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Anotace (abstrakt)
Předložená bakalářská diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu událostí listopadu
1939, který vytvářelo Rudé právo, Mladá fronta a Lidová demokracie ve vybraných
letech, a to počínaje rokem 1945, dále 1949 a následně po pětiletých intervalech
až do let 1968 a 1969. Teoretická část poskytuje základní vhled do historického pozadí
těchto událostí na základě odborné literatury. Praktická část se zabývá rozborem
jednotlivých článků a je rozčleněna do sedmi kapitol dle zkoumaných let. Každá
kapitola obsahuje stručné informace o postavení médií ve společnosti v daném roce,
popis mediálního obrazu produkovaného jednotlivými periodiky na základě obsahu
vydávaných článků a jeho následnou analýzu v závěru každé kapitoly. Cílem práce je
za použití historické komparativní analýzy zjistit, jakým způsobem na listopadové
události vzpomínal český tisk v závislosti na svém zaměření a na tehdejších
společenských a politických poměrech.

Abstract
The presented bachelor thesis deals with media view of events of November 1939
created by Rudé právo, Lidová demokracie and Mladá fronta in chosen years, starting
1945, then 1949 and then after every five years until 1968 and 1969. The theoretical
part provides an insight into the historical background of these events based
on the academic literature. The practical part contains the analysis of particular articles
and it is divided into seven chapters according to examined year. Each chapter includes
brief information about the status of media in society in a selected year, a description
of the media image of these events produced by the newspapers mentioned above
and its subsequent analysis at the end of each chapter. The aim of this thesis is finding

how Czech newspapers presented the events of Novemeber 1939 depending on their
orientation and the social and political context by using comparative historical analysis.
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Úvod
Masová média se již od dob svého vzniku stala neodmyslitelnou součástí
politických, ekonomických a sociálních dějin společnosti. Jejich výpovědní hodnota
totiž přesahuje jimi zprostředkovávaný obsah, masová média totiž reflektují aktuální
společenské a politické dění té či které společnosti a její vnitřní atmosféru. Zkoumání
jejich postavení a role ve společnosti proto představuje důležitou složku při výkladu
moderních dějin.
Úkolem této bakalářské práce je zmapovat mediální obraz, který vybraná česká
periodika, konkrétně Rudé právo, Mladá fronta a Lidová demokracie, vytvářela
v průběhu let o událostech z listopadu roku 1939. Prvním zkoumaným rokem je rok
1945, neboť právě v něm, po osvobození Československa a ukončení druhé světové
války, mohla média poprvé objektivně o válečných krutostech informovat veřejnost
a podrobit je svému hodnocení. Dalšími zkoumanými lety jsou výroční roky 1949,
1954, 1959, 1964, 1968 a 1969. Rok 1968 sice nepředstavuje významné výročí
listopadových událostí, ale z hlediska společenských změn v rámci Pražského jara jsem
jej k pozorovaným letem zařadila. V každém roce se zabývám články, jež příslušná
redakce vydala v úseku od 1. do 30. listopadu daného roku.
Cílem této práce je zjištění, jakým způsobem na listopadové události vzpomínal
český tisk v závislosti na svém zaměření a na tehdejších společenských a politických
poměrech, a to za využití historické komparativní analýzy zveřejňovaných článků
na toto téma. Tato metoda se v oblasti mediálních studií zakládá na srovnání vlastností
dvou a více mediálních obsahů a vyvození příslušných závěrů, především v oblasti
sociálních věd je považována za velmi cenný nástroj poznání. Původním záměrem,
který jsem uvedla ve svých tezích, bylo zkoumat vybraná média až do roku 1990.
Při sběru potřebných dat a jejich analýze jsem však zjistila, že toto téma je příliš
široké na rozměry bakalářské práce, a rozhodla se jej proto po dohodě s vedoucím této
práce PhDr. Petrem Bednaříkem, Ph.D. zkrátit na výše zmíněných sedm let. V tezích tak
jsou uvedeny i roky 1974, 1979, 1984, 1989 a 1990, které nakonec zkoumány nebyly.
Po konzultaci s vedoucím práce jsem se naopak rozhodla přidat mezi sledovaná léta rok
1968, a to z důvodu zmíněného výše. Pro vetší přehlednost jsem se také rozhodla členit
kapitoly podle jednotlivých let a v každém závěru kapitoly jsem provedla historickou
komparativní analýzu článků z listopadu příslušného roku, namísto abych vytvořila
samostatnou souhrnnou kapitolu, jak jsem uvedla v tezích této bakalářské práce.
1

Toto téma své bakalářské práce jsem si zvolila především proto, že se zajímám
o moderní dějiny a jejich odraz v dobových médiích shledávám jako velice
pozoruhodný a pro pochopení hlubšího kontextu historických událostí zcela nezbytný,
přesto však dle mého názoru není dosud tato oblast dostatečně vědecky uchopena
a zpracována.
Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první má teoretický charakter a klade si
za cíl zmapovat historické pozadí událostí podzimu 1939 na základě odborné literatury,
od demonstrací 28. října až po uzavření vysokých škol a popravení devíti akademických
příslušníků 17. listopadu toho roku. Druhá část je věnována rozboru jednotlivých článků
a je rozčleněna do sedmi kapitol dle zkoumaných let, z nichž každá se dále dělí
na podkapitoly dle vybraných periodik, které obsahují informace o vydávaných článcích
a výňatky z nich. Každá kapitola této druhé části je stručně uvozena krátkým vhledem
do celkové situace a roli médií v daném roce a zakončena dílčím závěrem, v němž
porovnávám mediální obraz produkovaný jednotlivými periodiky ve vybraném roce.
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1. Historické pozadí listopadu 1939
1.1 Atmosféra ve společnosti před listopadovými událostmi
V Protektorátu Čechy a Morava, územním celku s pouze fiktivní autonomií, se
podzim roku 1939 nesl v duchu německého teroru vůči českému národu, jeho kultuře,
hospodářství, školství a jeho svébytnosti vůbec. Nacisté svou politikou násilné
germanizace usilovali o vyřešení otázky české země ve prospěch Německé říše
a o zneužití jejího prostoru a hospodářství pro získání zázemí během vedení války.
Zatýkání, potlačování občanských práv a svobod, vysídlování, poněmčování, to vše
mělo sloužit k zastrašení českého národa a likvidaci jakýchkoliv odbojových snah, které
by se odvážily tvrdému protektorátnímu režimu vzepřít.
Od léta roku 1939 postupně vrcholil nátlak nacistů na citlivé místo každého
národa, toho českého nevyjímaje, a to na školství, vzdělanost a kulturu. Jejich cílem
bylo odstranit české vysoké školství, střední školství vrátit na úroveň roku 1918,
a výrazně tak omezit vzdělanost českého lidu. V jejich očích nebylo zapotřebí žádných
českých univerzit, na něž pohlíželi jako na nositelky „šovinistických“ nacionálních
tendencí a podporovatelky národního ducha odporu.1

1.2 Masové vyvrcholení odporu vůči okupaci
Porobení Češi ale odmítli před protektorátním režimem sklonit hlavu a smířit se
s ním. Atmosféru ve společnosti ovládla protifašistická bojovnost, odpor vůči nacismu
a germanizaci, snaha vydobýt si zpět svou národní hrdost a sebevědomí. Někteří se
zapojovali do domácích ilegálních aktivit, jiní odešli do exilu, v němž otevřeně bojovali
za svou zem. Dramatickému podzimu jakoby vtiskly ducha doby slova Jana Amose
Komenského, jež si čeští antifašisté připomínali: „Věřím i já, že vláda věcí tvých se k
tobě zase navrátí, ó lide český.“2
Stále narůstající protiříšské tendence masově vyvrcholily demonstrací 28. října
u příležitosti 21. výročí vzniku Československé republiky, která navazovala
na rozsáhlou letákovou akci domácího odboje, jež vyzývala k manifestaci za svobodu
a mír. Lidé se sešli v ulicích nejen v Praze, ale i v Ostravě, Brně či Kladně. Historik
1 LINHARTOVÁ, Lenka, Jaroslava MILOTOVÁ a Vlasta MĚŠŤÁNKOVÁ. Heydrichova okupační
politika v dokumentech. Praha: Český svaz protifašistických bojovníků, 1987, s. 127.
2 PASÁK, Tomáš. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997, s. 15.
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Jozef Leikert popsal demonstraci jako klidnou a pokojnou: „A už se ulicemi nese Hej,
Slované. Chorál mohutní, přidávají se další. Z jiného koutu je slyšet... Země česká,
domov můj... A do toho... Hromy divo bijú... Davy jsou klidné, i když revoluční.
Ke slovu se postupně dostávají němečtí provokatéři. Nemohou vidět, jak se vzmáhá
husitský duch. Musí ho udusit, ušlapat. Jako zběsilí strhávají trikolóry a zahazují čapky
masaryčky. Nestačí jim to, bijí pěstmi po tvářích. Z očí jim srší zlost a nenávist. A česká
policie přivírá oči, nic nevidí...“3 Protifašistické demonstrace se ve velké míře účastnili
vysokoškolští studenti, jakož i předcházející ilegální propagandy na pražských
vysokých školách a kolejích.4
Okupanti již předem uvedli do pohotovosti jednotky branné moci, na dny 27.
až 29. října vyhlásilo dokonce pražské gestapo pohotovost prvního stupně. Masivní
rozsah a intenzita, jakou se demonstrativní akce v jednotlivých městech vyznačovaly,
nacisty překvapila. Během srážek s demonstrujícím lidem dokonce neváhali použít
střelné zbraně, za což dva z účastníků demonstrace zaplatili životem, dvanáct svým
zdravím a dalších 400 bylo zatčeno. 5 V Praze byl zastřelen dvaadvacetiletý dělník
Václav Sedláček a o několik okamžiků později, přibližně v 18:30, byl zasažen kulkou
student medicíny Jan Opletal. Následkům vážného zranění v podobě břišní infekce
podlehl 11. listopadu.

1.3 Jan Opletal jako symbol odporu proti okupační moci
Zpráva o smrti Jana Opletala se bleskově rozšířila mezi studenty, po Praze
a následně i celé zemi, znovu rozvířila bojovného ducha z říjnové demonstrace a ještě
více spojila lid ve společné nenávisti vůči okupantům. Na všech kolejích zavlály černé
prapory a v celé zemi nebylo snad člověka, pro kterého by jeho jméno bylo neznámé.
Postava Jana Opletala se stala v celonárodním měřítku symbolem boje a nehynoucí
naděje na znovunabytí svobody a samostatnosti českého národa.
Protektorátní vláda povolila veřejný pohřeb, jehož organizace se zhostili nejen
studenti Hlávkovy koleje, kde Opletal přebýval, ale i celá akademická obec. Neučinila

3 LEIKERT, Jozef. Černý pátek sedmnáctého listopadu. Praha: Universita Karlova, 2001, s. 32.
4 Demonstrace se ve stejné míře účastnili jak studenti Univerzity Karlovy, tak Českého vysokého učení
technického, dále studenti Akademie výtvarných umění, státní uměleckoprůmyslové školy, školy
vysokých studií pedagogických a také žáci středních škol. Viz PASÁK, Tomáš. 17. listopad 1939 a
Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997, s. 51.
5 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, c1996, s. 98.
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tak však zřejmě proto, že by podlehla nátlaku studentů, spíše vytušila velkou příležitost
pro uzavření českých vysokých škol.6
Opletalův veřejný pohřeb se konal 15. listopadu na Albertově. Zúčastnily se ho
přes čtyři tisíce vysokoškolských studentů, profesoři a rodinní příslušníci zesnulého.
Poklidný a tichý ráz smutečního obřadu se však po jeho skončení proměnil v bouřlivou
manifestaci. Znovu nastal 28. říjen.7 Studenti i pracující lidé se shromažďovali
na různých místech města, zpívali českou a slovenskou hymnu, která v té době byla
nacisty zakázaná, vykřikovali protiněmecká hesla, provolávali slávu Československé
republice. Stále intenzivněji, stále hlasitěji. Jednotky SS na některých místech
odpovídaly ostrými útoky na manifestanty. 8

1.4 Příprava nacistů na odpověď českým studentům
„Studenti sice byli vzrušeni, ale do budoucnosti nepohlíželi se strachem.
Jelikož ze strany okupačních úřadů nedošlo k represáliím, domnívali se někteří z nich,
že demonstrace 15. listopadu projde stejně jako demonstrace 28. října.“9
16. listopadu zavládl v Praze klid. V Berlíně však toho dne zahájil Adolf Hitler
mimořádnou poradu, jíž se zúčastnili představitelé okupační správy v Praze, říšský
protektor Konstantin von Neurath, státní sekretář Karl Hermann Frank a další. Cílem
jednání bylo zrekapitulování vývoje v Protektorátu a vymyšlení plánu, jak s definitivní
platností naložit s odbojem českého lidu a umlčet vzdorné hlasy studentstva.
Po nedlouhé řeči Hitler prohlásil, že s okamžitou platností uzavírá české vysoké školy
na dobu tří let. Za každého Němce, který při demonstracích utrpěl zranění, budou
popraveni tři vůdci studentských odbojových skupin. V budovách škol se ubytují
pohotovostní jednotky SS. Zdůraznil, že pokud nedojde ke zlepšení situace, zničí celou
Prahu a každý sebemenší náznak odporu potlačí všemi zbraněmi, když to bude nutné,
i kulomety a děly, všechno utopí v krvi.10
V časných ranních hodinách 17. listopadu, kdy již okupanti měli zjištěny
základní údaje o funkcionářích studentského hnutí a jednotlivých vysokoškolských
6 LEIKERT, Jozef. Černý pátek sedmnáctého listopadu. Praha: Universita Karlova, 2001, s. 76.
7 Tamtéž, s. 80.
8 K největšímu incidentu došlo před Právnickou fakultou Karlovy univerzity. Jednotka SS vtrhla do
budovy a zatkla dvě desítky osob. Bouřlivé však byly střety i na Karlově náměstí, Národní třídě a před
budovou bývalého Parlamentu. Viz GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny
protektorátu. Praha: Themis, c1996, s. 100.
9 PASÁK, Tomáš. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997, s. 81.
10 LEIKERT, Jozef. Černý pátek sedmnáctého listopadu. Praha: Universita Karlova, 2001, s. 87.
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kolejích, započala akce, která se do dějin vepsala jako Sonderaktion Prag
vom November 193911. Snahy nacistů o zasazení úderné rány českým studentům
a vymýcení inteligence vyvrcholily v podobě teroru, krveprolití a pronásledování.

1.5 Dramatický den 17. listopadu
„Klidný spánek přetíná tlučení na dveře, je slyšet silný křik, řinčení skla, střelbu
a praskot vylomených dveří. Potom následuje fackování, kopance, rány a strkání po
schodech dolů Rodí se černý pátek.“12
V rozmezí od půl čtvrté do tři čtvrtě na osm ráno německá policie ve spolupráci
s předovými oddíly SS obsadila pražské vysokoškolské koleje, konkrétně Hlávkovu
kolej, Masarykovu kolej, Hradčanskou kolej, studentskou kolonii na Letné, Švehlovu
kolej a Novou kolej v Dejvicích. Scénář útoku se v každé z nich podobal, příslušníci
bezpečnostních sborů, vybaveni samopaly a puškami, surově a za použití fyzického
násilí vtrhávali do jednotlivých pokojů, vzbouzeli spící studenty, hnali je do kolejních
hal či dvorů, kde byly umístěny kulomety a v nichž studenti museli stát bez hnutí
se zdviženýma rukama.13 Zatkli na 1 200 vysokoškoláků, které postupně převáželi
do ruzyňských kasáren, a to bez ohledu na to, jestli se na studentském odboji podíleli,
či nikoliv. Stejný osud postihl i studenty v Brně a Příbrami.14
Kruté zacházení čekalo na studenty i v ruzyňské jízdárně. Okupanti je bili
pažbami svých pušek, pěstmi či holemi a křičeli: „My vám dáme demonstrovat!“ 15
Většina studentů byla zraněna, mnozí i těžce. Na malém prostoru bez hygienického
zařízení byli nuceni strávit noc. Druhý den ráno je vzbudil opět křik. Jejich trýznitelé
jim oznámili, že devět studentů bylo zastřeleno a je čeká odvoz. Kdo by se pokusil
o útěk, stihne je stejný osud.16
Mezi sedmou hodinou ranní a pátou odpolední dne 17. listopadu bylo popraveno
bez jakéhokoliv soudu těchto devět osob: historik a pedagog Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Josef Matoušek, Josef Adamec, ing. Marek Frauwirth, Jan Černý,
11 Zásah proti českým vysokoškolákům měl do té doby ve světových dějinách jedinou obdobu, a to proti
krakovské univerzitě v říjnu téhož roku. Postupně však v nacisty okupovaných zemích přibývaly další
akce podobného rázu, například v Bělehradě, v Oslu, v Paříži, v Minsku či Kyjevě. Viz GEBHART,
Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, c1996, s. 101.
12 LEIKERT, Jozef. Černý pátek sedmnáctého listopadu. Praha: Universita Karlova, 2001, s. 90.
13 PASÁK, Tomáš. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997, s. 99.
14 Zatýkání se netýkalo dívek a zahraničních studentů, kteří byli v ruzyňských kasárnách následně
osvobozeni. Jednalo se zejména o Slováky a Bulhary.
15 PASÁK, Tomáš. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997, s. 101.
16 BURIÁNEK, František. Nepokořené mládí: vyprávění českých studentů z koncentračního tábora
Sachsenhausen. Praha: Naše vojsko, 1971, s. 48. Dokumenty, sv. 163.
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JUDr. Jaroslav Klíma, JUDr. František Skorkovský, Bedřich Koula, Jan Weinert
a Václav Šaffránek, ve svých necelých 19 letech nejmladší oběť z popravených.
Podle historika Jozefa Leikerta však doposud zůstává záhadou výběr popravených.
Zastřelení členové akademické obce totiž nebyli všichni studenti nebo studentští
funkcionáři, mnozí z nich naopak podporovali protektorátní politiku a zlepšení
česko- německých vztahů.17 Historik Tomáš Pasák poukazuje na skutečnost, že jména
obětí vybíral sám Karl Hermann Frank ve snaze upevnit své postavení.18
Většina českých studentů byla vězněna v koncentračním táboře Sachsenhausen –
Oranienburg, někteří byli převedeni do Mathausenu, Flossenbürgu, Dachau, Gusenu
či Osvětimi. Nacistické úřady využívaly vězněných studentů nejen k nátlaku
na protektorátní správu, ale také k politickým manipulacím pro zvýšení povolnosti
protektorátní správy vůči okupačnímu režimu.19

