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Anotace
Hlavním cílem této práce bylo zobrazit švédskou reflexi událostí roku 1968
v Československu. Práce v teoretické části mapuje dění ve světě- včetně hnutí
mládeže na Západě a příčin jeho vzniku, probíhající války ve Vietnamu,
prezidentských voleb v USA a amerického hnutí za občanská práva. Hlouběji
popisuje švédskou společnost šedesátých let, charakteristickou ekonomickou
konjunkturou, ale i problémy souvisejícími s ubytováním přílivu nových pracovních
sil. Zaznamenává též rostoucími nepokoje švédské mládeže a jejich nejvýraznější
podobu, tzv. kårhusockupationen. Všímá si také specificky švédského silného
postavení sociální demokracie. Práce také v hlavních bodech nastiňuje vývoj situace
v Československu pomocí nejdůležitějších prvků demokratizačního procesu- od pádů
Antonína Novotného, přes nástup Alexandra Dubčeka a sestavení Akčního
programu, až po invazi vojsk států Varšavské smlouvy. Empirická část přináší pohled
do švédského největšího deníku Dagens Nyheter v roce 1968. Jednotlivé články
zabývající se vývojem v Československu jsou zaznamenávány a mnohé i
konfrontovány s jinými zdroji informací. Důležitou součástí praktické části práce je
také příběh českého pracovníka Rudého Práva, který zprostředkovával studovaným
švédským novinám prvotřídní informace z okupované země, když těsně po vpádu
vojsk spolu se svými kolegy zorganizovali zasílání krátkých zpráv do zahraničí.

Annotation
The main aim of this work was to depict the Swedish reflection of the story of 1968´s
Czechoslovakia. In the theoretical part of the work the world course of events is
described, including the youth movement in the Western world and its origins,
ongoing war in Vietnam, presidential elections in the United States and the American
civil rights movement. The Swedish society of the sixties is portrayed, characterized
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by its economic boom as well as problems connected with accommodating the new
workforce. It also records growing disturbances among Swedish youth and its most
remarkable image of what became known as kårhusockupationen. This part notices
the specifically strong position of the Swedish social democrats too. By putting down
the crucial points, the work covers the development of the Czechoslovak
democratization process – starting with the Novotny´s loss of powers up to the
invasion of the Warsaw Pact armies. The empirical part of this work illustrates pages
of the biggest Swedish newspaper Dagens Nyheter in 1968. Articles covering the
development in Czechoslovakia are used and confronted with other sources of
information. An important section of this part shows a story of a Czech newspaper
worker, who mediated first class information transmition from the enemy-occupied
country to the Swedish newspaper when he and his colleagues organized sending
the news abroad via telex.

Klíčová slova
Švédsko, rok 1968, Československo, média, politika
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Úvod
Téma této práce jsem zvolila po konzultaci s Doc. PhDr. Barbarou Köpplovou, CSc.
na základě možnosti využít svého studia švédského jazyka a zjištění, že tuto
problematiku ještě nikdo ze švédského hlediska nezpracoval.
Cílem bylo zmapovat švédské zpravodajství a publicistiku k tématu vývoje
v Československu v roce 1968 a pokusit se vsadit je do kontextu švédských a
celosvětových společenských změn tohoto období.
Od původních tezí jsem se mírně odchýlila. Největší změnou je jistě
rozhodnutí provést analýzu pouze jednoho deníku, nikoli dvou. Původní záměr
analyzovat jak Dagens Nyheter (nezávislý liberální deník) tak Svenska Dagbladet
(nezávislý konzervativní deník) měl smysl- srovnání by mělo větší váhu, mohlo by
dojít k důkladnějšímu zmapování československého roku 1968 ve Švédsku. Ovšem
již po shromáždění materiálu k prvnímu listu jsem pochopila, že by tento krok byl nad
moje možnosti a celková práce by dalece přesáhla rozsah stanovený bakalářské
práci.
Dále jsem provedla drobné změny v názvech podkapitol. V teoretické části
jsem tímto nechtěla měnit celkové pojetí ani obsah podkapitol, šlo spíše o to usnadnit
orientaci v textu. V empirické části byl důvod ke změně samotný materiál, který
nabízel více podkladů určitým tématům. Zvyšování nátlaku ze strany Sovětského
svazu bylo novinami pokryto velmi intenzivně, proto jsem se rozhoda podle něj
pojmenovat celou podkapitolu.
Co se týče zdrojů, ze kterých jsem nejvíce čerpala, pro část týkající se vývoje
v Československu byla velmi nápomocná kniha Jana Pauera. Důležitá byla také, pro
své detailní zpracování, k porovnání jednotlivých zpráv Dagens Nyheter v empirické
části práce. K vypracování části o švédských reálií doby bych se neobešla bez dvou
knih: Östbergovy ,,När allt var i rörelse“ a Hadeniusovy ,,Modern svensk politisk
historia“, na jejichž základě byl velký díl tohoto úseku zpracován. Rámec
celosvětových společenských změn mi pomohly zapracovat knihy Jana Pažouta,
Marka Kurlanskeho a Davida Cauteho.
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Ke zpracování určitého obrazu, jak vnímala švédská média, v tomto případě deník
Dagens Nyheter, vývoj v Československu roku 1968, jsem použila digitální fotografie
pořízené v archivu mikrofilmů Královské knihovny ve Stockholmu. Tento opracovní
postup není ideální- je velmi časově náročný a některé články musejí být
fotografovány vícekrát pro lepší čitelnost. Pro pozdější zpracování jsem vybírala
všechny články týkající se Československa, které jsem zaregistrovala.
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1 Rok 1968
1.1 Rok 1968 ve světě
Rok 1968 přinesl spolu s populační vlnou nespokojených mladých lidí také rozsáhlé
demonstrace, brutální zásahy policie proti těmto demonstracím, atentáty, nedůvěru
až odpor vůči autoritám, ale také snahy o prosazení lidských práv v totalitních
režimech, růst občanské společnosti, angažovanosti, naději na změny. Kromě toho
také novou roli, kterou měla hrát média, především televize, která spolu s rozhlasem
a tiskem většinu událostí zaznamenala a vysílala.
Mark Kurlansky ve své knize o roce 1968 píše, že : ,,představoval epicentrum
posunu, zásadní změny, zrození naší postmoderní doby ovládané médii.“1 Zmiňuje
vypuštění satelitu Intelsat 32, jednoho ze série prvních telekomunikačních satelitů
umožňujících televizní přenosy do celého světa. Televizní rok, jak uvádí, tehdy začal.
Jedněmi z klíčových událostí tohoto věku byly studentské nepokoje a vietnamská
ofensiva Tet3.
Mladá generace4 v západním světě se v šedesátých letech, čase nebývalého
blahobytu a pod vlivem konzumní kultury, nechala inspirovat levicovými myšlenkami.
Požadovala změny v kulturně-politické sféře. V politice vládla tzv. nová levice.5 Šlo o
fenomén mezinárodní, studenti vycházeli do ulic ve Spojených státech amerických,
Francii, Německu a Itálii i ostatních západních zemích6, protesty se však nevyhnuly
ani Brazílii či Mexiku, kde byly pár dní před letními olympijskými hrami zastaveny
střelbou do demonstrantů, Japonsku7 či totalitním režimům v Evropě8. Jürgen
Habermas pro západní prostředí podotkl, že studenti zapojení ve hnutích nové
1

Kurlansky, M. 1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007, s. 418- 421.

2

18.12.1968

3

Tet- název pro Vietnamský Nový rok.

4

V rámci ní hlavně studenti- nejaktivnější část mladé generace a nositelé protestního hnutí šedesátých
let. Studentské prostředí má specifický sociální status, je tradičním zdrojem nonkonformity všude ve
světě, právě u nich se objevuje radikalismus. (Pažout, J. Mocným navzdory: Studentské hnutí
v šedesátých letech 20.století. Praha: Prostor, 2008, s.18-19.)
5

Název tomuto proudu dal americký sociolog Ch.W.Mills, nová levice zahrnovala v sobě prvky
neomarxismu, anarchismu, existencialismu, trockismu. (Pažout, J. Mocným navzdory: Studentské hnutí
v šedesátých letech 20.století. Praha: Prostor, 2008, s.29.)
6

Velká Británie, Nizozemí, Belgie, Dánsko, Švédsko...
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levice, pocházeli především ze střední třídy, obyvatel měst a stavěli se za práva
skupin, do kterých sami nepatřili.9 Od staré levice (sociálně demokratických a
komunistických stran) se ta nová odlišovala tím, že za hlavní problém nepovažovala,
podle marxistického slovníku, vykořisťování dělníků, nýbrž odcizení plynoucí ze
systému, který ve společnosti panoval. Stará levice narozdíl od nové
nezpochybňovala autoritu ve školách a na univerzitách, chtěla se organizovat a
považovala celek za důležitější než individuum. Vnímání individua se ale
v šedesátých letech zásadně změnilo, studenti chtěli jedince učinit svobodnějším.10
Nová levice byla označována za hnutí ideálů, obsahovala prvky utopie.11 Hnutí mělo
dva hlavní obecné požadavky: rozšíření podílu na moci (termíny jako autogestion12,
participační demokracie) a proměnu vědomí (začínající u jedince a skrze něj
transformace společnosti, vymizení anonymity a lhostejnosti).13
Novým prvkem radikalizace byl fakt, že byla založena na mladých lidech, nikoli třídní
příslušnosti. Studenti byli nespokojeni ve světě, do kterého se narodili a ve kterém

7

Japonští studenti protestovali proti válce ve Vietnamu, základně na Okinawě a vlastní vládě, která
umožňuje Američanům skladovat vojenskou techinku na jejich území. (Kurlansky, M. 1968: Rok, který
otřásl světem. Praha: Slovart, 2007, s. 105.)
8

Zde- Španělsko, Portugalsko, Polsko, Jugoslávie, Československo- šlo především o boj za
demokratizaci společnosti, zrušení cenzury, nikoli boj proti konzumerismu.
9

Skupin jako pracujících či černých obyvatel, popř. stavějící se za pomoc obyvatelům rozvojových zemí
zmítaných válkou. (Caute, D. The Year Of The Barricades: A Journey Through 1968. New Yourk: Harper
& Row, 1988, s. 105, s. 34.) Nejvážnějším byl krvavý válečný konflikt v Nigérii, kde se v květnu roku
1967 odtrhl východní region ovládaný kmenem Ibo, vytvořil republiku Biafra a bojoval za svou
nezávislost s Nigérií. Týdně umíraly tisíce obyvatel Biafry a fotografie vyhublých smutných dětí se
obejvovaly ve světových novinách. Do akce na pomoc hladovějícímu obyvatelstvu se zapojil švédský
hrabě a letec Carl Gustav von Rosen, když objevil vzdušný koridor do Biafry nekontrolovaný Nigerijci a
přivážel tudy pomoc. (Kurlansky, M. 1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007, s. 290-292.)
10

To se týkalo i hudby, módy a sexuální problematiky. Uvedení antikoncepční pilulky na trh
v šedesátých letech umožnilo ženám plánovat těhoteství a prodloužit fázi studia. V oblasti módy zase
neexistovaly hranice či tabu, jak píše Mark Kurlansky, konformismus vyšel z módy, nastoupila
osvobozující rozmanitost. (Kurlansky, M. 1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007, s. 39.)
11

Předpokládala, že v člověku po zavedení přímé demokracie nepřeváží negativní vlastnosti nad
ctnostmi a nebude docházet ke zneužívání moci. Tato myšlenka nefungovala v prostředí sovětských
satelitů, kde měli lidé s podobnou utopií své zkušenosti. Tyto rozdíly se projevily mimo jiné při návštěvě
německého vůdce studentů Rudi Dutschkeho v Praze, když debatoval se studenty. (Pažout, J. Doslov.
In: Glicher-Holteyová, I. Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha:
Vyšehrad, 2004, s. 140.)
12

samospráva

13

Glicher-Holteyová, I. Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha:
Vyšehrad, 2004, s. 106.
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vyrostli.14 Připadali si vrženi do způsobu života, který jim byl vnucen, bouřili se proti
konzumu a každodennosti.15 Projevy nespokojenosti se zhmotnily v místech největší
koncentrace mladých lidí, na univerzitách a brzy se šířily z hlavních měst
prostřednictvím reportáží rozhlasu a televize. Studenti v USA a Spolkové republice
Německo požadovali spoluúčast na vedení univerzit a stavěli se proti autoritářskému
stylu jejich správy.16 Stejně jako studenti ve Švédsku, také ve Francii a Spolkové
republice Německo protestovali proti plánované reformě školství pro potřeby
pracovního trhu.17
Skupiny z různých zemí se navzájem podporovaly a ve svých akcích se
napodobovaly.18 Nová levice se chtěla stát základem socialistického hnutí.
Socialistický svaz německého studentstva (SDS- Sozialistischer Deutscher
Studentenbund) se oddělil od Sociálně demokratické strany (SDPSozialdemokratische Partei Deutschlands) již v roce 1961, když neslouhlasil
s programovým prohlášením vlády a odklonem od marxismu.19 Italští studenti se
stavěli do opozice proti tamní komunistické straně (PCI- Partito comunista italiano),
14

Hayden, Tom. The Future of 1968’s ,,Restless Youth”, navštíveno 16.2. 2009, dostupné na:
http://1968ineurope.sneakpeek.de/index.php/home/showSite//0/8 .
15

Jde o pojmy existenciální filozofie. Heidegger, ač se sám do tohoto proudu neřadil, mluví o možnosti
odcizení v každodennosti, které v naší civilizaci probíhá, když se zabýváme obyčejným obstaráváním,
spotřebou, životem ze dne na den ve vynucených rytmech. Znovu zakusit sebe sama můžeme po prožití
otřesů, nálad, které nás pohltí v mezních situacích a vyvedou nás z pohodlné každodennosti. (Blecha, I.
Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, s.71-72.)
16

V USA tento problém studenti řešili zakládáním „vzdorinstitucí“, tzv. svobodných univerzit, kde si
studenti sami volí, kterých přednášek se chtějí účastnit. V Londýně je na podzim roku 1967 založena
Anti-univerzita. V Německu naopak zpočátku organizují akce v rámci stávajících institucí, aby si
zachovali možnost spoluúčasti na rozhodování. (Glicher-Holteyová, I. Hnutí ´68 na Západě: Studentské
bouře v USA a západní Evropě. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 34.)
17

Během šedesátých let dochází ke skokovému nárůstu počtu studentů na univerzitách, ty nestačí
kapacitami ani kantory, mění se také sociální složení studentstva. (Kurlansky, M. 1968: Rok, který otřásl
světem. Praha: Slovart, 2007. s. 248.)
18

