vešel v platnost 1. srpna a navazoval na 

principy zákona na ochranu Lidově demokratické republiky č.231/1948 Sb. Oba tyto zákony 

měly stěžejní úlohu při probíhajících politických procesech, které započaly po únoru 1948. 

Bylo stanoveno několik druhů deliktů – přestupek a trestný čin. Mezi těmi hlavními byl trest 

smrti, jeho zmírnění na doživotí a odnětí svobody na 25 let. V trestním zákoníku se 

nerozlišoval rozdíl mezi politickým a kriminálním deliktem a „trest byl primárně určen 

k zneškodnění nepřítele pracujícího lidu“ (Čegan, 2011: 1-8). Velmi důležitou změnou bylo 

přijetí trestního řádu č.87/1950 Sb. a v něm uvedené vychovávání občanů „k ostražitosti vůči 

nepřátelům pracujícího lidu a jiným rušitelům jeho budovatelského úsilí a k plnění 

občanských povinností“ (Čegan, 2011: 7). 

Prvním politickým procesem, jak připomíná Pernes dle Kaplana, mělo být řízení po 

vraždě komunistického funkcionáře Augustina Schramma dne 27. května 1948. Policie „za 

jeho vrahy označila bývalého mladého funkcionáře národně socialistické strany Milana 

Choce, kterého do republiky z Německa vyslala demokratická emigrace“ (Pernes, 2009: 8). 

V rozsudku s ním a jeho spolupracovníky padly tři tresty smrti, i přes to, že skuteční vrazi 

odsouzeni nebyli (tamtéž). 

Nejvýznamnějším procesem se na začátku 50. let stal proces s Miladou Horákovou, 

který byl připravován od podzimu 1949. Proces doprovázela jedna z největších 

propagandistických kampaní v tehdejší ČSR. Když byl v červnu 1950 vynesen rozsudek, 

přišlo do novin, do soudní síně, ministrům a v některých případech i samotnému 

prokurátorovi na 6300 rezolucí, ve kterých občané žádali co nejpřísnější potrestání „špionů, 

vrahů a zrádců“ (Formánková, Koura, 2008: 53–57). V rezolucích slibovali jak dospělí, tak 

děti věrnost vlasti. Děti tyto dopisy psaly nejčastěji ve škole. Žáci dostávali za úkol nosit 

prohlášení domů a učitelé mnohdy vyzvídali, co se doma o procesech povídalo (Formánková, 

Koura, 2008: 69–71). 

 Politické procesy se nevyhnuly ani sedlákům, kteří se odmítali vzdát své půdy v rámci 

kolektivizace zemědělství započaté roku 1949. Podle dostupných záznamů bylo po přijetí 

trestního zákona až do 1. čtvrtletí roku 1951 nějakým způsobem potrestáno na 50 tisíc rolníků 

(Pernes, 2009: 11). Privilegovanou vrstvou se naopak stala dělnická třída. Část dělníků 

nahradila inteligence, která musela opustit své zaměstnání. Přechody do těžkého a těžebního 

průmyslu s sebou přinášely nedostatek pracovních sil v lehkém průmyslu. To mělo vyřešit 
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zařazování žen do pracovního procesu. Dělníci byli navíc zvýhodňováni i finančně (Knapík, 

2011: 25).  

V roce 1951 politické procesy pokračovaly. Obviněn a následně popraven byl 

v listopadu 1952 generální tajemník Komunistické strany Československa Rudolf Slánský. 

Byl obviněn z vedení protistátního spikleneckého centra a odsouzen společně s dalšími deseti 

lidmi k trestu smrti. Opět, jako v případě procesu s Miladou Horákovou, přišlo státnímu 

soudu a vedení strany několik tisíc rezolucí požadujících nejpřísnější tresty (Kaplan, Kosatík, 

2004, 110–111; 119–120).  

Klíčovou úlohu zde sehráli sovětští poradci, díky kterým se v letech 1950–1951 

zrodila koncepce „vnitrostranického spiknutí“ v ČSR (Kaplan, Kosatík, 2004: 95). Když 

v polovině roku 1951 shromáždili sovětští poradci dostatečné množství materiálu týkajícího 

se Slánského, poslali celý dokument do Moskvy. Stalin na došlý materiál reagoval 

doporučením odvolat Slánského z funkce generálního tajemníka strany a později dokonce 

nutností jej zatknout, protože hrozil jeho útěk do ciziny (Kaplan, Kosatík, 2004: 98–102). 

Na jedné straně je období mezi rokem 1948 až první polovinou 50. let spojeno 

s rozsudky smrti, popravami, vysídlováním obyvatel1 a masivním využíváním osob 

v pracovních táborech, na straně druhé s potřebou komunistického režimu neustálými akcemi 

mobilizovat společnost. Do těchto akcí spadají např. nábory do KSČ i podpisové kampaně pro 

boj za mír, za konec války v Koreji i za výše zmíněné podporování co nejtvrdších trestů pro 

nepřátele státu (Čermák, 2010: 10). V roce 1951 začala navíc celorepubliková stagnace 

životní úrovně, která se projevila nejen v běžné výrobě, ale především v životní úrovni 

obyvatelstva. V tomto roce došlo k opětovnému zavedení potravinových lístků a 

maloobchodníci se potýkali s nedostatkem zboží. Režim tyto potíže vysvětloval jako vliv 

nepřátel uvnitř státu a „vznikala tak živná půda pro souhlas veřejného mínění s politickými 

procesy“ (Knapík, Franc, 2011: 26). 

Společně s politickými procesy vrcholil na přelomu let 1951 a 1952 hromadný 

přechod Jednotných zemědělských družstev na tzv. III. typ, později IV. typ2. Cíl komunistické 

politiky znamenal na vesnicích velkou změnu. JZD jako výrobní družstvo spojilo zemědělce a 

zároveň jejich majetek. To vedlo k hromadnému opouštění družstva, jehož členové tento krok 

                                                           
1 Vystěhovávání lidí z měst a tzv. kulaků ze statků představují tzv. akce B a akce K (Knapík, 2011: 26). 
2 Ve III. typu JZD byla rostlinná a živočišná výroba společná. Družstevníci byli vypláceni za vykonanou práci a 

menší obnos peněz získali za půdu odevzdanou do JZD. Ve IV. typu členové JZD již nedostávali odměnu za 

vloženou půdu, ale pouze za odvedenou práci (Typy JZD in ustrcr.cz) 
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brali jako ztrátu svého soukromého vlastnictví. Přechod na tento typ s sebou nesl také 

povinný výkup zemědělských strojů a spojování pozemků do větších celků. Díky tomu, že 

vykoupené stroje byly ve výsledku vyřazeny z úplného provozu, začalo vznikat velké napětí 

mezi rolníky a režimem (Kaplan, 1991: 119–120). Veškeré „protesty postižených vyzněly na 

prázdno a přesuny půdy se naopak staly jednou z účinných forem donucování ke vstupu do 

JZD“ (Kaplan, 1991: 119). 

V letech 1952–1953 probíhala již třetí vlna kolektivizace. Hromadná kolektivizace 

začala být od léta 1952 komunistickými a státními institucemi připravována hlavně na 

vesnicích. Doprovázel ji „politický a ekonomický tlak, administrativní zásahy a nejrůznější 

formy perzekuce včetně trestů a věznění těch, kteří se vstupu do JZD bránili“ (Kaplan, 1951: 

115; 121). Většina nových JZD vznikala i nadále proti vůli rolníků a výjimkou nebylo ani to, 

že rolníci pouze předali svou půdu družstvu a odešli pracovat do průmyslu. Kolektivizace 

probíhající od roku 1949 s sebou přinesla prohlubující se nedůvěru ke komunistickému 

režimu. Problém byl i v tom, že se téměř všechna nově vzniklá družstva potýkala s finančními 

problémy (Kaplan, 1951: 121; 123). Výsledkem masové kolektivizace byl „přechod 

pracovních sil ze zemědělství do průmyslu a stavebnictví“, což mělo za následek rozvrácené 

zemědělství a sílící hospodářskou krizi (Kaplan, 1951: 125). 

V ČSR chtěl režim hospodářskou krizi zastavit měnovou reformou. Měnovou reformu 

sice dočasně oddálila smrt Klementa Gottwalda, nicméně schválena byla 30. května 1953 za 

vlády Antonína Zápotockého (Pernes, 2009: 18-19). Ten byl jmenován prezidentem ČSR už 

dva dny po pohřbu Gottwalda. Mezi důvody jeho rychlého zvolení byla mj. snaha odstranit 

sílící nepokoje. Nastalá situace vyžadovala „aby bylo čeleno všelijaké šeptandě a otřesení 

myslí a aby byla dána najevo rozhodnost vedení“ (tamtéž).  

Výsledkem měnové reformy bylo faktické zlikvidování všech úspor obyvatelstva a 

zároveň s sebou přinesla první masové protesty od února 1948. Již v listopadu 1951 došlo 

k demonstracím dělníků, nicméně ty nebyly politického rázu. Do protestů se v roce 1953 

zapojilo 130 závodů a účastníky byli především mládež a dělníci. Důležitou pro celý sovětský 

blok se stala „protikomunistická revolta v Plzni“ (Rataj, 2003: 89; 147;149). Všechny tyto 

události vedly k přehodnocení vztahu komunistického vedení k mladým lidem a dělnictvu. 

Byla nastolena „přísnější linie ve vztahu k mládeži“ a díky tomu došlo k propouštění učitelů a 

ředitelů ze škol (Rataj, 2003: 89; 150).  

Významnou se stala stávka v Prostějově ještě před vypuknutím měnové reformy. Zde 

10. dubna protestovala především mládež proti stržení pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, 

což do jisté míry vyjadřovalo nesouhlas s komunisty coby nositeli režimu, který odmítal 
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odkaz demokratického politika Masaryka a stylizoval Masaryka do role třídního nepřítele 

(Marek, 2014: 15). Nejvýznamnější stávka v Plzni byla naproti tomu stávkou dosud 

privilegované vrstvy dělníků a největší opory komunistického režimu (Marek, 2014: 24).  
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2 Zahraniční politika ČSR 

Jak domácí, tak zahraniční politika ČSR byla od únoru 1948 propojena s politikou 

sovětského bloku. Stalinismus dal vzniknout černobílému vidění světa a rozdělil ho tak na dva 

tábory: „tábor socialismu a míru“ a „tábor kapitalismu, imperialismu a války“ (Rataj, 2003: 

88). Prostředky pro negativní zobrazování druhého „táboru“ se staly vojenská síla, 

ekonomická blokáda a masivní propaganda. Tábor západu bylo potřeba zostudit, zkritizovat a 

nejlépe i zaplést do rozsáhlých bojů proti „třídním nepřátelům“. V souvislosti se Západem 

byly často užívány slovní spojení jako „škůdcovské pikle, zákeřní agenti, buržoázní fixtéři, 

zrůdy z Walstreet aj.“ (tamtéž). Těchto výrazů využil komunistický režim například i při 

propagandistické kampani proti americkému broukovi. 

V roce 1950 se zdálo, že spory mezi Východem a Západem rozpoutají třetí světovou 

válku. Propagandistické kampaně sice hlásaly „válku si nepřejeme, válku nenávidíme, války se 

nebojíme“ (Rataj, 2003: 130), ve skutečnosti se vedení chystalo na „třídní válku mezi 

kapitalismem a socialismem“ (tamtéž).  

Dne 20. prosince 1950 byl schválen zákon č. 165/1950 Sb.3 na ochranu míru a o dva 

měsíce později se stala Praha hlavním střediskem Světové rady míru. Od 20. do 21. ledna 

1951 se u nás konal první sjezd Obránců míru. Hlavním nepřítelem se měly stát USA a Velká 

Británie, ohniskem konfliktu pak Německo. Nejbližším spojencem ČSR naopak byl SSSR a 

ihned po něm hnutí národů Asie – Čínská lidová republika, Korejská lidově demokratická 

republika (Rataj, 2003: 89; 130). 

SSSR vedle zásahů do vnitřní politiky států Východního bloku pokračoval 

v přípravách na válku. Podle analýzy, kterou si nechal Stalin vyhotovit, americká vojska ve 

válce v Koreji stagnovala a díky tomu usoudil, že SSSR má pro další 3–4 roky vojenskou 

převahu v Evropě (Rataj, 2003: 131). Jestliže se počet československých vojáků na konci 

roku 1950 pohyboval kolem 250 tisíc, v lednu 1952 jich bylo už necelých 278 tisíc (Kaplan, 

2011: 85). 

V letech 1951–1953 zároveň došlo k „vystupňování produkce zbrojního průmyslu SSSR i států 

„táboru socializmu“ na válečnou úroveň, což téměř skončilo zhroucením jejich národního 

hospodářství“ (Francev, 2016: 199). V rámci pětiletky, která odstartovala v roce 1949, 

                                                           
3 V zákonu je mj. uvedeno: § 1 (1) Kdo se pokusí rozrušit mírové soužití národů tím, že jakýmkoliv způsobem 

podněcuje k válce, válku propaguje anebo válečnou propagandu jinak podporuje, dopouští se trestného činu proti 

míru (Zákon č. 165/1950 Sb. in zakonyprolidi.cz). 
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pokračoval „projekt plánu maximální zbrojní výroby“, který zpracovalo Ministerstvo národní 

obrany v březnu 1951. Hlavním cílem mělo být vyzbrojení armády cestou využití stávajících 

zbrojních závodů a jejich další rozšiřování a přesun výroby zbraní i do strojírenských závodů. 

„U některých podniků mělo dojít k snížení nebo zcela k zrušení civilní výroby“ a všechny tyto 

kroky vedly k hospodářské krizi, která vyvrcholila v roce 1953 (Plán rychlého rozvoje 

zbrojního průmyslu in vhu.cz, cit. 2018-1-20). Právě militarizace, která do jisté míry 

vytyčovala směr hospodářského vývoje, vytvořila ekonomiku studené války. Pro tuto 

ekonomiku byl charakteristický „rozpor mezi nároky armády, které se blížily válečnému 

stavu, a příjmy a požadavky obyvatel, jež narůstaly jako v době mírové“ (Kaplan, 1991: 102). 