1.6 Ohlas na tragické události a jejich dopad na protektorátní společnost
O páté hodině odpolední informoval veřejnost o nacistických opatřeních Český
rozhlas. Informace o událostech rána toho dne vyvolaly ve společnosti šok, sklíčenost
a beznaděj. Soudobé oznámení Sicherheitsdienstu, zpravodajské služby SS a NSDAP,
popisuje náladu v českém národě takto: „Ve veřejných místnostech zmlkly všechny
rozhovory, přestože se hrálo k tanci, netančilo se, ulice byly nápadně prázdné...“20
Náladu mezi českým obyvatelstvem nevylepšil ani rozhlasový projev
protektorátního prezidenta Emila Háchy, který oslovil posluchače ve večerních
hodinách 18. listopadu. Vyzval totiž český lid, aby utlumil své zraněné city a nestavěl se
na odpor, protože „protivením se ozbrojené moci a neodpovědnými veřejnými projevy
nelze získat nic, ale mnohé ztratit.“21
Ilegální časopisy, zejména V boj, „Detektivky“ či Český kurýr, ale naopak
nabádaly lid, aby se nenechal úderem Němců porazit, ale zocelit, a zdůrazňovaly,
že studenti nezemřeli nadarmo, jen je důležité nevzdat se a nepřestat věřit ve svobodu

17
18
19
20
21

LEIKERT, Jozef. Černý pátek sedmnáctého listopadu. Praha: Universita Karlova, 2001, s. 101.
PASÁK, Tomáš. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997, s. 107.
Tamtéž, s. 147.
GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, c1996, s. 102.
17. listopad 1939 - 17. listopad 1989. . Český rozhlas [online]. [cit. 2013-04-05]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/17listopad/listopad/_zprava/645308
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a spravedlnost.22 Podobný obsah nesla i slova Edvarda Beneše z 24. listopadu 1939:
„Nikoliv nacistické nemravné násilí, nýbrž náš národní duch a naše pravda zvítězí.“23
17. listopad vzbudil velký ohlas i v zahraničí 24 a na základě jeho událostí byl
v Londýně v roce 1941 tento den vyhlášen jako Mezinárodní den studentů, který je
i dnes jediným svátkem mezinárodního významu původem z České republiky.

22 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, c1996, s. 102.
23 17. listopad 1939: po 55 letech. Brno: Doplněk, 1994, s. 20.
24 Na stranu českých studentů se například postavil prezident USA F. D. Roosevelt, generál Ch. De
Gaulle, ministerský předseda Velké Británie W. Churchill a další. Viz PASÁK, Tomáš. 17. listopad
1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997, s. 159.
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2. Mediální obraz listopadových událostí v roce 1945
2.1 Postavení a úloha tisku ve společnosti v poválečném období
Osvobození země a ukončení války znamenalo i konec protektorátní cenzury,
strachu a nesvobody. „Československý tisk v prvních týdnech po osvobození země
připomínal laděním svého zpravodajství a komentářů optimistický, avšak poněkud
strojeně znějící koncert národní jednoty, v níž bylo nejčastěji slyšet motivy zúčtování
s poraženým nepřítelem a odhodlaného budování.“25 Politické směřování obnovené
Československé republiky se však od prvorepublikového lišilo. Předzvěstí dalšího
vývoje země se stalo programové prohlášení nové vlády z 5. dubna 1945, tzv. Košický
vládní program, který předefinoval základní úlohu a roli médií ve společnosti a zároveň
předurčil politickou, kulturní a společenskou orientaci země na Sovětský svaz.26
Veškerá správa médií spadala do kompetence nově zřízeného ministerstva
informací v čele s Václavem Kopeckým, dlouholetým redaktorem Rudého práva,
členem vedení KSČ a jednoho z tvůrců Košického vládního programu. Tisk se již
nemohl stát předmětem soukromého podnikání s cílem zisku, ale měl sloužit lidem
jako celku, tedy naplňovat ideový program politických stran a organizací Národní
fronty. Pojem nezávislý tisk upadl v nemilost. 27 V porovnání s protektorátním obdobím
došlo k výraznému snížení celkového počtu vydávaných periodik.28

2.2 Připomenutí listopadového výročí v Rudém právu
Po konci války deník Rudé právo vystoupil z ilegality, do níž byl nucen
se uchýlit v protektorátním období, a opět začal oficiálně vycházet. Jakožto ústřední
orgán Komunistické strany Československa, kterým se stal už v roce 1921, i nadále

25 DRÁPALA, Milan. Na ztracené vartě Západu. In Soudobé dějiny. 1998, roč. 5, č. 1.
26 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010, s. 115.
27 BEDNAŘÍK, Petr: Český tisk v letech 1945–1948 . In Končelík, Jakub – Köpplová, Barbara –
Prázová, Irena – Vykoukal, Jiří (eds.): Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média,
Teritoriální studia. Praha, Matfyzpress, 2004, s. 132–144.
28 Zatímco v roce 1940 vycházelo na území Protektorátu Čechy a Morava celkem 55 deníků a večerníků,
v roce 1946 se jejich počet omezil na 28. Redukce dále postihla zejména regionální týdeníky, církevní
a náboženská periodika a odborný a zájmový tisk. Viz BEDNAŘÍK, Petr: Český tisk v letech 1945–
1948 . In Končelík, Jakub – Köpplová, Barbara – Prázová, Irena – Vykoukal, Jiří (eds.): Rozvoj české
společnosti v Evropské unii. III, Média, Teritoriální studia. Praha, Matfyzpress, 2004, s. 132–144.

9

naplňoval zájmy komunistické ideologie a sloužil jako nástroj k jejich šíření, hájení
a propagaci.29
V listopadu roku 1945 se konal v Praze první světový sjezd studenstva,
který měl podle Rudého práva světu ukázat, že se Československo ubírá správným
politickým směrem, a obhájit oprávněnost požadavků na poválečný odsun Němců,
protože „pro stát mohou za hranicemi očitá svědectví studentů vykonat více
než kterákoliv jiná propaganda.“30
16. listopadu informovalo Rudé právo o zasedání prozatímního Národního
shromáždění předchozího dne, na němž z úst předsedy Josefa Davida zazněla mimo jiné
i vzpomínka na pohřeb Jana Opletala a následnou manifestaci v pražských ulicích.
Ve svém projevu označil Opletala za mučedníka a vysokoškolské studenty za následný
první prapor vzpoury proti německému útlaku. Zatímco se tak 15. listopad
dle Davidových slov stal symbolem odvahy k boji, 17. listopad vešel do dějin
jako památník sadistické krutosti a zvrhlosti německého národa, který je „nacistickým
morem nakažený.“31
Památku Opletala uctil i prezident Edvard Beneš, který udělil československý
válečný kříž jeho pozůstalým. Rudé právo v článku taktéž z 16. listopadu vyňalo tu část
z prezidentova projevu, v níž Beneš zdůraznil politický význam událostí 17. listopadu
1939 jako prvního odporu domova proti nacismu, který zároveň zavazuje
československé studentstvo, aby kráčelo ve šlépějích svých předchůdců a intenzivně
pracovalo pro blaho lidu a národa.32 V tomtéž vydání novin vzpomínal na Opletala
i autor J. Linhart ve svém článku s názvem I mrtví vítězí, v němž připomněl okolnosti,
za jakých mladý student zemřel, a bojovného ducha, který zavládl mezi lidem po jeho
pohřbu, jehož však vzápětí vystřídal děs a hrůza okupačních let, než „zaduněly ruské
tanky a země, pro jejíž nesmrtelnost Jan zemřel, zajásala osvobozením.“ 33 V závěru

29 Spolu s posilováním komunistické moci postupně sílil i vliv Rudého práva, v roce 1947 již jeho
průměrný denní náklad dosáhl přibližně půl milionu výtisků, čímž se řadil mezi nejčtenější listy v
zemi a tuto pozici si udržel až do roku 1989. Viz BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara
KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 233.
30 (rek). Hlavní úkoly studentského sjezdu. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany
Československa. 1945, roč. 25, č. 161, s. 2.
31 NESG. Parlament vzpomněl 15. listopadu 1939: Řada vládních návrhů předložena parlamentním
výborům. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. 1945, roč. 25, č. 162, s.
2.
32 NESG. Válečný kříž studentskému hrdinovi. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany
Československa. 1945, roč. 25, č. 162, s. 2.
33 LINHART, J. I mrtví vítězí: Vzpomínáme Jana Opletala. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické
strany Československa. 1945, roč. 25, č. 162, s. 3.
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prohlásil, že jeho jméno nikdy nezemře, protože v sobě nese představu nezdolnosti
českého národa, který stále kráčí pod jeho vedením.
Ve výroční den 17. listopadu 1945 věnovalo Rudé právo studentské tématice
téměř celou titulní stranu, na níž nejen vzpomínalo na osud českých vysokoškoláků
během války, ale také vítalo zahraniční studenty, kteří v rámci Mezinárodního dne
studenstva zavítali do Prahy. Přibližně čtvrtinu titulní strany tvořil článek Jiřího Hájka,
v němž autor oslavuje 17. listopad jako svátek a symbol jednoty všech protifašistických
sil, zejména té studentské, která se v boji za národní svobodu nezalekne žádných obětí. 34
Na straně třetí byly otištěny reportáže K. Vaňka, účastníka Opletalova pohřbu, a
J. Linharta, svědka nacistického útoku vůči studentům, v nichž detailně a barvitě popsali
nejen historické události, ale i atmosféru doby, pocity a myšlenky zúčastněných, opět
s důrazem na statečnost a duševní sílu mladých lidí. „A když nás druhého rána odváželi
do Německa, zrodilo se v každém odhodlání, že vytrváme v tomto nerovném zápase
až do konce.“35
I následujícího dne, 18. listopadu 1945, informovala titulní strana Rudého práva
své čtenáře o zahájení studentského sjezdu a jejich manifestaci za studentský mír, čím
podle listu mladí lidé z celého světa úspěšně navázali na tradici z roku 1939. Jak psal
v úvodníku Zdeněk Nejedlý, kongres si kladl za cíl i šíření vzdělání mezi méně
privilegované vrstvy společnosti a lepší budoucnost studujících lidí, k níž jim otevřela
dveře vítězná Rudá armáda.36 O odkazu sedmnáctého listopadu pojednávala i celá třetí
strana, jíž vévodil článek profesora Karlovy univerzity Jana Mukařovského. Neupínal se
ve svém textu k minulosti, ale naopak nahlížel na 17. listopad z hlediska významu
pro budoucnost národa. Uvedl, že české univerzity během války potvrdily
své nenahraditelné místo ve společnosti a schopnost pozvednout svůj hlas v osudových
a těžkých chvílích. „Byly zavřené, aby umlkly, ale právě svým mlčením volaly.“ 37
Nad posláním studentů se zamyslel ve svém příspěvku i Jan Kazimour, předseda Svazu
českého studenstva, podle jehož názoru je mnohem širší než samotné studium a cesta
za vzděláním. Mladí lidé dle jeho slov budou kráčet bok po boku s pracující třídou,
budou propagátory a iniciátory pokroku a nových myšlenek a šiřitelé politické a kulturní
34 HÁJEK, Jiří. O tradici 17. listopadu. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany
Československa. 1945, roč. 25, č. 163, s. 1.
35 LINHART, J. Před šesti lety zvedli studenti prapor odboje: Noc před kulomety. Rudé právo: Ústřední
orgán Komunistické strany Československa. 1945, roč. 25, č. 163, s. 3.
36 NEJEDLÝ, Zdeněk. Slavné zahájení studentského Congressu: Studentský den. Rudé právo: Ústřední
orgán Komunistické strany Československa. 1945, roč. 25, č. 164, s. 1.
37 MUKAŘOVSKÝ, Jan. K sedmnáctému listopadu. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany
Československa. 1945, roč. 25, č. 164, s. 3.
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osvěty.38 Marie Pujmanová a Michal Sedloň věnovali po jedné básni vzpomínce
na popravené studenty a jejich nehynoucí památce.
O dva dny později, 20. listopadu 1945, hlásalo Rudé právo, že památka padlých
studentů byla uctěna pietním aktem v Ruzyni a položením základního kamene
k Akademickému domu za přítomnosti prezidenta Beneše. Po následující dny noviny
detailně popisovaly i další akce v rámci světového sjezdu studentů a po jeho skončení
zdůraznily úkoly, které na české studentstvo čekají – z poválečných sutin pomoci
vystavět nová města, v nichž budou žít dobří lidé, a prosazovat jednotu a mír.

2.3 Obraz listopadu 1939 v Mladé frontě
První číslo Mladé fronty vyšlo 9. května 1945, tedy v ten samý den, kdy byla
osvobozena Praha. S průměrným denním nákladem 80 tisíc výtisků se tento list Svazu
české

mládeže

pod

vedením

šéfredaktora

Jaromíra

Hořce

stal

jedním

z nejpopulárnějších deníků v zemi.39
Mezinárodní sjezd studentů se stal jedním z hlavních témat listopadu 1945
i v Mladé frontě. 15. listopadu otiskla jeho kompletní program, doplněný o odkazy na
minulost jako připomenutí, co vzniku studentského svátku předcházelo. List popsal 17.
listopad 1939 jako den, kdy Němci poprvé narazili na masový odpor, který, přestože byl
bezbranný, museli zlomit brutálním násilím, a zasadil jej do mezinárodního kontextu,
kdy „výkřik Prahy zburcoval celý svět“40 a 17. listopad se stal dnem studentských
manifestací v různých částech světa.
Mladá fronta taktéž otiskla 16. listopadu zprávu o projevu Josefa Davida
během schůze Prozatímního Národního shromáždění, v porovnání s Rudým právem
však nabídla čtenáři jeho celé znění a naopak se již nezmínila o výstupech jiných
politiků a dalších bodech schůze, jako tomu učinilo Rudé právo. V perexu jej ohodnotila
jako velmi důležitý projev, v němž David vysvětlil účel studentského odboje

38 KAZIMOUR, Jan. Poslání studenstva v národě. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany
Československa. 1945, roč. 25, č. 164, s. 3.
39 Například v roce 1948 byla Mladá fronta čtvrtým nejvíce čteným deníkem v zemi. Největší průměrný
náklad mělo Rudé právo (přibližně milion výtisků), na druhém místě Práce (dvě stě tisíc výtisků) a
Svobodné slovo (cca 150 tisíc výtisků. Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr
ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 128.
40 NESG. Zajímavosti o sedmnáctém listopadu: Výkřik Prahy zburcoval celý svět. Mladá fronta: Deník
Svazu české mládeže. 1945, roč. 1, č. 161, s. 2.
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za nacistické okupace a vyzdvihl účast mládeže na vítězném boji proti nejtemnějším
proudům světových dějin.41
„Ať žije Světový sjezd studenstva v Praze, 17. listopad!“ hlásala Mladá fronta
na titulní straně čísla ze dne 17. listopadu 1945 a přeložila tento titulek do čtyř
světových jazyků – ruštiny (umístěné přímo pod českým zvoláním), angličtiny,
francouzštiny a španělštiny. Pod fotografií prezidenta Edvarda Beneše otiskla redakce
celý jeho projev k zahájení Mezinárodního studentského dne, opět bez jakéhokoliv
zásahu, na třetí straně vyšly jeho překlady ve výše zmíněných jazycích. Prezident v něm
vyzval mladé studenty, aby následovali odkaz svých předchůdců a stali se rytíři nového
království pravdy, svobody a sociálního pokroku.42
Redakce věnovala tomuto tématu velký prostor, většina článků z vydání
17. listopadu byla věnována právě událostem před šesti lety. Své místo v dolní části
titulní strany tak získalo i oznámení o provolání Ústředního svazu československého
studenstva, v němž stálo, že „uvědomělé studenstvo chce býti i v budoucnosti
předvojem lidu tak, jako tomu bylo v listopadu 1939, kdy protestovalo proti fašistickým
vetřelcům“ a bylo zakončeno hesly: „Všichni k své práci! Všichni splnit vládní
program! Všichni za skutečnou demokratickou svobodu!“43
Mladá fronta