V Itálii vyšli do ulic studenti s dělníky (3.6.1968) aby vyjádřili solidaritu s francouzskými kolegy. (Caute,
D. The Year Of The Barricades: A Journey Through 1968. New Yourk: Harper & Row, 1988, s. 81.) ;
V Německu pochodují 11.5. 1968 studenti k francouzskému velvyslanectví v Bonnu na protest proti
uzavření Sorbony. (Glicher-Holteyová, I. Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní
Evropě. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 89.) Německý studentský vůdce Rudi Dutschke během roku 1968
navštíví mnohá evropská města (Uppsala, Oslo, Amsterdam i Praha), jeho projevy na studentských
setkáních jsou důkladně mediálně pokryty (1968 in Europe, navštíveno 17.2.2009, dostupné na:
http://1968ineurope.sneakpeek.de/index.php/chronologies/index/42), stejně jako návštěva Cohn-Bendita
ve Velké Brtitánii (On this day, navštíveno 17.2. 2009, dostupné na:
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/11/newsid_3003000/3003831.stm). Českoslovenští
studenti protestovali na jaře proti perzekuci polských studentů. (Pažout, J. Mocným navzdory:
Studentské hnutí v šedesátých letech 20.století. Praha: Prostor, 2008, s. 110.)
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která se snažila o spojení mezi dělnickým hnutím a vietnamským hnutím za
nezávislost. Kritika studentů pomohla v procesu odpoutávání PCI od sovětských
komunistů.20
Fakt, že se k vládě po dlouhé době v Británii, Německu a Itálii21 dostaly sociálně
demokratické strany, studenty spíše radikalizoval. Cítili se zrazeni (také kvůli tomu,
že považovali podporu NATO válce ve Vietnamu za odsouzeníhodnou a tichý odpor
politiků za nedostatečný). Zradu pociťovali i studenti ve Spojených státech, a to vůči
demokratické straně, která v roce 1964 slibovala nerozšiřování válečných snah.22
Studenti se snažili pomocí konání přímých akcí, přednášek i vydávání
vlastních časopisů zapojit do svých protestů dělnické hnutí i širokou veřejnost. Určité
sympatie si u dělníků získali především v Itálii a Francii, avšak jen ve Francii došlo
v roce 1968 ke generální stávce a země byla uvedena do politické krize.23
Veřejnost si o studentských bouřích vytvářela, s pomocí zpravodajství, vlastní
názory a většinou nebyly pro protestující nijak pozitivní. Studenti ve Spolkové
republice Německo nařkli tisk koncernu Axela Springera, že vědomě nahlodává
veřejné mínění v jejich neprospěch. List Bild Zeitung odsuzoval demonstranty jako
gangstery a komunisty.24 Styl reportáží italských novin Corriera della Sera rozzuřil
studenty, kteří napadli kanceláře deníku. Ve Francii studenty pobuřoval konzervativní
deník Le Figaro, vyšli proto před jeho kanceláře protestovat volajíce ,,Le Figaro je
19

K odklonu od marxistické ideologie došlo na godesbergském sjezdu strany v roce 1959. (GlicherHolteyová, I. Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha: Vyšehrad, 2004,
s. 48.)
20

Tento proces vyvrcholil po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. (Glicher-Holteyová, I.
Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 110.)
21

V roce 1966 byla SPD (Socialdemokratische Partei Deutschlands) obviněna studenty ze zrady, když
se stala součástí velké koalice s CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands). (Caute, D. The
Year Of The Barricades: A Journey Through 1968. New Yourk: Harper & Row, 1988, s. 105.). V Itálii
došlo k ,,historickému kompromisu“ socialistů s centristy. (Caute, D. The Year Of The Barricades: A
Journey Through 1968. New Yourk: Harper & Row, 1988, s. 79.) Ve Velké Británii zvítězili v roce 1964
po dlouhé době vlády konzervativců Labour.
22

Hayden, Tom. The Future of 1968´s ,, Restless Youth“, navštíveno 16.2. 2009, dostupné na:
http://1968ineurope.sneakpeek.de/index.php/home/showSite//0/8 .
23

Květnové stávky se zúčastní 7,5 až 9 milionů stávkujících v duchu když studenti, proč ne my. (GlicherHolteyová, I. Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha: Vyšehrad, 2004,
s. 77.)
24

Po střelbě na Rudi Dutschkeho vyrazili do ulic studenti v Londýně, cílem odporu byly kanceláře Daily
Mirror. (Caute, D. The Year Of The Barricades: A Journey Through 1968. New Yourk: Harper & Row,
1988, s. 90; 104.)
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proti nám“ a po televizi25 požadovali jednu hodinu vysílání týdně, aby vysvětlili
veřejnosti, co jejich revoluce znamená.26 V Polsku zase studenti pálili noviny za to, že
o nich neinformovaly.27
V průběhu vlny radikalizace odehrávající se začátkem šedesátých let vznikala
různá uskupení na základě specifických cílů. Existovaly skupiny vystupující proti
jadernému ozbrojování, hnutí za občanská práva, za svobodu projevu na
univerzitách. Bylo složité nějak je pojmout, označit jako celek a právě svou
neorganizovaností bylo hnutí otevřeno mnoha protestním proudům.28 Válka ve
Vietnamu dala těmto různým skupinám ve světě sjednocující myšlenku.29
Válce ve Vietnamu se dostalo takového mediálního pokrytí jako žádnému
jinému konfliktu před ní, říkalo se jí televizní válka.30 Přestože se fyzicky
neodehrávala v Americe, přítomna zde byla pomocí médií a vysílaný obsah nebylo
možné ignorovat. Předcházející rok, rok 1967, se ve Spojených státech zdálo, že
válka ve Vietnamu je na dobré cestě. Američtí vojáci poráželi ty vietnamské bitvu za
bitvou a vypadalo to, že se válka může brzy dočkat konce. Situace se ale výrazně
změnila s příchodem nového roku. Na konci ledna začal nový rok i ve Vietnamu a
namísto klidu zbraní byly svátky poznamenány masivní ofensivou ze strany Viet
Congu. Tyto útoky na několik měst najednou jsou známy pod označením ofensiva
Tet. Televizní stanice ve Spojených státech zaplňovaly obývací pokoje Američanů
záběry z válečného boje.31 Útoky Viet Congu na americkou ambasádu v Saigonu
měly převážně upoutat pozornost světového tisku a otřást míněním obyvatel USA ,
což se beze zbytku podařilo.32 Přestože byla ofensiva americkými vojáky potlačena,
morální dopad na obyvatele USA byl značný. Prostřednictvím fotografa Eddieho
25

ORTF- Office de Radiodiffusion Télévision Française, veřejnoprávní televize.

26

Caute, D. The Year Of The Barricades: A Journey Through 1968. New Yourk: Harper & Row, 1988, s.
222.
27

Kurlansky, M.1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007. s. 148.

28

Glicher-Holteyová, I. Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha:
Vyšehrad, 2004, s. 19.
29

Glicher-Holteyová, I. Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha:
Vyšehrad, 2004, s. 48.
30

Caute, D. The Year Of The Barricades: A Journey Through 1968. New Yourk: Harper & Row, 1988, s.
105, s. 12.
31

Významným reportérem televizní stanice CBS byl Walter Cronkite.

32

Kamas, D. Válka ve Vietnamu 1964-1975. Olomouc: Votobia, 1997, s. 105.
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Adamse je navždy zachycena událost, která se dostala na titulní stránky novin voják Vietkongu je chladně popraven vysoko postaveným jihokorejským
představitelem policie. Svou emotivností fotografie výrazně přispěje k odsouzení
krutosti válčení nejen ve Spojených státech, ale i jinde ve světě. 33Podpora veřejné
mínění k vedení války skokově klesla.34 V květnu začaly v Paříži mírové rozhovory
k válce ve Vietnamu.35
Pokračovaly studentské demonstrace proti válce po celém světě.36 Tlak
plynoucí z těchto změn přiměl stávajícího prezidenta Lyndona Johnsona ve svém
projevu na konci března oznámit, že se staví za zahájení mírových rozhovorů
s představiteli severního Vietnamu37 a v osobní rovině, že nebude znovu kandidovat
na prezidenta USA. Pro zbylé kandidáty demokratické strany naopak eskalace bojů
znamenala pozitivní impuls v jejich kampaních, jelikož se profilovali jako míroví
kandidáti. Eugene McCarthy a Robert F. Kennedy, který svojí nominaci oznámil až
v polovině března, po prvních primárkách, 38 a Hubert Humphrey, kandidaturu
oznámil až po Johnsonově projevu, poté sváděli politický boj o voliče. McCarthyho
podporovala především intelektuálnější část obyvatel, studenti, zatímco mezi
Kennedyho příznivci se nacházeli jak studenti, tak pracující, oba volali po změnách.
Kennedy byl kandidátem širších vrstev obyvatelstva, jeho slibná cesta za
prezidentstvím byla ukončena 4.června, když byl zastřelen atentátníkem. Po jeho
smrti se většina delegátů demokratické strany přiklonila k Humbertu Humphreymu,
stávajícímu vice prezidentovi USA. Stalo se to během sjezdu demokratické strany
v Chicagu, který byl doprovázen pravděpodobně nejtvrdšími zákroky policie proti
demonstrujícím proti válce ve Vietnamu.39 Kromě války ve Vietnamu zmítal
Spojenými státy (již od poloviny padesátých let) další problém- rasový. Černošští
33

Fotoreportér Eddie Adams za ni roku 1969 získal Pulitzerovu cenu.

34

Podíl obyvatel, kteří souhlasili s vedením války v únoru klesl z 51 na 32%. Glicher-Holteyová, I. Hnutí
´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 71.
35

Skončily ale ,,ve slepé uličce a došlo během nich jen k minimálnímu vývoji“. (Kurlansky, M. 1968: Rok,
který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007, s. 285.)
36

1.-7.2. ve Spolkové republice Německo, 17.-18. se zde koná Mezinárodní kongres o Vietnamu a
následná demonstrace čítající asi 15 000 lidí ; ve Francii 7.2., 13.2., 22.3.
37

Mírové rozhovory se odehrávaly v květnu 1968.

38

Za což byl příznivci McCarthyho kritizován. Nařkli ho, že se rozhodl jít do voleb až poté, co McCarthy
v primárkách v New Hampshire ukázal, že Johnson je porazitelný. (Caute, D. The Year Of The
Barricades: A Journey Through 1968. New Yourk: Harper & Row, 1988, s. 105, s. 117.)
39

Kurlansky, M. 1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007. s. 313-315.
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obyvatelé se snažili pomocí rozdílných přístupů domoci stejných práv jako měli jejich
většinoví spoluobčané. Nejvýznamnější postavou prosazující hnutí nenásilí byl
Martin Luther King. Poté, co na něj byl 4. dubna spáchán atentát se ale většina
nespokojenců přiklonila k hnutí prosazující se pomocí násilí, Black Panther Party40.
Neshody v demokratické straně, rozdílné názory na vedení války i na zákroky policie
proti demonstrantům, existence třetího, nezávislého kandidáta George Wallace, to
vše přispělo k usnadnění role kandidáta republikánů Richarda Nixona, který také
nakonec v prezidentské volbě zvítězil.41
Autoři zabývající se rokem 1968 se shodují, že studentská hnutí na politickém
poli se svými požadavky neuspěla. Zmítána spory v organizačních otázkách se
postupně rozpadla. Anarchisticko-socialistická utopie byla nerealizována, nicméně
určité prvky ideologie hnutí byly zapracovány do programů existujících politických
stran.42 Radikálové z šedesátých let se o desetiletí později usadili v mírnější sféře
sociální demokracie nebo v organizacích na ochranu životního prostředí.43 Svůj
nesmazatelný otisk ale hnutí zanechala na poli kulturním a v oblasti životního stylu.44
Vyprodukovala také nástupnická hnutí vznikající v sedmdesátých letech (mírové,
feministické a ekologické).45

40

Strana černých panterů. (Kurlansky, M. 1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007, s. 136)

41

Zvítězil 5.11.1968. Válku nicméně neukončil, za jeho vlády, v roce 1970, vyvrcholila.

42

Glicher-Holteyová, I. Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha:
Vyšehrad, 2004, s. 108.
43

Hnutí zelených v Německu zdědilo způsoby demonstrování nové levice, sit downs apod. Je jediným na
západě, které může tvrdit, že pochází převážně z hnutí nové levice. ( Caute, D. The Year Of The
Barricades: A Journey Through 1968. New Yourk: Harper & Row, 1988, s. 105, s. 458-9.)
44

Jak píše Jan Pažout, etablovaný systém má schopnost integrovat do sebe nepřátelské elementy, jímž
v šedesátých letech byl rock, rocková hudba. Původně výraz odporu se později stal výhodným
obchodním artiklem. (Pažout, J. Mocným navzdory: Studentské hnutí v šedesátých letech 20.století.
Praha: Prostor, 2008, s. 63)
Jürgen Habermas připisuje hnutím šedesátých let dva přínosy: 1) že sehrálo roli dynamického elementu
v procesu sociálního učení 2) že představovalo iniciátory procesů k demokratizaci institucionální roviny
veřejné sféry. (Znebejánek, F. Sociální hnutí. Praha: Slon, 1997, s. 53.)
45

Pažout, J. Mocným navzdory: Studentské hnutí v šedesátých letech 20.století. Praha: Prostor, 2008,
s. 64. Nejznámější postava francouzských studentských nepokoju, Daniel Conh-Bendit je nyní (2009)
poslancem Evropského parlamnetu za Zelené.
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1.2 Rok 1968 v Československu
Šedesátá léta probíhala v Československu ve znamení ekonomického úpadku.
Politická garnitura nebyla schopná řešit systémové problémy a postupně se ve
straně začal formovat proud zaměřený proti Antonínu Novotnému a stylu jeho
politiky. Toto křídlo chtělo uvolnit systém a umožnit jeho jistou demokratizaci.46
Nespokojení byli i občané- ,,stále víc srovnávali Československo s jeho západními
sousedy (...). Všichni zřetelně viděli rozdíl mezi hlásanými ideály a prožívanou
skutečností.“47
Za tohoto stavu se i média snažila získat nezávislost na stranickém řízení.
Situace ,,o poznání více přála tomu, aby se média mohla stát fórem pro střetávání
odlišných názorů. V časopisech se objevovaly ostré polemiky o nejrůznějších- často
velmi zásadních- společenských a politických otázkách.“ 48 Otevřeně se mluvilo o
tabuizovaných tématech- neregulérnosti voleb v předešlém období, o funkci médií ve
svobodné společnosti, rovnoprávnosti členů KSČ a nestraníků či nezbytnosti
reformy politiky.49
Ve své studii o studentských hnutích uvádí Pavel Kadrmas tři příčiny pohybu
v československé společnosti na přelomu let 1967 a 1968: mocenský konflikt uvnitř
KSČ, sjezd Svazu československých spisovatelů (27.-29.6. 1967), na kterém
zazněla otevřená kritika režimu a strahovská demonstrace vysokoškolských
studentů, jejichž trpělivost s výpadky elektrického proudu na kolejích došla svého
konce. Karel Bartošek se vrací ještě dál do šedesátých let a za znovuzrození
občanské společnosti považuje rok 1963.50 Fakt, že ve společnosti cosi vřelo již delší
46

