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1. HISTORIE MAJÁLESU

Tradice studentských majálesů je stará několik století. 
Původně se jednalo o výlety studentů s učiteli do přírody, 
kde zpívali, recitovali či hráli divadlo. Majáles je rovněž spo-
jován s tradicí oslav jara a stavěním májí na venkově, které 
byly rozšířeny v radě evropských zemí. Od 19. století získal 
studentský majáles podobu karnevalového a recesistické-
ho studentského průvodu městem s doprovodným progra-
mem včetně volby krále.
 V Praze se za velkého zájmu veřejnosti odehrával hlavní 
několikadenní program buď na Výstavišti, nebo na  Žofíně. 
Oslav se účastnili téměř výhradně Češi, pro které byly do-
kladem rostoucího národního sebevědomí. 

„Studentské Majáles“ pořádal Akad. odbor 
Národní jednoty Severočeské na Žofíně dne 
5. a 6. června s programem, který se nelišil 
od programu průměrných zábav národních. 
Věneček, akademie, „umělecký“ kabaret etc. 
a s programem jsme hotovi. Jediný bod, který 
zasluhuje zmínky, jet schůze, věnovaná otázce 
dnešního stavu českých menšin.

Časopis pokrokového studentstva (červen 1906)

V historii majálesů se prolínají různá témata, důvody 
a motivy. Tento původně studentský fenomén se stal 
symbol společenských postojů a názorů. Vyber jeden 
přístup a odůvodni souvislosti v kontextu svátku, ale i ze 
svého osobního pohledu.
Např.: radost ze života, recese, národní obrození, mlá-
dí, přátelství, láska, kultura, rodný jazyk, odvaha, spole-
čenská revolta, měšťáctví, a podobně. 
Forma: přibližně pět studentů, kteří se přihlásí k pre-
zentaci, představí a odůvodní svoje téma + krátká dis-
kuse. 
Proč je pro Tebe toto téma aktuálně důležité?

(10 minut) ÚKOL

Zpráva o majálesu a fotografie studentů oblečených 
v kostýmech vyšly v časopise Světozor, 7. května 1909 
(Národní knihovna ČR)

Studentský majáles v Jičíně v roce 1919. Snímek vyšel v časopise 
Český svět, 19. června 1919 (Národní knihovna ČR)



2

2. BUDOVATELSKÁ SLAVNOST

Poslední velký majáles se v Praze uskutečnil 17. a 18. květ-
na 1947. Byl organizován Svazem české mládeže za účasti 
dalších organizací včetně ROH, Junáku a Sokola. Konal se 
i průvod centrem Prahy, který částečně připomínal totalitní 
manifestace. Oproti minulosti mladí národní socialisté svůj 
vlastní majáles nepřipravili. Dva manifestační pochody na 
Pražský hrad zorganizovali až v únoru 1948, když marně 
protestovali proti komunistickému převratu. O několik měsí-
ců později v roce 1948 uspořádal jednotné majálesy po celé 
zemi Svaz české mládeže, který se proměnil v poslušný ná-
stroj vládnoucí komunistické strany. V roce 1949 příznačně 
nařídil konat „radostné dny mládeže“ na konci školního roku 
ministr Zdeněk Nejedlý. V následujících letech se nakonec 
i tato forma majálesu vytratila. Tradice ožila až v roce 1956.

Nástup totalitního režimu v roce 1948 s sebou přinášel 
reinterpretaci různých společenských událostí. Součástí 
komunistického režimu byla propaganda a ideologický 
výklad těchto událostí. Co je ideologická propaganda, jak 
pracuje, jaké používá metody a jaký je cíl těchto metod? 
Forma: pedagog rozdělí třídu do pracovních skupin, 
přibližně po pěti studentech. Ti téma prodiskutují a je-
den z nich představí názor studentské skupiny + krátká 
diskuse.
Jak se propagandě bránit?