ve svých textech

nejen kladla

důraz

na budoucnost

a nezaměnitelnou roli mladých lidí při jejím utváření, ale obracela se i zpět do minulosti
a nabízela čtenářům odpovědi na otázky, co útokům nacistů předcházelo, jakou účast
při nich hrála česká policie či kdy byli studenti propuštěni z koncentračních táborů.
Redakce mimo to tvrdila, že všechna bezpráví a všechny zločiny Němců budou
spravedlivě potrestány, neboť mnoho důkazních materiálů se jim údajně nepodařilo
zničit.44 Jmény válečných obětí kritizovala nacistické zločiny a jejich hrůznost a volala
po nemilosrdných procesech s těmi, kteří se jich dopustili. „Žalují tisíce hrobů, žalují
desetitisíce umučených jmen ve všech koncentračních táborech … jejich památka žije
a bude žít věčně v srdcích našeho národa i všeho svobodného lidstva.“45
Následující číslo 18. listopadu 1945 bylo taktéž z většiny věnováno studentům
a zahájení jejich sjezdu. Od jiných vydání se odlišovalo barvou na titulní straně, modrý
41 NESG. Předseda Prozatímního Národního shromáždění J. David: Vzdávám čest zápasu našeho
studenstva. Mladá fronta: Deník Svazu české mládeže. 1945, roč. 1, č. 162, s. 3.
42 NESG. Projev prezidenta Československé republiky dr. E. Beneše k zahájení Mezinárodního
studentského dne v Praze. Mladá fronta: Deník Svazu české mládeže. 1945, roč. 1, č. 163, s. 1.
43 NESG. Provolání Ústředního svazu čs. studenstva. Mladá fronta: Deník Svazu české mládeže. 1945,
roč. 1, č. 163, s. 2.
44 HRONEŠ, V. Připravený zločin: Němci chtěli zdeptat naději národa. Mladá fronta: Deník Svazu
české mládeže. 1945, roč. 1, č. 163, s. 2.
45 Tamtéž, s. 2.
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byl název listu i logo 17. XI.: 1939-1945 v dolní části stránky. Úvodník porovnává
současný listopad s tím před šesti lety – zatímco před tím zněly v porobené Praze
výstřely, o šest let později hřmí ve svobodném hlavním městě jásot a zpěv. Redakce
vyjádřila svou hrdost nad tím, že celý svět pochopil význam studentského odboje
v listopadu roku 1939 jako boje proti fašismu a barbarství za svobodu, mír a kulturu.
Pražské manifestace v rámci zahájení sjezdu dokazují podle Mladé fronty vřelý postoj
mladých lidí k tvořivé práci, určené pro blaho národa.46 Mnoho zdaru studentům popřál
i prezident Beneš, jehož řeč redakce vydala v celém znění a opět s překlady
do světových jazyků, a ministr zahraničních věcí Jan Masaryk a ministr školství
a osvěty Zdeněk Nejedlý, dle něhož hlavní význam říjnu a listopadu 1939 spočíval
ve smazání potupy, která na zemi lpěla po kapitulaci v roce 1938.47
Mladá fronta na následující straně zformulovala úkoly, které leží před celým
národem studenty nevyjímaje, jak je přednesl Beneš. Jako první úkol se stalo vyřešení
německé a maďarské otázky tak, aby se vytvořil skutečný národní stát Čechů a Slováků,
dále vyřídit si vnitřní spory ve státě, zlikvidovat veškeré zlé dědictví po fašismu
a především si uvědomit, že nově tvořená demokracie je lepší než kdykoliv předtím. 48
Ivan Osvald na následující straně dodává, že Čechoslováci byli vždy shovívaví
k Němcům, kteří žili jejich území, avšak právě z jejich řad vyšli ti největší vrazi. Dříve
potlačovaný lid má tedy dle jeho slov plné právo na to, aby nyní společné soužití už
netoleroval. „Válka nás sjednotila, svoboda nás nesmí rozdělit. Sjednoceni
budujeme.“49
Další strany přinesly dobové fotografie zobrazující výjevy z dob okupace
s popiskem „Šest dlouhých, těžkých let nejkrutější poroby, hrůzy a prázdnoty“. Ponurá
atmosféra se však na následující straně mění v čirý optimismus z přicházející
budoucnosti, kterou přináší kresba mladého chlapce, jenž v jedné ruce drží státní vlajku
a v druhé zbraň a poznámka: „Světová jednota studenstva stane se zárukou míru
a demokracie“.50

46 NESG. Světový sjezd studentstva zahájen: Před šesti lety a dnes. Mladá fronta: Deník Svazu české
mládeže. 1945, roč. 1, č. 164, s. 1.
47 NESG. Světový sjezd studentstva zahájen: Nebylo generace, na kterou by čekaly úkoly tak
veliké. Mladá fronta:. 1945, roč. 1, č. 164. s. 1.
48 NESG. President republiky přijal vysokoškolské delegace: Naše studentstvo splnilo svou historickou
úlohu. Mladá fronta: Deník Svazu české mládeže. 1945, roč. 1, č. 164, s. 2.
49 OSVALD, Ivan. Den jako ostatní a jméno jako druhé. Mladá fronta: Deník Svazu české mládeže.
1945, roč. 1, č. 164, s. 3.
50 NESG. Němečtí studenti byli mezi prvními harcovníky nacismu a fašismu. Mladá fronta: Deník
Svazu české mládeže 1945, roč. 1, č. 164, s. 4.
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Po následující dny přinášela Mladá fronta detailní zprávy o programu
probíhajícího studentského sjezdu, například o promoci in memoriam popravených
a umučených studentů dne 19. listopadu či o položení základního kamene k památníku
17. listopadu. Básník Pavel Kohout ve své básni s názvem Již nikdy 17. listopad odmítl
válku, označil ji jako hrůznou a zbytečnou a pronesl, že se již nikdy nesmí opakovat.
„Za stopy krve na ruzyňských zdech, za všechny hrůzy vlekoucích se dnů... a tvou ránu,
Jene Opletale, prvního z prvních, který pro nás pad, musíme hřmít to heslo dále –
již nikdy listopad!“51

2.4 Listopad 1939 a Lidová demokracie
Po skončení druhé světové války některým deníkům byla umožněna i další
existence, ovšem byly nuceny změnit svůj název, aby tak signalizovaly svůj odstup
od vlastní minulosti. Toto opatření se týkalo i Lidových listů, které od roku 1945 nesly
název Lidová demokracie a vycházely i nadále jako ústřední orgán Československé
strany lidové.52
Listopadová vydání Lidové demokracie roku 1945 ožila mezinárodním
studentským sjezdem i vzpomínáním na kruté zákroky nacistů vůči českým studentům.
14. listopadu vyšel v listu rozhovor s předsedou kongresu Vojtěchem Jandečkou,
který představil jeho program a uvedl, že 28. října a 15. listopadu 1939 vysokoškolské
studentstvo svým otevřeným odporem vůči okupační moci před celým světem
prokázalo, že je hodno zakladatele své univerzity Karla IV., a 17. listopad byl jen
logickým důsledkem jeho nesmlouvavého postoje. „Jestliže jsme měli se ctí
před dějinami obstát, muselo dojít k demonstracím.“53
Lidová demokracie povětšinou na své titulní straně v její levé části umístila
úvodník, přepis projevu či vyjádření, jehož autorem byla zpravidla osobnost veřejně
činná, která nebyla zaměstnancem redakce. 15. listopadu tak vyšel článek Františka
Hály, ministra pošt, římskokatolického kněze a předního politika Československé strany
lidové, který v něm vytyčil spojitost mezi událostmi listopadu 1939 v Praze a Paříži.
Nacistická

perzekuce

nastala

podle

jeho slov tak brzy po manifestacích,

51 KOHOUT, Pavel. Již nikdy 17. listopad. Mladá fronta: Deník Svazu české mládeže. 1945, roč. 1, č.
167, s. 2.
52 Šéfredaktorem Lidových listů byl v poválečné době Josef Doležal. V roce 1947 dosáhl list
průměrného denního nákladu 185 tisíc výtisků. Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr
ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 233.
53 NESG. Naše studenstvo připraveno přivítat své hosty: Rozhovor s předsedou kongresu dr. V.
Jandečkou. Lidová demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1945, roč. 1, č. 157. s. 3.
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protože „německým vetřelcům“ přišly nevhod činnosti českých politiků v exilu,
zejména uznání československé vlády v Paříži a poté v Londýně, v Americe
a v Rusku.54
Další den, 16. listopadu, vyšel úvodník profesora Karlovy univerzity Arnošta
Malovského-Weniga, jenž byl přímým svědkem Opletalova pohřbu, a prostřednictvím
Lidové demokracie předal čtenářům přímé svědectví z role vysokoškolského pedagoga,
plné detailů a subjektivního hodnocení situace. Ani Lidová demokracie toho dne
nevynechala zprávu o poctě obětem 17. listopadu, kterou učinilo Prozatímní Národní
shromáždění v rámci své schůze, na rozdíl od Rudého práva a Mladé fronty však
vystoupení politiků hodnotila: „Některé projevy byly snad řečnicky působivé, zaznívaly
však rušivě politickostranickým a třídním zabarvením a vymykaly se z dosavadního
rámce parlamentní věcnosti.“55
17. listopadu 1945 otiskla Lidová demokracie na titulní straně fotografii, na níž
prezident Beneš odevzdává vyznamenání sourozencům Opletala na Pražském hradě,
a pod ní záznam Benešova projevu z rozhlasového vysílání. Úvodník v den výročí
nacistického útoku proti české vzdělanosti sepsal opět ministr pošt František Hála
a věnoval jej vzpomínce na popravené studenty a zemřelého Opletala. Oběti podzimních
událostí roku 1939 označil jako nositele duchovní tradice, která překročila hranice malé
země a zažehla ve všech národech myšlenku obrany ducha proti nevolnictví, zvířeckosti
a barbarství. Opletalovo jméno se dle jeho slov stalo symbolem odporu a statečnosti
ducha proti záměrům světovlády hrubé síly, a to v mezinárodním měřítku. „Neznámé
jméno příslušníka malého národa je povýšeno na symbol veliké vše sjednocující
ideje.“56
Osobní vzpomínku na poslední dny jednoho z devíti popravených, profesora
Jana Weinerta, věnoval jeho přítel Václav Novák. Nikdy prý neprozradil, o čem hovořil
se svými studenty, ale jen pár dnů před jeho popravou byl bledý, nervózní a stěžoval si
na nespavost.57 Na mrtvé zavzpomínal básní Zdeněk Mikšovský: „...Ó, spěte klidně,

54 HÁLA, František. 17. listopad v Praze a Paříži. Lidová demokracie: Orgán Československé strany
lidové. 1945, roč. 1, č. 158, s. 1.
55 NESG. Národní shromáždění vzdalo poctu obětem 17. listopadu: Hlasování o vládním prohlášení ve
středu. Lidová demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1945, roč. 1, č. 158, s. 1.
56 HÁLA, František. Zářivý příklad oběti. Lidová demokracie: Orgán Československé strany lidové.
1945, roč. 1, č. 160, s. 1.
57 NOVÁK, Václav. Z posledních dnů J. Weinerta: Památce jednoho z prvních devíti. Lidová
demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1945, roč. 1, č. 160, s. 2.
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nejste zapomněni, myslíme na vás každé hodiny. Jste hodni nejsladšího země snění, vám
právem patří dík i vavříny!“58
Redaktor Lidové demokracie Jiří Roubal napsal rozsáhlý článek s názvem
Záměrně připravený 17. listopad 1939, který vyšel v novinách následujícího dne. Autor
zdůraznil, že německé úřady už měsíce před 17. listopadem hledaly sebemenší záminku
k tomu, aby útok proti studentům a profesorům mohli realizovat. Očekávaly podle něj,
že dříve či později nastane „28. říjen“, neboť němečtí okupanti silně porušovali zásady
pro svobodný vývoj země. Podle Roubala ilegální hnutí odporu pracovalo
a připravovalo demonstrace delší dobu, a není tedy pravda, že by po Opletalovu pohřbu
vznikly náhodně a impulsivně. „Studenstvo rostlo svou solidaritou a smrt jejich hrdiny
rozhodila vzdor do všech tváří.“59 Svá tvrzení podložil Roubal argumenty, že již kolem
čtvrté hodiny ranní dorazil do ruzyňského nádraží vlak s osobními vagony, který jen
o několik hodin později naložil studenty a odvezl je do Sachsenhausenu. Od stráží
v tamějším koncentračním táboře se studenti prý dozvěděli, že jejich transport tam byl
očekáván již před měsícem.60

2.5 Komparace mediálních obrazů listopadu 1939 ve vybraných denících
Po osvobození země v roce 1945, tedy šest let od uplynutí útoku nacistů
proti české vzdělanosti, mohla média konečně nabídnout veřejnosti informace
o listopadových událostech roku 1939 a připomenout jejich oběti. V listopadu roku
1945 Rudé právo, Mladá fronta i Lidová demokracie věnovaly velkou část svého
obsahu právě této tématice, během tohoto měsíce celkem vyšlo v Rudém právu 21
článků na toto téma, v Mladé frontě 24 článků a v Lidové demokracii dohromady 17
článků.
Vybrané listy vyzdvihovaly památku popravených a vězněných studentů
a profesorů, naopak ve vztahu k Němcům nezastíraly nenávist – nezřídka se v článcích
objevila přízviska jako barbaři, zvířata, hyeny a podobně, volaly po spravedlnosti a
konkrétně Rudé právo používalo připomínky válečných zločinů jako argument pro
oprávnění odsunu Němců z československého území. Studentské a profesorské oběti

58 MIKŠOVSKÝ, Zdeněk. Sedmnáctý listopad. Lidová demokracie: Orgán Československé strany
lidové. 1945, roč. 1, č. 160, s. 3.
59 ROUBAL, Jiří. Záměrně připravený 17. listopad 1939: Akta presidia SNB v Praze dokladem. Lidová
demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1945, roč. 1, č. 161, s. 3.
60 Tamtéž, s. 3.
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17. listopadu a Jana Opletala popisovaly noviny jako hrdiny, kteří se jako první odvážili
vzepřít se tvrdé okupační moci, čímž se staly symboly odvahy a boje za svobodu.
Především v Rudém právu se projevoval stále rostoucí vliv komunistů, orientace
na Sovětský svaz a prosazování komunistických ideálů. Rudé právo i Mladá fronta
nadšeně oslavovaly mezinárodní studentský sjezd jako pokračování v tradici
listopadových obětí, která zajistí jednotu, mír, společné budování a světlejší budoucnost.
Lidová demokracie jako jediný list z těchto tří zkritizovala některé kroky a projevy
politiků, pokud je považovala za účelné v rámci jejich strany a nepohlížela
na listopadové události roku 1939 jako na prostředek k obhajobě soudobého politického
směřování. Zároveň neopomíjela roli Spojených států amerických při osvobozování
země, zatímco Rudé právo a Mladá fronta oceňovaly pouze zásluhy Sovětského svazu.
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3. Mediální obraz listopadových událostí v roce 1949
3.1 Postavení médií a jejich role ve společnosti v roce 1949
Převzetí politické moci komunisty v únoru 1948 výrazně ovlivnilo i chod médií,
která se ocitla v područí KSČ jako rozhodující politické síly a sloužila k prosazování
jejích zájmů. Komunisté tak vytvořili totalitní systém médií, který byl založený zejména
na kontrole vydávaných obsahů a personálním obsazením jednotlivých redakcí. Práce
novináře se posuzovala dvěma základními kritérii, jimiž byla služebnost a stranickost.61

3.2 Desetileté výročí listopadového útoku v Rudém právu
Na začátku listopadu 1949 přinášelo Rudé právo informace o průběhu
Mezinárodního týdne studenstva, jenž probíhal od 10. listopadu do 17. listopadu v 54
zemích, které byly sdružené v Mezinárodním svazu studenstva. Jak Rudé právo
zdůraznilo, tato akce se konala ve znamení zvýšeného boje mládeže a studentů za
světový mír.62
16. listopadu proběhla v Poslanecké sněmovně veřejná schůze kulturního výboru
Národního shromáždění, na níž se připomněly události před deseti lety. Zúčastnil se jí
mimo jiné předseda Národního shromáždění Oldřich John, ministr školství, věd a umění
Zdeněk Nejedlý, rektoři vysokých škol a zástupci zahraničních studentů. V proslovech
politiků, jak je předalo veřejnosti Rudé právo následujícího dne na titulní straně, bylo
kromě zemřelého studenta Jana Opletala zmíněno jméno druhé oběti z demonstrací 28.
října 1939, dělníka Václava Sedláčka. Deset let od jejich smrti došlo podle přepisu
projevu poslance Ladislava Koubka Rudým právem konečně ke sbratření dělníků a
studentů, kteří společně budují socialistický život v osvobozeném státě. Další politici ve
svých řečech kladli důraz na to, aby se vysoké školy přimknuly k úzce k pracujícím
vrstvám, zejména k dělnictvu, protože jen tak mohou plnit své poslání. 17. listopad
představili jako podnět pro rychlý vývoj země a inspiraci ze sovětských vysokých
škol.63
61 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010, s. 171
62 ČTK. Mezinárodní týden studentstva se slaví v 54 zemích. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické
strany Československa. 1949, roč. 29, č. 265, s. 2.
63 Konkrétně se jednalo o projev rektora brněnské univerzity Františka Trávníčka a poslance Národního
shromáždění Miloslava Valoucha. Viz NESG. Kulturní výbor NS vzpomíná výročí 17. listopadu.
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V tomtéž vydání Rudé právo otisklo celé znění projevu Joži Grohmana,
předsedy Mezinárodního svazu studenstva. I on vytyčil význam oslav 17. listopadu
jako podporu boje za mír proti jeho narušovatelům, konkrétně proti „válečným štváčům
vedeným anglo-americkými imperialisty“.64 Studenti dle jeho slov navazují na tradici
z roku 1939 a staví se do řad bojovníků za národní nezávislost národů koloniálních
a závislých zemí, za demokratizaci výchovy a lepší budoucnost. V tomto boji však
dle Grohmana neuspějí, budou-li na něj sami, musí se proto opřít o pracující lid.65
O významu 17. listopadu napsal do stejného čísla rozsáhlý příspěvek i Jiří
Pelikán, předseda Ústředního akčního výboru vysokých škol. Kořeny nacistických
útoků na české vysoké školství on spatřoval v existenci světového imperialismu, který si
dle něj zcela záměrně v hitlerovském fašismu vytvořil katanský oddíl, určený ke zničení
jakéhokoliv pokroku. Nebezpečí podle Pelikána hrozí zejména od amerických
imperialistů, kteří si chtějí podmanit a zamerikanizovat celý svět, a to podobnou cestou
jako fašisté, od jednotlivých vražd až k masovým jatkám. S důrazem na společně
prolitou krev studenta a dělníka (Opletala a Sedláčka) uvedl, že hlavním odkazem 17.
listopadu 1939 je proto budování jednoty, bratrství a míru.66