Felcman, O.; Mervart, J. Rok 1968 v poválečných dějinách Československa : edice dokumentů.
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006.
47

Synek, M. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Scheinfeld-Schwarzenberg : Československé
středisko nezávislé literatury, 1988, s. 11.
48

Rykl, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Ješutová, E. et al. Od mikrofonu k posluchačům : z osmi
desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 291.
49

Cysařová, J. Československá televize a politická moc 1953–1989. In: Soudobé dějiny. Číslo 3–4,
ročník 2002, s. 529.
50

(...)koncentrovaná státní moc začala jevit známky opotřebování a už nemohla skrývat svůj nezdar, se
občanská společnost znovu přihlásila; od roku 1963 je její znovuzrození patrné.“( Bartošek,
K. Občanská společnost v Československu a její revolta v roce 1968. In: Acta contemporanea. K
pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998, s.16.)
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dobu dokládá i následující výňatek z projevu Josefa Smrkovského v roce 1968 na
dubnovém zasedání ÚV KSČ:
,, Ve skutečnosti dnes vychází navenek jen to, co už dávno ve společnosti narůstalo
a hromadilo se a mohlo se projevit jen velmi málo anebo vůbec ne. To bylo
nenormální a nepřirozené. Jestliže to dnes vychází na povrch, je to normální a
přirozené.“ 51
Nespokojenost s vývojem společnosti se projevovala také radikalizací studentského
hnutí. Studentskou otázku v politickém světě nastolili Sověti.,, Jak upozornil ruský
historik Volkov, už studentské majáles v roce 1966 bylo předmětem pohnuté diskuse
v sovětském politbyru a stalo se jedním z hlavních důvodů celkového hodnocení
tehdejšího Československa jako ideologicky nejslabšího článku zemí Varšavské
smlouvy.“ 52Potenciál studentských hnutí si vedení strany uvědomovalo, což potvrzují
i zápisy československého velvyslance ve Stockholmu. Jen dokládají, jaký důraz byl
kladen na důkladné zmapování studentských organizací a jejich projevů.53
Politický život roku 1968 začal 3. ledna zasedáním ÚV KSČ, které bylo
v prosinci předcházejícího roku přerušeno a na němž byl z funkce prvního tajemníka
odvolán Antonín Novotný. Oficiální zpráva poté zdůvodnila tento krok tím, že byl
vykonán na vlastní žádost Novotného, kterou plénum ÚV schválilo.54 Jeho
nástupcem byl zvolen ,,jediný kandidát, na kterém se v daný moment byli klíčoví
členové ÚV schopni shodnout“55 , reformně naladěný Alexander Dubček, Novotného
dlouholetý odpůrce. Radikálně se zmenšující počet Novotného zastánců nezměnil

51

Felcman, O.; Mervart, J. Rok 1968 v poválečných dějinách Československa, Edice dokumentů.
Hradec Králové: Oftis, 2006, s.36.
52

Čornej, P. et al. Osudové osmičky: přelomové roky v českých dějinách. Praha: Nakladatelstí Lidové
noviny, 1999, s. 406.
53

Ministerstav zahraničních věcí: PZ Stockholm 1968. Věc: problematika mládeže ve Švédsku.
Vypracoval Černý a Nárožný. 15.5.1968.
54

Hoppe, J.Pražské jaro v médiích: Výběr z dobové publicistiky. Brno: Doplněk, 2004, s. 7.

55

Čornej, P. et al. Osudové osmičky: přelomové roky v českých dějinách. Praha: Nakladatelstí Lidové
noviny, 1999, s. 385.
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ani další vývoj, Antonín Novotný pod tlakem veřejnosti56 v březnu abdikoval z funkce
prezidenta republiky a na jeho místo byl zvolen generál Ludvík Svoboda.57
V březnu svým usnesením přijalo předsednictvo ÚV KSČ opatření k
urychlené rehabilitaci občanů, kteří byli nezákonně postiženi v minulých letech a
zrušilo předběžnou cenzuru, čímž chtělo demonstrovat konec Novotného
éry.,,Z mocenského nástroje se média přeměnila v kritika moci.“58Média se stala
objektivním informátorem a urychlovačem společenských změn.59 Nepřípustnost
cenzury byla uzákoněna 26.6. novelizací tiskového zákona (č. 84/1968 Sb.) a
potvrdila tak jen už existující stav, kdy novináři již psali svobodně.60
Na přelomu března a dubna se na nejvyšší místa dostali reformně smýšlející nebo
reformám více naklonění funkcionáři. Do čela Národního shromáždění usedl Josef
Smrkovský , na místo předsedy vlády nastoupil Oldřich Černík a předsedou Národní
fronty se stal František Kriegel.61
Představitelé státu schválili 5.4. Akční program KSČ, který si vytýčil reformy a
zlepšení v oblasti ekonomické, politické a společenské. Alexander Dubček už nebyl
neznámým slovenským politikem, získával si stále větší podporu obyvatelstva, které
do něj vkládalo své naděje na změnu.
56

Například 6.3. 1968 uveřejnil deník Práce článek Jana Šterna „Dogmatici včera a dnes“, který mj. kde
píše, že A. Novotný by měl rezignovat i na funkci prezidenta republiky. Čs. televize komentuje některá
„nešťastná a netaktní“ vystoupení A. Novotného vůči Slovákům, konkrétně proti Matici slovenské při
jeho návštěvě v srpnu 1967. (Březen 1968, Syndikát novinářů, navštíveno 18.3. 2009, dostupné na:
http://syndikat-novinaru.cz/12/42/115/1968/brezen ) K rezignaci Novotného vedla také aféra generála
Šejny, který byl přítelem Novotného syna. (Pithart, P. Osmašedesátý. Praha: Rozmluvy, 1990, s. 181.)
8.3. deník Práce navrhuje A. Novotnému demisi v souvislosti s aférou gen. J. Šejny (Březen 1968,
Syndikát novinářů, navštíveno 18.3. 2009, dostupné na: http://syndikatnovinaru.cz/12/42/115/1968/brezen).
57

Nominace Svobody Alexandrem Dubčekem byla pozitivním gestem směřovaným do Moskvy.
Následná volba ale neuspokojila všechny občany země. Do ulic vyšli studenti, kteří byli pro zvolení
liberálního intelektuála Čestmíra Císaře. (Kurlansky, M. 1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart,
2007,s. 272-3.)
58

Hoppe, J.Pražské jaro v médiích: Výběr z dobové publicistiky. Brno: Doplněk, 2004, s. 11.

59

Role Čs.televize během Pražského jara, navštíveno 18.3.2009, dostupné na:
http://www.totalita.cz/1968/1968_04_01_01.php .
60

Čornej, P. et al. Osudové osmičky: přelomové roky v českých dějinách. Praha: Nakladatelstí Lidové
noviny, 1999, s. 391.
Mluvili otevřeně o tabuizovaných tématech- neregulérnosti voleb, rovnoprávnosti členů a nečlenů KSČ.
(Cysařová, J. Československá televize a politická moc 1953–1989. In: Soudobé dějiny. Číslo 3–4, ročník
2002, s. 530.)
61

Nová vláda ustanovena 8.4.1968.
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Renesance občanské společnosti značně zesílila. Její úlohu vidí Karel
Bartošek jako klíčovou, dokonce mnohem výraznější než roli politiků. ,,Rozmanitý
tisk a mluvené slovo silně přesahovaly úmysly reformátorů uvnitř státní moci.“
Reformní komunisté se spíše dostávali do vleku událostí.62 Z iniciativy zdola se
rozpadaly do té doby jednotné organizace mládeže, odborů, zemědělců a tvořily se
nové. 63
Celý obrodný proces si začal získávat celospolečenskou podporu. S nadějemi
a podporou byl vnímán i na Západě. Časopis Time nazval v roce 1968
transformované Československo pod Dubčekem nejliberálnější komunistickou zemí.
64

V sovětském prostoru však tyto tendence nebyly vnímány ani s podporou ani

s pochopením. Už v březnu (23.3. 1968) byla svolána zvláštní schůzka členských
zemí Varšavské smlouvy65 v Drážďanech, týkající se vývoje v Československu, který
představitele států skupiny znepokojoval. Výsledek schůzky byl pro československé
vedení velmi nepříznivý, proto se ho snažilo bagatelizovat a popřelo jakoukoli formu
nátlaku.66 Nátlak z východu na zavedení původního pořádku se ale zvyšoval.
Když v souvislosti se cvičením ,,Šumava“ operovaly štáby armád zemí
Varšavské smlouvy na československém území, s cílem vyvinout nátlak na
československé vedení,67vyvstaly obavy, že půjde o maskovanou intervenci.68 Šlo

62

Pažout, J. Mocným navzdory: Studentské hnutí v šedesátých letech 20.století. Praha: Prostor, 2008,
s. 107.
63

Bartošek, K. Občanská společnost v Československu a její revolta v roce 1968. In: Acta
contemporanea. K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998, s.
16.
Například počet členů Československého svazu mládeže se mezi lety 1960 a 1967 klesl ze dvou milionů
na polovinu, začaly vznikat různé zájmové kluby. (Pažout, J. Mocným navzdory: Studentské hnutí
v šedesátých letech 20.století. Praha: Prostor, 2008, s. 77.)
64

Tremors of Change, The Times, 29.3.1968, navštíveno 18.3. 2009, dostupné na:
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,838077,00.html .
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Kromě Rumunska.
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Pithart, P. Osmašedesátý. Praha: Rozmluvy, 1990, s. 181.

67

Cvičení probíhalo od 18. června do 2. července se v jižním Polsku a jižní části NDR.

68

Světový tisk po řadu týdnů spekuloval o možnosti vojenské invaze do Československa. (Čornej, P. et
al. Osudové osmičky: přelomové roky v českých dějinách. Praha: Nakladatelstí Lidové noviny, 1999, s.
389.)
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ale zatím jen o logistickou přípravu na pozdější intervenci.69 Zklidnění nepřispělo ani
protahování pobytu vojáků na československé území.70.
Koncem června vyšel v Literárních listech, Práci, Mladé frontě a
Zemědělských novinách manifest 2000 slov71, jehož autorem byl Ludvík Vaculík.
Jeho cílem bylo stát se podporou obrodného procesu. Nesetkal se s kladným přijetím
ani od reformních komunistů, kteří v něm viděli ohrožení svých reforem, ani od
konzervativních kruhů, kteří ho považovali za provokaci.72 Manifest nechtěně
napomohl aktivizaci odpůrců reforem nejen doma, ale i v sovětském bloku.73
Konfliktní situace mezi státy Varšavské smlouvy a Československem vznikla
odmítnutím účasti československé delegace na schůzce ve Varšavě (14.-15.7.), při
níž došlo k opětovné kritice směřování Československa, kterému podle představitelů
států hrozila kontrarevoluce. Příští možností setkání a urovnání byla bilaterální
schůzka ČSSR- SSSR v Čierne nad Tisou (29.7.- 1.8.) a schůzka pěti států
Varšavské smlouvy v Bratislavě (3.8.). Po nich se zdála být situace zklidněna, byly
prezentovány jako akt obnovy spolupráce a překonání neshod plynoucích
z nedorozumění.74Dubčekovo vedení se zavázalo splnit úkoly, které jim zadali
sovětští představitelé. K naplnění závazku ale nedošlo.75 Intervenční vojska mezitím
čekala na signál k akci.76
69

,,Podle analýzy českých vojenských historiků odpovídala dislokace armád a divizí přesně podle jejich
rozmístění při srpnovém vstupu vojsk.“ (Pauer, J. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí,
plánování, provedení. Praha: Argo, 2004, s. 95.)
70

Československé a maďarské se stáhly hned po skončení manévrů, sovětské a polské jednotky se ale
ke stahování neměly. Začaly se stahovat až po intervenci ministra obrany Dzúra a předsedy vlády
Černíka 13.7. Ty poslední se stáhly až 3.8. (Pauer, J. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí,
plánování, provedení. Praha: Argo, 2004, s. 96.)
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Přesně ,,Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem“ vyšel
27.6.1968. O dva dny později vyšel v ostravském deníku Nová svoboda.
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Růžička, D. manifest 2000 slov. Totalita.cz, navštíveno 18.3. 2009, dostupné na:
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/2000slov.php .
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Hájek, J. 1968. Praha: Logos, 1994, s. 20.
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Hájek, J. 1968. Praha: Logos, 1994, s. 56. Obě strany si ale konkrétní kroky představovaly jinak.
(Pauer, J. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí, plánování, provedení. Praha: Argo, 2004, s.
168.)
75

Šlo o dva úkoly: provést změny ve státních a stranických orgánech a obnovit centrální kontrolu nad
stranickým aparátem a sdělovacími prostředky. (Od mikrofonu k posluchačům, Ješutová, E. et al.
Od mikrofonu k posluchačům : z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s.338.)
76

Blažek, P.; Kaminsky, L.; Vévoda, R. Polsko a Československo v roce 1968: sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference: Varšava, 4.- 5. září 2003. Praha : Dokořán : Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, 2006, s. 145.
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Vojenský pád pěti zemí Varšavské smlouvy, který přišel v noci z 20. na 21.
srpna bez bezprostředního důvodu a bez vědomí a proti vůli stranického vedení,
šokoval československou veřejnost.77Z vojenského hlediska byla operace Dunaj78
provedena úspěšně a bez odporu armády, která uposlechla výzvy předsednictva
strany neodporovat. Také občané byli vyzýváni, aby zachovali klid. Ti ale předvedli
během následujících dnů ,,skutečné divy nepatetického, ale rozhodného, chytrého a
vtipného a na okupanty nepochybně účinného nátlaku ve formě ,,pasivní
resistence“.“79 Po stránce politické byla invaze sérií neúspěchů. Sovětské straně se
nepodařilo ustavit dělnicko- rolnickou vládu, ani přimět vedení KSČ, aby legalizovalo
vojenský vpád.80 Pracovníci médií pak situaci naprosto ovládli a zabránili plánu
intervenčních zemí na hladký přesun moci tím, že přinesli pravdivé informace o
nezvanosti vojsk.81Deníky vycházely ilegálně i nadále. Dominantním médiem se stal
pro svou technickou pohotovost rozhlas, který vysílal z improvizovaných stanovišť.82
Rozhlasové vysílání mělo kromě funkce informační další důležité působení77