Vnitřní politika ČSR, ale i „expanzivní linie“ na mezinárodní úrovni, se v březnu 1953 

dostaly do krize. „Stalinská politika přepjala možnosti SSSR a jeho satelitů ve vztahu 

k ostatnímu světu“ (Rataj, 2003: 89; 147). Nebyla schopna porazit USA a nastolit svou 

nadvládu na Západě. Naopak se SSSR potýkal s vnitřním ekonomickým rozvratem, sociální 

stagnací a nedůvěryhodností jak politickou, tak ideologickou (tamtéž). 

Jako satelitu SSSR se ČSR dotkla také Korejská válka. Byla to klíčová válka během 

tzv. studené války a označovala válečný stav mezi Jižní a Severní Koreou, který byl vojensky 

podporován SSSR i USA. Do jisté míry si tyto dvě velmoci testovaly, jak by případně dopadl 

jejich přímý konflikt (Eichler, 2014: 79–81). Válka v Koreji byla o to významnější, že zde 

zasahovaly vojenské jednotky OSN. Konflikt skončil roku 1953 podepsáním dohody o 

příměří, ke které přispěla mj. smrt Stalina a změny v sovětské politice. Navíc „k uzavření 

příměří přispěla rovněž rostoucí hrozba jaderné války a atmosféra horečného zbrojení 

obecně“ (Vorel, Šimánková, 2003: 265). 

Sledované období končí červnem 1953, kdy začalo docházet ke zmírňování napětí na 

mezinárodní úrovni a z toho vyplývající možnost „snížení nákladů na zbrojení a zvyšování 

životní úrovně obyvatelstva“ (Pernes, 2009: 27). Cílem mělo být především vyvedení země 

z politické a hospodářské krize, která se čím dál víc prohlubovala (tamtéž). Jak ve svém 

článku Rok 1953 v Československu uzavírá Jiří Pernes, rok 1953 ukázal, že ani peněžní 

reforma, ani dřívější sociální problémy nejsou neodčinitelné a „dosažení nezbytného konsensu 

mezi vládnoucími a ovládanými je možné“ (Pernes, 2009: 31). I díky tomu KSČ ustála krizi 

východního bloku, která nastala v roce 1956 (tamtéž). 
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3 Dobové ikony a významná výročí ČSR 

Sovětský svaz dal kromě směřování politiky vzniknout v ČSR i kultu osobnosti, a to 

konkrétně Josifa Vissarionoviče Stalina, Klementa Gottwalda, a také Julia Fučíka. Dále byli 

veřejnosti představováni přední stalinští ideologové. Těmi byli zejména Ladislav Štoll, 

Zdeněk Nejedlý a Václav Kopecký (Rataj, 2003: 98). 

Fučík měl pro mládež představovat pozitivní symbol českého národa, a to i 

v zahraničí. Byla u něj zdůrazňována „podoba upřímného, prostého chlapce-komunisty, 

toužícího zařadit se a splynout, rozmlouvajícího s dělníky „po jejich“ (Staněk, 2010: 69). 

Fučík jako ikona měl být vnímán především jako mladý, bojující a šťastný muž, „podle něhož 

by bylo možno teoreticky produkovat celé další generace nových lidi“ (Macura, 2008: 91–92).  

Nejvýznamnější československou politickou osobností ve sledovaném období byl 

Gottwald. Ten měl dle Macury symbolizovat především muže z lidu a dělnického syna, 

se kterým se obyčejní lidé mohli ztotožnit (Macura, 2008: 117–118). Gottwald sehrál 

klíčovou roli při převratu v únoru 1948 a následně byl 14. června zvolen prezidentem ČSR. 

Prezidentem a současně předsedou komunistické strany byl až do své smrti roku 1953 (Rataj, 

2003: 80). Každoročně mu bylo při příležitosti jeho narozenin (23. 11. 1886) v časopise 

Ohníček věnováno několik stran básní a pozdravů (Ohníček, Roč. 1 2 3). 

Gottwald se stal v těchto letech osobou zcela podřízenou sovětským poradcům v ČSR. 

Prioritou československých čelních představitelů byla snaha o posílení postavení v rámci 

sovětského bloku. „Ztráta suverenity byla vyvažována tvrzením, že bez Sovětského svazu není 

možná čs. nezávislost a existence ČSR“ (Rataj, 2003: 87). To se projevilo i v rámci 

uzpůsobování státních tradic a svátků. V roce 1951 se tak místo oslav založení 

Československé republiky 28. října 1918 začal slavit 9. květen jako „výročí osvobození 

Československa Sovětskou armádou“ a 28. říjen začal být oslavován jako Den znárodnění 

(tamtéž). 

Nejvýznamnější zahraničí politickou osobností byl pro ČSR ve sledovaném období 

Stalin. Vůdcem a prvním generálním tajemníkem komunistické strany SSSR byl od roku 

1922 do roku 1952. Stalinovy a jeho diktátorskému režimu je přisuzováno až 60 milionů obětí 

(Drbohlav, Andrej: 2015: 175). Sám zemřel na následky mrtvice 5. března 1953. Jeho pohřbu 

se zúčastnil i tehdejší prezident ČSR Gottwald. Ten do Moskvy odletěl i přes námitky svých 

ošetřujících lékařů. Gottwald po návratu z Moskvy zemřel 14. března 1953 (50. léta in 

totalita.cz, cit. 2018-3-17). Smrt Stalina, stejně jako Gottwalda, vyvolala silnou reakci ve 

společnosti. Objevily se i pochybnosti o tom, jak Gottwald zemřel. Podle některých byl 
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v Moskvě otráven nebo byla jeho smrt přisuzována Slánského skupině. Po vzoru Lenina a 

Stalina bylo Gottwaldovo tělo balzamováno a umístěno v mauzoleu na Vítkově (Kaplan, 

Kosatík: 2004: 70). Jejich smrtí sice skončilo období často nazývané jako „etapa teroru“ 

nicméně „zejména Gottwaldova smrt dále prohloubila vnitřní krizi komunistického režimu 

v ČSR“ (Pernes, 2009: 16). 

Důležitými se stala výročí, která si mezi lety 1952–1953 ČSR připomínala. 

V listopadu 1952 to bylo 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K tomuto výročí 

vyšel v časopise Pedagogika článek, jehož autorem byl Josef Šlajer, který upozornil na 

nutnost „učit žáky životní pravdivosti, přetvářet jejich vědomí, formovat socialistické 

přesvědčení“ (Šlajer, 1952: 399). Podle něj toto výročí zavázalo učitele k boji za 

„socialismus, za mír, za lidské štěstí“ (tamtéž).  

Druhým významným výročím byl únor 1948. Tehdejší prezident Edvard Beneš přijal 

dne 25. února 1948 demisi nekomunistických ministrů, na jejichž místa byly posléze 

dosazeny osoby navržené Gottwaldem. Beneš již tehdy hrozil abdikací, protože s tímto 

postupem nesouhlasil, nicméně definitivně se zřekl prezidentského úřadu až 7. června 1948 

(Kaplan, 1991: 45–46).  

Další výročí, která byla připomínána v tehdejším ČSR, byly události konce 2. světové 

války (5. – 9. 5. 1945), založení KSČ (14. - 16. 5. 1921) a Svátek práce (1. 5.). Cílem oslav 

Svátku práce „bylo demonstrovat sílu režimu a jeho jednotu s lidem (dělnické třídy, rolníků a 

pracující inteligence)“ (1. máj – svátek práce in totalita.cz, cit. 2018-2-15). 
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4 Výchova dětí a mládeže  

Pro oblast školství bylo velmi důležité přijetí školského zákona č.95/1948Sb. ze dne 

21. 4. 1948. Ten vešel v platnost 1. 9. 1948 a dal vzniknout jednotným národním školám, do 

kterých mohli docházet žáci a žákyně ze všech sociálních vrstev. Od podzimu 1948 však 

došlo, především ze strany KSČ, ke kritice stávajícího školského systému. Vedení KSČ 

hodnotilo negativně zejména náboženskou výchovu a „nedostatečnou ideovou výchovu“ 

(Knapík, 2014: 165–166). Zákon byl proto nahrazen roku 1953 zákonnou předlohou ze SSSR 

(tamtéž). 

Pro režim byla vedle školní výchovy důležitá také mimoškolní výchova dětí. 

Problémem byla rodinná výchova, která představovala riziko přejímání „nevhodných ideových 

a mravních hodnot“ (Knapík, 2014: 52).  Mimoškolní výchova v podobě družin mládeže a 

organizovaných mimoškolních aktivit byla podporována také kvůli rychlému návratu žen-

matek zpátky do zaměstnání (Knapík, 2014: 56).  V oblasti mimoškolní výchovy zaujímala 

významné postavení Pionýrská organizace Československého svazu mládeže (dále PO ČSM).  

 Už v únoru 1948 bylo přijato „usnesení o vytvoření jednotné organizace mládeže“ a 

v roce 1949 vznikl Československý svaz mládeže (Pavelčíková, Weber, 2006: 529). Všechny 

ostatní mládežnické organizace zanikly a vedoucí těchto organizací byli perzekuováni. 

Součástí ČSM byla Pionýrská organizace (Tejnická, 2011: 10). Jejími členy se do roku 1952 

stalo kolem 43 % dětí (tamtéž).  

Zasedání Ústředního výboru ČSM v roce 1952 proklamovalo snahu získat všechny 

děti do PO ČSM (Švec, 2014: 150). PO ČSM přímo vycházela ze sovětského vzoru 

Komsomolu a jeho dětské organizace. Dříve dobrovolné zapojení dítěte v rámci Pionýrské 

organizace se postupem času stalo ukázkou „společenské angažovanosti dítěte (či dokonce 

rodičů)“ (Švec, 2014: 149–150). Být členem s sebou přinášelo závazek být žákem, který je 

zároveň pomocníkem školy a zcela se vytratil vlastní život ve volném čase (tamtéž). 

Problematika vyplnění volného času v době letních prázdnin byla vyřešena dětskými 

pionýrskými tábory (Knapík, 2014: 66).   

 Důležitou součástí mimoškolní výchovy byly také dětské časopisy. „Po roce 

1948 začal komunistický režim využívat tuto platformu k ideologickému ovlivňování nejmladší 

generace. Výsledkem bylo dočasné přerušení progresivního vývoje dětský svět nahradily 

„budovatelské úkoly“ nové generace, apely doposud určené dospělým se nyní obracely i 

k dětem a mládeži“ (Knapík, 2014: 69). Zároveň školy odebíraly řadu titulů, a tak jejich 

obsahem mohl režim na děti působit přímo tam (tamtéž). 
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 Zásadní úlohu dětských časopisů v těchto letech vymezil Pravoslav Hykeš v časopise 

Štěpnice, kde uvedl, že dětská periodika musí pomáhat k „vytváření nového světového názoru 

a vychovávat v duchu socialistické morálky (…)“ (Švec, 2014: 147). Novým cílem, a to 

nejenom dětských periodik, se stalo budování nové socialistické společnosti (Švec, 2014: 

148). 

  



 

 13 

5 Historie časopisu Ohníček 

Časopis Ohníček začal vycházet pro školy 2. září 1950 a nahrazoval zaniklý časopis 

Plamen mládí4. Ohníček byl určený pro čtenáře od 8 do 12 let, kteří odrostli na časopisu 

Mateřídouška (Švec, 2014: 438). Ohníček patřil vedle Kohoutku, Ohně a Průkopníku k široké 

škále časopisů pro děti, které měla pod dohledem KSČ (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: 

170). Až do roku 1968 jej vydával Československý svaz mládeže a svým obsahem měl 

doplňovat Pionýrské noviny, které vycházely od roku 1951. Rubrika Pionýrské noviny dříve 

vycházela pod týdeníkem Vpřed, pionýři, nicméně tento týdeník v roce 1951 zanikl (Švec, 

2014: 438). Právě Ohníček se v prvních dvou ročnících stal časopisem, který silně propagoval 

socialismus mezi dětmi (Švec, 2014: 439). V roce 1968 vycházel pod Českou ústřední radou 

pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže v nakladatelství Mladá fronta. Po roce 

1989 vydávalo časopis nakladatelství Mladá Fronta, a to až do jeho zániku v roce 2001 

(Dokoupil, 2002: 173–174). 

„V první polovině 50. let Ohníček kopíroval náplň sovětských pionýrských časopisů a 

přinášel povídky, básně a obrazové materiály proklamující komunistické ideály” (Dokoupil, 

2002: 174). V ČSR vedle Ohníčku, vycházel také Ogoňok pro výuku ruského jazyka (Švec, 

2014: 697). V časopise byly v prvních dvou letech pravidelně otiskovány překlady sovětských 

pionýrských povídek, materiály o SSSR, i texty z ostatních socialistických zemích. Výjimkou 

nebyly ani oslavné básně o SSSR. V počátcích Ohníčku byla jednotlivá čísla tematicky 

věnovaná buď nějaké důležité události, nebo vůdčí myšlence – jako např. výročí VŘSR. 

(Švec, 2014: 439). Z českých řad do Ohníčku přispívali se svojí agitační poezií Jan Alda, 

Oldřich Bárta, František Branislav, Pavel Kohout či Vítězslav Nezval (Dokoupil, 2002: 174). 

V letech 1950–1952 vycházel Ohníček jako čtrnáctideník, poté až do roku 1968 jako 

měsíčník. Časopis od roku 1950–1951 řídili nejprve František Holešovský se Svatoplukem 

Hrnčířem, ty následně vystřídal v roce 1951 Svatopluk Hauser. V roce 1952 přešlo vedení 

časopisu do rukou Aloise Poledňáka a následně Jiřího Bieneka, který ve vedoucí pozici zůstal 

až do roku 1971 (Švec, 2014: 439). Ohníček ve sledovaném období vycházel vždy od září do 

června, tedy v rámci jednoho školního roku. Do některých škol byl Ohníček distribuován 

přímo (Ohníček, Roč. 1, č. 2. s. 18). 