3.3 Zobrazení listopadu 1939 v Mladé frontě
Desetileté výročí v roce 1949 velmi připomínala i Mladá fronta, často také
v souvislosti s oslavami v rámci Mezinárodního studentského týdne, jejichž hlavní
význam byl i dle postoje tohoto listu vytvoření obrazu pevné jednoty pokrokového
studentstva a podpora světového míru. Titulek úvodní strany čísla ze dne 17. listopadu
1949 - „Odkaz 17. listopadu – bojovat za mír“ toto stanovisko dokládal.
Mladá fronta neprezentovala násilnosti 17. listopadu před deseti lety pouze
jako historickou událost, ale nahlížela na ně také jako na „tradici, z níž třeba
vyzdvihnout vše, co ukazuje další cestu vpřed.“67 V den výročí přinesl deník zprávu
o schůzi akademického senátu v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
během níž promluvil tehdejší rektor univerzity Jan Mukařovský, jenž pronesl, že
Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. 1949, roč. 29, č. 270, s. 3.
64 GROHMAN, Joža. Studenstvo v boji za mír. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany
Československa. 1949, roč. 29, č. 270, s. 4.
65 Tamtéž, s. 4.
66 PELIKÁN, Jiří. Poučení a odkaz 17. listopadu 1939. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické
strany Československa. 1949, roč. 29, č. 270, s. 4.
67 (ev). Odkaz 17. listopadu - bojovat za mír: Zahájení oslav 17. listopadu. Mladá fronta: Deník
Československého svazu mládeže. 1949, roč. 5, č. 269, s. 1.
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největší službou studentů míru je co nejvíce aktivní účast při budování socialismu,
přičemž svou sílu naleznou jedině v úzké spolupráci s dělnickou třídou.68
„Vpřed za světový mír,“ hlásal list v témže vydání ve speciální celostránkové
příloze věnované tomuto tématu. Články na této stránce byly určené zejména
pro studující čtenáře a měly výchovný a poučující charakter. Redakce kritizovala
dřívější akademickou svobodu, která prý umožňovala existenci věčných a líných
studentů, zdržujících ty poctivé, „pokrokové“, a naopak pochválila novou organizaci
vysokého školství, jenž značně napomáhá zintenzivnění studia, a tím i udržení míru.69
Období mezi lety 1939 a 1949 nazvala Mladá fronta jako desetiletí, jímž český
a slovenský pracující lid prošel od nejhoršího ponížení přes válečné strádání
až ke slavné přítomnosti. Obvinila kapitulantskou buržoazii, která společně s buržoazií
zahraniční vpustila okupanty na české území, a zapříčinila tak všechny dramatické
válečné

události.

Zatímco

západoevropská

buržoazie

podporovala

americké

imperialisty, jejichž jediným majetkem je dle novin pracující lid, v Československu
si právě tento pracující lid vydobyl šťastnou socialistickou budoucnost. 70 Mladá fronta
zároveň varovala, že přestože v Československu již opakování 17. listopadu 1939
v žádném případě nehrozí, v některých zemích stále k podobným akcím dochází,
konkrétně zmínila Řecko, Španělsko, Itálii či Jižní Koreu. Viníkem už ale dle ní není
hitlerovský imperialismus, nýbrž imperialismus západoevropský, jenž jako hlavní zbraň
používá Marshallův plán.71

3.4 Vzpomínání na listopad 1939 Lidovou demokracií
Oslavy Mezinárodního studentského týdne ohodnotila Lidová demokracie
jako významné manifestace za mír, národní nezávislost a demokratizaci vzdělávání.
17. listopadu 1949 na své titulní straně ale zdůraznila, že studenti v západní části světa
jsou vystaveni pronásledování a útlaku, proto, nejen ti českoslovenští, musí dbát
68 (ev). Odkaz 17. listopadu - bojovat za mír: Zahájení oslav 17. listopadu. Mladá fronta: Deník
Československého svazu mládeže. 1949, roč. 5, č. 269, s. 1.
69 Mladá fronta v souvislosti s reorganizací školství po únoru 1948 označila jako největší přínos pro
studenty i celou společnost kolektivní studium a jeho plánování, pečlivou organizaci ze strany
profesorů a smysluplné využívání volného času studentů. Viz NESG. Vpřed za světový mír:
Upevněním jednoty pracující a studující mládeže. Mladá fronta: Deník Československého svazu
mládeže. 1949, roč. 5, č. 269, s. 3.
70 NESG. Odkaz 17. listopadu - boj za socialistickou budoucnost. Mladá fronta: Deník
Československého svazu mládeže. 1949, roč. 5, č. 269, s. 3.
71 NESG. Ještě dnes jsou 17. listopady!. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1949,
roč. 5, č. 269, s. 3.
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o obranu míru a pokroku, aby k ničemu takovému v Československu dojít nemohlo.
Den 17. listopadu „bude všem lidem výstrahou i ponaučením, jakož i povzbuzením
k dalšímu usilování o upevnění světového míru.“72 Na straně následující informovala
o schůzi kulturního výboru Národního shromáždění a projevech jednotlivých politiků,
jež během ní zazněly, způsobem i rozsahem téměř stejným, jako učinilo Rudé právo.
V rubrice s názvem Denní zprávy na třetí straně v témže čísle zavzpomínala
Lidová demokracie na historické pozadí nacistického útoku a nabídla čtenářům stručný
souhrn dne, kdy „české vysokoškolské studentstvo životy, krví a utrpením platilo za to,
že dalo velmi silně najevo, že český národ se nesmířil a nesmíří s nacistickou okupací,
že dál věří ve svou svobodu.“73 Dodala, že i přes nacistickou hrubost a násilí,
se okupantům nikdy nepodařilo vzdor českého národa zcela potlačit, a proti fašismu
musí nyní pokračovat v boji nikoli pouze studentstvo, ale celá společnost.74

3.5 Komparace mediálních obrazů listopadu 1939 ve vybraných denících
V roce 1949 se média již zodpovídala za svůj obsah a činnost nikoli veřejnosti,
ale výhradně Komunistické straně Československa, a jejich úkolem bylo prosazovat
zájmy této hlavní politické síly, tedy dodávat čtenářům pouze ty zprávy,
které odpovídaly myšlenkám a zásadám komunistické ideologie, a tomuto novému
modelu veřejné komunikace odpovídal i obraz listopadu 1939 prezentovaný nejen
Rudým právem, Mladou frontu a Lidovou demokracií, ale i dalšími listy.
Na popravování a zatýkání studentů a profesorů a zavření českých vysokých
škol nacisty v listopadu 1939 vzpomínaly uvedené tři deníky téměř stejným způsobem –
historické skutečnosti povětšinou ustoupily do pozadí, důraz byl kladen na jejich
význam zejména v souvislosti s pohledem do budoucnosti, která, jak komunisté a média
slibovaly, bude zářná a šťastná, pokud studentstvo bránit mír. Z ideologického důvodu
byla, na rozdíl od roku 1945, zmiňována i smrt mladého dělníka Václava Sedláčka
během demonstrací 28. října. Skutečnost, že za vyjadřování odporu vůči okupantské
nadvládě zaplatili životem právě dělník a student (Jan Opletal), využila komunistická
propaganda k výzvě studentům, aby se připojili k dělnické třídě a socialistickou
budoucnost budovali spolu. Média tak aktivně podporovala jednu z hlavních myšlenek
72 NESG. Světový den studenstva. Lidová demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1949, roč.
5, č. 269, s. 1.
73 (či). 17. listopad. Lidová demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1949, roč. 5, č. 269, s. 3.
74 Tamtéž, s. 3.
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komunismu, a to tu, že si lidé mají být rovni, a že dělnická třída jakožto iniciátorka
revolučního hnutí by měla být hlavním nositelem moci v zemi.
Pojem 17. listopad sloužil zájmům komunistické moci i v boji proti západnímu
světu a obhajobě socialistické společnosti. Média totiž masově upozorňovala, že
se podobné události mohou v Československu opakovat, pokud lidé nebudou bránit mír
proti západním imperialistům, ba dokonce, že se v mnoha zemích západního světa dějí.
Tímto způsobem obhajovala KSČ prostřednictvím médií svůj politický režim, ostře
kritizovala Ameriku a západní Evropu a obviňovala je z válečných snah a navazování
na fašistické myšlenky. Právě probíhající studená válka mezi západním a východním
světem se tak zřetelně odrážela i v československých periodikách.
Listopadovému tématu nejvíce prostoru ze zkoumaných třech deníků věnovala
Mladá fronta, nejméně Lidová demokracie. V listopadu 1949 vyšlo v Rudém právu
celkem 7 článků s touto tématikou, v Mladé frontě ve stejném časovém úseku
14 článků, v Lidové demokracii 4 články.
Jednotlivé listy musely aktivně napomáhat udržovat mocenský monopol KSČ,
a proto jakákoliv názorová různorodost jednotlivých redakcí byla zcela vymýcena.
Z tohoto důvodu i Lidová demokracie, ač byla stále oficiálně orgán Československé
strany lidové, musela hlásat komunistická poselství tak, jako činila všechna média.
Přesto v porovnání s Rudým právem byl počet jejích článků, v nichž se listopad 1939
zneužil ve prospěch KSČ, mnohem nižší v poměru k celkovým článkům k tomuto
tématu, o to výrazněji se Lidová demokracie zaměřila na připomenutí historických faktů
a vzpomínku na padlé studenty.
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4. Mediální obraz listopadových událostí v roce 1954
4.1 Situace médií na počátku padesátých let 20. století
V první polovině 50. let upevňovala KSČ pod záštitou Sovětského svazu
své výhradní postavení v zemi především prostřednictvím četných politických procesů
a cílenou propagandou v tisku. Usnesením z roku 1953 byl každodenní dohled
nad mediálními

obsahy

přenesen

ze

stranických

orgánů

na

státní

správu,

podle sovětských zkušeností vznikla specializovaná cenzurní instituce s názvem Hlavní
správa tiskového dohledu, jenž jako tajná instituce měla za úkol vykonávat předběžnou
cenzuru.75

4.2 Patnáctileté výročí listopadu 1939 v Rudém právu
Rudé právo v roce 1954 psalo a vzpomínalo na události 1939 jako na varování
před hrozbou německého militarismu v souvislosti s podepsáním tzv. pařížských
dohod.76 V den výročí 17. listopadu vydalo Rudé právo článek Luďka Holubce, v němž
autor připomínal kruté postupy nacistů vůči studentům a jejich profesorům a vinil
příslušné vládní kruhy, které v Londýně a v Paříži „souhlasily se znovuvytvořením
nenáviděné nacistické wehrmacht se starými hitlerovskými generály v čele,
které souhlasily s remilitarizací západního Německa, v němž jsou revanšistické
prohitlerovské živly.“77
Možnost odvrátit tuto hrozbu může dle slov Holubce sovětská vláda,
která plánuje jednat o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti, a tak zamezit tomu,
aby se 17. listopad 1939 již nikdy nemohl opakovat. Zdůraznil, že zamezit plánům
západního Německa znovu vzkřísit nacistické ideály je společná vůle nejen
československého lidu, ale i ostatních národů, které jsou ve spojenectví se Sovětským
svazem. Vyzdvihl také nutné zapojení československé inteligence do tohoto úsilí,
75 V témže roce zaniklo ministerstvo informací v čele s ministrem Václavem Kopeckým. Viz
KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010, s. 171.
76 Tzv. pařížské dohody byly podepsány dne 23. října 1954 a jejich cílem bylo vyřešit bezpečnostní
situaci západní Evropy. Na jejich základě byla opět deklarována suverenita Spolkové republiky
Německo a jeho začlenění do vojenských struktur Západu. Viz TOMEK, Prokop. Pařížské dohody.
In: Totalita.cz [online]. 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z:
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/dohody_pariz.php
77 HOLUBEC, Luděk. 17. listopad varuje před novou hrozbou německého militarismu. Rudé právo:
Ústřední orgán Komunistické strany Československa. 1954, roč. 35, č. 318, s. 2.
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neboť ona sama nejvíce doplatila na 17. listopad před patnácti lety, a proto by měl její
největší zájem být vyvarovat se nejen dalšího násilí, ale i úpadku, vědy a kultury,
který neoddělitelně

kapitalismus

doprovází.

Vyzval,

aby

oslavy

15.

výročí

listopadových událostí posílily víru v nepřemožitelnost, sílu a jednotu národa.78
Následující den, 18. listopadu, informovalo Rudé právo o pražské manifestaci
vysokoškolských studentů, která se uskutečnila 17. listopadu, a otisklo poselství
k studentům všech zemí. Stálo v něm, že pro studenty celého světa se 17. listopad stal
symbolem společného boje proti fašistickému nebezpečí, a proto v zájmu odvrácení
nebezpečí jeho opakování pražští studenti uvítali rozhodnutí Sovětského svazu svolat
konferenci o kolektivní bezpečnosti. „Bděte a sjednoťte se v úsilí zabránit krvavému
17. listopadu! Pryč s plány na vraždění lidských životů!“79
O souhlasu pedagogů Karlovy univerzity s mírovými návrhy SSSR přineslo
Rudé právo zprávu o čtyři dny později. 27. listopadu otisklo v této souvislosti dopis
jejího tehdejšího prorektora Jana Bartušky údajně adresovaný západoněmeckým
univerzitám. Bartuška v něm připomněl hrůzy války a vyjádřil naději, že i němečtí
vysokoškolští profesoři a studenti nedovolí remilitarizací západního Německa,
která by opětovně „zotročila vědu ve službách smrti a ničení.“80

4.3 Připomenutí listopadového výročí v Mladé frontě
„Listopad, proměněn v krásu prací, krev, kterou přijal, lidu opět vrací…
A stoupá listí, stoupají i slova. A zástupy ze srdce Leninova kráčejí jarem listopadu
slova!“81 Těmito verši od básníka Jana Nohy připomněla Mladá fronta v prvních
listopadových dnech roku 1945 události, které se odehrály před 15 lety.
V den 17. listopadu vyšel na titulní straně příspěvek generálního tajemníka
Mezinárodního svazu studenstva Jiřího Pelikána, v němž byl vzpomenut v základním
obraze útok na českou inteligenci a především obsahoval výzvu, aby se nejen mladí lidé
zamysleli nad významem těchto událostí. Pelikán varoval, že v západním Německu jsou
78 HOLUBEC, Luděk. 17. listopad varuje před novou hrozbou německého militarismu. Rudé právo:
Ústřední orgán Komunistické strany Československa. 1954, roč. 35, č. 318, s. 2.
79 ČTK. Ve jménu míru v Evropě: Uskutečnit celoevropskou konferenci ještě před jednáním o ratifikaci
útočných pařížských dohod: Studentstvo pražských vysokých škol za svolání celoevropské
konference. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. 1954, roč. 35, č. 319,
s. 1.
80 BARTUŠKA, Jan. Dopis Karlovy university západoněmeckým universitám. Rudé právo: Ústřední
orgán Komunistické strany Československa. 1954, roč. 35, č. 319, s. 4.
81 NOHA, Jan. Listopad. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1954, roč. 10, č. 267, s.
1.
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v současné době dosazováni na vedoucí místa „nacističtí hrdlořezové“, mezi nimiž jsou
i přímí iniciátoři 17. listopadu, a proto má-li se zabránit jeho opakování, čestní lidé
z celého světa se musí spojit a bojovat proti pokusům o obrození německého
militarismu. V této souvislosti připomněl zásluhy Sovětského svazu na osvobození
Československa a oslavoval i jejich soudobou politiku, která „je tou nejpevnější
ochranou našich vysokých škol a jejich mírové práce.“82
Dle Pelikána nelze opomenout i další viníky, kteří kromě samotných nacistů
nesli podíl viny na událostech před patnácti lety, mezi něž zařadil domácí buržoazii
a její agenty ve studentském hnutí. Za zrádce jmenovitě označil bývalého ministerského
předsedu Rudolfa Berana, v roce 1954 již zemřelého národního demokrata Jaroslava
Preisse či novináře a spisovatele v exilu Ferdinanda Peroutku. Zásluhy naopak přiřknul
tehdejším

komunistickým

studentům,

jež

označil

jako

hlavní

organizátory

vlasteneckých demonstrací během války, a jestliže se soudobým studentům podaří být
stejně stateční, pevní a lidští jako oni, naplní poslání budovatelů socialismu a český lid
na ně bude právem hrdý.83
Listopadovému tématu věnovala Mladá fronta i celou třetí stranu, jejíž červený
titulek hlásal: „17. listopad 1939 – již nikdy!“ a pod něj umístila karikaturu Adolfa
Hitlera a zmenšeninu vyhlášky, na jejímž základě se v listopadu 1939 uzavřely všechny
vysoké školy. V úvodním článku, graficky zvýrazněném červeným rámováním,
připomněl deník hrůzy fašismu a i on varoval, že dějiny se opakují a imperialistické
kruhy se připravují k další válce. „Čeští zrádci z let okupace, Černý, Zenkl, Osuský
i ostatní chtějí i dnes pomoci na nohy vrahům našeho lidu.“84 Dle Mladé fronty
však mír ubrání Sovětský svaz, jako už ho před devíti lety nastolil ukončením války.
V Mezinárodní den studentstva by tak podle listu všichni měli společně prohlašovat:
„Ne! Nechceme nový 17. listopad 1939! Dáme všechny své síly k vytvoření kolektivní
bezpečnosti mezi národy!“85