Zcela upřímně ve vojenskou intervenci nevěřili, většina československé a zejména české společnosti
byla tradičně rusofilská a prosocialistická. (Blažek, P.; Kaminsky, L.; Vévoda, R. Polsko a
Československo v roce 1968: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: Varšava, 4.- 5. září
2003. Praha : Dokořán : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 202.)
78

Jde o vojenský kód pro intervenci. (Pauer, J. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí,
plánování, provedení. Praha: Argo, 2004, s. 188.)
79

Pithart, P. Osmašedesátý. Praha: Rozmluvy, 1990, s. 202. Otázka pasivity odporu je sporná, Jan
Pauer odpor označuje za veskrze aktivní. (Pauer, J. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí,
plánování, provedení. Praha: Argo, 2004, s. 220.)
80

Blažek, P.; Kaminsky, L.; Vévoda, R. Polsko a Československo v roce 1968: sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference: Varšava, 4.- 5. září 2003. Praha : Dokořán : Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, 2006, s. 204.
Autoři tzv. zvacího dopisu (Indra, Biľak, Kolder, Švestka, Kapek) plánovali na zasedání ÚV KSČ 20.
srpna převezmou iniciativu a oficiálně pozvou připravené armády do země. Poté se měli nechat
jmenovat do dělnicko-rolnické vlády. (Sládek, F. Stručný příběh zvacího dopisu,navštíveno 18.3.2009,
dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/extra/rok_68/srpen/strucny_pribeh_zvaciho_dopisu.html)
24.8. navíc ministr zahraničí Hájek odsoudil invazi jménem československé vlády v OSN. Došlo k tomu i
přes pokusy sovětského velvyslance OSN Malika a kvůli zpoždění pokynů prezidenta Svobody, aby
žádné kroky nepodnikal. (Pauer, J. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí, plánování,
provedení. Praha: Argo, 2004, s. 218.)
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Pithart, P. Osmašedesátý. Praha: Rozmluvy, 1990, s. 202.

Interventi se snažili šířit ve veřejnosti dezinformace a propagandu skrze vlastní časopis Zprávy a vlastní
ustavenou rozhlasovou stanici Vltava z Německa poblíž Drážďan, jejíž hlasatelé měli silný německý
přízvuk. Vysílaní započala již 21.8. 1968 a ukončila 12.2. 1969. Místo ní se začala na stejné vlnové
délce hlásit stanice NDR International Radio Berlin.
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Končelík, J. Proměny řízení a kontroly médií v roce 1968. Nepublikováno.
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organizátorské a integrující.83 Televize ale hrála také významnou roli, hlavně
z mezinárodního hlediska- do Vídně se dostal obraz a události v Československu
sledovali lidé po celém světě. Část 45minutového filmu byla vysílána ve Spojených
státech, zemích Západu i jinde ve světě v rámci večerních zpráv.84
Následovala jednání v Moskvě, kam byli převezeni Dubček a další předáci strany85 a
kam 23. srpna dorazil i prezident Svoboda s doprovodem.86 Jednání87 se protáhla na
čtyři dny88, jejich výsledkem byl tzv. Moskevský protokol, který ale nebyl zveřejněn,
veřejnost byla jen adresátem oficiálního komuniké o normalizaci situace v zemi.
Protokol zavazoval československou stranu mj. ke zneplatnění XIV. sjezdu strany,
který proběhl 22.8. v Praze ve Vysočanech a zvolil si nové vedení, a k opatřením
proti hromadným sdělovacím prostředkům a politickým skupinám.89 Československý
požadavek na stažení vojsk byl odsunut na neurčito.
30. srpna byl vládou zřízen Úřadu pro tisk a informace. Později, 12.9., byl pro
kontrolu médií ustaven také Vládní výbor pro tisk a informace. První pokyny ze 3.
září se týkaly zákazu kritizovat země Varšavské smlouvy i přítomnost cizích vojsk
v republice.90 Zakázáno bylo používat slova okupant, okupace.91 Usnesením
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Ješutová, E. et al. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český
rozhlas, 2003, s. 338.
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Kurlansky, M. 1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007,s. 329.
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Ráno 21.8. byli zatčeni- Dubček, Černík, Smrkovský, Kriegel, Šimon a Špaček a uneseni vojenskými
letadly do západního Polska a později na bývalou československou Zakarpatskou Ukrajinu. (Pauer, J.
Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí, plánování, provedení. Praha: Argo, 2004, s. 237.)
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Doprovod osob, kterým XIV.sjezd nevyslovil důvěru- Biľak, Indra, Piller - považovala většina lidu za
naprosto nevhodné. (Hájek, J. 1968. Praha: Logos, 1994, s. 74.) Ostatní členy doprovodu si vybral
Svoboda spíše náhodně- Dzúr, Kučera a Husák. (Pauer, J. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy:
pozadí, plánování, provedení. Praha: Argo, 2004, s. 240.)
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Šlo spíše o nátlak sovětského vedení. Podmínky jednání neodpovídaly normálním jednání
rovnoprávných států. Proti stranickému vedení supervelmoci stála nesourodá skupina představitelů malé
okupované země. (Hájek, J. 1968. Praha: Logos, 1994, s. 74.)
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Probíhala od 23.8. do 26.8.1968. V jejich průběhu dorazila do Moskvy ještě další delegace- Švestka,
Lenárt, Jakeš, Barbírek, Rigo a Mlynář. (Pauer, J. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí,
plánování, provedení. Praha: Argo, 2004, s. 262.)
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Opatření proti médiím bylo jednou z priorit Moskvy. Cysařová, J. Československá televize a politická
moc 1953–1989. In: Soudobé dějiny. Číslo 3–4, ročník 2002, s. 530.
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Cysařová, J. Československá televize a politická moc 1953–1989. In: Soudobé dějiny. Číslo 3–4,
ročník 2002, s. 530.
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Mencl, V. et al. Československo 1968: 2.díl: počátky normalizace. Praha: Parta, 1993, s.10.
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předsednictva ÚV KSČ vláda 25. září odvolala z funkcí ústředního ředitele Čs.
rozhlasu Zdeňka Hejzlara a ústředního ředitele Čs. televize Jiřího Pelikána.92
Ze scény postupně odešli také ministr vnitra Pavel, reformisté František
Kriegel, Josef Smrkovský, Zdeněk Mlynář, Jiří Hájek, Ota Šik, Čestmír Císař aj.
Došlo k přijetí zákona, který podmiňoval existenci organizací členstvím v Národní
frontě a postavil tak organizace vzniklé na jaře do ilegality.93 Stanovy skupin KAN a K
231 byly zamítnuty ministerstvem vnitra.94
Okupace nejvíce zasáhla naděje mladých lidí, proto to byli hlavně oni (spolu
s odboráři a částí inteligence), kdo šli proti intervenci demonstrovat. Nesouhlasili
s komuniké z Moskvy a se stažením projednávání okupace Československa
v OSN.95Většina podporovala stávající vedení, nelíbila se jim však politika ustupování
od dosažených změn. Mladí lidé demonstrovali v Praze 28. října, přestože jejich akci
úřady zakázaly, a na výročí Říjnové revoluce 6. a 7. listopadu. Mládež se
radikalizovala po celé republice.96Výsledkem byla třídenní stávka studentstva
vyhlášená na 18.11. Stávka si získala sympatie u většiny společnosti, i v odborech.
Politicky ale studenti nedosáhli a nemohli dosáhnout svých požadavků respektování
lidských práv, svobody slova aj. 97
Společnost se vzpírala nastolování ,,normalizace“ ještě v první polovině
následujícího roku 1969. V lednu se ve snaze vyburcovat národ proti letargii upálil
student filozofické fakulty Jan Palach98 a svým činem vyvolal mimořádnou odezvu ve
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V lednu 1969 byl u ústředních ředitelů televize a rozhlasu zřízen ideový odbor, který měl hodnotit
pořady. Navíc byli z televize vyhozeni nepohodlní pracovníci a byla zavedena předběžná cenzura
televizních pořadů, časopisu Listy, Reportér, Zítřek. V rozhlase už byla předběžná cenzura
provozována. (Mencl, V. et al. Československo 1968: 2.díl: počátky normalizace. Praha: Parta, 1993, s.
45.)
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ratifikované prezidentem 18.10.1968 a proti cenzuře, v Brně a Českých Budějovicích studenti vyhlásili
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navzdory: Studentské hnutí v šedesátých letech 20.století. Praha: Prostor, 2008, s. 124-9.)
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společnosti.99Pohřební průvod 25. ledna byl jednou z posledních masových projevů
odporu proti vývoji v zemi.100
Pražské jaro dalo lidem naději na reálné změny systému, demokratizaci. Invaze
vojsk Varšavské smlouvy, jak vzpomíná Dr. Pavel Grossman, potom vyjasnila i těm,
kteří stále potřebovali přesvědčit, že komunismus a demokracie nejdou dohromady.
101
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Ješutová, E. et al. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český
rozhlas, 2003, s. 346.
99

Pažout, J. Mocným navzdory: Studentské hnutí v šedesátých letech 20.století. Praha: Prostor, 2008,
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Ješutová, E. et al. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český
rozhlas, 2003, s.346.
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Memories of the Prague Spring, navštíveno 7.12.2008, dostupné na:
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2 Společenská, politická a mediální situace ve Švédsku
2.1 Společnost
Šedesátá léta ve Švédsku byla ve znamení prosperity a doznívání ekonomického
boomu z padesátých let, který zakládal důvod volit opět sociální demokraty, pod
jejichž pětatřicetiletým vedením k ekonomické konjunktuře došlo. Švédsko vyšlo
z válečných let takřka nedotčeno, s téměř stoprocentní zaměstnaností a vyhlídkou
růstu životních standardů.102 Lidé si mohli dovolit ledničku, televizi, automobil,
dovolenou v zahraničí.103 Mohutně rostoucí průmysl potřeboval pracovníky. Po
stránce demografie tento vývoj znamenal migrační vlny směřující do Švédska i vlny
v rámci země. Původně etnicky silně homogenní země radikálně změnila
v šedesátých letech ráz.104 Kromě migrace bylo další možností zaplnění pracovních
míst zaměstnáním žen. Docházelo k odlidňování venkova a růstu počtu obyvatel
především největších měst, což ovšem zakládalo problémy s jejich ubytováním.
Vláda premiéra Erlandeho, kritizována pravicí za dlouhé fronty na byty, chtěla tomuto
problému čelit a v roce 1964 zavedla tzv. Miliónový program (Miljonprogrammet),
který měl za cíl každý rok následujících deset let postavit 100 000 domovů (převážně
bytových jednotek).105 Prosperita vedla mimo jiné i k udržování společenského míru,
HDP stoupalo a nezaměstnanost byla nízká. 106
Vysokoškolské vzdělání již nebylo výsadou vyšších společenských vrstev. Ve
společnosti byla patrná snaha docílit jednotnosti i v ekonomické oblasti, snaha
odstranit třídní a platové rozdíly jak jen to lze. Vláda úzce spolupracovala
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Rogers, J. The Swedish Welfare State: Yesturday, Today and Tomorrow. In:The Welfare State Past,
Present, Future. ed.Jensen, H. Edizioni Plus- Universita di Pisa, Pisa: 2002. s. 20.
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Soudě dle reklam ve zkoumaných novinách Dagens Nyheter, mohli si Švédi již v šedesátých letech
dovolit pořídit i myčku nádobí.
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Hadenius, Stig. Modern svensk politisk historia: Konflikt och samförstånd. Stockholm: Hjalmarson &
Högberg Bokförlag, 2003, s. 128.
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Borgegård, L-E.; Kemeny, J. Sweden: High-rise housing for a low-density country. In Turkington,
R.;Kempen, R.V.; Wassenberg,E. et al. High-rise housing in Europe: current trends and future
prospects. Delft: Delft University press, 2004, s. 35.
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Nezaměstnanost v letech 1950 až 1980 nepřekročila dvouprocentní hranici. (Rogers, J. The Swedish
Welfare State: Yesturday, Today and Tomorrow. In:The Welfare State Past, Present, Future. ed.Jensen,
H. Edizioni Plus- Universita di Pisa, Pisa: 2002. s. 20.)
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s Odborovou centrálou107 - která měla obrovský vliv ve společnosti - i
podnikatelským světem. Tento způsob spolupráce se stal jednou ze základních opor
švédského sociálního modelu.108
Mezi novinky každodenního života švédských občanů, které rok 1968 přinesl, patřily
změny ve školství- žáci od tohoto roku získali pětidenní školní docházku, když jim
vláda ponechala volné soboty. Zrušeny byly také maturity a od té doby se zakončuje
střední vzdělání běžným završením posledního ročníku.
Dvacátého čtvrtého května 1968 studenti ve Stockholmu, inspirováni
událostmi ve Francii, Německu109 i jinde v západní Evropě110, vzbouřili proti
připravované vládní reformě univerzit, tzv.UKAS (Universitetskanslerämbetets
arbetsgrupp för fasta studiegångar )111, a obsadili vlastní společenské centrum. Tato
akce vešla do dějin pod názvem „Kårhusockupationen“112. Kromě studentů se jí
zúčastnili i učitelé a jiní zainteresovaní z široké veřejnosti. Druhý den okupace přišel
se studenty diskutovat pozvaný ministr školství Olof Palme, ale protestující svou řečí
nepřesvědčil. Později Palme řekl, že ti, co udávali tón okupaci, byli komunisté, kteří
chtěli především provokovat.113Třetí den okupace skončila. Impuls k okupaci se
během samotné akce dostal spíše do pozadí a napovrch vystoupily otázky daleko
107

LO – Landsorganisationen- (Ústřední orgán dělnických odborových svazů, navštíveno 26.11.2008,
dostupné na: http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/943717B4077AAF1AC1256E4B0033629C)
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Švédský stát blahobytu je postaven na principech univerzalismu, egalitarismu a výkonnosti. Švédská
politika ,,byla založena na maximalizaci zaměstnanosti a minimalizaci sociálních potřeb“- vlády se
soustředily na prevenci- investovaly spíše do rekvalifikací, výuky dospělých, mobility pracovních sil než
aby musely vyplácet dávky nezaměstnaným. (Rogers, J. The Swedish Welfare State: Yesturday, Today
and Tomorrow. In:The Welfare State Past, Present, Future. ed.Jensen, H. Edizioni Plus- Universita di
Pisa, Pisa: 2002. s. 19,20.)
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Německý studentský vůdce Rudi Dutschke navštívil studentské město Uppsala 7.3. 1968 a pronesl
tam svou řeč. (Chronollogy, 1968 in Europe, navštíveno 10.2. 2009, dostupné na:
http://1968ineurope.sneakpeek.de/index.php/chronologies/index/13 ).
110

Ve Švédsku bylo například populární hnutí Provos, v 50.letech tak vzniklo švédské Provierörelsen.
(Östberg, K. 1968: När allting var i rörelse. Stockholm: Prisma Bokförlag, 2002, s. 49).
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Studenti se vyhrazovali proti reformě, protože podle nich činila studium méně flexibilním a považovali
jí za snahu přizpůsobit studium podmínkám zaměstnanosti, nikoli individuálním zájmům a
předpokladům. (Leonardz, J. De vågade vägra Julen, Svenska dagbladet, 23.10.2008, dostupné na:
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2241885.svd ).
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Ačkoli bylo diskutabilní, zda lze „okupovat“ něco, co je vlastně vaše.