  

                                                           
4 Časopis Plamen mládí byl založen v roce 1949 a jeho obsahem byla především agitační beletrie, články 

oslavující vítězství pracujících a úderníky. V Plamenu mládí se take objevovalo téma SSSR a překlady ze 

sovětské literatury (Švec, 2014: 469-470). 
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6 Propaganda a její nástroje 

Samotný pojem propaganda má původ v latinském slově „propagare“, což znamená 

„rozšiřovat, rozmnožovat a rozhlašovat“. Slovo „propaganda“ se objevuje až později v roce 

1622, kdy byla pod papežem Řehořem XV. utvořena Svatá kongregace pro šíření víry (Sacra 

Congregatio de Propaganda Fide). Ta měla za cíl šíření křesťanství a katolicismu. Už tehdy 

se propaganda blížila významu jednostranného šíření určité ideologie. V 19. století začala být 

propaganda stále více spjata s politickými myšlenkami a ve 20. století získala ryze negativní 

charakter, a to především v době 1. světové války (Rosůlek, 2009: 51). 

Propaganda je formou komunikace, která se snaží dosáhnout reakcí příjemců podle 

očekávání agitátora - šiřitele propagovaného sdělení (Jowett, O’Donnell, 2006: 1). Cílem je 

přesvědčit co největší množství lidí (Koukolík, 2010: 198). Propaganda slouží jak vládnoucí 

skupině, jejíž hlavní cíl je udržení moci, tak skupinám, které o její zisk usilují (tamtéž). Mezi 

čtyři hlavní pilíře propagandy patří: 1) jednoduchost (předávané poselství musí být tak 

jednoduché, aby ho pochopilo co největší množství lidí); 2) oslovení emocí jako např. 

vzbuzení sympatií, antipatií, náklonnosti, nenávisti a zejména pak závisti, strachu a úzkosti; 3) 

vyvolání představivosti a 4) opakování (Koukolík, 2010: 206). Jowett a O’Donnell rozlišují 3 

druhy propagandy: bílou, černou a šedou. 

Bílá propaganda pochází od identifikovatelného zdroje a informace ve sdělení se snaží 

být co možná nejpřesnější. Bílá propaganda se snaží o vybudování důvěry u příjemců. U 

černé propagandy neznáme zdroj, je často schován za falešnou identitu či zcela ukryt. Úspěch 

černé propagandy je podmíněn tím, zda je příjemce ochotný přijmout věrohodnost zdroje a 

obsah zprávy. Šedá propaganda se nachází na pomezí dvou výše zmíněných typů. Zdroj může 

(ale nemusí) být identifikován správně a pravdivost informací je nejistá. Často je využívána 

k poškození konkurenta či nepřítele (Jowett, O’Donnell, 2006: 17-20).  

Časopis Ohníček kombinoval všechny tři typy propagandy.  V rámci bílé propagandy 

hojně využíval dopisy psané ústavními činiteli ČSR. Černá propaganda, bez uvedení autora 

článku, je užívána po celé sledované období a propaganda šedá byla využívána především ve 

spojitosti s negativním zobrazováním západních zemí. 

6.1 Komunistická propaganda v časopisech pro děti 

Komunistická propaganda se v dětské literatuře a periodicích začala objevovat již 

v prvních měsících po skončení 2. světové války. Jak připomíná Švec ve své knize Česky 

psané časopisy pro děti (1850–1989), otázku nového směru literatury vyslovili nejvyšší 
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úředníci už po pádu nacismu, avšak až „po únoru 1948 vytyčil nový společenský řád úkoly pro 

novou dětskou literaturu už zcela jasně“ (Švec, 2016: 134–135). Součástí literatury se měly 

stát především materiály psané marx-leninisty, kteří si uvědomovali, že budou vytvářet díla 

vedoucí děti a mládež k socialistickému uvědomění (Švec, 2016: 135–136). 

V časopisech a knihách se začala objevovat ideologicky zaměřená témata a obraz 

rozdělení světa tak, jak ho viděl komunistický režim (Formánková, 2007: 17). Na jedné straně 

se objevovali lidé, kteří svou prací podporovali mír a na straně druhé nepřátelský Západ, který 

se snažil pouze zmocňovat ostatních zemí jako například Koreji, což dokládá citace z 2. čísla 

1. ročníku: „Američané se chtěli této země zmocnit, ale severokorejský lid svou zemi bránil“ 

(Ohníček, Roč. 1, č. 2. s. 19).  

 Ve sledovaném období se událo několik manipulativních akcí. První z nich byla 

kampaň proti tzv. americkému broukovi (mandelince bramborové), který byl dle provolání 

vydaného vládou ze dne 28. června 1950 do ČSR dovezen ze Západu. V kampani se 

v dětských časopisech ve spojení s mandelinkou bramborovou používala slova jako „reakční 

imperialistický brouk, brouci s vlastnostmi imperialistických vrahů, a také šestinozí vyslanci 

Wall Streetu“ (Formánková, 2007: 18). 

 Druhá kampaň byla vedena proti „nepřátelům státu“. V politických monstrprocesech 

byla využívána mj. usnesení dětských kolektivů, které žádaly pro „zrádce“ tresty smrti 

(tamtéž). „Podle komunistických instrukcí měli o velezrádném počínání záškodníků promluvit 

k žákům všech stupňů pokrokoví učitelé a inspektoři“ (Formánková, 2007: 9). Učitelé děti o 

procesech každý den informovali a ve dnech soudního přelíčení byly tomuto tématu věnovány 

i některé hodiny (tamtéž). 

 V dětských časopisech byly zveřejňovány hodnotící články, jako např. v časopisu 

Pionýr: „Sešla se tu věru pěkná směs vyvrhelů: dva bývalí milionáři, kteří chtěli válku, aby 

mohli opět být milionáři. Tři zkrachovalé politikářky, spjaté s milionářskými podvodníky svou 

nenávistí k pracujícímu lidu, jimž Vítězný únor udělal tlustou čáru přes jejich pletichářský 

rozpočet. Šly celý svůj život proti lidu, a proto je vyhodil vítězný lid na smetiště dějin. Z bahna 

tohoto smetiště usilovaly o návrat ke své pochybené „slávě“ cestou velezrady, vraždy a 

atomové války (…)“ (Formánková, 2007: 18). 

 Třetí kampaní, kterou mířil komunistický režim na děti, byla tzv. Lánská akce. Cílem 

komunistického režimu bylo vést žáky k budoucí volbě hornického povolání. To se projevilo 

nejprve na školách, kde bylo skrze nástěnky a plakáty dětem pozitivně zobrazováno hornické 

povolání. Do propagandistické akce byli později zapojeni sami horníci a horničtí učňové, kteří 

navštěvovali školy a vyprávěli o svém povolání. V neposlední řadě byla tato akce 
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doprovázena školním rozhlasem a tiskem. Dětem se tato kampaň nevyhnula ani v dětských 

časopisech a knížkách (Kourová, 2013: 50–67). 

Ministerstvo informací v lednu 1951 pozvalo na poradu zástupce vybraných 

mládežnických časopisů, mj. Vpřed, pionýři, Ohníček, Mateřídouška, aby pohovořili o 

„výchově dětí k volbě povolání“. Účastníky byli i zástupci Státního nakladatelství dětské 

knihy. Na tomto setkání vystoupil vedoucí náboru z Ústředí pracující mládeže Bartoš, který 

prohlásil, „že je nutné působit na děti již odmalička a psát pro ně přitažlivé příběhy z 

hornictví (s trochou romantismu pracovního prostředí)“ (Kourová, 2013: 67). Dětská 

literatura se do budoucna měla zaměřit na zdůraznění významu práce, která bude směřovat 

k rozvoji socialismu a „poučení se mělo čerpat především ze sovětské literatury“ (tamtéž). 

Poslední mohutnou kampaní se stala „Akce Děda Mráz“, která započala zveřejněním 

dopisu Dědy Mráze v časopise Svět Sovětů 12. prosince 1951. Dopis Dědy Mráze zároveň 

odstartoval popisy jeho putování do ČSR. O jeho cestách referoval státní rozhlas, dětské 

časopisy i noviny. Jeho příjezd byl doprovázen pečlivou přípravou ze strany škol, 

pionýrských kluboven i jednotlivých podniků. Jak upozorňuje Kourová „mnohde oslavu 

pojali jako karneval. Ale masky na něm nebyly ledajaké – tančily zde dívky-strojařky, letkyně, 

zedničky a chlapci-horníci, vojáci, ale podle článků v tisku se někteří pionýři převlékli také za 

rodinu kapitalistů“ (Kourová, 2013: 225–227). Hlavním cílem této akce se stalo vytlačení 

tradiční podoby vánočních svátků a nahrazení Ježíška Dědou Mrázem. Této akci se věnovali 

jak představitelé komunistické strany (jako např. Zápotocký, který 24. prosince 1952 mluvil 

ve svém projevu o přeměně Ježíška na Dědu Mráze), tak Ústřední výbor KSČ, který se kvůli 

této záležitosti několikrát sešel a projednával další kroky (Kourová, 2013: 16). 
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7 Analýza časopisu Ohníček 

7.1 Kvalitativní obsahová analýza 

Stěžejní metodu výzkumu představuje kvalitativní obsahová analýza a frekvenční 

analýza. Philipp Mayring kvalitativní obsahovou analýzu popisuje jako: „přístup pro 

empiricky a metodologicky kontrolovanou analýzu textů v jejich širším komunikačním rámci, 

následující analytická pravidla a postup krok za krokem, bez ukvapené kvantifikace“ 

(Mayring, 2002: 2). Kvalitativní obsahová analýzy Mayringa je postavena na dvou postupech: 

„induktivním vytváření kategorií z dat a jejich následnou deduktivní aplikaci“ (Sedláková, 

2014: 290). 

Součástí kvalitativní obsahové analýzy může být jakýkoliv typ zaznamenané 

komunikace – přepisy rozhovorů, dokumenty, odborné diskuze aj. Primárním cílem je 

analyzování zřejmého obsahu daného materiálu a sledování dalších úrovní obsahu. Důležitá 

jsou témata, hlavní myšlenky a kontext. Díky této metodě lze z textu vyčíst i to, co není 

řečeno přímo (Mayring, 2002: 2). Na začátku analýzy je položena výzkumná otázka a 

definován předmět zkoumání. Dalším krokem je definování kategorií a následné zařazování 

do těchto kategorií. Kategorie se mohou v průběhu výzkumu měnit podle nových výsledků 

(Forman, Damschroder, 2008: 39–40). Posledním krokem je zapracování výsledků do textu a 

jejich následná interpretace (Mayring, 2002: 4).  

V rámci předkládané práce jsou analyzovány články s propagandistickým podtextem, 

které jsou rozděleny do 7 kategorií, jež měly základní poselství: 

 

1. Téma práce – příprava dětí na budoucí povolání a vyzdvihování konkrétních 

profesí 

2. Nový režim – oslavování nové vlády KSČ 

3. Přátelské země ČSR – vytváření obrazu přítele 

4. Proti západu – vytváření obrazu nepřítele 

5. Dobové ikony – vyzdvihování vůdčích osobností komunistického režimu 

6. Významná výročí – připomínání vhodných historických událostí 

7. Pionýr – zdůrazňování nutnosti být členem PO pro kontrolu dětí a mládeže 

 

Kategorie byly stanoveny po důkladném čtení celého analyzovaného časopisy a 

vycházejí z toho, jak byla jednotlivá témata Ohníčkem popisována. Kapitoly jsou doplněny o 

dobový kontext a historické události. 
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7.2 Frekvenční analýza 

Kvalitativní obsahová analýza je doplněna o frekvenční analýzu, která zkoumá 

„četnost prvků v textu, které byly předtím určeny jako kategorie“ (Trommsdorff, Steinhoff, 

2009:138). Z výsledků této analýzy získáme data, která „vyjadřují frekvenci výskytu určitých 

témat“ (Sedláková, 2014: 295). Mezi předem stanovené kategorie, u nichž je cílem odhalení 

četnosti výskytu v časopise Ohníček, patří: Práce, Škola, Nový režim, Pionýrská organizace, 

Historické postavy, Dobové ikony a významná výročí a také kategorie Západní a Východní 

země. Výše zmíněné kategorie byly sestaveny po prostudování analyzovaného časopisu.  

Do každé kategorie spadaly články podle témat, díky nimž bylo možné příspěvek 

zařadit. Do kategorie Práce byla zařazena tyto témata: budování státu, hornické povolání, 

JZD, pětiletka, práce, práce v armádě, překonávání plánu, zaměstnávání žen a vzory práce 

SSSR.  

Do kategorie Školy byla zařazena následující témata: domácí úkoly, pedagogové, 

pomáhání škole, prostory školy, studium, školní soutěže a vzdělání. S kategorií Nový režim 

byla spojena tato témata: komunistická vláda, nový režim, nový řád, socialismus, Sbor 

národní bezpečnosti, starý režim. V kategorii Pionýrská organizace bylo možné vysledovat 

následující témata: správné chování pionýrů, Děda Mráz, organizace pionýrů, symbol 

pionýrský šátek, vzory pionýrů ze SSSR, život pionýra.  

Do kategorii dobové a historické ikony byla zařazena ta témata, která se zabývala 

vyzdvihováním života i práce určitých osob. Pokud se v článcích objevily informace o 

minulosti určité osoby, o současném působení či byla osoba dávána dětem přímo jako vzor, 

spadala do této kategorie. Současně sem také spadaly články, které se nacházely ve 

speciálních číslech, jež byla celá věnována jedné konkrétní osobě. V této kategorii byly pro 

větší přehlednost vybrány tři nejvíce zmiňované dobové ikony: Gottwald, Lenin, Stalin.  

V kategorii Významná výročí byla vysledována nejčastěji připomínaná výročí, jimiž 

byl vznik KSČ, oslavy konce 2. světové války, Vítězný únor a Velká říjnová socialistická 

revoluce. V kategorii Východních zemí můžeme vysledovat následují témata: mírová 

tématika, přátelské země ČSR, socialistické země, SSSR ochránce, vzory pro ČSR a 

v kategorii Západní země byly vysledovány tyto tematické okruhy: imperialismus, 

kapitalismus, korejská válka, rasismus, válka, vraždění a Západ.  
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8 Frekvence hlavních témat v časopisu Ohníček v období 1950-1953 

V následující kapitole budou shrnuty nejčastější kategorie témat z celého sledovaného 

období, a to bez ohledu na propagandistický podtext. Každý příspěvek byl zařazen podle 

dominantního sdělení. Kódování probíhalo ručně, a kódovací kniha je součástí příloh 

předkládané práce.  