82 PELIKÁN, Jiří. Vážné ponaučení. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1954, roč.
10, č. 275, s. 3.
83 Tamtéž, s. 3.
84 Zmínění politici, Josef Černý, Petr Zenkl a Štefan Osuský, byli členy Rady svobodného
Československa, organizace, která zastupovala československý exil po převzetí moci komunisty v
roce 1948 a kladla si za cíl obnovit v Československu demokratické zřízení státu. Viz CAJTHAML,
Petr. Rada svobodného Československa: Pokus o vrcholovou organizaci českého a slovenského
exilu[online]. 2010[cit. 2013-04-20]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/rsc.php
85 NESG. Studenti a mládež celého světa k pokusům o znovuvyzbrojení západního Německa: 17.
listopad 1939 - již nikdy!. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1954, roč. 10, č.
275, s. 3.
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4.4 Obraz listopadu 1939 v Lidové demokracii
Lidová demokracie jako jediná nepřipomněla ve svém vydání ze dne
17. listopadu 1954 patnáctileté výročí dramatických událostí již na titulní straně, pouze
v tomto čísle otiskla článek kratšího rozsahu na straně druhé. „Nechcete-li, aby střechy
vašich univerzit byly zbořeny bombami, chcete-li žít a chránit svou vědu, bojujte
za mír,“86 stálo v něm. Lidová demokracie upozorňovala na nebezpečí třetí světové
války v souvislosti s ratifikací Pařížských smluv a také s umíráním a bídou, které by ji
doprovázely. Redakce také poznamenala, že i studenti z kapitalistických zemí bojují
za mír, demokracii a národní nezávislost, neboť právě kapitalismus potlačuje nejen
jejich tvůrčí schopnosti, ale odsuzuje také miliony studentů k nezaměstnanosti, chudobě
a hladu.87

4.5 Komparace mediálních obrazů listopadu 1939 ve vybraných denících
V padesátých letech 20. století sloužila média i nadále k prosazování zájmů
KSČ, utužování jejich mocenského monopolu a obhajobě její politiky i kroků a postojů
Sovětského svazu a k těmto cílům sloužil mediální obraz listopadových událostí roku
1939.
V roce 1954 využily vybrané listy, Rudé právo, Mladá fronta i Lidová
demokracie, patnáctileté výročí 17. listopadu především jako prostředek k silné kritice
Pařížských dohod, na jejichž základě byla obnovena suverenita Spolkové republiky
Německo, což jí umožnilo vstup do Severoatlantické aliance v květnu roku 1955.
Sovětský svaz reagoval rozpoutáním propagandistické kampaně, v níž obviňoval
západní svět z napomáhání v obnově válečných sil Německa a varoval před hrozbou
další války. Tato propaganda se výrazně projevila i v československém tisku.
Rudé právo, Mladá fronta i Lidová demokracie shodně při příležitosti výročí
17. listopadu připomínaly kruté postupy nacistů při podrobování českého národa
a usilovaly o vyvolání strachu z jejich možného opakování. Československému čtenáři
tak byl periodiky předsouván obraz polarizovaného světa, jehož podstatu tvoří boj
dobra, tedy východní části světa se Sovětským svazem v čele, proti zlu, západním
kapitalistickým zemím, jež usilují o narušení míru a obnovení války a násilných útoků.
86 NESG. Svátek studující mládeže. Lidová demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1954, roč.
10, č. 275, s. 2.
87 Tamtéž, s. 2.
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Uvedené deníky 17. listopadu 1954 vyzývaly studenty, aby Mezinárodní svátek
studentstva oslavili uctěním památky padlých studentů a společným bojem v jejich
jménu proti narůstajícímu válečnému nebezpečí ze strany Německa a západních zemí,
které ho v tomto úsilí podporují. Při této příležitosti svou ostrou kritiku namířily
i proti politikům a novinářům v exilu, kteří nesouhlasili s politickou orientací
Československa na Sovětský svaz a politickým děním uvnitř země. Noviny je nařkly
jako zrádce a úhlavní nepřátele státu a zdůraznily, že i proti nim je třeba bojovat,
neboť podporují kapitalismus, který ničí vědu i kulturu v každé zemi a způsobuje
nezaměstnanost a bídu. Naopak oslavovaly rozhodnutí Sovětského svazu svolat
celoevropskou konferenci o kolektivní bezpečnosti, která se stala prvním krokem
pro vznik Varšavské smlouvy v květnu následujícího roku.
Ač tyto listy prosazovaly stejné myšlenky, rozsah, jakým se věnovaly událostem
před 15 lety, se značně lišil. Nejvíce článků se studentskou tématikou zveřejnila Mladá
fronta, celkem 16, Rudé právo pět článků a Lidová demokracie, která, přestože oficiálně
byla stále hlavním orgánem Československé strany lidové, musela také prosazovat
zájmy KSČ, věnovala listopadovému výročí pouze jeden článek.
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5. Mediální obraz listopadových událostí v roce 1959
5.1 Média v druhé polovině padesátých let 20. století
Destanilizace, započatá projevem Nikity Sergejeviče Chruščova na 20. sjezdu
Komunistické strany Sovětského svazu v únoru roku 1956, nepřinesla v druhé polovině
padesátých let 20. století v Československu politické uvolnění. Vedení KSČ naopak
v reakci na odhalení Stalinova kultu osobnosti utužovalo své poměry a k tomuto záměru
využívalo i média, které tak i nadále obsahovala cílenou propagandu komunistických
ideálů.88

5.2 Dvacetileté výročí listopadových událostí v Rudém právu
U příležitosti dvacátého výročí nacistické perzekuce českých studentů se v roce
1959 konala v Praze čtyřdenní Mezinárodní studentská konference. O jejím celém
průběhu informovalo detailně Rudé právo a přinášelo výňatky z projevů akademiků
a představitelů studentských svazů, v nichž se zodpovídala otázka, jaký je význam
a odkaz 17. listopadu.
Jan Mukařovský, v té době ředitel Ústavu pro českou literaturu Československé
akademie věd, tak dle Rudého práva ve své řeči zdůraznil, že k tomu, aby se všechny
lidské tvořivé síly mohly plně rozvíjet, chtějí svým podílem stále účinněji přispívat
československé vysoké školy i jejich studenti. 89 V hlavním projevu předsedy
Mezinárodního svazu studentstva Jiřího Pelikána zazněly problémy, které jsou
pro studenty stále aktuální, konkrétně uvedl nutnost odstranění projevů fašismu
a militarismu, podporu osvobozeneckým bojům koloniálních národů a potřebu
spolupráce a jednoty studentů celého světa jako jejich příspěvek v boji za mír.90
Otázku, jakou roli studenti hrají a měli by hrát v politice, zodpovídal ve svém
projevu prezident Československé akademie věd Zdeněk Nejedlý. Všichni studenti by si
měli dle jeho názoru, jak jej zformulovalo Rudé právo, uvědomit, že jejich úkolem není
pouze sedět v posluchárnách vysokých škol, ale i zasahovat do vývoje a proudu dějin,
zvláště v době, kdy hrozí válka. Připomněl, že Sovětský svaz podal návrh na všeobecné
88 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010, s.171.
89 (k). Mezinárodní studentská konference zahájena: Udržení míru - životní zájem studentů. Rudé právo:
Ústřední orgán Komunistické strany Československa. 1959, roč. 40, č. 313, s. 1.
90 Tamtéž, s. 1.
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odzbrojení, na němž by největší zájem měli mít právě studenti. „Nedělat politiku je také
politika, jenže špatná.“91
16. listopadu informovalo Rudé právo veřejnost, že během studentské
konference byly schváleny významné dokumenty, které deklarují podporu akcím
vedoucí k uskutečnění sovětského návrhu na úplné všeobecné odzbrojení. Jedině tak lze
podle Rudého práva zaručit, že vědomosti studentů nebudou nikdy zneužity k ničení,
ale jedině k tvořivé práci pro blaho a štěstí lidstva. 92 V témže vydání zveřejnilo Rudé
právo článek tajemníka Ústředního výboru Československého svazu mládeže Vladimíra
Vedry, který v něm připomínal historické pozadí listopadu 1939. Uvedl, že po perzekuci
českých studentů to byli dělníci, kteří soucítili s jejich osudem a zastavili stroje,
aby projevili svou solidaritu. Manifestace studentů proti nacistické okupaci tak má své
důstojné místo v hrdinském zápase dělnické třídy proti svým okupantům. Zatímco
v roce 1939 studenti trpěli v boji za svobodu, po dvaceti letech, jak Vedra zdůraznil
v závěru, českoslovenští studenti žijí v době hospodářského a kulturního rozkvětu země
a „za plné podpory a starostlivé péče socialistického státu se svým svědomitým studiem
připravují na úlohu příštích budovatelů komunismu.“93
V podobném duchu se nesl i článek na titulní straně ze dne 17. listopadu,
který zabíral přibližně třetinu celé strany. Rudé právo označilo 17. listopad jako symbol
vzrůstající studentské solidarity, které spojuje pokrokové studentstvo celého světa
v jednotnou frontu proti fašismu a válce. Ne všichni jsou dle listu ale pokrokoví
studenti, někteří jsou „zmatení buržoazní propagandou“ natolik, že si neuvědomují
naléhavost boje za udržení míru. Rudé právo však zdůraznilo, že i přes lenost této
menšiny je naprosto nezbytné budovat studentskou solidaritu, která je pro skutečný mír
stejně účinná, jako byla solidarita studentů proti hitlerovskému fašismu. Prvním krokem
je podle listu podpořit návrh SSSR na úplné odzbrojení zemí a zákaz nukleárních
zbraní.94

91 NESG. Čtvrtý den mezinárodní studentské konference. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické
strany Československa. 1959, roč. 40, č. 316, s. 1.
92 NESG. Dokumenty mezinárodní studentské konference: Výzva studentům celého světa k podpoře
požadavků všeobecného odzbrojení. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany
Československa. 1959, roč. 40, č. 317, s. 1.
93 VEDRA, Vladimír. K událostem před 20 lety. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany
Československa. 1959, roč. 40, č. 317.
94 NESG. Studentská solidarita v boji za mír. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany
Československa. 1959, roč. 40, č. 318, s. 1.
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5.3 Mediální obraz listopadu 1939 v Mladé frontě
Vzpomínání na listopad 1939 se stalo v listopadových číslech Mladé fronty
z roku 1959 hlavním tématem, nebylo téměř dne, kdy neinformovala o akcích spojené
s oslavami tohoto výročí a uctěním památky padlých studentů a profesorů. Redakce
deníku psala články nejen o Mezinárodní studentské konferenci, ale i o dalších,
různorodých projevech úcty k tomuto datu, od manifestačních běhů žáků až k besedám
s přímými svědky událostí před dvaceti lety, mezi něž patřili například Evžen Seyček
a Vilém Přibáň, kteří hovořili mimo jiné o zásluhách německých komunistů z vězeňské
samosprávy, jimž mnozí čeští studenti dle nich vděčí za svůj život. Útěchou pro vězně
prý také byla přítomnost Antonína Zápotockého, bývalého československého
prezidenta, v koncentračním táboře Sachsenhausenu.95
Mladá fronta také v prvních listopadových dnech předesílala, že oslavy
mezinárodního studentského týdne v roce 1959 v sobě ponesou nově budovatelský rys,
a proto odkaz 17. listopadu 1939 uctí studenti i soutěží o největší počet odpracovaných
hodin.96 Toto stanovisko zopakovala i přímo ve výroční den 17. listopadu, kdy vyzývala
čtenáře, aby odkaz událostí před dvaceti lety studenti naplnili prací, a tak propojili svůj
studijní život s praktickým.97
Mimo faktického mapování událostí týkajících se výročí 17. listopadu vydávala
redakce Mladé fronty i vlastní komentáře, v nichž předkládala jejich hodnocení
a zamýšlela se nad jejich významem. V jednom z nich uvedla, že hlavní poučení,
které studenti získali z krveprolití před dvaceti lety, tkví ve spojení s dělnickou třídou,
vedenou komunistickou stranou. „Protože jenom v tom je bezpečná záruka, že lidská
krev na dlažbě pražských ulic nebyla před dvaceti lety prolita nadarmo.“98
V komentáři z 13. listopadu věnovanému dění na Mezinárodní studentské
konferenci Mladá fronta vytyčila další aspekt odkazu nacistické perzekuce studentů –
boj za mír. Odmítla představu, že by mír mohl nastat sám od sebe, naopak, zejména
mladí lidé se sami musí o něj přičinit. Nebezpečí hrozí podle listu především
v západním Německu, kde se k moci dle dokumentů Německé demokratické republiky
dostávají stoupenci fašismu a bývalí spolupracovníci Adolfa Hitlera. Studenti by tak
95 (vv). Poutavá beseda v Karlíně, která oživila minulost: Účastníci 17. listopadu vypravují. Mladá
fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1959, roč. 15, č. 268, s. 1.
96 (ič). Studenti svému svátku: Chlapci a děvčata vzpomenou prací 17. listopadu. Mladá fronta: Deník
Československého svazu mládeže. 1959, roč. 15, č. 264, s. 1.
97 NESG. Prací naplňme odkaz 17. listopadu. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže.
1959, roč. 15, č. 274, s. 3.
98 (haj). Živý odkaz. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1959, roč. 15, č. 268, s. 5.
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ve jménu událostí 17. listopadu 1939 měli usilovat „o vyražení válečné pochodně
z rukou

nejúhlavnějšího

nepřítele

evropských

národů

–

západoněmeckého

militarismu.“99
Deník vystavil ostré kritice i celý západní svět, který podle jeho údajů vydá
ročně na zbrojení 100 miliard dolarů, zatímco téměř polovina lidí na světě je
negramotná. Tímto „otřesným zjištěním“ Mladá fronta zdůvodnila nutnost úplného
odzbrojení všech zemí světa a věnování ušetřených prostředků na vzdělání, výchovu
a zlepšení životních podmínek lidstva. Závěrem oslovila čtenáře: „Nastolení trvalého
míru není jen záležitostí vedoucích politiků, ale především každého z nás, celé naší
mladé generace.“100

5.4 Pohled na listopadové události po dvaceti letech v Lidové demokracii
Lidová demokracie v první polovině listopadu pouze ve dvou článcích stručně
informovala o nastávající studentské konferenci, až 14. listopadu vydala rozsáhlejší
článek pojednávající o přijetí zahraničních studentských delegátů prezidentem republiky
Antonínem Novotným na Pražském hradě. Dle redakčního přepisu jeho řeči, Novotný
při této příležitosti uvedl, že pro zabránění opakování událostí 17. listopadu 1939 a nové
válce, násilí a agresi je nezbytné zajistit mír na celém světě a pokojnou výstavbu všech
mírumilovných zemí. Jeho slova potvrdili i studenti z NDR, kteří také poukazovali
na nebezpečí, které hrozí remilitarizací a fašizací západního Německa.101

5.5 Komparace mediálních obrazů listopadu 1939 ve vybraných denících
Pro vybraná periodika byla v listopadu 1959 při informování o výročí perzekuce
studentů charakteristická jednota formy i stylu, mediální obsahy přijímali čtenáři
z unifikovaných novin, v nichž převažovaly materiály ideologického rázu, projevy
komunistických funkcionářů, přepsané i v původním znění.
Lišila se však v rozsahu, v jakém se listopadovými událostmi před dvaceti lety
zabývala. Nejvíce se touto tématikou zabývala Mladá fronta, v průběhu celého listopadu
99 (haj). Náš komentář k Mezinárodní mírové studentské konferenci: Mír nedostaneme darem. Mladá
fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1959, roč. 15, č. 271, s. 3.
100Tamtéž, s. 3
101NESG. Delegáti mírové konference studentů na Hradě: President A. Novotný besedoval se
zahraničními účastníky. Lidová demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1959, roč. 15, č.
272, s. 1.
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vydala celkem 26 článků, Rudé právo dohromady 14 článků, Lidová demokracie pouze
čtyři články, v nichž stručně informovala o dění v souvislosti s listopadovým výročím.
Na rozdíl od Mladé fronty je redakce Lidové demokracie nijak nekomentovala
a nepátrala po hlubším smyslu a významu událostí před dvaceti lety, pouze otiskla
výňatky a stručné přepisy projevů politiků na toto téma.
Vybraná periodika opět připomínala význam útoku nacistů na studenty
a profesory, který v souladu s komunistickou ideologií tkvěl v neustálé potřebě
a nutnosti boje za mír a jeho udržování. V roce 1959 vybrané deníky nejen
upozorňovaly na nebezpečí války, která dle nich stále hrozila kvůli údajnému
německému revanšismu, ale zároveň používala dramatické události před dvaceti lety
jako obhajobu požadavku Sovětského svazu na úplné odzbrojení všech světových zemí
do čtyř let, který byl v září tohoto roku přednesen v OSN.
Rudé právo i Mladá fronta v souvislosti s osudem českých studentů během války
hledaly odpověď na otázku, jakou roli hrají studenti ve společnosti čtrnáct let
od osvobození země. Rudé právo zdůraznilo nutnost aktivního zapojení studentů
do politiky v tom smyslu, aby i oni hájili zájmy socialistického státu a v roli budoucích
budovatelů komunismu, a tak vybočili z řad studentů „líných a nepokrokových“. Mladá
fronta, která se stylizovala do role deníku, jenž studentstvo a potažmo všechnu mládež
přímo svými texty oslovoval, poukazovala na aspekt práce jako jeden z nejdůležitějších
odkazů listopadu 1939, a společně s Rudým právem i (skrze projevy politiků) Lidovou
demokracií opakovala, že studenti musí vstříc světlé budoucnosti kráčet po boku
dělnické třídy, která dle komunistické ideologie převezme veškerou politickou moc
v zemi.
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6. Mediální obraz listopadových událostí v roce 1964
6.1 Postavení tisku v první polovině 60. let 20. století
Kritika stalinského dogmatismu započala v Československu proces kritického
zkoumání ideologického zakotvení KSČ. První polovina 60. let se tak stala obdobím,
v němž se objevila první volání po zavedení reforem, jež by zliberalizovaly politické
poměry v zemi. Proměňující se atmosféra ovlivnila i vývoj médií, v nichž se odrážely
postoje společnosti, jež už odmítala pouze masově podporovat komunistický režim
a postupně si uvědomovala rozdíl mezi hlásanými ideály a politickou a každodenní
realitou. V českém tisku tak pozvolna slábla dosavadní koncepce leninského nástroje
ideologické výchovy mas, naopak v jednotlivých redakcích novin posilovala tendence
ohlížení se na zájmy o čekávání čtenářů.102

6.2 Zobrazení listopadu 1939 v Rudém právu
V průběhu listopadu 1964 Rudé právo připomínalo veřejnosti, že již uplynulo
čtvrt století od uplynutí popravy českých studentů, profesorů a uzavření českých
vysokých škol německými nacisty. Bohdan Rossa, předseda Filmové rady, ve svém
článku, který vydalo Rudé právo dne 14. listopadu, předložil vlastní pohled
na historické

okolnosti

výročních

dramatických

událostí.