Kårhus- doslova správa studentského sboru, studentská správa.
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Dokument švédského rozhlasu stanice P3 ( Hedtjärn, E. Kårhusockupationen, 18.5.2008, navštíveno
12.12.2008, dostupné na:
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širšího charakteru- kapitalismus, válka ve Vietnamu, reakcionářství. Někteří
z okupujících, ti radikálnější, se ještě neúspěšně pokusili zabrat i významná místa
jako Statní operu či centrální stanici ve Stockholmu. Po návratu do společenského
centra ale místo opustili, i z čistě praktických důvodů - došly zásoby. Někteří
zpochybňovali spontaneitu akce a podezřívali švédské studenty, že se příliš
inspirovali studenty ve Francii, aniž by ale bojovali za stejné cíle. Účastníci, se
kterými se letos, po čtyřiceti letech, skontaktovala reportérka švédského
zpravodajského časopisu Fokus, většinou popisovali událost jako bezvýznamnou
epizodu: ,, Bylo to úsměvné divadlo,“ řekla bývalá studentka Barbro
Hedvall.114Reforma nakonec v mírně pozměněné formě prošla v roce 1969.
Poválečný skokový nárůst natality se v šedesátých letech projevil
prostřednictvím silné vrstvy náctiletých. Tito mladí lidé měli určité vlastní příjmy115,
názory a volný čas a toho se rozhodly využít některé firmy. Švédští mladí lidé však
stejně jako jejich vrstevníci v jiných západních zemích odmítali přijmout roli, která pro
ně byla připravená. Nechtěli se zařadit do společnosti orientované na zisk,
převažovaly levicově orientované názory a odsudky kapitalismu. Proti probíhající
komercializaci se ze strany švédských studentů vzedmula vlna odporu. Na podzim
roku 1968 se ve Stockholmu konal veletrh nazvaný Teen Age Fair, zaměřený na
mládež. Jeho pořadatelé viděli v nové generaci odbytiště svých produktů. Když se
ale veřejnost dozvěděla o plánech organizátorů (mimo jiné o propočtech studujících,
kolik utratí švédská dívka ve věku 15 až 25 let za měsíc, kolik automobilů si pořídí
stejná věková skupina mladých za rok, jaké množství této populace poslouchá rádio,
sleduje televizi , nakupuje hudební nosiče apod.), mládež se vzbouřila a chtěla
projekt zastavit. Proběhlo několik demonstrací, byl vysílán speciální červený autobus,
který mladé lidi chystající se na veletrh vyzvedával přímo před vchodem a odvážel na
alternativní akce- filmy, výstavy. Teen Age Fair byl ekonomickým fiaskem.
V souvislosti s vlnou odporu proti konzumu se druhého prosince 1968
protestovalo znovu, tentokrát proti komercializaci Vánoc. Průvodu se účastnilo asi
114

Bergman, L. Sverige 1968. Fokus, 9.květen, 2008, dostupné na:
http://www.fokus.se/2008/05/sverige-1968/.
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V rozhovoru pro časopis studentů Stockholmské univerzity Gaudeamus, porovnala bývalá účastnice
studentských protestů Gunilla Wettersjö situaci tehdejších studentů s dnešními hlavně na pracovním
poli. Tehdy, tvrdí, dostali studenti dobrou práci jak v létě, tak po zkouškách, nic neriskovali, když se
účastnili protestů. (Sandahl, A. -68 lade grunden för dagens sociala rörelser, 20.5. 2008, dostupné na:
http://www.gaudeamus.se/template_single.asp?id=-1944501393.)
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tisíc demonstrantů- skupiny křesťanské i politické, studenti i starší lidé. Pomocí
plakátů vyzývali přihlížející, aby se vzepřeli diktátu konzumu a trávili Vánoce
alternativně.116
I Švédsko tedy prošlo v roce 1968 svými protesty a demonstracemi.117 Ve srovnání
s nepokoji v zemích jako je Francie ale nedosáhly ty švédské nikdy obdobných
rozměrů.
Ve Švédsku je poměrně silná tradice sdružování do spolků a zájmových hnutí
(náboženské spolky, spolky proti kouření aj.) a šedesátá léta byla pro podobné
sdružování ideální, byla plná velkých témat, pnutí. Existuje navíc přímá souvislost
mezi růstem počtu lidových hnutí a zaváděním demokratických a sociálních reforem.
Typickým rysem švédských lidových hnutí byla existence v symbióze s politickými
stranami, především sociální demokracií. Během šedesátých let byla ve Švédsku
založena spousta hnutí odrážejících dobovou společenskou debatu. Vznikala i
lokální hnutí zaměřující se na místní problematiku, zlepšení fungování sociálních
zařízení, jako jsou školy nebo školky, a také na otázku bydlení.
Mezi hnutí zabývající se ožehavými tématy doby patřilo hnutí za rovnost žen a mužů.
Role pohlaví byla jedním z nejdiskutovanějších témat, vycházelo mnoho knih, které
se jím zabývaly 118. V roce 1961 publikoval časopis Mladí liberálové článek novinářky
Evy Moberg, která mimo jiné píše: ,,Předpokladem rovnosti mezi pohlavími je, že se
ženy stanou zcela ekonomicky a sociálně nezávislými na mužích.“119 Jedna
z vedoucích postav v této problematice ve Švédsku, Rita Liljeström, považovala tuto
otázku za tak významnou, že jí přirovnala k příchodu dělnické třídy na historickou
scénu.120
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Leonardz, J. De vågade vägra Julen, Svenska dagbladet, 23.10.2008:
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moderna samhället: en debattskrift, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1966.
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Vznikly skupiny jako Skupina 8 121(skupina osmi žen prosazujících - nejen opatření, která by umožňovala rovnoměrné rozložení starosti o domácnost a děti
mezi rodiči) nebo tzv. Skupina 222 zabývající se rovnými příležitostmi. Druhá
jmenovaná byla velmi dobře organizovaná, jejími členy byli ekonomové, žurnalisté,
vědci, politici a jiní. Tato skupina byla typická i v další oblasti- přesně věděla, jaké
kanály má používat k prosazení svých cílů.122
Kromě rovnosti žen a mužů padaly například ze strany mladých liberálů a sociálních
demokratů i požadavky, aby mohly ženy svobodně a legálně podstoupit potrat.
V důsledku jejich nátlaku se tato oblast začala řešit i na úrovni vlády (zřízením vládní
komise v roce 1965). K reformám došlo až přibližně za deset let.123
Velké množství hnutí, která vznikala v šedesátých letech, bylo zaměřeno na
mezinárodní otázky. Šlo především o hnutí solidarity, která pracovala s cílem
podporovat hnutí za svobodu v afrických zemích, Indonésii, Španělsku, Řecku a
Latinské Americe. Aktivním projevem těchto postojů bylo daviscupové utkání, které
se mělo odehrát mezi Švédskem a Rhodésii ve švédském městě Båsta. Rhodésie
byla zemí, jejíž režim a politiku apartheidu odsuzovalo nejen Švédsko. Různé
skupiny (mladých, věřících aj.)124 chtěly společnou akcí vyjádřit solidaritu trpícímu
obyvatelstvu země. Vytvořily společnou frontu protestu a na samotném utkání dne 3.
května 1968 musela i s pomocí obušků zasahovat policie.125 Ani ta ale nedokázala
zajistit podmínky k odehrání zápasu a ten byl poté přemístěn do Francie. V reakci na
tyto nepokoje svolala švédská vláda v čele s Tage Erlanderem mládežnické a
121

Grupp 8, Grupp 222.
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To se ostatně ukázalo být v 60.letech naprostým základem u všech úspěšných hnutí či akcí- umět být
viděn, nakládat s médii. Jak píše Mark Kurlansky, americké moderní feministky proto, aby byly viděny,
konaly bizardní akce typu hromadné vyhazování líčidel do popelnice na veřejnosti. Mužům by možná
stačila nějaká tradičnější akce, ale žurnalisté považovali happeningy s přítomností žen za méně násilné
a tím pádem méně přitažlivé. Ženy proto musely být inovativní, když chtěly upoutat pozornost. Do velké
míry jim pomohla terminologie převzatá od hnutí za občanská práva. (Kurlansky, M. 1968: Rok, který
otřásl světem. Praha: Slovart, 2007. s. 342)
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Cultural Event: Davis Cup Match Triggers Demonstrations. Goethe Institut Stockholm, navštíveno
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tidigare, Dagens Nyheter, 5.3.2009, http://dn.se/sport/demonstranter-har-forsokt-stoppa-tennismatchertidigare-1.813453.)
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studentské organizace, aby debatovali nad právem demonstrovat a formách
demonstrace.126
V centru zájmu stál nicméně bezpochyby Vietnam. Válka ve Vietnamu a
především její vývoj měly za následek, že se této otázce věnovala široká veřejnost a
samozřejmě také politická reprezentace. V roce 1965 došlo ze strany USA
k intenzifikaci válečných snah127 a po útoku Vietkongu na americkou základnu v Plei
Ku (6.2.1965), rozkázal prezident Johnson bombardování severního Vietnamu.
Z původní odvety se stala masivní ofenzíva.128 V reakci na tyto události se vzedmula
vlna demonstrací také ve Švédsku. Nejvýznamnější a nejznámější reakcí ve Švédsku
zřejmě byla ta Olofa Palmeho. Na kongresu křesťanských sociálních demokratů129
v Gävle řekl ve svém projevu mezi jiným: ,,Je iluzí domnívat se, že se dá docílit
sociální spravedlnosti násilím a vojenskými mocenskými prostředky.“ 130
Vznikla organizace zastřešující jednotlivá hnutí proti válce ve Vietnamu a organizující
demonstrace131.
Vztah se Spojenými státy byl narušen poté, co se tehdejší ministr školství Olof
Palme v únoru 1968 zúčastnil demonstrace proti této válce, kam přišel společně se
severovietnamským velvyslancem v Moskvě. Došlo dokonce k odvolání amerického
velvyslance ze Stockholmu. Švédsko mezitím dalo azyl několika americkým
dezertérům z války ve Vietnamu.132
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Stalo se 14.5.1968. (Cultural Event: Davis Cup Match Triggers Demonstrations. Goethe Institut
Stockholm, navštíveno 12.2. 2009, dostupné na:
http://www.goethe.de/ges/pok/prj/akt/wlt/eur/swd/en3174635.htm.)
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Počet jednotek v roce 1965 (23.000) se postupně zvyšoval až na 535.000 v roce 1968. (Schulzinger,
R.D. A Time for WAR: The United States and Vietnam, 1941- 1975. New York: Oxford University Press,
Inc., 1997, s.182.)
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Pod názvem ,,Rolling Thunder“ ofenziva oficiálně začala 2.3.1965 (Kamas, D. Válka ve Vietnamu: /
1964-1975/. Olomouc: Votobia,1997, s. 35.)
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Švédsky: De kristna socialdemokraterna, projev byl pronesen 30.6.1965. (Malm-Andersson, I. Olof
Palme: En bibliografi. Uppsala: Gidlunds, 2001, s.68.)
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maktmedel.“ (Malm-Andersson, I. Olof Palme: En bibliografi. Uppsala: Gidlunds, 2001, s.68.)
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zkratkou pro Národní frontu osvobození jižního Vietnamu- Front National pour la Libération. (Více k
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Velká vlna dezertací po ofenzivě Tet. ( Allen, J.Vietnam, the (last) war the U.S. lost. Chicago:
Haymarket books, 2008.)
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V květnu roku 1967 se ve Stockholmu konal tribunál o Vietnamu (inicioval ho
bojovník za svobodu, anglický filosof Bertrand Russel a tribunál proto nesl jeho
jméno133) s cílem vyšetřit, zda Spojené státy provedly válečné zločiny. Účastnila se
spousta uznávaných osobností z různých oborů- lékaři, právníci, historici a další
odborníci a také zahraniční osobnosti jako Jean Paul Sartre (tribunálu předsedal),
Simone de Beavoir, Peter Weiss a další. Tribunál měl značný význam jak pro
švédské tak pro mezinárodní utváření názoru na válku ve Vietnamu.
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Jedna z nejaktivnějších organizací vzniklých v roce 1968 byla VCOVärnpliktsvägrarnas centralorganisation a brzy po svém založení získala několik tisíc
členů. Hlavním cílem bylo informovat veřejnost o základním bodu programuodmítání povinné vojenské služby. Pro tento účel nechala organizace vytisknout
tisíce brožur s názvem Handbok för värnpliktsvägrare- Příručka pro ty, kteří odmítají
povinnou vojenskou službu a šířila jí zdarma po celé zemi. I díky této akci rapidně
vzrostl počet mladých mužů, kteří si zažádali o alternativu k vojenské služběvapenfri tjänst. K úspěchu této organizace přispěla i podpora mnoha tehdy
významných kulturních osobností- umělci navrhovali plakáty, točily se filmy a
dokonce vznikla i divadelní hra s touto tematikou. 135
Švédská veřejnost se také vymezuje vůči atomovým bombám.
Antiatombombrörelse, sdružení proti atomovým bombám, má ve Švédsku speciální
nádech, protože vláda v 50. letech o vlastnění atomové bomby uvažovala
(především pravicové strany, sociální demokraté byli v tomto bodě nejednotní).
V roce 1968 švédská vláda podepsala smlouvu o nešíření atomových zbraní a tím
znemožnila i další návrhy na vlastní jaderné zbraně.136
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2.2 Politika
Švédská politika se v průběhu šedesátých let vyznačovala stabilitou a pokračujícím
ekonomickým růstem. Dominovala sociálně demokratická strana,137 ač atakovaná
z obou stran politického spektra. Tato strana prosazovala tzv. silnou společnost (det
starka samhället), v níž stát a obce zajistí občanům vzdělání, zdravotní péči, zajištění
ve stáří a dobrý životní standard.
Mezi důležité otázky patřilo například, zda si Švédsko může uchovat
neutralitu,138pokud by se stalo členem Evropského hospodářského společenství. 139
Švédský hospodářský úspěch by byl nemožný bez odbytu v zahraničí. Proto byla
země v padesátých letech velmi iniciativní v mezinárodních ekonomických otázkách
a stala se zakládajícím členem skupiny EFTA.140Členství v této skupině nebylo nijak
politicky citlivé, neboť se jednalo výlučně o ekonomickou integraci a švédská
neutralita tak zůstala neohrožena. Když se později ve Velké Británii a Dánsku
vyslovili pro vstup do Evropského hospodářského společenství, musela politická
reprezentace Švédska zvážit své možnosti- zůstat členem EFTA, které se odchodem
významných členů oslabí nebo vstoupit do EEC a potenciálně narušit vlastní
politickou neutralitu. Předseda vlády Tage Erlander se přiklonil k variantě zůstat na
svých pozicích a neohrožovat otázku neutrality.141
Rok 1968 byl ve Švédsku rokem volebním, proto se politické špičky
soustředily především na získávání sympatií voličů. Šlo o historické volby, neboť byly
posledními, ve kterých se volilo do druhé komory parlamentu. Tato komora, senát,
byla v roce 1971, po 115 letech své existence, zrušena. 142
137
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140