Nejčastějším tématem ve sledovaném období bylo téma práce. To bylo spojeno 

především s dělnictvem, hornictvem, budováním státu a pětiletkou. Za celé sledované období 

se věnoval symbolu práce Ohníček ve 110 příspěvcích, především s cílem ukázat, jak moc 

důležité jsou jednotlivé profese a jak se pracující lid v ČSR každoročně zlepšuje v plnění 

plánů pětiletky, čímž přispívá k budování republiky. Celkem 15 příspěvků se věnovalo 

armádě a zdůrazňování nutnosti armády bránící svou prací stát. 

Druhou nejčastější tématikou bylo zdůrazňování dobových a historických ikon. 

Z historických postav se dostávalo nejvíce prostoru Mikoláši Alešovi a Janu Žižkovi, nicméně 

je nutno zdůraznit, že celé 13. č./2. roč. bylo věnováno Boženě Němcové a úryvkům z jejích 

knih. Stejně jako se 21. č./1. roč. věnovalo úryvkům z děl Aloise Jiráska. O historických 

postavách Ohníček napsal celkem 35krát. Dobovým ikonám se věnoval podstatně více, 

zveřejněno bylo 84 příspěvků. Osobností, o které se nejvíce psalo (37krát), byl Stalin. O 

Gottwaldovi Ohníček napsal 26krát a o Leninovi pak 13krát. Dále byl zmíněn Fučík, Zátopek, 

nebo také Zápotocký. 

Třetím nejčastějším tématem se stala Pionýrská organizace. Za celé sledované období 

se objevilo 100 příspěvků, které se zabývaly tím, jak se má správný pionýr chovat, co obnáší 

nosit pionýrský šátek a jaké jsou jejich sovětské vzory. S pionýrskou tématikou byla rovněž 

spojena propagandistická kampaň Děda Mráz, která měla za cíl potlačit tradiční pojetí Vánoc 

a spojit Dědu Mráze, který rozdává dárky a je přítelem SSSR, především s pionýry. Dětem 

bylo předkládáno, že Děda Mráz nejprve chodí za pionýry a až pak za ostatními dětmi. 

Dědovi Mrázovi bylo věnováno 10 příspěvků. Důležitá byla sama čtenářská rubrika, kam děti 

posílaly své příspěvky. Zde se stala nejčastějším tématem Pionýrská organizace, běžný život 

pionýrů a pomáhání škole. Samostatné téma školy a chování dětí ve škole se v Ohníčku 

objevilo 49krát. 

Články s tématem Východní země se v Ohníčku objevilo celkem 64krát, z toho 41krát 

byl konkrétně zobrazován SSSR. Země východu byly nejčastěji spojeny s mírovou tématikou 

a SSSR coby vzor ČSR. Téma Západních zemí bylo v počátcích spojeno s propagandistickou 

kampaní o mandelince bramborové a nejvíce vrcholilo ve 2. ročníku ve spojitosti s Korejskou 
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válkou. Ve 3. ročníku Ohníček nově používal téma rasismu, které se podepisovalo v USA 

především na dětech jiné než bílé pleti. Příspěvků o západních zemích bylo v Ohníčku 34.  

 Téma nového režimu a srovnávání života v ČSR před nástupem komunismu se 

v celých 3 sledovaných letech objevilo 19krát. Tyto příspěvky byly nejčastěji spojeny s KSČ, 

ale také s SNB a nutností bránit nově vzniklý režim a nastolovat řád.  

 Posledním sledovaným tématem byla významná výročí. O těch bylo napsáno 33krát a 

nejčastěji byl zmiňován Vítězný únor, vznik KSČ, VŘSR a květnové osvobození Rudou 

armádou.  

 

Příloha č.1: Četnost výskytu témat v časopisu Ohníček (graf) 
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9 Podoba zpracování hlavních propagandistických témat v časopisu 

Ohníček v období 1950-1953 

9.1 Práce 

V příbězích, které Ohníček na svých stránkách zveřejňoval, se nejčastěji odrážel 

symbol práce5. Jako příklad může posloužit příspěvek s názvem Závazek, který poukazoval na 

to, že chyby, kterých se člověk dopustí, lze napravit pouze společnou prací (Preget, Jan. 

Závazek. Ohníček. Roč. 1, č. 3. s. 41). Ohníček zobrazoval práci především jako kolektivní 

činnost. Práce ve škole byla přirovnávána k pětiletce, kde musely děti zvyšovat své výsledky 

„soutěžením jako dospělí v továrnách“ (Anon. Soutěžíte?. Ohníček. Roč. 1, č. 7. s. 102). 

Práce měla pro děti představovat něco, co je nejdůležitější součástí života všech osob v ČSR. 

Bylo o ní mluveno pouze v pozitivním slova smyslu a všichni se těšili na společní budování 

lepší budoucnost v rámci první pětiletky.  

Téma pětiletky se promítalo i v poezii. V básni „Stalinovi“ žák 4. třídy národní školy 

projevil přání, aby pětiletka byla radostná a krásná (Luňák, Václav. Stalinovi. Ohníček. Roč. 

1, č. 8. s. 115). Vánoce roku 1950 byly Ohníčkem připomínány jako Vánoce v pětiletce, kdy 

celý rok byl „úrodný a bohatý“ (Anon. Vánoce v pětiletce. Ohníček. Roč. 1, č. 9. s. 131). 

Bylo zdůrazňováno, že dělníci plní své pracovní závazky a překračují stanovené plány. Navíc 

se mnozí stávali úderníky, aby byl „třetí rok pětiletky ještě úspěšnější“6 (Anon. Tak jako naši 

dělníci. Ohníček. Roč. 1, č. 10. s. 146). Největší stavbou socialismu v rámci první pětiletky 

byly označeny Nové hutě Klementa Gottwalda (Anon. Radostné práce na velké stavbě 

socialismu. Ohníček. Roč. 2, č. 4. s. 51). První pětiletka měla představovat obrovské možnosti 

socialismu, kde jsou překračovány předem stanovené plány a kde neexistuje neúspěch. 

 Na přelomu let 1950 a 1951 se v Ohníčku začalo objevovat téma ženy v zaměstnání. 

Důvod rychlého navracení žen do pracovního procesu byl vysvětlován jako pomoc při plnění 

pětiletky (Anon. Pomáháme maminkám. Ohníček. Roč. 1, č. 7. s. 99). Ve skutečnosti se lehký 

průmysl potýkal s nedostatkem pracovních sil, díky tomu, že většina pracovníků odešla 

pracovat do těžkého průmyslu. V příspěvku žákyně ze 4. třídy „Ženy pomáhají pětiletce“ 

vyjadřovalo děvče naději, že její maminka bude pomáhat republice, neboť je potřeba mnoho 

pracovních sil (Pospíšilová, Libuše. Ženy pomáhají pětiletce. Ohníček. Roč. 1, č. 11. s. 174). 

Na konci 1. ročníku školy se objevil požadavek dětí, aby žáci květinou poděkovali svým 

                                                           
5 Frekvence hlavních témat v časopisu Ohníček v období 1950-1953 
6 Ve skutečnosti všechny hospodářské problémy ČSR jako likvidace soukromého vlastnictví, zestátnění obchodů 

a podniků a vznik JZD spadají do období první pětiletky (Čapka – Lunerová: 2012: 127–128). 
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maminkám, především nejlepším dělnicím v závodech (Sedláček, Jaroslav. Květiny 

maminkám. Ohníček. Roč. 1, č. 24–25. s. 380). Ohníček tak dětem předkládal vzory matek, 

které pracují a snažil se, aby to děti vnímaly jako něco zcela přirozeného.  

V roce 1951 se nově objevilo téma JZD, které bylo spojeno především s kolektivní 

prací. V příběhu Radost spolu děti hleděly na „nedohledné lány družstevních polí“ a slyšely 

„píseň traktoru z družstevního pole na kopci“. Traktor se stal symbolem stroje, který měl 

obyvatele vést k šťastnému životu (Kralevski, Spas. Radost. Ohníček. Roč. 1, č. 18. s. 284–

286). I přesto, že se ve skutečnosti JZD potýkala s finančními problémy, dětem byla tato 

družstva předkládána jako místo, které má velké výhody a lidé a zvířata se tam mají lépe než 

u rolníků (Večera, Rudolf. V kravíně JZD. Ohníček. Roč. 1, č. 23. s. 362). Sedláci, kteří měli 

vlastní pole, byli označováni jako lidé pouze nadávající na ČSR a vykořisťovatelé rolníků 

(Lenský, Vladimír. Mirkův nůž. Ohníček. Roč. 3, č. 2. s. 28–29). Výhody společného majetku 

v JZD byly dávány do opozice s majetkovými rozdíly v době minulé, kde byli nejmovitější 

pouze majitelé polí. 

Ohníček dětem předkládal možnosti volby budoucího povolání. Vyzdvihováni tak 

byly členové SNB, kteří hlídali pořádek a bránili nově nastolený řád. V příspěvku SNB na 

našem pionýrském táboře byl dětem vyprávěn příběh pohraničních hlídek, které chrání vlast a 

jsou tak vzorem pro děti. Vedle příspěvku se objevila fotografie ženy v uniformě SNB 

s popisem: „tuto práci zastávají dokonce i ženy – členky SNB“ (Anon. SNB na našem 

pionýrském táboře. Ohníček. Roč. 1, č. 5. s. 74–75). Projevovalo se zde i potírání rozdílů 

v mužském a ženském povolání. V dalším příspěvku na téže stránce bylo o SBN psáno jako o 

příteli mládeže a příspěvek byl doplněn příběhem o děvčeti, které přistihlo nepoctivého 

prodavače a společně s podvedeným zákazníkem telefonovalo stanici SNB a oznámilo: 

„Obchodník Novák v Hlavní ulici 132 ošidil zákazníka na váze“ (Mareš, M. Lenka a malý 

pejsek. Ohníček. Roč. 1. č. 5. s. 76–78). Za důležité lze považovat sdělení zákazníka, který 

oznámil prodavači, že takových obchodníků „se náš stát zbaví“. Člen SNB mu poradil příště 

nakupovat pouze v družstvu nebo v národních podnicích, kde ho nikdo neokrade (tamtéž), 

čímž se snažil dětem vnutit výhody kolektivizace. 

Od roku 1951 se vedle správné volby povolání (v podobě dělnické profese), dostalo do 

popředí hornické povolání. Tento krok byl spojen s výše zmíněnou Lánskou akcí. Horníkům 

byla věnována jak úvodní strana 10. čísla, tak příběh Hornický učeň Jeník, jenž popisoval 

příběh hocha Jeníka, kterého si do Lán pozval prezident ČSR Gottwald kvůli tomu, že se 

rozhodl být horníkem. Gottwald v příběhu nazval hornictví jako tu „nejčestnější práci pro 

správné chlapce“ (Schnabel, Josef. Ohníček. Roč. 1, č. 13. s. 198). Při příležitosti oslav Dne 
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horníků Ohníček vydal článek o hornických učních, kteří naloženým vozíkem uhlí splnili třetí 

rok pětiletky o čtyři měsíce dříve (Budinský, Karel. Bude den horníků. Ohníček. Roč. 2, č. 1. 

s. 11). O hornických profesích bylo mluveno jako o čestném zaměstnání, do kterého se od 

nástupu komunistické strany do čela ČSR hlásila děvčata i chlapci. Ohníček hojně 

vyzdvihoval také překonávání předem stanovených plánů. To se projevilo např. u práce 

českých horníků kteří světový rekord v tom, že za jeden měsíc vykopali 700 metrů dlouhou 

chodbu a pokořili tak i horníky ze SSSR. Jako jedno z vysvětlení pro tyto úspěchy byla 

výměna málo výkonných amerických strojů za stroje sovětské a také to, že tak horníci činili 

pro svou vlast (Václavík, Oto. Překonali světový rekord. Ohníček. Roč. 3, č. 6. s. 130–131).  

Vedle vzorů práce českých dělníků, horníků a rolníků byly dětem předkládány 

sovětské vzory práce. Do protikladu byly často dáváni vynálezci ze západních zemí, kteří 

však s konkrétním vynálezem přišli dle Ohníčku až o několik desetiletí později. Prvním 

takovým příkladem se stal ruský vynálezce Možajskij, který jako první se svým strojem vzlétl 

do vzduchu (už v roce 1876). Do protikladu mu byli stavěni bratři Wrightové, kteří jako 

západní letci vzlétli až o 20 let později7 (Kožňar, O slávě stalinských sokolů. Ohníček. Roč. 3, 

č. 1, s. 6). Prvenství skoků parašutismu bylo též připsáno Sovětům, kteří tak měli mezi lety 

1935-1937 položit základy výsadkových vojsk, přestože historicky prvním vojenským 

parašutistou, který seskočil z letadla, byl v roce 1918 Ital Alessandro Tanduro (Kulhánek, 

2013: 22). Podobně byl označen za prvního vynálezce parního stroje Ivan Ivanovič Polzunov 

a Wattův parní stroj měl údajně přijít až 20 let po něm (Anon. I. I. Polzunov – vynálezce 

parního stroje. Ohníček. Roč. 3, č. 3. s. 70). 

  

                                                           
7 Ve skutečnosti však skutečně první řízený let uskutečnili bratři Wrightové a patent na svůj stroj získali v roce 

1906 (McCullough, 2015: 163). 
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Příloha č. 3: Práce 
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9.2 Nový režim 

Nový režim byl celá tři čísla dáván do kontrastu s předešlou vládou. Sdružené národní 

podniky i nová vláda z „dělnických řad“ měly zamezit do té doby běžným podvodům vlády 

minulé. V dopisech zveřejněných v Ohníčku za to děti děkovaly Gottwaldovi, který jim dal 

chleba a práci. Zároveň samy děti v dopisech psaly o době před nově nastolenou vládou, kdy 

lidé neměli potraviny a děti „doma plakaly hladem“, přestože „vykořisťovatelé žili 

v blahobytu“. Za to, že tomu tak v ČSR není, vděčily „osvědčenému vzoru Sovětského svazu“, 

kde je „pionýr nadějí národa“ (Brázdová, Eva. Proč chci být pionýrkou. Ohníček. Roč. 1, č. 