Uvedl

například,

že za masovými odbojovými demonstracemi dne 28. října a 15. listopadu 1939 stály
především ilegální komunistické strany. Gestapo si toho dle jeho názoru bylo vědomo,
proto se ve snaze zlomit odpor českého národa rozhodlo zatýkat a trestat zejména
komunistické funkcionáře. V rozhodujících dějinných chvílích, v boji o národní
svobodu tak stálo studentstvo po boku dělnické třídy, a mělo by vedle ní kráčet
i nadále.103
Karlova univerzita v Praze už od svého vzniku tomuto úkolu velmi napomáhala,
neboť nikdy nebyla určena pouze pro bohaté studenty jako univerzity západních zemí,
Eton či Cambridge. Tradice 17. listopadu se tak dle názoru Rossy opírá o tradici
českého vysokého školství, které už po staletí vychovává vzdělanost národa, spjatou
102BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do
současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 292.
103ROSSA, Bohdan. K událostem před čtvrt stoletím: 17. listopad 1939. Rudé právo: Orgán Ústředního
výboru Komunistické strany Československa. 1964, roč. 45, č. 317, s. 4.
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s pracujícím lidem, a pro jejíž pokračování vybojoval český a slovenský lid
pod vedením KSČ ty nejlepší podmínky. 104
17. listopadu Rudé právo umístilo na titulní stranu zprávu o manifestačním
shromáždění studentů a pracujících lidí v pražské Lucerně, jehož cílem bylo uctít 25.
výročí nacistického útoku proti české inteligenci. Redakce otiskla přepis některých
pasáží politiků a akademiků, kteří se akce zúčastnili. Za nejdůležitější projev označilo
Rudé právo řeč člena předsednictva ÚV KSČ Jiřího Hendrycha, a proto ji otisklo
v celém původním znění a umístilo jako samostatný článek též na titulní stranu.
Hendrych ve svém proslovu označil hitlerovský fašismus za úhlavního nepřítele všech
národů a jejich pokroku, kultury a vědy. Porážka hitlerovského Německa však dle něj
nepřinesla zánik ani válečných snah, ani třídního útlaku, a proto uplynulých dvacet let
bylo věnováno právě boji proti reakčním silám, které by chtěly natrvalo držet národy
v koloniálním poddanství a zaostalosti, přičemž v čele toho boje stanuli pokrokoví
studenti a jejich mezinárodní svaz, a tak na tradici 17. listopadu bylo úspěšně
navázáno.105
V další části Hendrych hovořil o pozitivním dopadu socialistické revoluce
na oblast školství. Ocenil, že československá inteligence vzrostla především z řad
dělníků a rolníků a je těžké ji vymezit jako zvláštní společenskou vrstvu. „Sebevíce
vzdělaný člověk, který nedává své schopnosti do služeb společnosti, nutně stojí na jejím
okraji a nemůže očekávat její uznání.“106 K základnímu poslání socialistického školství,
jak při této příležitosti Hendrych také prohlásil, patří získat studenty pro komunistický
světový názor, aby si kromě svého oboru osvojovali i principy marxistickoleninistického myšlení a stali se z nich ideově pevní stoupenci komunismu. Zdůraznil,
že je nezbytné upevňovat jednotu mezinárodního komunistického a dělnického hnutí a
že KSČ zcela sdílí stanoviska Komunistické strany Sovětského svazu.107
V souvislosti s výročím listopadových událostí a zasedání výkonného výboru
Mezinárodního svazu studentstva napsal redaktor Rudého práva Emil Šíp komentář,
který v listu vyšel dne 18. listopadu. Poukázal v něm, že boj za mír musí stále
pokračovat a aby byl co nejúčinnější, musí studenti především bojovat za jednotu
a rozšíření jejích řad, neboť jednoty je zapotřebí k podpoře pokrokové části světa,
104ROSSA, Bohdan. K událostem před čtvrt stoletím: 17. listopad 1939. Rudé právo: Orgán Ústředního
výboru Komunistické strany Československa. 1964, roč. 45, č. 317, s. 4.
105NESG. Z projevu soudruha J. Hendrycha. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické
strany Československa. 1964, roč. 45, č. 320, s. 1.
106 Tamtéž, s. 1.
107 Tamtéž, s. 1.
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která v tomto „nebezpečném a atomovém věku“ bojuje za mír a úplné a všeobecné
odzbrojení.108

6.3 Výročí 17. listopadu v Mladé frontě
V Mezinárodní den studentstva proběhla v rámci dvacátého pátého výročí
událostí 17. listopadu na všech československých vysokých školách řada akcí, o nichž
detailně informovala redakce Mladé fronty. 15. listopadu tak například referovala
o dvoudenním semináři o boji proti fašismu v Praze, jehož se zúčastnili
kromě československých studentů i zástupci ze Sovětského svazu, NDR a dalších
socialistických zemí. Tehdejší generální ředitel Československé televize Jiří Pelikán
na něm pronesl, že význam 17. listopadu je mezinárodního formátu, neboť ohlasy
na události tohoto dne nepomohly ke sjednocení boje pokrokových studentů
proti fašismu.109
Pod titulkem „Historie mluví k dnešku“ přinesla Mladá fronta dne 17. listopadu
zprávu o manifestačním shromáždění a podobně jako Rudé právo nabídla čtenářům
stručné přepisy proslovů zúčastněných politiků a akademiků, opět s důrazem na ten
Hendrychův. Na titulní straně v ten den vyšel i komentář Jana Bartáka, v němž autor
vyzdvihl studenty jako hlavní sílu, jež tvoří budoucnost světa. Dle jeho slov stále
probíhají v mnoha západních zemích 17. listopady, proto úkol Mezinárodního svazu
studentstva, bojovat za mír, je stále aktuální, aby „láska vládla světem a nikoliv
nenávist.“110
Boj za mír v roce 1964 představuje dle Bartáka především vyřešení atomové
otázky a spojení národů proti tomuto nebezpečí. V této souvislosti zkritizoval
francouzskou vládu, že se po vzoru Spojených států amerických a Velké Británie stala
vlastníkem atomových zbraní. Francouzští studenti tak dle Bartáka volají po učebnách
a odmítají zbraně, zatímco jejich vláda upřednostňuje ozbrojování země před péčí
o školství. V Československu a dalších socialistických republikách je tomu prý přesně
naopak. „Touha mládeže po míru, demokracii a zrušení kolonialismu je touhou tvůrců,

108ŠÍP, Emil. Jednotou pokrokového studentstva za mír. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru
Komunistické strany Československa. 1964, roč. 45, č. 321, s. 3.
109(gu). Seminář k mezinárodnímu dni studentstva: Jednota v boji proti fašismu. Mladá fronta: Deník
Československého svazu mládeže. 1964, roč. 20, č. 274, s. 1.
110BARTÁK, Jan. Studenti a svět. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1964, roč. 20,
č. 275, s. 1.
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jimž není lhostejné, jakou tvář bude mít svět, který zabydlí a prohřejí lidskostí, život,
který prožijí.“111
Následující den, 18. listopadu, věnovala Mladá fronta část své titulní strany
tématu

akademického

shromáždění

na

počest

17.

listopadu,

který

proběhl

v Mezinárodní den studentstva v aule Karolina v Praze a jehož se zúčastnili akademičtí
hodnostáři a také někteří politici. Redakce listu vytknula projev profesora Františka
Buriánka, přímého účastníka nacistického útoku před dvaceti pěti lety, a ve zkrácené
podobě nabídla svým čtenářům. Buriánek dle deníku prohlásil, že je nutné v tehdejších
událostech spatřovat nikoliv mučednictví, ale rysy zápasu za spravedlnost. Sedmnáctý
listopad dle jeho mínění znamená neúplatnou touhu po svobodě a snahu nebýt pasivním
objektem politického dění a osudu, ale jeho spolutvůrcem.112

6.4 Obraz listopadu 1939 po 25 letech v Lidové demokracii
Redakce Lidové demokracie vzpomněla výročí listopadových událostí z roku
1939 až přímo dne 17. listopadu, tedy v Mezinárodní den studentstva, kdy na titulní
straně informovala čtenáře o manifestačním shromáždění studentů v pražské Lucerně.
Nejvíce prostoru i Lidová demokracie věnovala přepisu projevu Jiřího Hendrycha,
z něhož otiskla ty části, ve kterých hovořil o nutnosti zachování boje za mír
a komunistické ideály, jež označil za neporazitelné. Správná leninská politika mírového
soužití se totiž dle jeho slov opírá o pevnost a sílu marxistických idejí, proti nimž ideje
buržoazní ve vzájemném střetu nemají šanci uspět.113
Na stejné straně vyšel toho dne i komentář, jeho autorem byl Václav Gřešík
a zabýval se tragickou bilancí listopadových událostí a s odkazem na ní vyzýval i
k dalšímu

budování

jednoty

studentského

hnutí.

„Bezuzdný

teror

nacistů,

který především postihoval komunisty, se záhy dotkl i pokrokových dělníků a ostatních
poctivých vlastenců,“114 uvedl. Smrt dělníka Václava Sedláčka, jehož chybně označil
jako Otakara, a studenta Jana Opletala dle jeho slov hluboce zapůsobila na všechny
pokrokové studenty. Opletalův pohřeb se proto stal obrovskou manifestací jednoty lidu
111BARTÁK, Jan. Studenti a svět. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1964, roč. 20,
č. 275, s. 1.
112(hk). Akademické shromáždění k Mezinárodnímu dnu studentstva: Odkaz listopadu. Mladá fronta:
Deník Československého svazu mládeže. 1964, roč. 20, č. 276, s. 1.
113NESG. Projev J. Hendrycha k 25. výročí 17. listopadu: Bojový odkaz studentů stále živý. Lidová
demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1964, roč. 20, č. 275, s. 1.
114GŘEŠÍK, Václav. Sonderaktion 17. November. Lidová demokracie: Orgán Československé strany
lidové. 1964, roč. 20, č. 275, s. 1.
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a nesmiřitelného odporu proti okupaci. Nacisté podle Gřešíka zaútočili na českou
vzdělanost nejen proto, že chtěli zasáhnout národ na citlivém místě, ale také z toho
důvodu, že znali těsné vztahy pokrokové části studentstva s dělnickou třídou, vytvořené
společnými ideály svobody, demokracie a socialismu. Odkaz 17. listopadu dle něj tak
zavazuje pokrokové studenty celého světa k vytvoření pevné ideové i organizační
jednoty, která je zárukou, že události z podzimu 1939 se již nikdy nebudou opakovat.115

6.5 Komparace mediálních obrazů listopadu 1939 ve vybraných denících
Uplynutí pětadvaceti let od 17. listopadu 1939 připomněly redakce Rudého
práva, Mladé fronty i Lidové demokracie. Podobně jako v předchozích letech, i v roce
1964 o tragickém osudu českých studentů za druhé světové války nejvíce referovala
Mladá fronta, v průběhu listopadu na toto téma otiskla celkem deset článků, Rudé právo
šest a Lidová demokracie tři.
Již v předchozích výročních letech mnohokrát redakcemi deklarovaný boj
za mír, který je neustále zapotřebí vést zejména mladými lidmi proti zlému
a válkychtivému západnímu imperialismu, získal v roce 1964 nový aspekt – jednotu.
Především v Rudém právu se tak projevilo mírné uvolnění vnitřních politických poměrů
v zemi následované až křečovitou snahou konzervativních komunistických politiků
o vymýcení jakýchkoliv pochyb o socialistickém zřízení ve společnosti a utužení
komunistických ideálů. Rudé právo, v menším měřítku i Mladá fronta, proto vyzývalo
„pokrokové studentstvo“, aby se sjednotilo, neboť jen v jednotě lze dle listu
a komunistického přesvědčení nalézt úspěch v boji proti míru.
Redakce Rudého práva a Mladé fronty i v roce 1964 využily sedmnáctý listopad
jako prostředek k hrozbě možného opakování válečných krutostí, svou kritiku namířily
zejména proti atomovému vyzbrojování západních zemí, konkrétně Francie,
jež se po Spojených státech amerických a Velké Británii stala v roce 1960 držitelkou
jaderné zbraně. V zájmu zlepšení obrazu socialistického zřízení ve společnosti stavěly
jako protiklad k těmto zemím východní socialistické státy, v nichž naopak jejich
obyvatelé dle nich nacházejí bezpečí a mír. Skutečnost, že právě SSSR už v roce 1953
jako první země na světě vyvinula a otestovala termonukleární zbraň, zcela opominuly.
Zvláště Mladá fronta ve svých listopadových vydáních zdůrazňovala,
jak nezastupitelnou roli hrají studenti při utváření budoucnosti, která pod záštitou
115GŘEŠÍK, Václav. Sonderaktion 17. November. Lidová demokracie: Orgán Československé strany
lidové. 1964, roč. 20, č. 275, s. 1.
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socialismu nabude štěstí a spokojenosti. Rudé právo se v souvislosti se studentskou
tématikou soustředilo na obhajobu socialistické struktury vysokého školství,
jejímž následkem se stírají společenské vrstvy mezi studentem a dělníkem.
Rudé právo (a také Lidová demokracie prostřednictvím komentáře na toto téma)
přiřklo hlavní roli v podzimních událostech roku 1939 komunistům. Tvrdilo, že útok
nacistů nebyl primárně namířený proti české vzdělanosti jako takové, ale proti speciálně
proti českým komunistům, protože si okupanti byli vědomi toho, že komunismus nabízí
demokracii, kterou oni chtěli zničit. Dodalo, že mladí komunisté jakožto hlavní
ochránci svobody také stáli v pozadí demonstrací 28. října a 15. listopadu jako klíčoví
organizátoři. Noviny tak předkládaly čtenářům polarizovaný obraz, v němž fašismus
představuje absolutní zlo a komunismus naopak to nejvyšší dobro, a to v rámci
propagandy, jejímž cílem bylo obhájit komunistické ideály před společností,
jejíž značná část o nich již měla pochyby.
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7. Mediální obraz listopadových událostí v roce 1968
7.1 Postavení a role médií po Pražském jaru
Krátké období liberalizace poměrů v Československu, které vyvrcholilo v lednu
roku 1968, kdy ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ vystřídal Alexander Dubček
Antonína Novotného116, ukončila intervence vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna toho
roku. Tzv. Moskevský protokol, celým názvem Protokol o jednání delegace SSSR
a ČSSR, byl pod silným nátlakem Sovětského svazu přijat Ústředním výborem KSČ.
Na jeho základě byla opět legislativně ukotvena cenzura a vznikl Úřad pro tisk
a informace, přičemž cílem těchto opatření bylo získat média zpět do područí KSČ.
Velká část novinářů však přesto do konce roku 1968 psala svobodně.117