European Free Trade Association (EFTA), Evropské sdružení volného obchodu (ESVO). Skupina
byla založena 3.5.1960. Spolu se Švédskem byli zakládajícími členy Dánsko, Norsko, Velká Británie,
Švýcarsko, Rakousko a Portugalsko. (Historie EFTA, navštíveno 12.2: 2009, dostupné na:
http://www.efta.int/content/about-efta/history.)
141

Hadenius, Stig. Modern svensk politisk historia: Konflikt och samförstånd. Stockholm: Hjalmarson &
Högberg Bokförlag, 2003, s. 136.
142

Roku 1970 došlo ke spojení všech úrovní voleb- spojením voleb parlamentních, krajských a
komunálních- na jeden volební termín. (Švédský úřad pro volby, navštíveno 12.2. 2009, dostupné na:
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/allmant_om_val/historik/index.html.)

35

Rozhodujícími tématy voleb tentokrát nebyly rozpory kolem hospodářské
politiky. Hlavními dvěma faktory ovlivňujícími výsledky byla hnutí revoltující mládeže
a invaze do Československa. Švédský historik Sven Hadenius uvádí, že většina
společnosti studentské protesty sledovala z povzdálí s nepochopením, nesdíleli jejich
ideje, které považovali za utopické. Studentské agitace pravděpodobně pomohly
mobilizovat voliče sociální demokracie.143 Reakce na vstup vojsk Varšavské smlouvy
na území Československa byla nesmírně silná a volební mítinky stran se po invazi
změnily v protestní setkání.144
Po neslýchaném neúspěchu sociální demokracie v komunálních volbách roku
1966, kdy ztratila 8% hlasů145, došlo naopak k značnému úspěchu této strany a při
posledních volbách pod vedením svého rekordně dlouho působícího předsedy a
premiéra Erlandeho (působil v obou pozicích nepřetržitě po 23 let) zvítězí sociální
demokracie přesvědčivě s více než 50% hlasů voličů. Voleb se účastnilo na švédské
poměry tradičně vysoké a onen rok dokonce rekordní procento lidí oprávněných
volit.146 Představitelé sociální demokracie přikládali význam právě účasti voličstva a
porážku roku 1966 si vysvětlovali sníženou účasti elektorátu. Proto zahájili volební
kampaň před volbami v roce 1968 jako první a soustředili se, kromě tradičních
otázek, na aktivizaci voličů.147 V projevech představitelů strany se stále více
objevovalo slovo rovnost. Švédský historik Bengt Lundberg dokonce ve své
doktorské práci spočítal kolikrát se v příspěvcích sociálně demokratických politiků na
jejich kongresech toto slovo, švédsky jämlikhet, objevuje. Závěrečná čísla nenechala
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nikoho na pochybách, rovnost se stala jedním z nejdůležitějších hodnot švédské
společnosti a odrazilo se to i v projevech.148
V květnu roku 1967 si komunistická strana změnila jméno. Namísto
dosavadního názvu ,,švédská komunistická strana“ se odteď bude jmenovat
,,levicová strana komunisté“, aby se distancovala od komunistických stran
sovětského typu. (V roce 1991 se navíc zbaví i přídomku komunistický a zbyde jen
levicová strana.)149 V komunálních volbách roku 1966 získala strana 6,4% hlasů, což
bylo nejvíce od roku 1948. O dva roky později byla situace jiná, volby tehdy pro
stranu byly katastrofou. Události v Československu mohly mít dost pravděpodobně
vliv na patrnou ztrátu komunistů při volbách, přestože právě tato strana byla ve
Švédsku tou první, která srpnovou invazi odsoudila. Distancoval se od ní i vůdce
strany Carl- Henrik Hermansson. Tento politik mimo jiné vydal už roku 1962 knihu
s názvem ,,Monopol och storfinans“ – Monopol a vysoké finance, ve které ukázal na
koncentraci moci a kapitálu ve Švédsku. 150 V podnikatelské sféře vytyčil pojem „de
femton familjerna“- patnáct rodin. Následně i státní vyšetřování do značné míry
potvrdilo tuto studii poukazující na koncentraci majetku v několika málo velmi
bohatých švédských rodinách.
Na poli pravice se díky těmto senátním volbám největší stranou poprvé stali
centristé.151 Pro naše prostředí je zde zajímavé, že její tehdejší hlavní představitel,
Sven Wedén, požadoval po vládě, aby se jasně vymezila k událostem
v Československu a případnému vojenskému řešení ze strany Moskvy. Vyjádřil se
tak poté, co Stockholm v půli června 1968 navštívil sovětský premiér Kosygin. Spolu
se svým švédským kolegou Tage Erlanderem se v komuniké ze 13.června premiéři
shodli na společném stanovisku ke spolupráci všech evropských zemí na základě
rovnosti, nevměšování se do interních záležitostí jednotlivých států a respekt pro
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státní suverenitu.152 Na Wedénův útok reagoval předseda vlády suše, když ho
odsoudil jako ten nejméně vhodný s nejhorším načasováním. Po invazi přišel Tage
Erlander s vysvětlením, že ještě před schůzkou se sovětským premiérem obdržel
dopis z československé strany, ve kterém stálo, že si českoslovenští představitelé
nepřáli žádné švédské vyjádření.153
Vývoj směrem k uvolnění ztuhlého systému v Československu byl ve Švédsku
pozitivně přijímán a podporován. ,,Pokud jde o švédské činitele z nejrůznějších kruhů
od MZV počínaje až po representanty průmyslu, možno říci, že téměř bez rozdílu byl
demokratizační proces v ČSSR přijímán s určitým uspokojením a se značnými
sympatiemi.“154Tento názor mi potvrdila i tehdejší studentka v Uppsale Barbro Hevall.
Psala, že lidé sledovali vývoj v Československu se zájmem a že ,,Dubček a ti druzí
byli známí“. Ve stejném smyslu se vyjádřila její bývalá kolegyně, dnes pedagožka
Åsa Vikström. Podle ní byl zájem o vývoj v naší zemi enormní, přikládá to politicky
aktivnímu ovzduší doby a také faktu, že se to dělo v zemi která byla do té doby
uzavřená. Podle ní sledovali Švédi všechna média referující o vývoji v Praze- noviny,
rozhlas i televizi. Invazi, jak mi řekla, ještě zintenzivněla tento zájem.
Po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa samozřejmě i švédští
politici museli vyjádřit svůj postoj. Všichni přední představitelé invazi odsoudili. Olof
Palme k tomu den po invazi řekl: ,,Lidská touha po svobodě nemůže být ubita
násilím.“155
Krátce po invazi vznikla Socialistická komise solidarity s Československem.
Byla vytvořena veteránem odborů Hjalmarem Wernerem, jako předsedou pracovní
skupiny. Jejím cílem bylo dát morální a politickou podporu ,,československému
socialistickému pracovnímu hnutí a zároveň šířit fakta o situaci v Československu.“
156
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okupace vnímána nejen jako zločin proti lidským právům, nýbrž také jako zrada na
socialistické demokracii.“157
Předseda švédské vlády rok poté, na všeobecné rozpravě OSN 19.9., vyjádřil
své stanovisko takto:
,, Když bylo loňského léta napadeno Československo vojsky členů Varšavského
paktu, vyvolalo to vlnu rozhořčení a zklamání. Všeobecně se doufalo, že vývoji
směrem k humanismu v podmínkách komunismu, který začal v této zemi, bude
dopřáno pokračovat bez jakéhokoliv vměšování z vnějšku. Doufalo se rovněž, že
vedoucí stát Varšavského paktu nebude interpretovat tento vývoj jako hrozbu své
vlastní bezpečnosti nebo bezpečnosti svých spojenců. Tyto naděje byly
zklamány. To, čeho jsme byli svědky minulého roku, byl návrat k politice, kdy
svoboda a práva jednotlivce jsou postupně oklešťovány. Tato politika je
prováděna pod jménem „normalizace“. Pochybujeme, že čs. lid považuje toto
označení za správné.“158
Prvního až druhého února 1969 se ve Stockholmu konala přípravná konference
Mírové nadace B. Russella o Československu s výzvou k podpoře okupované země.
Na konferenci vystoupili Ota Šik a Josef Pokštefl. Švédská vláda i předseda
švédských komunistů Hermansson se této akce, stejně jako vedení Československa,
distancovali. 159
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2.3 Média
Televize začala ve Švédsku vysílat roku 1956. Existovaly dvě možnosti její
existence-samostatný podnik financován z reklamy nebo existence ve stejném
podniku jako švédský rozhlas a spravování na stejném základě, placena z poplatků
za vlastnění televizního aparátu. Vláda se rozhodla pro variantu druhou. Firma AB
Radiotjänst, spravující Švédské rádio změnila jméno na Sveriges Radio AB, a její
součástí se stala i televize. Důležitým bodem byla spravedlnost příjmu signálu.
Výstavba televizní sítě neopominula řídce obydlené oblasti a nezvýhodnila tak
obyvatele měst.
Původní předpovědi o úspěchu televize jako média ve Švédsku byly opatrné.
Brzy se však ukázalo, že se podcenila chuť Švédu investovat do koupě televizního
aparátu a platit poplatky. Televize se stala dominantním médiem šedesátých let,
v jejichž druhé polovině také přišla investigativnější žurnalistika.
Hlavní zpravodajský pořad televize měl název Aktuellt, vznikl roku 1958 a brzy
se stal velmi populárním. Zajímavostí tohoto roku je také debatní pořad Lilla
kammaren. Moderátor Ingvar Ivres si do něj pozval pět mladých politiků
z jednotlivých parlamentních stran. Ukázalo se, že čtyři z nich se později stali
předsedy svých stran. Tento příklad poukazuje na moc televize jako média.160
Úspěch televize vedl ke zřízení druhého televizního kanálu. Opět proběhla
diskuse nad způsobem financování a opět se došlo (v parlamentu roku 1968) ke
stejnému závěru. I druhý kanál (uveden do praxe roku 1969) měl být placen poplatky,
nikoli reklamou. Oba programy měly být spravovány stejným podnikem v rámci
stimulující soutěže.
Do šedesátých let veřejné mínění výrazněji než televize ovlivňoval rozhlas.
Politicky laděných pořadů vysílal na dnešní poměry málo, to se ale mělo časem
změnit.161 Rok 1956 a volby v něm konané byly jakousi hranicí, po níž se mnohé
změnilo. Ještě v onom roce totiž mohl předseda vlády odmítnout přijít do rádia a dát
160

Byli jimi Gunnar Helén za lidovou stranu, Thorbjörn Fälldin z centristů, Olof Palme za sociální
demokraty a C.H.Hermansson za komunisty. Podobného jevu si během reformního roku 1968 všimli i
někteří českoslovenští politici. Ti, kteří s televizí uměli pracovat, uměli vystupovat, se stali ve společnosti
velmi populárními. (Kurlansky, M. 1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007. s. 274)
161

V roce 1956 vznikl zpravodajský pořad Journalen, který byl otevřenější než dřívější pořady.
(Hadenius, Stig. Modern svensk politisk historia: Konflikt och samförstånd. Stockholm: Hjalmarson &
Högberg Bokförlag, 2003, s. 111.)