Doplňující úkol:
Kterého československého prezidenta stu-
denti chtěli podpořit pochodem na Pražský 
hrad 25. února 1948?
a) Tomáše Garrigue Masaryka   
b) Edvarda Beneše
c) Klementa Gottwalda
d) Emila Háchu

(10 minut) ÚKOL

Unikátní fotografie protikomunistické 
studentské demonstrace v Nerudově ulici, 
25. února 1948 (foto: Jiří Ployhar) Majálesový průvod v Praze, 20. května 1956 (Národní archiv)
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3. OBNOVA MAJÁLESŮ

V květnu 1956 se po několika letech opět konaly v univer-
zitních městech majálesové slavnosti. O jejich konání se 
rozhodlo již v předchozím roce v souvislosti s přípravou  
IV. světového kongresu studentstva v Praze.
Na tradici majálesů částečně navazovala večerní setká-
ní mládeže u sochy Karla Hynka Máchy na Petříně, která 
přerůstala v recesistické výtržnosti a živelné demonstrace. 
V roce 1962 se na náměstí Krasnoarmějců uskutečnila vol-
ba královny krásy, jejímiž organizátory byli studenti z filo-
zofické fakulty. Večer odešla většina účastníků k Máchovu 
pomníku na Petřín, kde popíjeli, zpívali a provolávali protire-
žimní hesla. Setkání rozehnali příslušníci SNB, kteří zadrže-
li 109 osob.  Z vysoké školy bylo poté vyloučeno sedmnáct 
studentů a dalším deseti bylo studium na rok přerušeno.

Večer se šlo na Petřín. Bylo tam fůra malých 
skupin a kytar a u pomníku to šlo o život. 
Dopadlo to tak, že Petřín byl obklopen 
policisty. Na Újezdě stála fůra aut VB. Davy 
se nedaly udržet, šíleně se to tam rozvařilo 
a řvala se různá protistátní hesla. (…) Policajti 
šli na to s obuškami, pistolemi a samopaly. 
Začli to čistit a pár lidí je dnes za mřížemi.

Z dopisu studentky Vlasty Lédlové,
který zachytila StB 5. května 1962

Setkávání studentů v Praze u sochy Karla Hynka Máchy 
se stalo fenoménem společenského protestu. Osobnost 
romantického básníka a zakladatele české moderní po-
ezie se stala opakovaně v našich dějinách symbolem 
české nezávislosti a svobody. Téma K. H. Máchy užila 
řada českých spisovatelů, politicky významné bylo i pře-
vezení jeho ostatků z Litoměřic do Prahy.
Forma: studenti zůstanou v pracovních skupinách. 
Skupina studentů vyhledá určené téma na internetu 
a jeden ze studentů následně představí názor student-
ské skupiny celé třídě + krátká diskuse.
Jaký má Máchův symbol význam pro naši 
historii, popřípadě současnost?

(15 minut) ÚKOL

Zaplněné náměstí při volbě královny krásy s budovatelským 
heslem v pozadí, 1. května 1962 (Archiv hlavního města Prahy)

Mapa Petřínských sadů vyšla v knize Jany Štefánkové
Procházky Prahou, 1964 (Národní knihovna ČR)

Fotografie z 1. května 1962 (Archiv hlavního města Prahy)
Mládež před vilou Jana Wericha na Kampě 1. května 1962
(Archiv hlavního města Prahy)
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4. NÁVRAT KRÁLE

Majálesy se do Československa obdobně jako řada ji-
ných potlačených tradic vrátily po listopadové revoluci 
v roce 1989, při které sehráli významnou roli studenti. 
V květnu 1990 byly zdiskreditované prvomájové průvody 
nahrazeny právě majálesy či lidovými veselicemi, jejichž 
podobu ovlivnily blížící se svobodné volby. Do Prahy přile-
těl básník  Allen Ginsberg, který napsal o své cestě báseň 
Návrat krále majáles. Tento beatnický básník se stal králem 
Majálesu v roce 1965. Studenti ho oslovili na poslední chví-
li na doporučení Josefa Škvoreckého. Bezprostředně po 
zvolení králem majálesu začal být Allen Ginsberg sledován 
Státní bezpečností. Dne 7. května 1965 byl deportován na 
letiště a vyhoštěn. Obnovený majáles v roce 1990 navštívil 
také prezident Václav Havel.

V rámci diskuse celé třídy studenti zhodnotí tématiku ma-
jálesu, a to jak kontexty historické, tak společenské.
Je poselství majálesu srozumitelné i pro dneš-
ní dobu? Připravili byste podobnou slavnost 
i ve vaší škole?

(10 minut) ÚKOL

První strana závěrečné zprávy StB o pobytu Allena Ginsberga,
13. května 1965 (Archiv bezpečnostních složek)

Král majálesu se vrací do svého království. 
Jungmannovo náměstí v Praze, zleva 
básník Andy Clausen, Allen Ginsberg 
a překladatel Josef Rauvolf, 1. května 1990
(archiv Josefa Rauvolfa)

Majálesový průvod na Staroměstském náměstí v Praze,
1. května 1965 (foto: Miroslav Khol)