6. s. 86). Právě republika v čele s Gottwaldem podle Ohníčku starala o hezké dětství celé 

mládeže (Anon. První návštěva, Ohníček. Roč. 1, č. 6. s. 90–91). V roč. 2/1. č. byl dokonce 

zveřejněn dopis psaný Gottwaldem o tom, že se děti nemusí bát, že by přišla nezaměstnanost, 

nebo že by rodiče neměli peníze na jejich studium, jako tomu bylo dříve. Právě republika i 

národní škola měla dávat „všechny možnosti k uskutečnění vašich nadějí a snů“ (Gottwald, 

Klement. Ohníček. Roč. 2, č. 1. s. 2).  Cílem bylo informovat děti o historii tak, jak jí viděl 

Ohníček.  

Nový režim byl symbolizován jako doba blahobytu, kde nejsou potlačována lidská 

práva. O minulosti bylo psáno jako o době, kdy si „dělníci museli svá práva vymáhat 

stávkami“ proti nepoctivým továrníkům (Pleva, J. Vánoce u Janoušků. Ohníček. Roč. 1, č. 9, 

s. 134). Ve stejném duchu se vyjádřil malíř František Čihák, který uvedl, že se „lid stal pánem 

tam, kde dříve byl otrokem“ a nikdo už tak nemusel bojovat stávkami proti nezaměstnanosti 

ani hladu (Čihák, František. Malíř vypráví o hutích. Ohníček. Roč. 1, č. 10. s. 150). Starý 

režim dostal nálepku nepřátelské doby, kde chyběla svoboda. 

O minulosti se, mj. při příležitosti oslav 4. roku pětiletky, zmiňoval Ohníček jako o 

době, kdy lidé trpěli hlady a neměli zaměstnání, ale po konci této doby šli „s chutí do dalšího 

roku pětiletého plánu, ve kterém dobudou nových vítězství, nových úspěchů pro rozkvět naší 

vlasti“. Za rozkvět ČSR obyvatelé měli vděčit především armádě SSSR, sovětskému lidu a 

všem, kteří předávali obyvatelům nové zkušenosti. Největší díky mělo patřit KSČ, která byla 

hodnocena jako moudrá učitelka všeho lidu, a prezidentu Gottwaldovi, který ukazoval 

„jasnou cestu kupředu“ (Poleďnák, Alois. Kupředu do čtvrtého roku naší pětiletky. Ohníček. 

Roč. 2, č. 10. s. 146–147). Minulou vládu Ohníček ve 3. ročník začal spojovat se slovy jako 

„stávka, dlažba zkrvavená, chudoba, krise“ a poukazoval na to, že děti se budou jednou divit 

slovům, která byla v minulosti zcela běžně používaná – rasa, lynčovat, služka, milostpán. 

Naopak ukazoval dětem, že ony žijí v nové době, kde má každý stejná práva vepsaná v nové 
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ústavě (Kryštofek, Oldřich. Májový rozhovor o ústavě. Ohníček. Roč. 3, č. 10. s. 179). Nový 

režim byl označován jako zářivá budoucnost všeho lidu a republika byla přirovnávána ke 

krásné kvetoucí zahradě (Poleďnák, Alois. Kupředu do čtvrtého roku naší pětiletky. Ohníček. 

Roč. 2, č. 10. s. 147). 

O komunismu se děti dočítaly i na školních nástěnkách, např. v národní škole 

v Drahotuších a jejíž text byl i do Ohníčku zaslán: „Není překážek, které by nepřekonala 

mohutná tvůrčí síla svobodných lidí komunismu“ (Říman, Pavel. Jsme pyšni na sovětské velké 

stavby míru. Ohníček. Roč. 2, č. 12. s. 191). Komunistická strana byla hlavním motivem 

Nezvalovy písně v roč. 2/14. č., kde byla označena jako sjednotitelka národa, který vede do 

dob bez sociálních tříd. Navíc v minulosti bojovala za svobodu a občanská práva: 

 

„Za každý krajíc chleba pro dělníky 

Jsi vedla denně třicet roků boj, 

za domkáře a řemeslníky, 

za lidskou práci, za dělníků stroj, 

za svobodu a za občanská práva: 

v tom je tvá síla, 

v tom je tvoje sláva.“ (Nezval, Vítězslav. Píseň komunistické straně. Ohníček. Roč. 2, č. 14. s. 

210). 

 

Příloha č. 4: Nový režim 
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9.3 Přátelské země ČSR 

Čtvrtým nejpoužívanějším nástrojem propagandy v 1. ročníku Ohníčku se stalo 

pozitivní vyobrazování SSSR a jiných východních zemí. Prakticky od prvních stránek 

časopisu byly čs. děti dávány do srovnání s těmi sovětskými: „i vy se přičiníte, aby již brzy na 

světě všechny děti mohly chodit do školy a měly se tak dobře jako vy nebo děti v Sovětském 

svazu,“ (Anon. Milá děvčata a milí chlapci. Ohníček. Roč. 1, č. 1. s. 2). Důležité bylo 

„hlásání blahobytu“ v SSSR a odkazování k heslu „jdeme do školy učit se a hájit světový 

mír!“ (tamtéž). Děti z ČSR se měly co nejvíce připodobnit dětem z východu, ať už chováním 

nebo dokonce vzhledem oděvů. Soudržnost k SSSR, i k celé PO ČSM dokazoval rudý šátek. 

Ten byl součástí rudého praporu, se kterým, jak bylo připomínáno, zvítězila VŘSR, Sovětská 

armáda proti nacistům, i Gottwald, který vedl „lid k vítězství“ (Anon. Pionýrský šátek. 

Ohníček. Roč. 1, č. 6. s. 96). Stmelování obyvatelstva pod symbolem rudého šátku se 

projevilo v básni Rudý šátek:  

 

(…) Tento šátek v úctě má jen  

Ten, kdo čestnou práci zná 

Naše řady rostou dále, 

Jsme jak velká rodina (Vysotskaja. Rudý šátek. Ohníček. Roč. 2, č. 6. s. 84). 

 

Děti i dospělí, si měly připadat jako součást širší komunity, v které je o ně pečováno a 

můžou tak hromadně následovat jeden společný zájem.  

Mezi hlavní cíle celé společnosti patřil boj za světový mír. Problematika světového 

míru je patrná v celém sledovaném období. Děti - pionýři toho musely hodně znát, aby 

„mohly hrát branné hry a plnit tak své heslo, které říká, že pionýři mají být připraveni i 

k obraně vlasti.“ (Anon. Milí čtenáři. Ohníček. Roč. 1, č. 2. s. 18). Jestliže SSSR v těchto 

letech zvýšil zbrojní průmysl a jeho satelity se připravovaly na válku, dětem bylo 

předkládáno, že bojovat se musí pouze v případě obrany (tamtéž). Gottwald byl pak dětem 

představován jako „obránce míru“ (Anon. Prezident Klement Gottwald – náš vzor. Ohníček. 

Roč. 1, č. 6. s. 82) Dětem tak bylo podsouváno, že i když si ČSR ani SSSR válku nepřeje, ony 

samy by se na ní měly připravovat. 

 SSSR byl označován jako „záštita míru“ před těmi částmi světa, kde vládli „bohatí 

továrníci a ostatní jejich spojenci“ a kde hrozilo vypuknutí války (Anon. Veliké stavby 

sovětského svazu. Ohníček. Roč. 1, č. 8. s. 128). Titulní strana roč. 2/č. 19 vyobrazovala 
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pionýry držící v ruce rudý prapor a obraz Gottwalda a nad nimi sedící bílou holubici jakožto 

symbol míru. Pod tímto motivem stál nápis: „Ať sílí nerozborné přátelství s naším 

osvoboditelem, sovětským svazem, mocnou záštitou světového míru!“ (Ohníček. Roč. 2, č. 19. 

titulní s.). V příběhu Jak mě osvobodila rudá armáda napsala patnáctiletá Libuše Jarošová, že 

je naší povinností být na věčné časy spojenci SSSR kvůli tomu, co pro nás udělali (Jarošová, 

Libuše. Jak mě osvobodila rudá armáda. Ohníček. roč. 2, č. 21. s. 335). Symbol rudého 

praporu a obrazu šťastného lidu, využil Ohníček i v pohádce O Šípkové Růžence, kdy 

princeznu a celý lid zachránil „Junák osvoboditel“ (Malířová, Helena. Šípková Růženka. 

Ohníček. Roč. 3, č. 4. s. 92–93). 

 Téma světového míru bylo spojováno také s Korejskou válkou. Zveřejněný příspěvek 

od žákyně IV. třídy z roč. 1/č. 7 ke II. sjezdu Obránců míru o Korejské válce uváděl, že ona i 

její spolužáci odsuzují „americké vetřelce“ a přejí „hrdinnému korejskému lidu“ mnoho 

úspěchů (Domesová, Eva. K II. sjezdu obránců míru. Ohníček. Roč. 1, č. 7. s. 99). Do roč. 

1/č. 10 přišel dopis od Národní školy v Kosmonosicích s informací, že „zaslala na pomoc 

bojující Koreji 2000 Kčs“ (Anon. Ze zpráv našich dopisovatelů. Ohníček. Roč. 1, č. 11. s. 

175). Důležité bylo, že za hlavního aktéra byly vždy označovány USA a informace o 

vojenských zásazích SSSR byla zcela zamlčena. Ohníčkem tak byl předložen nepřítel a děti 

ho měly odsuzovat.  

 Potvrzení toho, že SSSR nechce do války, měly podtrhovat každoročně pořádané 

sjezdy míru. O sjezdu Obránců míru, který se konal v Praze, napsal Ohníček ve 12. čísle. 

Plakát s heslem „Buduj vlast – posílíš mír“ byl doplněn textem, kde „všechen pracující lid 

žádá mír“ (Casková – Polívková. Mír zvítězí nad válkou. Ohníček. Roč. 1, č. 12. s. 179). Ve 

skutečnosti se, jak připomíná v knize KSČ a Československo I. (1945-1960). Rataj, vedení 

reálně chystalo na válku mezi kapitalismem a socialismem (Rataj, 2003: 130). 

 Třetí sjezd konající se v Německé demokratické republice nesl název manifestace za 

mír. Podle Ohníčku bylo hlavním cílem mládeže na festivalu postavit se snahám amerických 

kapitalistů, kteří plánovali v západním Německu postavit vojsko proti SSSR (Anon. Festival 

mládeže – festival míru. Ohníček. Roč. 1, č. 24–25, 1951, s. 373). 

Ohníček ve svých příbězích poukazoval na SSSR coby spasitele socialistických zemí, 

což se ukázalo např. v roč. 1/č. 2 kde hlavní zápletku příběhu představovala záchrana ČSR 

Sovětským svazem, který mu daroval obilí v době, kdy trpělo hlady (Nauman, Pavel. Jak 

vozila mašinka obilí. Ohníček. Roč. 1, č. 2. s. 24). Znovu se tak jednalo o poukazování na 

blahobyt SSSR. 

Za přátele ČSR byla označována Korea, naproti tomu USA byly podle redakce pouze 
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nepřítelem, který se této asijské země chtěl zmocnit. I díky tomu byl v roč. 1/č. 2 vyzdvihován 

severokorejský lid, který svou zemi osvobodil jak od zrádců, tak od Američanů. (Anon. 

Ohníček. Roč. 1, č. 2. s. 19). V podobném duchu se v Ohníčku hovořilo o Číně, jejíž lid byl 

označován jako „nás velký a milý přítel“ (Anon. Čínská pohádka se uskutečnila. Ohníček. 

Roč. 1, č. 4. s. 58), jejíž vůdce Mao-tun, stejně jako Stalin, požadoval mír (Kožedub, Ivan. 

Děti svobodné Číny. Ohníček. Roč. 1, č. 17. s. 268–269). Vedle Koreji a Číny byly za naše 

přátele označovány rovněž Polsko, Bulharsko, Albánie, Rumunsko, Maďarsko a Německá 

demokratická republika, kteří všichni „vykročili na cestu k socialismu“ a tam jsou „lidé 

svobodní a šťastní“ (Macháček, Miroslav. Radostné dny. Ohníček. Roč. 1, č. 19. s. 291). Na 

titulní straně roč. 1/č. 22 pak visely za dětmi, které dostávaly pionýrský šátek, vlajky výše 

uvedených zemí. S tématem východních zemí se objevovala slovní spojení jako „nám milá 

asijská země“ nebo také „čínský lid – náš velký a milý přítel“. 

Dětem byly doporučovány filmy s prosovětskou tématikou. Příkladem je film Vraťte 

jim vlast, který Ohníček popsal jako příběh dětí, které byly za války odvlečeny do Německa a 

tam na ně dohlíželi Američané a Angličané. Ti „počítali totiž s tím, že by je použili v další 

válce, která by měla rozšířit americké panství ve světě“ (Anon. Vraťte jim vlast. Ohníček. 

Roč. 1, č. 8. s. 123). Důstojníci SSSR děti přesto nalezli a bojovali tak o „zachování míru“ 

(tamtéž). Vedle filmů byly dětem doporučovány knížky, ve kterých hlavní téma představoval 

pozitivní vztah dětí i dospělých k SSSR (Anon. Co si přečteme o prázdninách. Ohníček. 

Roč.1, č. 24–25. s. 388). 

Vedle dopisů byly zveřejňovány dětské obrázky. Z výstavy dětských kreseb byl otištěn 

obrázek s názvem „Tank Rudé armády“, jenž zobrazoval sovětského vojáka v tanku, nad 

kterým svítí slunce (Anon. Z výstavy dětských kreseb. Ohníček. Roč. 1, č. 3. s. 48). 