40

komentář k povolebnímu rozhodnutí o vzniku koalice sociálních demokratů
s bondeförbundet162. Ani šéf bondeförbundet nebyl k zastižení. Ve studiu byli jen
zástupci pravice. Pracovníci rozhlasu se tedy museli rozhodnout, zda mají
představitele opozice poslat domů nebo je nechat přednést svoje projevy. Pravicoví
politici nakonec dostali prostor, za což byl rozhlas vládou kritizován. Pracovníci
rozhlasu namítali, že jedna strana nemůže mít právo veta díky tomu, že se
nedostaví. Po roce 1956 se podobné chování stalo nemyslitelným.
I rozhlas rozšiřoval svoji nabídku. V polovině padesátých let přibyl druhý
program, P2. V reakci na vysílání Rádia Nord (vysílalo z lodi v Ålandském moři) bylo
do programu zařazeno několik pořadů s hudebním zaměřením a lehce stravitelnou
zábavou.
Na poli tištěných médií se odehrála významná změna již v polovině let padesátých,
když listy Stockholms-Tidningen a Aftonbladet byly koupeny Odborovou centrálou.163
Noviny totiž původně patřily finančníkovi Kreugerovi a politicky se řadily ke straně
lidové. Po změně majitele byly ale blízko sociálním demokratům, což způsobilo odliv
inzerce. Tento problém úspěšně v šedesátých letech vyřešil jen Aftonbladet (možná i
kvůli novému stylu inspirovanému bulvárním večerníkem Expressen firmy Bonnier),
Stockholms-Tidningen skončil v roce 1966, když neobstál v konkurenci velkých
zavedených deníků Dagens Nyheter a Svenska Dagbladet.
Média obecně odrážela společenskou situaci šedesátých let a zároveň
přispívala k tvorbě veřejného mínění a radikalizaci obyvatel.164 Například v rámci
problematiky rovnosti žen a mužů vysílalo v roce 1965 Švédské rádio v rámci
výukových pořadů pro dospělé sérii pořadů s názvem ,,Žena v domácnosti mění
zaměstnání“(Hemmafru byter yrke). Pořady se zabývaly praktickými otázkami žen
vstupujících na pracovní trh (právní stránkou odborů, rodinným rozpočtem aj.)165
162

Svaz sedláků/zemědělců, do roku 1957 název dnešní Centerpartiet.
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Hadenius, Stig. Modern svensk politisk historia: Konflikt och samförstånd. Stockholm: Hjalmarson &
Högberg Bokförlag, 2003, s. 125.
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Östberg, K. 1968: När allting var i rörelse. Stockholm: Prisma Bokförlag, 2002, s.47.
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Florin, C.; Nilsson, B.; Umeå universitet. Jämställdhetskommittén:„Något som liknar en oblodig
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Důležitou roli hrála média při zprostředkování studentských protestů.
Nejznámější akcí byla již zmíněná okupace studentského centra
(Kårhusockupationen). Mladí lidé ve Švédsku věděli z televize, jak probíhaly protesty
studentů ve Spojených státech a Francii a nechali se jimi inspirovat. Samotná
okupace pak ale proběhla mnohem klidněji. Zúčastnila se jí jen malá skupina lidí,
zatímco mnohem větší skupina obyvatel jí sledovala v médiích. Okupace byla
natáčena a částečně vysílána v rádiu a televizi. Program Švédského rádia Rodinné
zrcadlo (Familjespegel) vysílal reportáž z druhého dne okupace, obsahovala i
interview s Olofem Palme a Andersem Carlbergem, tehdejším hlavním rebelem,
předsedou levicového spolku mládeže. Ten v rozhovoru pro časopis Fokus v roce
2008 uvedl, že okupace byla jen divadlo pro spoustu hloupostí a že to byla fantazie,
která převzala vládu.166
Zpravodajství v médiích přinášelo také informace o průběhu války ve
Vietnamu a utvrzovalo obyvatele Švédska o krutosti války. Známý spisovatel Lars
Forssell dokonce v sérii svých článků pro Dagens Nyheter přirovnal chování
Američanů ve Vietnamu k sovětské invazi v Maďarsku v roce 1956.167 V rozhlase
kritizoval americkou válečnou politiku spisovatel Artur Lundkvist. Dokumenty o třetím
světě zase podněcovaly k podpoře trpějících a hladovějících a odsouzení života
v blahobytu, konzumu, když jiní trpí.
Žurnalisté působící v šedesátých letech vystavovali osoby působící ve veřejné
sféře dosud nezvyklým kritickým a nepříjemným otázkám, přinášeli kontroverzní
témata.168 Při volební kampani v roce 1966 už to nebyli politici, kteří si vybírali, o čem
se bude v debatě s nimi hovořit.
Novým médiem doby byly tzv. pocketböcker, kapesní knížky.169 Jejich první
exempláře se objevily už v padesátých letech, nicméně v šedesátých letech se tento
fenomén mnohonásobně rozšířil .170 Ve Švédsku se jejich vydáváním jako první
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Bergman, L. Sverige 1968. Fokus, 9. 5. 2008, dostupné na :
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zabývali v nakladatelství Bonnier,171 existovaly různé tematické okruhy kapesních
knížek, např.: cestování, fotografie, literatura, politika, třetí svět- Afrika, Vietnam,
později i Československo- Pragvåren, hodně překladů- Marx, Che Guevara,
Chomsky, Althusser, Marcuse. Jednou z těchto liberálních pocketböcker byla kniha
již zmiňované autorky Evy Moberg Kvinnor och människor (Ženy a lidé)172 z roku
1962. Velká většina z těchto knih nebyla psána odborníky na tu či onu problematiku,
nýbrž žurnalisty a spisovateli. Po roce 1970 došlo k velkému poklesu vydávání
pocketböcker. Přesto však, v šedesátých letech byly tyto knihy významným kanálem
šíření radikálních myšlenek. Komerční nakladatelství v čele s Bonniers vyzbrojilo
radikální hnutí aby tímto způsobem mohla napadat kapitalismus. Společnost
v 60.letech byla do značné míry společností čtenářskou a studentskou. Kapesní
knížky přispěly k vytvoření kolektivní identity, která hrála tak důležitou roli pro
radikální hnutí.
Důležitým fórem byly také různé časopisy vydávané jednotlivými hnutími a
především kulturní časopisy a kulturní stránky hlavních deníků. Ty se otevřely pro
debatu, v níž měli hlavní slovo radikální spisovatelé. 173
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Dnes je firma Bonnier mediálním koncernem se základnou ve Švédsku, operující ale ve více než
dvacetipěti zemích na různých mediálních polích od knih, přes noviny k televizi. Vice: Bonnier, Who we
are, navštíveno 22.3. 2009, dostupné na: http://www.bonnier.com/sv/content/vilka-vi-är )
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šetření, mezi tzv. patnácti mocnými rodinami ve Švédsku, o kterých se zmiňuji výše.
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3 Československo – švédské bilaterální vztahy
V šedesátých letech byly československo- švédské vztahy na dobré úrovni.
Docházelo ke vzájemným návštěvám významných politických představitelů včetně
švédského ministra zahraničí Nilssona na jaře roku 1966174. Poměrně živě se
vzájemně prezentovala kultura obou států175, pokračovala také vědecká a
ekonomická spolupráce. Třicátého prvního října 1966 končila platnost tříleté
obchodní dohody mezi oběma zeměmi a následně (26.ledna 1967) došlo
k opětovnému podepsání dohody, s platností do října roku 1971.176 Kulturní dohoda
narozdíl od té hospodářské na místě nebyla:
,,Současný stav v oblasti kulturních a školských styků je pro nás vyhovující a ukazuje
se, že zatím není příznivá doba pro event. uzavření kulturní dohody mezi oběma
zeměmi. Jednak švédská strana není obdobným jednáním příliš nakloněna (ukázaly
to příklady snah sovětských a maďarských soudruhů) a jednak bychom se vystavili
daleko více recipročním požadavkům, o které bychom v řadě případů neměli zájem.
V neposlední řadě nutno brát také v úvahu, že naše akce jsou ve většině případů
přijímány na náklady švédských organizátorů, což je pro nás ekonomicky mimořádně
výhodné.“ 177
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V roce 1966 navštívil Československo švédský ministr sociálních věcí Aspling, ten na oplátku pozval
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ještě před plánovanou návštěvou vystřídán. (Archiv Ministerstva zahraničních věcí: Terit. odbor- Tajné
1965-69, Švédsko, karton č. 1. Informace pro s. ministra o posledním vývoji čs.- švédských styků a o
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Co se týče dalších styků, týkaly se výměny mládeže a studentů, sportovních
klubů či vědeckých pracovníků178 a v neposlední řadě také pracovníků médií- 31.7.
1968 se ve zprávě ze Stockholmu píše:
,,V posledních měsících navštívily Československo celkově 4 skupiny pracovníků šv.
rozhlasu a TV. V této souvislosti upozorňujeme na dosud neuskutečněnou reciproční
návštěvu vedení čs.televize ve Švédsku (…).“179 Vzhledem k datu této zprávy je
zřejmé, že tehdejší vedení se do Stockholmu již (alespoň pracovně) podívat
nestihlo.180
Švédsko bylo obecně pojímáno s mnohem větší přívětivostí než jiné západní
země. K tomuto přístupu přispěly především postoje švédské vlády v mezinárodních
otázkách a také fakt, že šlo o zemi s dlouhou tradicí vlády levice a silnou základnou
v podobě odborů. I ve zprávách velvyslance ČSSR ve Švédsku se dočítáme: ,, …
ČSSR a Švédsko mají v řadě mezinárodních problémů a otázek shodné
stanovisko.“181
Spolu s událostmi první poloviny roku 1968 rostla aktivita československého
velvyslanectví, které vykládalo politické změny odehrávající se ve vysílající zemi.
Zároveň se zvýšil počet švédských novinářů navštěvujících Prahu: ,,U švédských
novinářů, kterých do ČSSR přijelo ve srovnání s předcházejícími obdobími
nesrovnatelně více, se projevovala dobrá příprava a podrobné seznámení s naší
problematikou.“182 Noviny Dageny Nyheter měly v Praze korespondenta Pera
Sjögrena. Švédský rozhlas a televize používaly v té době stejné korespondenty
v zahraničí. Jedním z nich byl Gustav Svensson, který se v srpnových dnech
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nacházel v Praze a informoval posluchače zpravodajského pořadu Ekot o okupaci
Československa.183
V mediální oblasti došlo k navázání spolupráce mezi československou a
švédskou zpravodajskou agenturou. Za švédskou stranu se ujednání v Praze
zúčastnil Jan-Otto Modig. Podle něho je i ve švédském zájmu spolupracovat
s československou stranou, zvlášť v kontextu událostí jara 1968.184
Švédsko-československá společnost působila v deseti švédských městech. A
podle velvyslanectví ve Švédsku byla ,, významným činitelem pro propagaci
ČSSR“.185
Po vydání fotografické publikace Sunne Jensson Praha- srpen 1968 (Prag- augusti
1968), jejíž hlavní část tvoří obrazová dokumentace prvních dnů po invazi,
uspořádalo Historické muzeum ve Stockholmu z těchto fotografií výstavu s názvem
„Okupované město“. Výstavu doprovázely i československé krátké filmy, recitace
básní a hudba.186
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4 Rozbor konkrétních událostí v listech
4.1 Nástup Alexandra Dubčeka
Odchod Novotného z pozice prvního tajemníka byl podle DN déle očekávaným,187
označily tuto událost jako ,,pád jednoho z posledních vůdců ve východní Evropě, ze
Stalinovy doby“. Tím posledním byl Walter Ulbricht ve Východním Německu, který
byl, jak noviny zaznamenaly, také prezidentem a šéfem strany zároveň. Článek si
všímá i problematiky nových, mladých ,,politických technokratů“ v ČSSR, kteří hrají o
moc se ,,starými stranickými dogmatiky“, kteří si pozice drží. Noviny zdůrazňují
nutnost ekonomické reformy, na které pracoval ,,Novotného kritik“ Ota Šik. Nástup
Alexandra Dubčeka, málo známého politika, na opuštěný post ale byl překvapením.
Dagens Nyheter mapovaly první zahraniční návštěvu Alexandra Dubčeka
v Moskvě.188 List se domnívá, že Kreml chce během přátelské návštěvy Dubčeka
lépe poznat a prověřit si jeho názory na proces liberalizace v Československu, který
v Sovětském svazu připomínal Titovu Jugoslávii. Noviny též zaznamenaly snahy
Alexandra Dubčeka řádně prověřit křivdy procesů padesátých let, jak řekl při
příležitosti dvacetiletého výročí převzetí moci komunisty.189
Švédské novináře upoutaly události jako aféra ,,semínkového“ generála Šejny,
jejíž průběh sledovali190 i proto, že byl podle Spojených států tím nejvyšším
představitelem východního bloku, který takto odpadl. Spekulovali, že jeho útěk191 do
USA má společné jmenovatele s prezidentem Novotným. Tyto informace a
spekulace, především o snadném útěku generála, odkazují na československý tisk –
deník Práce a zprávy z amerického ministerstva zahraničí, ze kterých autor čerpal.
V této souvislosti se ještě zastavuje u informací, které obviňují prezidenta
Novotného, že chystal použít i vojenské prostředky, aby zabránil svému sesazení.
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Tyto zprávy a rozhovor s Václavem Prchlíkem,192 který v tomto kroku odmítl
Novotného podpořit, převzaly DN z Mladé fronty.193
New Yorkský korespondent DN ve článku nazvaném ,,Praha chce Šejnu
zpět“194 píše, že americká strana s největší pravděpodobností ponechá snahy Prahy
o návrat Šejny bez povšimnutí,195 včetně pravděpodobného nařčení Šejny z nějakého
nepolitického zločinu jako je zpronevěra peněz.196 Je zjevné, tvrdí Sven Åhman, že
Šejna měl politický důvod opustit zemi a hledat útočiště v USA.197 Přestože americká
diplomacie nevypouští informace o Šejnově pobytu a budoucnosti, je
pravděpodobné, že bude, stejně jako minulý vysoký odpadlík Jevgenij Runge z KGB,
důkladně vyslýchán někde poblíž Washingtonu. – Z tohoto článku amerického
korespondenta vyznívá obvinění Šejny jako vykonstruované, článek ale pokračuje
odstavcem z Prahy, shrnujícím československý tisk. V tomto shrnutí je vypsáno,
jakých prohřešků se generál ve své zemi dopustil i to, že je nějakým způsobem
napojen na Antonína Novotného. Také příspěvek z devátého března se zabývá
případem Šejna.198 Tentokrát je rozkrýváno spojení generála s prezidentem
Novotným přes jeho syna. Autor píše, že do onoho dne se o zainteresování
Novotného jen mluvilo, dosud se neobjevilo jeho jméno veřejně spojené s kauzou.
Nyní se ale i rozpoutala demokratická diskuse i ve sdělovacích prostředcích.
192
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nemá ,,zlatou mládež“ či ,,parazitní třídu zbohatlíků“. Šejnova aféra podle něj ukázala, že takovíto lidé
v zemi jsou a mají navíc ,,protektory mezi nejvyššími.“(Budín, S. Šejnovina. Reportér, 20.-27.3. 1968,
roč. 3., č. 12, s. 6.)
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Článek takového vyznění vyšel v Rudém právu den po zveřejnění švédského článku, 9. března:
ČSSR žádá USA o vydání gen. Šejny, Rudé Právo, 9.3. 1968, roč. 48, č. 68, s. 1.
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Československé úřady se odvolávaly na vzájemnou smlouvu o vydání osob obviněných ze zločinné
činnosti z roku 1926, která stále platila. Zahraniční média ale již v této době spekulovala o tom, že Šejna
vydán do ČSSR nebude (přivezl cenné informace, nedůvěra ke kriminalizaci Šejny). (Sládek, F. Šejnův
rok, 23.2.2008, navštíveno 10.4.2009, dostupné na:
http://www.praha.eu/jnp/cz/extra/rok_68/unor_politika/sejna/sejnuv_rok_1968.html.)
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Sjögren, P. Novotny i nätet sonens Sejnas vän. Dagens Nyheter, 9.3. 1968, č. 67, s. 10.
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Svobodné slovo má i prezident, ale, jak se píše v tomto příspěvku, sám prezident je
nyní cenzurován- z jeho projevu byla odstřihnuta druhá polovina věty, v níž nejdříve
hovoří o nutnosti naplnění reforem, ale v rámci marxismu-leninismu. V pátečním
Rudém právu se o marxismu-leninismu v krátkém shrnutí jeho projevu, podle DN,
nedočteme.199 Článek se nebrání ani mírně bulvárním informacím o Novotného
synovi Antonínu ml. (,,známý pražský playboy“) a jeho přátelství se Šejnou, který prý
také ,,nebyl přímo asketa“.
V článku ,,Vedení Prahy odsuzuje Novotného“200 se lze dočíst o tom, že
komunistická strana zaujme pozici odstupu od lidí, kteří stranu politicky poškozují.
V tomto vyjádření autor článku vidí jasné míření proti Novotnému. Zmiňuje také
rozhodnutí soudu prošetřit nezákonné stalinistické procesy.
Další ze série o Šejnovi/Novotném, je článek nazvaný ,,Aféra Novotný“.201
Autor, Richard Haas,202 se domnívá, že Šejnova aféra je především příležitostí pro
nastupující vedení v Československu, aby se zbavili Novotného docela. Článek203
zabývající se opět Šejnou pojednává o tom, co asi může tento generál ve
Washingtonu vyzradit o plánech zemí Varšavské smlouvy. Podle československých
pozorovatelů, jak píše autor, toho není mnoho, co by mohl Šejna vyzradit, protože
jeho znalosti paktu nebyly hluboké. V předposledním článku204 k aféře Šejna se píše
o Antonínu Novotném ml., který byl zatčen ohledně manipulací s pojištěním vozidel.
Poslední ze série se týká sebevraždy náměstka ministra národní obrany Vladimíra
Janka, která byla dávána do souvislosti s jeho zapojením do nezákonných Šejnových
činností a také do komplotu k udržení prezidenta Novotného u moci.
Švédští novináři se také, stejně jako česká média,205 zabývali nedořešenou
otázkou smrti ministra zahraničí Jana Masaryka. Zaznamenali,206 že se v Praze sešlo
199