7.2 Obraz listopadu 1939 v Rudém právu
14. listopadu otiskla redakce Rudého práva agenturní zprávu od Československé
tiskové kanceláře o besedě prezidenta republiky Ludvíka Svobody, prvního tajemníka
ÚV KSČ Alexandra Dubčeka a dalších vysoce postavených politiků se zástupci
organizací mládeže a studentstva, Svazu vysokoškolského studentstva, vysokoškolského
výboru KSČ a dalších. Dle listu představitelé strany a státu požádali zástupce
mládežnických organizací, aby pietní vzpomínku na 17. listopad 1939 organizovali
v klidu a důstojně v prostorách škol a ubytoven a nepřipustili její zneužití k akcím, které
by mohly narušit konsolidační proces, o který vedení strany a státu usiluje.118
O den později se v Rudém právu objevila pouze stručná zpráva o vzpomínkové
slavnosti k 17. listopadu, jež uspořádalo vedení Hlávkovy nadace spolu se zástupci
Hlávkovy koleje. Deník vyzdvihl řeč akademického pracovníka Stanislava Bechyně,
konkrétně tu část, v níž pronesl, že místo studentů vždy bylo a je po boku všeho lidu,
a vyzval účastníky, aby důstojně napomáhali probíhajícímu konsolidačnímu procesu.119
116Akční program z dubnu roku 1968 podpořil rozsáhlé reformy ve společnosti. KSČ v průběhu roku
ztrácela vedoucí a řídící roli nad československými médii, až v červnu spolu se zrušením cenzury a
nastolením svobody slova nad nimi ztratila vládu úplně. Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a
Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 184.
117KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010, s. 198.
118ČTK. Vysokoškoláci u československých představitelů na Pražském hradě. Rudé právo: Orgán
Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 1968, roč. 49, č. 309, s. 1.
119(tos). Uctění památky Jana Opletala. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany
Československa. 1968, roč. 49, č. 310, s. 2.
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Obraz oslav Mezinárodního dne poskytlo Rudé právo 18. listopadu. Deník
popisoval především slovenské akce, jež vyvrcholily v Bratislavě, během kterých
zástupci Svazu vysokoškoláků Slovenska uctili památku Mirka Nešpory, účastníka
Slovenského národního povstání, kterého nacisté v roce 1944 popravili. Prezident Svazu
vysokoškoláků Slovenska Baltazár Dubeň ve svém projevu zavzpomínal na osud
českých studentů před devětadvaceti lety a uvedl, že odkaz padlých bojovníků splní
současní vysokoškoláci co nejuvědomělejším rozvíjením socialistické výstavby naší
vlasti.120
Rudé právo následně stručně zmínilo oslavné akce v dalších velkých městech
Československa, například V Praze studenti vzpomínali na výročí sedmnáctého
listopadu na celofakultních shromážděních, která se konala v budovách pražských
vysokých škol. V závěru deník dodal, že účastníci shromáždění se rozhodli připojit
k výzvě Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy a zůstat celé tři dny
v budovách vysokých škol, což deník vysvětlil jako snahu studentů ukázat zemi, že jsou
politickou silou, která je součástí soudobého politického života.121

7.3 Listopadové události po devětadvaceti letech v Mladé frontě
Ve vydání Mladé fronty z 16. listopadu 1968, tedy den před Mezinárodním
dnem studentstva, se objevily dva poměrně rozsáhlé komentáře věnované smyslu,
odkazu a tradici 17. listopadu.
První komentář sepsal Jiří Hájek, československý politik a diplomat,
který v období Pražského jara zastával funkci ministra zahraničí a v srpnu 1968 hlasitě
protestoval proti invazi. Sedmnáctý listopad popsal nejen jako mrazivou vzpomínku
na ponurou noc plnou krve a bláta, ale i jako důkaz toho, že český národ čelící
nacistické krutosti se nevzdal a bránil se zbraněmi, které mu zbyly. Tento den tak
dle něj ilustroval nelidskost nacismu spolu s nevyhnutelností jednoty v boji proti němu.
Ve svém komentáři Hájek dále poznamenal, že v minulých letech se postupně
ze 17. listopadu stal pro mnohé lidi dnem příliš formálním, oficiálním, povinným a jim
vzdáleným. Kriticky tak zhodnotil léta padesátá, během nichž se dle jeho slov povinně
manifestovalo za hesla, za nimiž se však skrývaly skutečné problémy a rozkoly
120 ČTK. Oslavy Mezinárodního dne studentstva: Symbol boje proti bezpráví. Rudé právo: Orgán
Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 1968, roč. 49, č. 312, s. 1.
121 ČTK. Oslavy Mezinárodního dne studentstva: Symbol boje proti bezpráví. Rudé právo: Orgán
Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 1968, roč. 49, č. 312, s. 2.
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ve společnosti. Konkrétně na strahovských událostech122 se dle jeho názoru projevila
skutečnost, že o hodnoty vyjádřené tradicí 17. listopadu je zapotřebí stále bojovat. Tuto
srážku mezi studenty a Veřejnou bezpečností považoval za významný popud
pro příchod ledna roku 1968, tedy doby, kdy „komunistická strana našla v sobě
rozhodnost stát se opravdu vedoucí silou vyspělé socialistické společnosti, živé,
obrozené a obrozující.“123
Období československého jara dle jeho slov přežilo i v konfrontaci se zásahem
Sovětského svazu, a to jak svou oddaností uznávaným hodnotám, tak i zralostí
při zvažování reality. Mezi hodnoty, které je potřeba stále ctít, patří podle něj suverenita
československého národa a budování socialismu

ve vlastních,

pokrokových

podmínkách, aby se rozvíjela skutečná demokracie, v jejímž rámci mají lidé přístup
k pravdivým informacím. Tímto tvrzením odůvodnil Hájek svůj názor, že i v roce 1968
je odkaz 17. listopadu stále živý pro československou společnost.124
Komentář slovenského kritika a pedagoga Ivana Tesára obsahuje z větší části
pojednání o historických okolnostech událostí na podzim roku 1939 a potažmo i roli
studentů od počátku 20. století. Uvedl, že uvažování v současné době o 17. listopadu má
velmi silný přesah do současnosti, neboť jeho tradice nabývá mnoha stránek.
O průběhu oslav 17. listopadu Mladá fronta stručně pojednala dne 18. listopadu,
avšak nikoliv s důrazem na proběhlé akce, ale na rozhodnutí studentů neopustit své
fakulty. O dva dny později, 20. listopadu, redakce stručně nastínila důvody,
které studenty k takovému kroku vedly, z nichž jako zásadní označila potřebu studentů
být konstruktivní politickou silou, jejíž názory jsou brány v potaz, a přístup k rychlým
a aktuálním informacím. Předsednictvo vysokoškolského výboru KSČ dle Mladé fronty
studenty sice ocenilo, že studenti již opustili od demonstrací, avšak zároveň je
i varovalo, že jejich nálady a názory pramení z „ne zcela střízlivého“ hodnocení
současné politické situace a mohou vést až k radikalizaci postojů, jež by mohla vést
ke zbytečným a škodlivým konfliktům.125 V souvislosti s koncem třídenní stávky, o níž
byla také veřejnost informována, dodala redakce, že obdržela mnoho dopisů
a telegramů, v nichž lidé vyjadřovali svou podporu tomuto studentskému počinu,
122Pod heslem „Chceme světlo!“ protestovalo dne 31. října 1967 na dva tisíce studentů proti častým
výpadkům elektřiny na strahovských kolejích. Průvod však rozehnala Veřejná bezpečnost za použití
násilí. Mnozí studenti byli zraněni, jiné zatkli a někteří dokonce museli opustit svá studia.
123HÁJEK, Jiří. Smysl 17. listopadu. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1968, roč.
24, č. 304, s. 4.
124Tamtéž, s. 4.
125NESG. K druhému dni vysokoškolské akce. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže.
1968, roč. 24, č. 307, s. 2.

42

a otiskla některé úryvky. „Věříme, že v převážné většině dnešní mládeže mají naše
národy největší záruku, že se nepodaří vrátit politiku do předlednových norem,“ stálo
v jednom z nich.126

7.4 Ohlas listopadu 1939 o dvacet devět let později v Lidové demokracii
Dne 13. listopadu vyšla v Lidové demokracii tatáž agenturní zpráva od ČTK
jako v Rudém právu, jež informovala o besedě prezidenta republiky Ludvíka Svobody
se zástupci vysokoškolských organizací, během níž se řešila i otázka pietní vzpomínky
na 17. listopad 1939. Redakce Lidové demokracie na rozdíl od Rudého práva otiskla
i dodatek, který se týká aktivity studentského hnutí, konkrétně obsahuje vyjádření
prvního náměstka J. Sedláka. Prohlásil mimo jiné: „Studenti zřejmě budou citlivě
sledovat jednání pléna ÚV KSČ s cílem vytvořit takový prostor politické reprezentaci
státu a strany, aby mohla s pocitem plné odpovědnosti se koncentrovat na problémy
dalšího rozvoje socialistického Československa.“127 Vyjádřil také přesvědčení,
že Mezinárodní den studentstva jako svůj velký svátek všichni studenti v zemi důstojně
oslaví.
V sobotní příloze Lidové demokracie 18. listopadu 1968 byla věnována památce
padlých studentů a profesorů většina titulní strany. Právník a bývalý poslanec
Národního shromáždění Vlastimil Klíma se ve svém článku snažil nalézt odpověď
na otázku, jaké bylo historické a politické pozadí událostí před dvaceti devíti lety.
Napsal, že dne 15. listopadu 1939 proběhla jedna ze schůzek tehdejších představitelů
českého studentstva a funkcionářů jeho svazů v restauraci U Ježíška ve Spálené ulici.
Klíma se domníval, že průběh tohoto setkání nabylo zvláštního historického dosahu
a lze v něm nalézt bezprostřední politický motiv okupantů k zásahu proti českým
studentům, profesorům a zavření vysokých škol. Uvedl, že na této schůzce Josef
Matoušek, historik a pedagog Univerzity Karlovy a později i jeden z popravených členů
akademické obce, přednesl návrhy možnosti nové konstelace politického uspořádání
ve střední Evropě, která by byla zbavena Hitlera a Mussoliniho a fungovala na základě
sblížení Itálie, Maďarska a Československa. Dle Klímova názoru se spekulace o těchto
plánech donesly až ke gestapu a vyprovokovaly okupanty k tvrdému zákroku. Navíc to
126NESG. Stávka studentů dnes končí: Včera na vysokých školách. Mladá fronta: Deník
Československého svazu mládeže. 1968, roč. 24, č. 308, s. 5.
127ČTK. Vysokoškoláci u našich představitelů: K otázkám aktivity studentského hnutí. Lidová
demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1968, roč. 24, č. 303, s. 1.
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podle Klímy vysvětluje zařazení Matouška mezi osoby nacisty vybrané k popravě,
ačkoliv nebyl přímo funkcionářem studentských spolků.128
V následujících dnech redakce Lidové demokracie přinášela zprávy o probíhající
studentské stávce a otiskla desatero požadavků, jichž chtějí svou manifestací docílit –
především se jednalo o zrušení cenzury a dodržování základních lidských práv
a svobod. Redaktoři se přímo tázali stávkujících studentů na jejich program vně budov
fakult a jejich odpovědi zprostředkovávali svým čtenářům. „Svou akcí, která probíhala
v klidu a pořádku, dokazují, že jsou silou, s níž je nutno počítat v současnosti a zejména
v budoucnosti, že jsou lidmi, kteří mají vlastní názory a za těmito názory také dovedou
stát.“129 Lidová demokracie také zdůraznila podporu, které se stávkujícím studentům
a profesorům dostávalo z řad veřejnosti.

7.5 Komparace mediálních obrazů listopadu 1939 ve vybraných denících
Jednotlivé redakce pojaly v listopadu 1968 vzpomínku na akademické oběti
nacistické krutosti rozličným způsobem, jehož prostřednictvím zároveň vyjadřovaly své
stanovisko k tehdejšímu politickému dění. Rudé právo, které se událostmi před dvaceti
devíti lety zabývalo celkem ve čtyřech článcích, zastávalo oficiální postoje a názory ÚV
KSČ, které zastávali konzervativní komunisté a které odpovídaly politice Sovětského
svazu, čímž se postavilo do opozice vůči redakcím Mladé fronty (v listopadu vydala
celkem devět článků ohledně vzpomínky na 17. listopad) a Lidové demokracie
(dohromady pět článků na toto téma), jejichž mediální produkce obsahovala mimo jiné
kritiku minulých let, naopak vyzdvihovala období Pražského jara a budování socialismu
s lidskou tváří.
Lze proto říci, že přestože komunistické vedení Československa pod silným
nátlakem Sovětského svazu usilovalo o znovunastolení cenzurního prostředí, na podzim
roku 1968 tato snaha ještě nepřinášela očekávané výsledky a velká část novinářů
působila v relativně otevřeném prostředí a reprezentovala své vlastní názory, nikoliv
názory ÚV KSČ.
Mladá fronta ve svých článcích, ať už jejich autorem byla osobnost veřejně činná
nebo člen redakce, nejintenzivněji obhajovala reformní politiku, jež se opírala
o Dubčekův Akční program. Vzpomínku na 17. listopadu redakce spojila se sdělením,
128KLÍMA, Vlastimil. Studentský odkaz: Jaké bylo politické pozadí 17. listopadu 1939. Lidová
demokracie: Orgán Československé strany lidové. 1968, roč. 24, č. 305, s. 1.
129NESG. Studenti pro myšlenky československého jara. Lidová demokracie: Orgán Československé
strany lidové. 1968, roč. 24, č. 309, s. 1.
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že i po dvaceti devíti letech je nutné za svou svobodu bojovat a nevzdávat se,
a v souvislosti s tím informovala veřejnost o třídenní studentské stávce, jež započala
právě 17. listopadu, v Mezinárodní den studenstva, a to navzdory skutečnosti, že Úřad
pro tisk a informace zakázal o stávce podávat jakékoliv zprávy. 130 Lidová demokracie
dokonce otiskla kompletní desatero požadavků stávkujících studentů, vysvětlovala
jejich cíle a nepřímo toto studentské rozhodnutí podpořila. Prostřednictvím těchto
detailních informací a rozhovorů s přímými účastníky stávky si čtenář mohl vytvořit
poměrně přesnou představu o rozsahu studentského protestu a jeho průběhu.
Rudé právo oproti tomu využili výročí 17. listopadu k výzvě studentům,
aby nenarušovali probíhající konsolidační proces v zemi a naopak v souladu s tradicí
tohoto dne mu napomohli v jeho hladkém průběhu. Redakce stručně zmínila
i studentskou stávku, avšak v souladu s nařízením ÚTI o ní nereferovala jako o stávce,
ale o pouhém shromáždění studentů, kteří jen chtějí dát celé zemi najevo, že i oni jsou
politickou silou, která se podílí na chodu státu.

130RŮŽIČKA, Daniel. Rok 1968: Srpen – prosinec. In: Česká televize [online]. 2009 [cit. 2013-05-15].
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/19681969/1968/srpen-prosinec/
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8. Mediální obraz listopadových událostí v roce 1969
8.1 Postavení a role médií v roce 1969
Nástup

normalizace

znamenal

postupné

utlumování

všech

projevů

liberalizačního procesu 60. let, který vyvrcholil pražským jarem. Za počátek
normalizace lze označit datum 17. dubna 1969, kdy Gustáv Husák nahradil Alexandra
Dubčeka ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. Média se ocitala pod tvrdým
mocenským tlakem a soustavnou kontrolou, kterou režim prováděl prostřednictvím
cenzurních úřadů. Ovládnout média a zcela je získat pod svou kontrolu se však režimu
podařilo zejména na základě systematických personálních čistek ve všech mediálních
institucích.131

8.2 Třicetileté výročí 17. listopadu v Rudém právu
V den třicátého výročí 17. listopadu Rudé právo oznámilo, že před dvěma dny se
na slavnostním shromáždění v Praze sešli bývalí vězňové koncentračního tábora
Sachsenhausen a spolu s delegací ústředního výboru a dalších hostů zavzpomínali
na události před třiceti lety. Redakce Rudého práva označila za nejdůležitější řeč
docenta Josefa Nikla, člena předsednictva Českého svazu protifašistických bojovníků.
Ve svém projevu uvedl, že politický význam říjnových a listopadových demonstrací
spočíval zejména v jednotě, odporu dělníků a inteligence proti fašismu. Účastníci
zasedání v jeho závěru přijali prohlášení, ve kterém podle Rudého práva mimo jiné
stálo: „Chceme se opětovně přihlásit k ušlechtilým myšlenkám protifašistického odboje,
humanity a demokracie, za které jsme demonstrovali na počátku fašistické okupace.“132
Na následující straně vyšel rozsáhlý komentář redaktora Rudého práva
Miloslava Hájka, v němž opakovaně zdůrazňuje, že sedmnáctý listopad není a ani nikdy
nemůže být jen historickou připomínkou událostí před třemi desítkami let, obsahuje
totiž v sobě velice naléhavou výzvu k uplatnění jeho myšlenek v současnosti, a nepřímo
odkázal na studentskou stávku z předešlého roku, kdy mnozí pravicoví vysokoškolští
131KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010, s. 203-208. ISBN 9788073676988.
132(an). Slavnostní shromáždění k 30. výročí 17. listopadu: Ideály protifašistického odboje stále
živé. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 1969, roč. 50, č.
270, s. 1.