Sovětskou armádu jako vzor armády ČSR ještě více potrhly nové hodnosti, které byly stejné 

jako hodnosti armády SSSR. Ohníček tuto změnu odůvodnil tím, že mají obě armády stejný 

úkol – „chránit vlast pracujících lidí“ a stát na „stráži světového míru“ (Anon. Nové hodnost 

naší armády. Ohníček. Roč. 1, č. 13. s. 208). Titulní stranu roč. 2/č. 3 zdobil obraz sovětského 

vojáka v obklopení pionýrů, kteří ho poslouchali a usmívali se (Ohníček. Roč. 2, č. 3. titulní 

s.). V tomto čísle se objevuje také báseň Oldřicha Bárty:  

 

(…) Jen ať se třesou nepřátelé, 

Vojáky máme chlapce smělé, 

až budu větší, půjdu s nimi; 

budu se učit bránit zemi 
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a budu zpívat s kamarády: 

těším se, těším do armády! (Bárta, Oldřich. Budu vojákem. Ohníček. Roč. 2, č. 3. s. 34). 

 

Příloha č. 5: Přátelské země ČSR 
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9.4 Proti západu 

O mandelince bramborové (již výše zmiňované), která se stala na začátku 50. let 

symbolem nepřátelství k USA, byla roč. 1/č. 2 zveřejněna báseň, kterou napsal 11letý 

Stanislav Oubram. Ve třetím odstavci básně se doslova píše: „Však velká přišla pohroma, tam 

zdálky od západu, mandelinku k nám poslali, což bude bez bramborů?“, která nabádala 

především k semknutí lidu a spolupráci (Oubram, Stanislav. Mandelinka Bramborová. 

Ohníček. Roč. 1, č. 2. s. 26). O mandelince bramborové se objevila zmínka i v roč. 1/č. 23, 

kdy Ohníček připomněl, že nebezpečného škůdce shazovali na pole Američané (Anon. 

Bojujeme se škůdci úrody. Ohníček. Roč. 1, č. 23. s. 363). Opětovně zde byl vytvořen 

negativní obraz nepřítele, na který byly děti upozorňovány v rámci celého sledovaného 

období.  

Vedle hrozby mandelinky se v Ohníčku objevilo tvrzení, že prezident USA Harry S. 

Truman vyhrožoval použitím atomové bomby, což mělo dětem naznačit, že Američané se 

nebojí použít jakékoliv zbraně. Žákyně 5. třídy národní školy v Nezvěticích na toto téma 

napsaly: „Americká letadla bez ustání bombardují a ubíjejí korejské ženy a děti. Amerika chce 

válku a nechce mír“ (Tolarová – Žižková. Děti píšou o míru. Ohníček. Roč. 1, č. 13. s. 203). 

Napadání USA coby země plné kapitalistů zemí je patrné v celém sledovaném období. 

Nejčastěji se zde život v USA dostává do porovnání s životem ve východních zemích. O 

kapitalistických zemích je psáno pouze v negativním slova smyslu. V roč. 2/č. 14 je dětem 

znovu připomenuto, že Američané „štvou do nové války, snaží se ze všech sil poškozovat 

hospodářství a rozvracet je“ a „posílají k nám špiony a zločince“ (Rampasová, Milada. 

Ohníček. Roč. 2, č. 14. s. 212). V roč. 3/č. 20 napsali žáci 3. třídy národní školy v Pržni, že 

Amerika používá v Koreji zbraně, díky kterým se šíří nakažlivé nemoci a zabíjejí tím ženy a 

děti (Anon. Protest proti válce!. Ohníček.  Roč. 2, č. 20. s. 314) 

Protipól života v Americe a života dětí v přátelských zemích ČSR se projevil v roč. 

1/č. 22, kdy Ohníček představil v rámci Mezinárodního dne dětí „život mládeže v zemích války 

a hladu“ (Anon. Přejeme si mír. Ohníček. Roč. 1, č. 22. s. 399) a na další stránce povídku o 

americkém chlapci, který neměl hezké dětství, protože bohatí lidé, kteří zde v té době vládli, 

chtěli válku (Reitmannová, Jana. Na křižovatce. Ohníček. Roč. 1, č. 22. s. 340). Naproti tomu 

byl představen druhý příběh o čínských dětech, které žijí šťastně, protože si „lid vybojoval 

svobodu“. Šťastné byly mj. protože se samy osvobozovacích bojů účastnily (Czin-lin, Sun. Na 

křižovatce; Děti Číny. Ohníček. Roč. 1, č. 22. s. 343). V příběhu Na obranu dětí, lidé doufali, 

že Amerika a Anglie zastaví válku proti Koreji a Vietnamu a začne se starat o děti přesně tak, 
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jak to dělají v SSSR (Peroutková, Marie. Na Obranu dětí. Ohníček. Roč. 2, č. 17. s. 259–262). 

Život amerických dětí popsal Ohníček také v roč. 2/č. 22. O dětech uvedl, že umírají hlady, a 

že američtí velkostatkáři házejí do moře náklady ovoce, jen aby udrželi nadstandartní cenu 

potravin. Jiné americké děti si zase hrají na „popravy v Koreji“ a „k tomu tedy vychovává 

americký imperialismus mládež – chce, aby se z amerických dětí stali spolehliví vrahové (…)“ 

(Berka, Miroslav. Děti ve spojených státech. Ohníček. Roč. 2, č. 22. s. 338–340).  

Na konci sledovaného období se objevuje nově téma rasismu. Bílé děti v Americe 

údajně nesmějí sedět vedle černošských dětí a Američané ukazují jak, jsou zvláště „barevní“ 

obyvatelé v Americe méněcenní (Hronek, Jiří. Je tolik dětí, jež dosud nevědí, co je to radost. 

Ohníček. Roč. 3, č. 5. s. 112–113). Mezi hodnotící označení spojené s USA patřily například 

americký imperialismus či kapitalistický řád vykořisťující dospělé a děti. 

 Nejdominantnější z těchto témat se promítlo do básně Psaníčko soudruhu 

Gottwaldovi, v níž děvče psalo Gottwaldovi o tom, co se jí během jedno dne stalo. Zde se 

objevil symbol imperialistické Ameriky – mandelinka bramborová  - a téma války v Koreji: 

 

(….) Že byli také na poli,  

sbírali mandelinku -  

a o návštěvě vojáků, 

co maňásky jim hráli, 

i jak se Petr s Pepíkem 

v pokoji večer prali. 

 

A že jim soudruh vedoucí, 

povídal o Koreji, 

kde američtí letci zlí 

maminky zabíjejí. 

Ona má ráda maminku 

i tátu – úderníka, 

jemuž za jeho zásluhy 

řád dala republika (Červený, Jan. Psaníčko soudruhu Gottwaldovi. Ohníček. Roč. 3, č. 3. s. 

56). 

 

Nepřítele představovalo v Ohníčku dříve nacistické Německo a nově také západní Německu. 

V příběhu Bolkovo neštěstí si např. děti představovaly, že sněhulák, na kterého házely koule, 
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byl fašista (Kopylenko, O. Bolkovo neštěstí. Ohníček. Roč. 1, č. 18. s. 282). Ohníček v této 

souvislosti připomínal, že válku sice rozpoutal Hitler, ale západní kapitalisté mu na ni dali 

peníze (Rampasová, Milada. Můj nejkrásnější den. Ohníček. Roč. 2, č. 19. s. 298). 

 

Příloha č. 6: Proti západu 
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9.5 Dobové ikony 

Dobové a historické ikony se staly druhým nejčastějším tématem ve sledovaném 

období. První postavou označovanou jako „vzor všech mladých lidí“ byl Julius Fučík. Fučík 

podle Ohníčku bojoval za to, aby v ČSR vládl pracující lid (Anon. Vzpomínáme na Julia 

Fučíka. Ohníček. Roč. 1, č. 1. s. 3). Propaganda se zároveň snažila ukazovat své představitele 

vedle velkých osobností doby minulé, kdy se např. Fučíkova kniha Reportáž psaná na 

oprátce objevila v hádance vedle Jiráskových Psohlavců a Babičky od Němcové (Anon. Kdo 

to ví – odpoví!. Ohníček. Roč. 1, č. 1. s. 15). V roč. 2 byla otištěna Fučíkova povídka z dob 

Španělské občanské války, o dětech, které si přečetly o bombardování Madridu, a tak poslaly 

vše, co měly, aby Madridu pomohly. Na konci článku Fučík vyzývá dospělé, demokraty a 

republikány ČSR, aby udělali to, co pokládají za svou povinnost, stejně jako děti ze Žižkova 

(Fučík, Julius. Solidarita dětí. Ohníček. Roč. 2, č. 14. s. 216). 

Dalším nástrojem manipulace se stávalo využívání historických postav jako v případě 

Jana Žižky. Ten byl označen jako vzor 1. Československého sboru v roce 1944 v bitvě o 

Duklu. Zároveň Ohníček zdůraznil, aby si čtenáři uvědomili spojitost mezi ním a pionýry, 

kteří také budují lepší společnost (Anon. Slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Ohníček. 

Roč. 1, č. 2. s. 34). Podobným způsobem byl využit také malíř Mikoláš Aleš, jehož dílo Vlast: 

stráž na pomezí popsal Ohníček coby obraz života chlapce, který se stane mužem bojujícím 

s nepřáteli vlasti a celé dílo jako „národní výtvarnou báseň oslavující český lid“ (Lacina. B. 

Alšova vlast. Ohníček. Roč. 1, č. 14. 214). Aleš slovy Ohníčku „miloval národ a chtěl mu 

svou prací sloužit“, ale za jeho života se znelíbil vládnoucí vrstvě každý, kdo se proti ní 

postavil, a právě Aleš proti ní bojoval svými kresbami. Zároveň tím měl bojovat za 

socialistický dnešek (Holešovský, František. O Alšově životě a díle. Ohníček. Roč. 1, č. 14. s. 

218–220). Ohníček tak nepřímo psal o historických postavách jako o lidech, kteří si celý život 

přáli socialismus. 

Třetí historickou postavou využitou komunistickým režimem coby vzor pro mládež 

byl Alois Jirásek. Ten ve svých příbězích popisoval „nadřazenost pánů a poddanost chudých“ 

a Ohníček zdůrazňoval, že „chudobní zvítězili teprve po druhé světové válce, v únoru 1948“ 

(K.H. Skaláci. Roč. 1, č. 21. s. 334). Vedle Jiráska, kterému bylo věnováno speciální č. 21, 

byl oslavován Gottwald, který se zasloužil o museum Aloise Jiráska. Za to mu děkovaly děti 

v rubrice „Čemu se učí naše mládež“ (Anon. Čemu se učí naše mládež. Ohníček. Roč. 1, č. 

21. s. 335). 
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 Ikonou pro mládež byl i Emil Zátopek, který „ukázal tak celému světu vyspělost naší 

tělovýchovy“. Zároveň ztělesňoval vzor i díky svému povolání, protože byl kapitánem 

československé armády (Anon. Roč. 1, č. 2. s. 19). V roč. 2/č. 10 napsali žáci ze školy 

v Ostravě-Mariánských horách o tom, jak do jejich třídy přišel Zátopek a vyprávěl jim o 

„kapitalistických zemích, kde děti nemohou sportovat, proto jen stojí za plotem hřišť“ (Anon. 

Zátopek v krajském pionýrském domě v Ostravě. Ohníček. Roč. 2, č. 10. s. 158).  Děti si 

měly Zátopka představovat především jako “věrného syna pracující třídy”, který v mládí 

pracoval ve vykořisťovatelské továrně Tomáše Bati ve Zlíně (Jirků, Antonín. Chci být jako 

Zátopek. Ohníček. Roč. 3. č. 1. s. 23). 

 Nejdůležitější postavu celého sledovaného období představoval Gottwald. Podle 

Ohníčku Gottwald již od dětství vynikal „čistou povahou“ a „lež a podvod“ nenáviděl (P.V.J. 

Dětství pana presidenta. Ohníček. Roč. 1, č. 6. s. 88) a po celý život „houževnatě bojoval za 

socialismus, který jediný odstraňuje vykořisťování lidské práce a dává všechnu moc do rukou 

těch, kdož si toho nejvíce zasluhují, do tvrdých rukou pracujícího lidu. Tak jako je tomu již 

v Sovětském svazu“ (K. A. K 23. listopadu. Ohníček. Roč. 1, č. 6. s. 89). Označován byl jako 

vzor „pracovníka, rádce a učitele“ (Macháček, Miroslav. Noví lidé. Ohníček. Roč. 1, č. 13. s. 

195). V básni k jeho svátku se o něm také hovořilo jako o muži z dělnictva, kterého zklame 

pouze ten, kdo nepracuje (Bárta, Oldřich. Vzkaz panu presidentovi k narozeninám. Ohníček. 

Roč. 2, č. 6. s. 83).  

V roč. 2 uveřejnila redakce vzkaz Gottwalda dětem, kde je nabádal lásce k vlasti a 

k pracovitosti: „velcí lidé a veliké a krásné životy se nerodí z pěny ani z oblaků, ale z práce a 

zápasu. Velikost a krása života je v obětavé službě lidu, vlasti, socialismu (Gottwald, 

Klement. Ohníček. Roč. 2, č. 14. s. 221). Gottwald se měl v očích dětí stát člověkem, který 

dal lidem práci i jídlo, a pod jeho vedením se stal lid šťastnější (Kemlinková, M. Soudruhu 

Gottwaldovi. Ohníček. Roč. 3, č. 3. s. 57). To se projevilo v dopisu Miloše Baleje ze střední 

školy, který napsal, že v ČSR díky Gottwaldovi neexistují žebráci a lidé netrpí ani hladem ani 

bídou (Balej, Miloš. Aby měl soudruh Gottwald radost. Ohníček. Roč. 3, č. 3. s. 57). 

Po speciálním čísle ke smrti Stalina bylo i Gottwaldově smrti věnováno celé č. 9.  

Stejně jako u Stalina si měli lidé uvědomit, že jejich smrt neznamená konec, ale že i nadále 

žijí v srdcích obyvatel. Po smrti Gottwalda bylo navíc připomenuto, že i když odešel, dál je tu 

KSČ (Svoboda, Jiří. Za Gottwaldem. Ohníček. Roč. 3, č. 9. s. 170).  Macura tvrdí, že 

„důležitým mechanismem vnitřní kontroly světa bylo obecně popírání faktu smrti, tím spíše 

bylo přímo nutností znakově zrušit smrt vůdce“ (Macura, 2008: 124). Na jedné straně se tedy 

objevovala nutnost „monumentální organizací podtrhávat tragičnost, katastrofičnost 
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události“, a na straně druhé nutnost udržet nenarušené vidění socialistického světa, který musí 

fungovat dál i přes to, že jeho hlavní vůdce zemřel (tamtéž).   

Po smrti Gottwalda se na titulní straně č. 10 objevily dvě kresby nad hlavami pionýrů 

– podobizna Gottwalda a nového prezidenta Zápotockého. O něm se Ohníček zmiňoval jako o 

neúnavném, skromném dělníkovi, kterého dělníci v ČSR obdivovali. Byla také zdůrazněna 

jeho lidskost a optimismus (Sedláček. K. F. Chvilky s Antonínem Zápotockým. Ohníček. 

Roč. 3, č. 11. s. 194–195). 

 Vedle Gottwalda dostával v Ohníčku nejvíce prostoru Stalin. Ten byl označován jako 

„drahý učitel“ a v příbězích byl stylizován do role ochránce dětí i dospělých (Luňák, Václav. 

Stalinovi. Ohníček. Roč. 1, č. 8, 1950 s. 115). V Nezvalově básni je Stalinova tvář označena 

jako „klidná, moudrá, lidská, přímá a ozářená hvězdami“, která vede lid k míru (Nezval, 

Vítězslav. Zpěv míru. Ohníček. Roč. 1, č. 15. s. 226). Stalinova podobizna společně 

s Gottwaldem na budově školy zdobila roč. 2/č. 1. Na budově visely vlajky ČSR a SSSR 

(Ohníček, Roč. 2, č. 2. titulní s). Stalin společně s Leninem se objevil také na titulní straně 

roč. 2/č. 5 (Ohníček. Roč. 2, č. 5, titulní s) a výjimkou nebyl ani roč. 3/č. 4, kde byl Stalinův 

obraz obklopen mladými pionýry a hromadou květin. V básni Sovětský školák je Stalin 

reprezentován jako otec celého národa (Dorizo, Nikolaj. Sovětský Školák. Ohníček. Roč. 2, č. 

1. s.10). Byl také reprezentován jako velký otec, moudrý učitel a ocelový Stalin. 

 Navíc byla Oldřichem Bártou napsána báseň Milujeme Stalina, která zdůraznila např. 

Stalinovy „dobré oči“ a „usměvavá ústa, z kterých je slyšet Mír!“ (Bárta, Oldřich. Milujeme 

Stalina. Ohníček. Roč. 2, č. 8. s. 114). Na druhé straně byla otištěna Stalinova fotografie 

s popiskem: „Josef Vissarionovič Stalin, veliký bojovník za šťastný život všech dětí celého 

světa“ (Anon. Ohníček. Roč. 2, č. 8. s. 115). Právě spojitost Stalinovy osobnosti s cílem 

vytvořit na celém světě mír se stala dominantní ve 3. ročníku. Ohníček zdůrazňoval nutnost 

ještě více se přimknout ke Stalinově SSSR a nedovolit západním kapitalistům vyvraždit 

polovinu lidstva (Sládek, Jiří. Se soudruhem Stalinem za mír a štěstí v naší vlasti. Ohníček 

Roč. 3, č. 4. s. 74.) Důležitými se staly také příspěvky, které dokazovaly, že dělníci 

v kapitalistických zemích touží nastolit socialismus a přísahají, že nikdy nebudou stát proti 

Stalinovi a SSSR (Naglová, Markéta. Dvě srdíčka soudruhu Stalinovi. Ohníček. Roč. 3, č. 4. 

s. 77). Navíc si děti měly uvědomit, že skutečně celý svět, a nejenom pracující třída, vzhlíží k 

„vůdci, učiteli a prvnímu bojovníkovi za mír a štěstí“ (Mejstřík, V. Ohníček. Roč. 3, č. 4. s. 

77).  

Speciálním se stalo 8. číslo 3.ročníku, které se celé věnovalo Stalinově smrti. Hlavní 

myšlenkou bylo zdůraznění toho, že Stalin ve skutečnosti nezemřel, ale stejně jako Gottwald 
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žije dál v srdcích každého člověka (Svobodová, Vlasta. Stalin je s námi. Ohníček. Roč. 3, č. 8. 

s. 162) 

Stalin se měl stát po své smrti parabolou pro mír, pro život a pro radost, a to i přes to, 

že v celém čísle lidé jeho smrt oplakávali a zvykali si na život bez něj (Sedláček. K.F. První 

den bez něho. Ohníček. Roč. 3, č. 8. s. 166).  

 Druhý nejdůležitějším mužem SSSR byl Lenin. Tomu patřila titulní strana roč. 2/č. 11, 

kde je zpodobněn v roli muže, který sedí v křesle a naslouchá pionýrům, kteří ho obklopují. 

V básni věnované Leninovi, se hvězdy na obloze rozsvítily tak, že bylo možné přečíst jméno 

LENIN (Bartová, Agnie. Ohníček. Roč. 2, č. 11. s. 162). Lenin byl zároveň člověk, kterého si 

děti měly pamatovat jako někoho, kdo „ukázal celému světu, jak je možno žít bez válek, bídy a 

utrpení“ (Trojanová, Milada. Byli jsme v Moskvě. Ohníček. Roč. 3, č. 6. s. 122–123). 
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Příloha č. 7: Dobové ikony 
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9.6 Významná výročí 

Mezi první významná výročí, kterém se Ohníček věnoval, se řadí Velká říjnová 

revoluce, která „osvobodila ruský lid“ a vděčí se za ni Leninovi a jeho nejbližšímu 

spolupracovníkovi Stalinovi (Anon. Velká říjnová revoluce. Ohníček. Roč. 1, č. 5. s. 66) 

Tomuto výročí byla každoročně věnována titulní strana. Podle Ohníčku přinesla VŘSR lepší 

život ruskému obyvatelstvu, a po jejich vzoru „i naši dělníci zatoužili po spravedlivějším 

životě“. Díky tomu mohla vzniknout samostatná Československá republika.  

Až do roku 1945 byl lid „dál využíván měšťáky“, což se změnilo osvobozením vlasti 

vojsky SSSR. Jak Ohníček připomíná, až po těchto událostech ze dne 28. října 1945 

„pracující lid prosadil znárodnění dolů a velkých továren“ (Anon. Co nám dala říjnová 

revoluce. Ohníček. Roč. 1, č. 5. s. 67). V rámci roč. 1/č. 1 byly dětem předloženy dva příběhy 

- jeden o dětství spisovatele Gorkije, který vyrůstal ještě před VŘSR a lidem „vládl krutý car, 

byli vydíráni od kněží (popů) a museli skoro zadarmo pracovat pro bohaté statkáře a 

továrníky“ (Gorkij. Smutné dětství. Ohníček. Roč. 1, č. 5. s. 68), a druhým bylo Verdějevavo 

Radostné dětství popisující zem po VŘSR jako „zemi práce“, kde inženýři „nutí řeky, aby 

tekly novým korytem, a půda, aby dávala dvakrát či třikrát do roka úrodu“ (Verdějev, J. 

Radostné dětství. Ohníček. Roč. 1, č. 5. s. 69). Při příležitosti 35. výročí VŘSR bylo 

připomínáno, že díky ní jsou pracující lidé v ČSR svobodní (David, Václav. Pozdravujeme 

35. vítězných let Sovětského svazu. Ohníček. Roč. 3, č. 3. s. 51). Spojení amerických vojáků 

a VŘSR se nově objevilo ve 3. ročníku, kdy učitel Dawis projevil lítost nad tím, že jako 

americký voják měl bránit ruskému lidu ve svobodném životě po VŘSR (Tajc, J. Učitel 

Dawis. Ohníček. Roč. 3, č. 6. s. 140–141). 

Druhým připomínaným výročím byl Vítězný únor. Události února 1948 popisoval 

Ohníček jako dobu, kdy „reakční ministři“ chtěli pomoci reakční vládě potlačit 

Komunistickou stranu Československa, která byla „nejlepší zárukou, že dojdeme 

k socialismu“. Ohníček připomínal, že snahou ministrů bylo navrátit stav do První republiky, 

kdy převládala bída, nezaměstnanost a závislost na Západu (Tučková, Anna. Jak to bylo 

v únoru. Ohníček. Roč. 3, č. 7. s. 147).  Tehdejší předseda vlády Gottwald 25. února ohlásil 

vytvoření nové vlády, která již nebyla plná „škůdců a nepřátel socialismu“ (Macháček, 

Miroslav. Únor 1948 rozhodl – rychleji a směleji k socialismu. Ohníček. Roč. 1, č. 13. s. 194–

195).  Za novou vládu se podle Ohníčku postavily miliony lidí a před ní ustoupil i prezident 
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Beneš (Tučková, Anna. Jak to bylo v únoru. Ohníček. Roč. 3, č. 7. s. 147)8.  Od vítězného 

února ČSR prý ukončilo úspěšně dvouletý plán a bylo obnoveno hospodářství, které bylo 

poškozeno 2. světovou válkou (Macháček, Miroslav. Únor 1948 rozhodl – rychleji a směleji 

k socialismu. Ohníček. Roč. 1, č. 13. s. 194–195).  

Třetím připomínaným výročím se staly události konce 2. světové války. V roce 1951 

si obyvatelé měli připomenout „stálou pomoc“, kterou SSSR poskytoval. Květnové dny měly 

být především „projevem naší lásky k Sovětskému svazu i k jeho velikému vůdci J.V. 

Stalinovi“ (Macháček, Miroslav. Radostné dny. Ohníček. Roč. 1, č. 19. s. 291). Děti do 

Ohníčku při této příležitosti psaly dopisy, ve kterých na 9. květen 1951 vzpomínaly. Božka 

Pilotová z Prahy napsala, že „setkání s rudoarmějci se navždy vepsalo do našich srdcí a láska 

k nim bude věčně žít u všech občanů Československé republiky“ (Pilotová, Božka. Když 

přijela Rudá armáda… Ohníček. Roč. 1, č. 19. s. 297) 

Čtvrté výročí připomínané časopisem Ohníček bylo založení KSČ. Ta byla založena 

po vzoru bolševické strany 14. května 1921. Do jejího čela byl v roce 1929 zvolen „žák 

Lenina a Stalina“ Gottwald. Když se v Německu dostal k moci Hitler, na pomoc mu 

přispěchali „boháči, kteří vládli ve Francii a v Anglii“. Ti se podle Ohníčku domluvili 

s Hitlerem, že mu dají ČSR, pokud Německo napadne SSSR. Po válce stáli komunisté v čele 

nového budování státu a díky nim na vesnicích začala růst JZD (Macháček, Miroslav. 30 let 

KSČ – rodné strany všech pracujících. Ohníček. Roč. 1, č. 20. s. 308). KSČ byla spojena i 

Slovenským národním povstáním, které podle Ohníčku KSČ přímo vedla. Výročí povstání se 

časopis věnoval ve 2. č./2. roč. a připomínal jej především jako povstání proti „fašistickým 

vetřelcům“ za pomoci „sovětských partyzánů“ (Anon. Slovenské národní povstání. Ohníček. 

Roč. 1, č. 21. s. 6). 

Pátým výročím glorifikovaným Ohníčkem v roč. 2/č. 19 byly oslavy 1. května jakožto 

Svátku práce. V tento den měli lidé vyjádřit radost nad tím, že se „zbavili továrníků, statkářů 

– všech, kteří z práce dělníků žili a bohatli“ a vzpomenout na „budovatele první velmoci 

pracujících, na lid Sovětského svazu“ (Kž, Oslavy 1. května. Ohníček. Roč. 2, č. 19. s. 299). 

  

                                                           
8 Ve skutečnosti ale Beneš s novou politikou nesouhlasil, a i přes to, že o abdikaci na prezidentské křeslo 

uvažoval už po únorových událostech, a zůstal prezidentem až do června 1948 (Kaplan, 1991:45–46). 
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Příloha č. 8: Významná výročí 
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9.7 Pionýr 

Členy Pionýrských skupin se podle Ohníčku stávali pouze nejlepší chlapci a děvčata, 

kteří se svým chováním a láskou k vlasti stali vzorem pro všechny ostatní žáky (Anon. Jste 

Pionýry. Ohníček. Roč. 1, č. 1. s. 4). Pionýři měli být vzorem pro všechny ostatní žáky a 

jednat po vzoru pionýrů SSSR. Téma Pionýrské organizace bylo třetí nejpoužívanější 

v celých třech letech sledovaného období. Pionýry byly podle redakce pouze ty děti, které 

chodily do školy s úsměvem, protože se zde učily všechny spolu. Samotné děti posílaly do 

redakce dopisy, které byly následně zveřejňovány v rubrice Čtenáři píší o škole. V příspěvku 

ze 4. čísla napsala Irena Vágnerová: „v naší třídě jsme skoro všichni pionýři, kromě několika 

žáků. Pracujeme ve škole všichni společně a pomáháme pomalejším žákům,“ čímž 

poukazovala na to, o co se snažil Ohníček, a sice vytvořit propast mezi dětmi, které byly členy 

PO ČSM a těmi, které ne (Vágnerová, Irena. Čtenáři píší o škole. Ohníček. Roč. 1, č. 4. s. 62).  

Podobně se vyjadřovali pionýři v Mostě, kteří ve svém dopise otisknutém v posledním 

čísle roč. 1 napsali, že pomáhají slabším žákům, aby se i oni mohli stát pionýry (Anon. Jak 

pracujeme. Ohníček. Roč. 1, č. 24–25, s. 380). Stavění dětí, které nebyly členy PO ČSM do 

role těch slabších, se projevilo i v příběhu Plnící pero, kdy žák Venda dostal čtyřky z počtů a 

jeho spolužák mu řekl, že kdyby byl u pionýrů, tak by se mu to nestalo (Manďák, Zdeněk. 

Plnící pero. Ohníček. Roč. 2, č. 12. s. 181). 