46

studenti a „manipulátoři mimo akademickou obec“ protestovali, rozesílali letáky
a provozovali další podobné akce, které dle Hájka byly namířené proti konsolidačnímu
úsilí komunistické strany i Mezinárodního dne studentstva.133
Dále ve svém komentáři Hájek oslovil přímo československé studenty a vzkázal
jim, že pokud chtějí pokračovat v poválečně avantgardě, jejímž hlavním znakem byl
protifašistický boj, nesmí ani na chvíli zapomenout, že žijí v socialistickém státě
začleněném do soustavy, která odolává náporu vnějších tlaků imperialistické politiky.
A právě jen spojenectví se Sovětským svazem dle Hájka nabízí záruku, že už nikdy
nedojde k uzavření vysokých škol, k popravám studentských představitelů
ani k odvlečení stovek studentů na nucené práce jako první etapy vyhlazení národa.
Hájek vyzdvihl i důležitost blízkého vztahu mezi dělníky a studenty, který se snažili oni
pravicoví vysokoškoláci zpřetrhat. „Nezvládnutí, a proto i neuplatňování principů
marxismu a leninismu, vytváření iluzí spolu se ztrátou odpovědnosti některých
studentských politiků vyústilo v přemrštěný nacionalismus a v antisovětské tendence.“ 134
Skutečně progresivními lidmi podle jeho názoru přitom nebyli nikdy lidé podporující
anarchii, ale ti, kteří z minulých zkušeností a objektivní reality uměli podpořit postoje
podporující kladný vývoj.
Dne 18. listopadu přineslo Rudé právo zprávu o slavnostním shromáždění
v pražském Karolinu k uctění památky 17. listopadu, pod níž umístilo přepis projevu
ministra školství Jaromíra Hrbka. Pronesl například, že na počátku války nezradila zemi
jen Henleinova strana sudetských Němců, ale i fašistická hnutí a pravicová křídla
českých politických stran, což je důležité mít neustále na mysli i dnes.135

8.3 Obraz 17. listopadu v Mladé frontě
Při příležitosti třicátého výročí sedmnáctého listopadu vytvořila redakce Mladé
fronty novou rubriku s názvem Zkoušeni fašismem, v níž v průběhu měsíce položila
přeživším účastníkům nacistického zátahu proti vysokým školám tři otázky a zveřejnila
jejich odpovědi. Většina oslovených se shodla, že pobyt v koncentračním táboře je
nejvíce zasáhl kvůli ztrátě osobní svobody, jejíž cenu poznali až právě v zajetí, vyjádřili
lítost nad ztracenými popravenými kamarády, nejkrásnějšími léty života a zavzpomínali
133HÁJEK, Miloslav. Komentujeme: Odkaz doby. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické
strany Československa. 1969, roč. 50, č. 270, s. 2.
134 Tamtéž.
135(hk). Z projevu ministra školství ČSR prof. dr. J. Hrbka, DrSc.: Odkaz, který je ctí dneška. Rudé
právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 1969, roč. 50, č. 271, s. 1.
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na útrapy, jež je provázely. Na dotaz, co jim naopak krutá zkušenost pobytu
v koncentračním táboře přinesla, odpověděl například Jaroslav Čmelík, v té době
student právnické fakulty Univerzity Karlovy, že poznal skutečnou podstatu nacismu,
který je nelítostný a krutý, a z chlapců se v uvěznění rázem stali muži, mezi nimiž se
utvořila silná přátelství. „Spoluvězni se sjednocovali na pokrokovém základě,
v jehož duchu jsme i po propuštění vedli dále protinacistický odboj,“ dodal.136 Jiný
absolvent právnické fakulty, tentokrát brněnské Masarykovy univerzity, Karel Suchan,
zodpověděl třetí otázku, jak by definoval fašismus. Označil jej jako strašnou nemoc
moderní společnosti, která vzniká z jejích nevyřešených rozporů a která se v projevech
absolutní netolerance a brutality vrací až do středověku. Bohužel však prý jeho
nebezpečí nebylo dosud zcela vymýceno.137
I redakce Mladé fronty věnovala 17. listopadu 1969 úvodní článek titulní strany
studentské tématice a podala zprávu o setkání pořádaném Svazem protifašistických
bojovníků a taktéž jako Rudé právo zvýraznila řeč Josefa Nikla. Na třetí straně otiskla
celé znění projevu již zemřelého národního hrdiny Jana Švermy, komunistického
politika a novináře, který zazněl v listopadu roku 1942. Dle Mladé fronty totiž jeho dílo
patří k těm hodnotám našich dějin, na jejichž nelze zapomenout ani vzpomínat pouze
formálně. Šverma ve svém proslovu oceňoval odvahu českých studentů v boji
za svobodu, v jehož jménu se nebáli jakékoliv oběti, a vyzýval český lid, ať se nenechá
zastrašit a přičiní se k vítězství, jež je na dosah. „Důsledně vedený národněosvobozovací boj, třebas je někdy provázen dočasnými neúspěchy, vždycky slouží
národu a dává mu i po porážkách sílu k dalšímu boji za svobodu,“ vytyčil Šverma
poučení z listopadových událostí roku 1939.138
18. listopadu Mladá fronta na své titulní straně referovala o řadě vzpomínkových
akcí k 17. listopadu, které se odehrávaly napříč Československem a vyvrcholily
ve Velké aule pražského Karolina, kde vystoupil mimo jiné Josef Trenčanský ze Svazu
vysokoškolského studentstva. Jménem současné studentské generace pronesl,
že studenti nezapomínají na odkaz svých předchůdců a plně se hlásí k myšlenkám
národní svobody, demokracie a humanismu.139

136HANUŠOVÁ, Daniela a Renata SVOBODOVÁ. Zkoušeni fašismem: Tři otázky k 17.
listopadu. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1969, roč. 25, č. 267, s. 3.
137Tamtéž, s. 3.
138ŠVERMA, Jan. Listopad 1939. Mladá fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1969, roč. 25,
č. 270, s. 3.
139(man). Mezinárodní den studentstva: Celá republika vzpomněla událostí z podzimu 1939. Mladá
fronta: Deník Československého svazu mládeže. 1969, roč. 25, č. 271, s. 1-2.
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8.4 Listopad 1939 v Lidové demokracii po třiceti letech
Dva dny před Mezinárodním dnem studentstva vyšel v Lidové demokracii
úvodník politika Rudolfa Rejhona, tajemníka ÚV NFR ČSR a člena předsednictva ÚV
Československé strany lidové, v němž se zamýšlel nad odkazem událostí před třiceti
lety a jejich přesahem do současnosti. Uvedl, že během protiokupačních protestů 28.
října a 15. listopadu projevili dělníci a studenti vzájemnou jednotu, kterou je třeba
posilovat i nadále. Pokrokové tradice, které spojily dělnictvo a studenty v boji
proti okupantům, mají dle Rejhona své kořeny v demokratickém a protifašistickém
hnutí, které se začalo formovat na vysokých školách během třicátých let.140
„Naše studentské hnutí nezůstalo v uplynulých dvaceti letech ušetřeno různých
pravičáckých vlivů a rozkladných názorových koncepcí, šířených zvlášť v loňském roce
nepřáteli našeho socialistického společenského zřízení,“ uvedl dále Rejhon a dodal,
že část studenstva tehdy podlehla nacionalistickým heslům, jejichž cílem bylo vyvolat
antisovětské nálady a narušit vztahy se zeměmi socialistického společenství. Naštěstí se
však dle jeho slov konsolidační proces na politické scéně promítá i do řad
vysokoškoláků, o čemž prý svědčí skutečnost, že Svaz vysokoškolského studentstva
zdůrazňuje plnou podporu politice Národní fronty, vedené KSČ, která jako vedoucí síla
je zárukou rozvoje socialismu v Československu.141
Pod titulkem „Slavnostní shromáždění po 30 letech“ informovala redakce
Lidové demokracie o slavnostním shromáždění přímých účastníků 17. listopadu 1939
a doplnila jej celým zněním projevu vedoucího tajemníka ÚV NF ČSR Miloslava
Vacíka. Sedmnáctý listopad dle jeho slov představuje poselství všem pracujícím lidem,
kteří usilují o svržení imperialistické nadvlády, svírající ve svém vykořisťovatelském
panství velkou část západního světa. Dodal, že odkaz 17. listopadu promlouvá i k těm,
kteří obětavě napomáhají k odčinění všech chyb a omylů, jejichž obětí se v předchozím
roce stala pod vlivem protisocialistické a protisovětské propagandy značná část
československého lidu. „Byla to komunistická strana, která vždy zosobňovala
spravedlivý boj našeho lidu, a proto jí daly dějiny za pravdu,“ poznamenal.142

140REJHON, Rudolf. Odkaz 17. listopadu. Lidová demokracie: Orgán Československé strany lidové.
1969, roč. 25, č. 269, s. 1.
141Tamtéž, s. 1.
142(ld). Setkání po třiceti letech: Slavnostní shromáždění k 17. listopadu v Praze. Lidová demokracie:
Orgán Československé strany lidové. 1969, roč. 25, č. 271, s. 1.
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8.5 Komparace mediálních obrazů listopadu 1939 ve vybraných denících
Vlivem normalizace vypovídaly noviny o listopadových událostech před třiceti
lety navzájem sobě velice podobným způsobem, opět se navrátil model unifikovaných
novin, pro něž je typická jednota formy a stylu a který dominoval české mediální scéně
v 50. letech minulého století.
I v roce 1969 se v listopadu vzpomínkami a oslavami Mezinárodního dne
studenstva zabývala ze zkoumaných deníků nejvíce Mladá fronta, celkem na toto téma
vydala jedenáct článků (v tomto počtu není zahrnuta pravidelná anketní rubrika
Zkoušeni fašismem), Lidová demokracie šest článků a Rudé právo dohromady pět
článků. Po stránce obsahové se však jednotlivé listy ve svých textech téměř nelišily,
shodně kladly důraz na upevňování politiky KSČ a vymýcení jakýchkoliv reformních
a liberalizačních nálad ze společnosti jako jediný správný výklad listopadu 1939
a úspěšné navázání na jeho tradici.
Pod odlišnými titulky se tak nacházely články stejného obsahu a významu,
jednotlivá periodika vyzdvihovala stejné výňatky z projevů politických činitelů
a vyvozovala z nich totožné závěry. Pokud v novinách vyšel komentář člena redakce
či osoby veřejně činné, zveřejněný názor nikdy neodporoval masové podpoře utužování
vlády KSČ. Naopak, všechny články u příležitosti třicetiletého výročí studentských
manifestací připomínaly, jak je důležité, aby se studenti umístili ve společenském
rozvrstvení vedle dělníků a společně budovali socialismus podle zásad marxismu
a leninismu.
Při vzpomínání na 17. listopad i v roce 1969 média připomínala nutnost boje
proti zlu, který v sobě skýtá západní imperialismus, proti fašismu a nacismu a nově
v tomto roce i proti zlu pravicovému. Listy totiž v souladu s deklarovanými myšlenkami
a postoji v průběhu normalizace důrazně kritizovaly myšlenky Pražského jara
a považovaly je za důsledky záměrné pravicové propagandy, jejímž cílem bylo a zničit
vše, co se od doby skončení druhé světové války podařilo v zemi vytvořit. Velmi
negativně také hodnotily skutečnost, že studenti využili 17. listopad předchozího roku
ke stávce proti tehdejší politice státu, která ustoupila nátlaku Sovětského svazu
a upustila od liberalizačních reforem, které přineslo Pražské jaro. Jednotlivé redakce
uvedly, že stávkující studenti podlehli škodlivým pravicovým heslům, které hlásali
manipulátoři a nepřátelé státu, proti nimž je v souladu s odkazem 17. listopadu nutné
stále bojovat.
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Závěr
V teoretické části této práce jsem na základě odborné literatury vytvořila
základní vhled do historického pozadí demonstrace 28. října 1939, pohřbu Jana Opletala
a následné manifestaci 15. listopadu, o popravách a uvěznění studentů a profesorů
a uzavření všech českých vysokých škol o dva dny později a dopadu těchto
dramatických událostí na protektorátní společnost.
Cílem této bakalářské práce bylo prostřednictvím historické komparativní
analýzy zjistit hlavní rozdíly v mediálním obrazu událostí z listopadu 1939, jak jej
vybraná periodika, Rudé právo, Mladá fronta a Lidová demokracie, předkládala
v určitých letech svým čtenářům, a porovnat, nakolik a jakým způsobem se v něm
odráželo tehdejší společenské a politické dění. Zaměřila jsem se na odlišnosti nejen
obsahové, konkrétně na porovnání úhlu pohledu jednotlivých redakcí na historické
skutečnosti, jejich výklad a zamýšlení se nad jejich důležitostí a odkazem pro další
generace, ale i rozsahové, svou pozornost jsem zaměřila i na množství prostoru, který
tato média v různých letech listopadovému tématu věnovala.
Po skončení války v roce 1945 se ve všech třech zkoumaných denících odrážela
euforie z nabyté svobody národa, naopak v souvislosti s referováním listopadových
událostí byla ve vydávaných článcích patrná nenávist k Němcům, Rudé právo dokonce
využilo připomínky 17. listopadu jako argument pro jejich poválečný odsun. Zároveň
právě tento deník, jakožto tiskový orgán ÚV KSČ, nejintenzivněji v poválečné době
prosazoval komunistické ideály a hrůznosti války používal k obhajobě postupné
orientace na Sovětský svaz, zatímco Lidová demokracie se k mnoha projevům
tehdejších politiků stavěla kriticky.
V roce 1949 již všechna periodika prosazovala výhradně zájmy komunistické
ideologie a za svůj obsah se zpovídala pouze KSČ. Mediální obraz listopadu 1939
produkovaný zkoumanými novinami se shodoval, obsahoval zejména výzvu k boji
za mír a umístění sociálního statusu studentů na stejnou úroveň, jakou měla dělnická
třída, k čemuž využívala zejména smrt dělníka Sedláčka a studenta Opletala v listopadu
1939. Boj za mír byl namířený proti západnímu světu, který dle polarizovaného obrazu
komunistické propagandy představoval absolutní zlo, který svým imperialismem
a neutichajícími myšlenkami fašismu neustále ohrožuje absolutní dobro, tedy východní
svět v čele se Sovětským svazem.
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K prosazování zájmů KSČ a utužování jejich mocenského monopolu sloužila
média i v 50. letech minulého století a stále vytvářela unifikované mediální obsahy.
V roce 1954 v souvislosti s připomenutím 17. listopadu a krutosti německých nacistů
zesílily jednotlivé redakce svou kritiku vůči Západu, a to kvůli umožnění obnovení
suverenity Spolkové republiky Německo. O pět let později, v roce 1959, předkládala
média 17. listopad jako pádný důvod pro podporu sovětského návrhu na všeobecné
odzbrojení všech zemí světa.
Postupná vlna destalinizace, započatá v roce 1956 projevem N. S. Chruščovem,
se zobrazila ve zkoumaném roce 1964 především v Rudém právu, jež se snažilo vymýtit
jakékoliv pochybnosti o politice KSČ a KSSS a vyzývalo k jednotě jako jedinému
způsobu, jak zabránit opakování 17. listopadu. Mladá fronta, která v roli deníku
Československého svazu mládeže v každém ze sedmi probádaných let věnovala
listopadovému tématu nejvíce prostoru, oslovovala přímo studenty a varovala je,
že kapitalismus ničí vědu a vzdělanost.
Výrazné rozdíly v mediálním obrazu listopadu 1939 se v jednotlivých
periodikách projevily až v roce 1968 pod vlivem myšlenek Pražského jara, které
ze společnosti nedokázala vymýtit ani invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu toho
roku. Rudé právo zastávalo názory konzervativních komunistů a vyzývalo studenty,
aby v rámci odkazu 17. listopadu nebojkotovali konsolidační proces, zatímco Mladá
fronta a Lidová demokracie naopak zdůrazňovaly, že pro správné následování tradice
17. listopadu je nezbytné bojovat za svobodu a reformy a nevzdávat se, jako se nevzdali
studenti před dvaceti devíti lety.
Normalizace však přece jen utlumila všechny snahy o výklad 17. listopadu
jakýmkoliv způsobem, který by odporoval myšlenkám komunistické ideologie. Jeho
odkaz proto tkvěl dle Rudého práva, Mladé fronty i Lidové demokracie v nutnosti boje
proti západnímu imperialismu, fašismu, nacismu a pravicovému smýšlení a společnému
budování jednoty a míru v socialistické společnosti.
Události listopadu 1939 tak byly ve sledovaných letech médii připomínány
a vysvětlovány

v

souladu

se

zájmy

Komunistické

strany

Československa

a Komunistické strany Sovětského svazu, s výjimkou roku 1945, kdy Lidová
demokracie přímo nepodporovala postupné prorůstání komunistických myšlenek
ve společnosti, a roku 1968, kdy Mladá fronta a Lidová demokracie odmítaly srpnovou
intervenci a připomínáním odvahy studentů na podzim 1939 vybízely své čtenáře
k opětovnému boji za svobodu svého národa.
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Summary
The aim of this thesis was to determine the main differences in media view
of the events of November 1939 in selected Czech periodicals (Rudé právo, Mladá
fronta and Lidová demokracie) during seven chosen years and compare its reflection
of social and political events.
After the World War II ended in 1945, all selected newspapers reflected
the euphoria of newfound freedom of the nation and hatred to Germany in connection
with the events of November 1939 and other war atrocities. Rudé právo the most
intensively promoted communist ideals and used atrocities of war to defend
the progressive orientation of the Soviet Union in the postwar era in Czechoslovakia.
In 1949, all periodicals already promoted the interests of communist ideology
and its contents were responsible only to the Communist Party of Czechoslovakia.
Media served the communist regime also during the fifties of the twentieth century.
In these years, the events of November 1939 were used to encourage people to fight
for peace against capitalism and west imperialism and to change social status
of students to the level of social status of workers.
Significant differences in media view of November 1939 in the periodicals
showed up in 1968 under the influence of the ideas of the Prague Spring. Rudé právo
took the view of conservative communists and urged the students not to obstruct
the consolidation process. On the other hand, Mladá fronta and Lidová demokracie
declared that following the tradition od the 17th November means fighting for freedom
and liberalizing reforms.
Normalization, however, hampered all efforts to interpret the 17th November
in any way that would be contrary to the ideas of communist ideology. Its legacy,
therefore, according to the statement of Rudé právo, Mladá fronta and Lidová
demokracie was to fight against western imperialism, fascism, the right-wing politics
and to build the unity and peace in a socialist society.
Events of November 1939 were reflected by the media in chosen years
in accordance with the interests of the Communist Party of Czechoslovakia and
the Communist Party of the Soviet Union with the exception of 1945, when Lidová
demokracie criticized some speeches of communist politicians, and 1968, when Mladá
fronta and Lidová demokracie disagreed with the intervention of the Warsaw Pact
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and encourage people to fight for the freedom of their nation as students did
in November 1939.
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