Dětem byly jako vzory předkládány školačky a školáci ze Sovětského svazu, které si 

odvykly starat se pouze o sebe (Anon. Odvážná školačka. Ohníček. Roč. 1, č. 1. s. 6). Děti 

v dopisech slibovaly, že budou jako sovětští pionýři a doufaly, že z nich budou také jednou 

dobří vojáci (Anon. Naši milí vojáci. Ohníček. Roč. 1, č. 9. s. 130). Děti měly brát armádu 

jako další krok po PO, v případě, že by to bylo potřeba.  

Pojítkem mezi pionýry byl již výše zmiňovaný rudý šátek, který měl spojovat pionýry 

všech měst a zemí (Michaličková, Naďa. Vánoce. Ohníček. Roč. 1, č. 9. s. 140–142).  Žáci při 

slavnostním ceremoniálu pod rudým praporem slibovali „být věrnými až do konce veliké 

práce Lenina a Stalina a své vlasti“ (Zbanackij, Jurij. Konečně jsem se stala pionýrkou. 

Ohníček. Roč. 2, č. 6. s. 92). Být členem PO ČSM znamenalo podle Ohníčku být členem 

strany a „obráncem své vlasti“ (Anon. Olegů pionýrský slib. Ohníček. Roč. 1, č. 6. s. 83). To 

dokazuje i báseň otištěná v 6. čísle: 

 

Pionýr 

„Já jsem mladý pionýr, 
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Budu bránit vlast a mír. 

 

Za vlast drahou bojovat, 

učit se a pracovat. 

 

Za Stalina za Gottwalda, 

Lepší život budovat.“ (Máněk, Václav. Pionýr. Ohníček. Roč. 1, č. 6, s. 87). 

 

Pionýři dostali roč. 3/č. 1 také návod na to, jak by mohla vypadat jejich klubovna. 

Dominantními prvky měly být obrazy Gottwalda a Stalina (Ohníček. Roč. 3, č. 1. s. 24), čímž 

byly tyto dvě dobové ikony dány na stejnou úroveň. 

Jako vzor hrdinného pionýra byl dětem předkládán vedoucí pionýrů Pavlík Morozov 

(Anon. Jak pionýři pomohli vesnici založit skupinu. Ohníček. Roč. 2, č. 2. s. 28), který 

pomáhal sovětským úřadům odkrývat ukryté zásoby obilí a zbraně kulaků. Když se na stranu 

kulaků postavil jeho otec, jako “pionýr nezradil svou povinnost – odhalil otce před lidovým 

soudem” (Horníková, A. Mladý hrdina. Ohníček. Roč. 3, č. 1, č. 12. s. 12–13).  

Nejvýznamnější události o letních prázdninách představovaly pionýrské a 

budovatelské tábory. V 1. čísle se v příspěvku Tábořili jsme … píše, že „na takovém táboře je, 

pravda, práce dost, ale všichni pracují rádi, protože vědí, že jejich práce pomáhá republice. A 

tak děti sbírají borůvky, ničí mandelinku bramborovou, pomáhají na poli a na louce a vůbec 

se snaží vyrovnat se dělníkům na závodech.“ (Anon. Tábořili jsme… Ohníček. Roč. 1, č. 1. s. 

10). Děti do Ohníčku posílaly dopisy o tom, jak si na tábor vymalovaly veliký pionýrský 

odznak a vystřihly obraz Gottwalda, a po táboře se chlubily tím, že zabíjely mandelinky 

bramborové v přidělených řádkách brambor (tamtéž). Dále psaly o tom, jak se po vzoru hesla 

„Pionýr je připraven k obraně vlasti“ učily střílet ze vzduchovky a byla jim vysvětlovány 

pravidla střílení (Pičman, Dobroslav. Den v táboře. Ohníček. Roč. 2, č. 1. s. 14).  

 V době vánočních prázdnin se v roč. 2 nově objevila postava Dědy Mráze (o tom viz 

výše) jako „přítele všech dětí a především pionýrů“ (Anon. Děda Mráz přijede do 

Československa Ohníček. Roč. 2, č. 9. s. 131). Postava Dědy Mráze připomíná čtvrtou 

propagandistickou kampaň, která byla spuštěna 12. prosince 1951 (Kourová, 2013: 225–227).  

 Děda Mráz byl zobrazen v obklopení pionýrů v pozadí s vánočním stromečkem na 

titulní straně roč. 2/č. 9 i roč. 3/č. 5. V povídce od Milady Rampasové byl také označen jako 

pionýrský Děda Mráz, který dával dětem za vzor pionýry ze SSSR (Rampasová, Milada. Náš 

Děda Mráz. Ohníček. Roč. 2, č. 9. s. 137).  
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 Tradiční vánoční besídky ve školách byly nahrazeny besídkami, kde děti čekaly na 

příjezd Dědy Mráze, a o nichž posílaly zprávy do redakce Ohníčku (Ohníček, Čtenáři nám 

píší. Roč. 3, č. 5. s. 102–103). Tradiční hvězda na vánočním stromečku začala být označována 

jako hvězda míru (Kemlinková, M. Vánoce. Ohníček. Roč. 3, č. 6. s. 143). Děda Mráz při 

příjezdu do ČSR navštěvoval nejprve pionýry, a při té příležitosti i ostatní děti. Symbolizovat 

měl především posla míru a přátelství (Rampasová, Milada. Byl u nás Děda Mráz. Ohníček. 

Roč. 3, č. 5. s. 110–111).  
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Příloha č. 9: Pionýr 
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Závěr 

Práce si kladla za cíl představit komunistickou propagandu v dětském časopise 

Ohníček a ukázat, jaká byla nejčastější propagandistická témata v rámci sledovaného období. 

Do analýzy bylo zařazeno celkem 72 vydání časopisu, a sice z rozmezí let 1950–1953.  

 Kvalitativní obsahová analýza přinesla následující zjištění: první analyzované téma 

Práce bylo spojeno především se zveličováním výsledků pětiletky a JZD a s pozitivním 

informováním o zařazování žen-matek zpátky do zaměstnání. V rámci uvedeného tématu se 

objevila také propagandistická kampaň Lánská akce, která vyzdvihovala hornické povolání. 

Děti měly dále obdivovat sovětské vzory práce a jejich vynálezy, jež se fakticky rozcházejí 

s odbornou literaturou.  

Dalším analyzovaným tématem byl Nový režim, jenž byl popisován jako doba 

blahobytu a dáván do kontrastu s předešlou vládou. Ohníček vyzdvihoval nově získanou 

svobodu lidu Československé republiky po únoru 1948. Zdůrazňoval, že v minulosti měli 

hlavní slovo bohatí majitelé podniků a dělníci si museli vymáhat svá práva stávkami, což se 

po příchodu KSČ do vedoucí pozice ve vládě nutné nebylo. 

Výše uvedená témata nám pak poskytla odpověď na druhou výzkumnou otázku, a sice 

jak reflektoval časopis Ohníček skutečnou politickou a hospodářskou situaci ČSR. Časopis 

Ohníček tehdejší politickou a hospodářskou situaci nereflektoval. Naopak děti byly 

informovány o slibně se rozvíjejícím hospodářství v rámci první pětiletky a o nové ústavě, 

ve které mají všichni stejná práva a jsou všichni svobodní. Ve skutečnosti hromadná 

kolektivizace mohla za rozvrat zemědělství a silnou krizi v hospodářství ČSR a nově přijatá 

ústava, společně s občanským soudním řádem č.142/1950 Sb. a trestním zákonem č.86/1950 

Sb. otevřely cestu KSČ a její represivní politice. Ta se promítla především do politických 

procesů, které v těchto letech vrcholily.  

 Jak výzkum rovněž ukázal, dalším propagandistickým tématem bylo pozitivní 

zobrazování přátelských zemí ČSR. Vyzdvihovány byly nejvíce SSSR, Korea, Čína a další 

země východního bloku. Jejich společným cílem měl být, dle Ohníčku, mír ve světě. 

Kontrastem k pozitivnímu zobrazování východních zemí bylo negativní vyobrazování zemí 

západních. Ty Ohníček vinil z rozpoutání války v Koreji a z rozšíření mandelinky bramborové 

na území ČSR, díky čemuž se v Ohníčku odrazila i druhá propagandistická kampaň proti 

americkému broukovi. 

 Práce dále zjistila, že dobovým ikonám a významným výročím se Ohníček věnoval po 

celé sledované období. Vyzdvihovány byly především sovětské vzory politiky, a sice Stalin a 
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Lenin a prezident ČSR Gottwald. Po smrti Gottwalda a Stalina bylo dětem připomínáno, že ve 

skutečnosti nezemřeli, ale že žijí v srdci každého jednotlivce. Oba muži se tak staly symboly 

dobra a míru. Ohníček vedle těchto vzorů kladl důraz na historické postavy jako například 

Boženu Němcovou či Aloise Jiráska a svými texty je, v očích dětí, stavěl do role osob, které 

by s komunistickým režimem sympatizovaly, kdyby byly naživu.  

Kapitola Významná výročí nám přinesla odpověď na další výzkumnou otázku, a to, 

jak propagoval Ohníček významná výročí a svátky SSSR. Ohníček se ve speciálních číslech 

věnoval VŘSR a narozeninám a smrti Lenina a Stalina. S událostí VŘSR bylo dětem 

předkládáno, že žijí svobodně právě díky ní a Leninovi. O narozeninách Stalina psal Ohníček 

jako o narozeninách našeho otce a učitele, čímž časopis podtrhoval monumentálnost 

osobnosti Stalina, který bdí nad komunistickým národem. Ohníček se také zasloužil o 

propagaci Dědy Mráze na našem území a potlačování tradičního posla Vánoc - Ježíška. 

V rámci oslav vánočních svátků bylo informováno o tom, jak Děda Mráz rozdával dárky a 

zdůrazňováno, že navštěvoval nejprve pionýry a při té příležitosti i ostatní děti.  

Poslední propagandistickým tématem byla Pionýrská organizace. Cílem bylo získání 

co nejvíce dětí do Pionýrské organizace, což se projevilo i ve výše zmíněné kampani Děda 

Mráz. Děti, které nebyly v PO, byly stavěny do role těch pomalejších, kterým je nutno 

pomáhat jak ve škole, tak doma při doučování. V prosinci s příchodem Dědy Mráze pak byla 

tato manipulace zesílena. Důležité je také to, že Ohníček vytyčil jako vzor pionýrů Pavlíka 

Morozova, jenž se stal hrdinou poté, co udal svého otce. S udáváním propojil Ohníček také 

příspěvky týkající se SNB, která si všímala nepoctivosti a tím chránila vlast. 

Na závěr je nutné zodpovědět poslední výzkumnou otázku, zda-li se promítly všechny 

hlavní propagandistické kampaně z dobových periodik i do časopisu Ohníček. Jak nám 

ukázala kapitola Práce, Proti západu, či Pionýr, v časopise Ohníček se objevila Lánská akce, 

kampaň proti americkému broukovi a také akce Děda Mráz. Jediná kampaň, která se 

v Ohníčku po celé sledované období neobjevila ani jednou, byla ta, která doprovázela 

politické procesy.  

I přesto, že se zde nepromítlo téma politických procesů, promítla se zde jiná témata, 

jako například Korejská válka anebo cílené zabíjení dětí v Americe. V příspěvcích, které děti 

do redakce posílaly, jak jsme si zmínili v kapitole Proti západu, bylo patrné rozhořčení 

z těchto informací a naproti tomu velké sympatie, jakmile žáci a žákyně psali o SSSR nebo 

Stalinovi. Je pouze otázkou, zdali byly tyto dopisy skutečně psány dětmi, nebo jestli byly 

psány někým z redakce.  

Důležité je, že Ohníček zcela záměrně manipuloval s myslí dětského čtenáře a 
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poskytoval mu informace, které měly podtrhnout černobílé vidění světa. Dětem byly vedle 

přímo agitačních článků předkládány básně a povídky, ve kterých bylo hlavní poselství 

zakomponováno téměř nenuceně, což jsme si ukázali na příkladu známé pohádky o Šípkové 

Růžence, kterou však společně s celým lidem spasil Junák Osvoboditel. Ohníček dětem 

v článcích předkládal nejen zcela smyšlené informace jako například o tom, že se děti 

v Americe učí ve škole vraždit, ale obracel historii k obrazu svému. Děti pak žily 

v představách, že první parní stroj byl vyroben v SSSR a první řízený let na světě se podařil 

také v SSSR. V současnosti jsou ale příspěvky v Ohníčku vycházející pouze kontrastem toho, 

jak vidíme tuto část historie dnes. 
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Summary 

 The thesis explores communist propaganda in the children's magazine Ohníček and 

shows what were the most frequent propagandistic themes within the period under review. A 

total of 72 issues of the magazine, ranging from the years 1950-1953, were included in the 

analysis. The thesis is divided into two parts. 

 The first part introduces the most important events in the history of the 

Czechoslovak Republic between 1950 and 1953. It also describes the analytical methods used 

in the study, the history of the magazine under review Ohníček and provides a definition of 

propaganda. 

 An analysis of the content of the magazine brought these findings: the major topic 

that reflected in the Ohníček was the theme of Work. Within this theme, there was also a 

propaganda campaign referred to as Lanska Action, which glorified the mining profession. 

Another topic analyzed was the New political Regime, which was described as a period of 

prosperity and contrasted with the previous government. The magazine Ohníček promoted the 

newly acquired freedom of the people of the Czechoslovak Republic after February 1948. 

 As the research also showed, another propaganda theme was the positive depiction 

of countries friendly to Czechoslovakia. The contrast to the positive representation of the 

eastern countries was the negative image of western countries. The USA was portrayed as the 

cause of the outbreak of war in Korea and the spread of potato beetles in the territory of the 

Czechoslovakia which has also prompted the second propaganda campaign against the 

American beetle in Ohníček. 

 The study also found that Ohníček dwelled on the period icons and significant 

anniversaries throughout the period under review. In particular, political icons, such as Stalin 

and Lenin and the President of the Czechoslovakia Gottwald, were adored. 

Ohníček also contributed the promotion of the Grandfather Frost in our country and the 

suppression of our traditional symbol of Christmas – the Baby Jesus. 

 The research shows that Ohníček was deliberately manipulating the mind of a child 

reader and providing him with information to implant the black and white perception of the 

world. The only campaign which has not appeared in Ohníček but only in periodic press was 

the one that accompanied the political trials.  
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