Jedná se o článek ,, Ženy pomohou hledat cesty k pokrokovým změnám“, a projev Novotného
k příležitosti Dne žen. Rudé Právo, 8.3. 1968, roč. 48, č. 67, s. 1.
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Pragledare fördömer Novotny. Dagens Nyheter, 10.3. 1968, č. 68, s. 8.
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Haas, R. Affären Novotny. Dagens Nyheter, 10.3., 1968, č. 68, s. 10.
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V roce 1968 pracovník zahraniční redakce Dagens Nyheter.
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Han vet all om Warszawapakten. Dagens Nyheter, 11.3. 1968, č. 69, s. 10.
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Novotny jr arresterad. Dagens Nyheter, 14.3. 1968, č. 72, s. 14.
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Československý tisk, rozhlas i televize se zabývaly okolnostmi smrti Jana Masaryka. (Březen 1968,
Syndikát novinářů, navštíveno 18.3. 2009, dostupné na: http://syndikatnovinaru.cz/12/42/115/1968/brezen.)
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Till Masaryks minne. Dagens Nyheter, 11.3.1968, č. 69, s. 19.
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na tři tisíce občanů k připomínce dvaceti let od smrti politika. Později (17.4.) se k této
otázce vracejí, když informují o požadavku Prahy osvětlit smrt politika.207

207

Prag ber Moskva att "sprida ljus" över Masaryks död. Dagens Nyheter, 17.4. 1968, č. 74, s. 13.
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4.2 Zrušení cenzury
Spolupracovník DN Per Sjögren208 poslal do novin svůj příspěvek o otevření
československých hranic. Píše,209 že Československo se podle plánu, který strana
vypracovává, stane první socialistickou zemí, která odstranila cenzuru a druhou zemí
po Jugoslávii, která otevřela své západní hranice. Tyto závěry DN získalo
z rozhovoru s jedním členem komise sestavujícím Akční program. Sjögren dále píše
o rozdělení politiky v zemi na příznivce reforem a Alexandra Dubčeka na jedné
straně a příznivce konzervatizmu a Antonína Novotného na straně druhé. Třetí
pomyslnou skupinu tvoří nerozhodnutí, čekající, která z těch dvou stran uspěje a k té
se připojí.210 Iniciativa, jak píše, však přichází od progresivistů. Následuje výňatek
z řeči Josefa Smrkovského, který je otevřeně namířen proti Novotnému a jeho
snahám o návrat do 50.let. V článku stejného autora,,Cenzoři bez práce“211 z 15.
března se jen potvrzuje současný stav, kdy cenzura sice formálně existuje, nikdo ji
ale nerespektuje a nevykonává.212 Slovo je v Praze absolutně svobodné, píše se
v článku. V prvních dnech nemohl člověk věřit vlastním očím nebo uším- ,,debata se
vede tvrdá, bez ohledu na něco nebo někoho“, jedná se o tématech jako systém více
stran, svobodné volby. Nejde podle něj ale o novináře a jejich projevy, nýbrž boj ve
straně, který bude pro vývoj určující. Změny ve vedoucích pozicích země naznačují
vývoji ve prospěch reformistů.

208

Per Sjögren, novnář narozený v Karlshamnu, zemřel roku 2004 ve věku 79 let. Po dokončení vysoké
školy v Uppsale dostal zaměstnání v zahraniční redakci Dagens Nyheter. Od roku 1958 do roku 1974
byl zahraničním korespondentem. Nejdříve v Bonnu, později v Moskvě. Hodně cestoval po Evropě,
mimo jiné inicioval reportáže z tzv. Pražského jara 1968. Svůj čas strávený v Moskvě shrnul v knize
,,Sidor av Sovjet“. (Dödsfall i Sverige. 30.11. 2008, navštíveno 11.4. 2009, dostupné na:
http://hd.se/familj/2004/12/30/doedsfall_sverige/?flik=webbtv.)
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Sjögren, P. Tjeckoslovakien öppnar gränserna. Dagens Nyheter, 15.3. 1968, č. 73, s. 6.
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Ve svém článku v časopise Reportér uvádí Jiří Ruml podobné zamyšlení, jen rozděluje lidi pouze na
dvě skupiny: ty, kteří se ptají, zda jde obrozovací proces dostatečně ryche a ty, kteří se bojí o osud
socialismu. Jde v podstatě o první dvě skupiny Sjögrenova dělení, jen mírněji popsané. Stěžuje si, že
neexistuje partner v dialogu, nikdo nechce být nazýván konzervativcem. Píše také o vžité autocenzuře
žurnalistů a o tom, že není vždy snadné nemít to pomyslné vedení, které člověku říká, co si myslet.
(Ruml, J. Chvála dialogu. Reportér, 20.-27.3. 1968, roč. 3., č. 12, s. 3.)
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Sjögren, P. Censorerna arbetslösa. Dagens Nyheter, 15.3. 1968, č. 73, s. 6.
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Na nedostatečnost tiskoého zákona si v tomto kontextu stěžuje mj. Dalibor Plichta v Literárních
listech. (Plichta, D. Volby jako volba. Literární listy, 21.3. 1968, roč. 1., č. 4., s. 1.)

51

Změny ve vedení ministerstev213 zaznamenává i další zpráva214 z následujícího
dne. Novotného muži Kudrna a Bartoška se měli účastnit plánování akce na podporu
Antonína Novotného.215
Úvaha Pera Sjögrena z 16.3. popisuje,216 jak opatrní Češi217 zvažují krok do
neznáma, k experimentu socialistické demokracie. Informuje o dokumentárním filmu,
který se k vývoji událostí připravuje, s názvem Jaro v Praze.218 Sjögren čerpá
materiál z rozhovorů s československými politiky. Ti podle něj v socialistické
demokracii, pokud uspěje, vidí možnou alternativu např. švédskému modelu.219 Boj
ale ještě není u konce, píše, stále je u moci dost lidí Novotného éry, ačkoli se prý měl
sám vyjádřit ve smyslu, že je připraven se funkce vzdát.
Ohlas prvního Dubčekova veřejného projevu po jeho nástupu na post prvního
tajemníka je zaznamenán v DN slovy ,,aplaudující bouře“220.
Přímé výzvy Novotnému, aby opustil i zbývající funkci dokumentuje opět Sjögren
v příspěvku z 18. března.221 Cituje v něm dopis spisovatele Pavla Kohouta
Novotnému, v němž ho vyzývá, aby šel příkladem a opustil pozici prezidenta.
Korespondent v Moskvě, Åke Ringberg, informoval čtenáře Dagens Nyheter o
bleskové schůzce československých zástupců se sovětskými v Moskvě,222 která měla
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Ministr vnitra Josef Kudrna a generální prokurátor Jan Bartuška, oba Novotného spojenci. Byli
obviněni i z toho, že prodlužovali vyšetřování rehabilitací obětí procesů 50.let (Sládek, F. Šejnův rok,
23.2.2008, navštíveno 10.4.2009, dostupné na:
http://www.praha.eu/jnp/cz/extra/rok_68/unor_politika/sejna/sejnuv_rok_1968.html.)
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Prag avskedar Novotnys män. Dagens Nyheter, 16.3. 1968, č. 74, s. 1.
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Sládek, F. Šejnův rok, 23.2.2008, navštíveno 10.4.2009, dostupné na:
http://www.praha.eu/jnp/cz/extra/rok_68/unor_politika/sejna/sejnuv_rok_1968.html
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Sjögren, P. Novotny: Jag kan avgå. Dagens Nyheter, 16.3. 1968, č. 74, s. 8.
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Překlad je doslovný, autor uvádí pouze Čechy, nikoli Slováky.
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Pravděpodobně šlo o dokumentární film Spřízněni volbou režiséra Karla Vachka, který zachycuje
období od 14. do 30. března 1968, kdy abdikoval Antonín Novotný z funkce prezidenta republiky a kdy
pak 30. března 1968 byl zvolen prezidentem Ludvík Svoboda. Film je bez komentáře i bez hudby. Čelní
političtí představitelé jsou v něm zachyceni v běžných, často soukromých rozhovorech.
(http://www.csfd.cz/film/46216-sprizneni-volbou/?text=84366)
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O tom, že v Československu sice byla nastolena otázka socialistické demokracie, ale nebylo jasné,
co si pod tím konkrétně představit psal Ivan Klíma v Literárních listech v dubnu. (Klíma, I. Jeden projekt
a jedna strana. Literární listy, 25.4. 1968, roč. 1., č. 9, s. 1.)
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Stormande jubel mötte Dubceks tal. Dagens Nyheter, 17.3. 1968, č. 75, s. 16.
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Sjögren, P. Öppen maning att avgå från Prags partimän. Dagens Nyheter, 18.3., 1968, č. 76, s. 12.
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Ringberg, Å. Hemligt möte Prag- Moskva. Dagens Nyheter, 20.3. 1968, č. 78, s. 10.
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objasnit vývoj v zemi východním partnerům. Schůzka se týkala také ekonomického
vývoje spolupráce obou zemí.
Tlak na Novotného vyjádření se k výzvám odstoupit se zvyšoval, jak dokládají
DN. Prezident oddaloval své vystoupení z důvodu nachlazení.223 Článek také
informuje o masovém mítinku studentů aplaudujících názorům na odstoupení
Novotného. Autor má na mysli shromáždění ,,Mladí se ptají“ v Parku kultury a
oddechu Julia Fučíka 20.března. V panelu zasedal Josef Smrkovský, který odpovídal
studentům. Definitivní odchod Novotného potom kromě zpráv komentují Dagens
Nyheter článkem z Die Zeit ,,Švejk v Praze“.224 Dále rozebírají připravenost na ,,nový
kurz“. A pod používaným pojmem socialistická demokracie si představuje model na
způsob vládnutí v Jugoslávii.225
O pravděpodobné volbě generála Svobody na uvolněný prezidentský post se
v DN objevily informace již 24.3.226Osobnosti tří kandidátů Smrkovského, Svobody a
Císaře jsou později rozebírány 28.3.227 Návrh zvolit Svobodu označují DN za krok,
kterým se Československo chce vyhnout případnému nařčení, že nestojí v řadě se
Sověty. Má tedy jít o gesto vůči Moskvě a směrem k válečným veteránům čekajícím
na rehabilitace.228 Zaznamenávají ale i studentské protesty v souvislosti s volbou
prezidenta. Tyto demonstrace nazývá Per Sjögren ,,zdravými a radostnými“229 a
dokumentují je i fotografiemi. Vysvětluje také nápisy a volání studentů po Císařovi na
hrad.230Přirovnání Československa ke Švédsku vyprodukovalo v autorovi myšlenkupokud by se volil prezident ve Švédsku, byl by jím, jako podle nároků
československých studentů na zvolení Císaře, Olof Palme.231
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Novotny lovar träda fram. Dagens Nyheter, 21.3. 1968, č. 79, s. 14.
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Sjögren, P. Östmöte diskuterar Prags nya politik. Dagens Nyheter, 24.3. 1968, č. 82, s. 17.

Ve stejný den vyšel v Rudém právu rozhovor s generálem Svobodou. ( S generálem Ludvíkem
Svobodou- o svobodě. Rudé právo, 24.3. 1968, roč. 48., č.83, s. 1.)
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Sjögren, P. Cisar ende rätte. Dagens Nyheter, 29.3. 1968, č. 87, s. 14.
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Už od jara spekulovali v DN o vojenském zásahu Sovětů v ČSSR. Prvním
z článků k tomuto tématu má název ,,Vojenské manévry poblíž československé
hranice“.232 233
Pocity běžných lidí v Československu shrnuje zamyšlení ,,Rozhovor v Praze“.234
Autor v něm s humorem připouští, že Prahu nakazil ,,bacil“, který se vyznačuje tím,
že znemožňuje nakaženým přestat diskutovat dříve než po třech, čtyřech hodinách.
Autor tím chce naznačit, jak jsou lidé plni emocí, píše o hrdosti na vývoj v zemi.235
Jindy se zase DN nevyhýbají ani názorům ještě demokratičtějším, než měli
českoslovenští politici a zveřejňují slova studentů požadujících systém více stran.236
Přeměnu vlády zaznamenávají Dagens Nyheter pod titulkem ,,Pražská stará
garda se mění v mladé liberály“.237Jak píší, Čestmír Císař ujišťoval média, že se
neplánují žádná opatření na znovuzavedení cenzury. Požadavek Čestmíra Císaře na
odchod vlády zaznamenaly DN 3.dubna.238
Dagens Nyheter zaznamenávají zvyšující se tlak Sovětského svazu. V článku
moskevského korespondenta Åke Ringberga se čtenáři dočetli, že Moskva varuje
Československo před neuváženým vývojem, zatímco vychvaluje Východní Německo
za to, že jeho vedení dokázalo lidem vysvětlit, co socialismus doopravdy je. Jak píše
autor, poslední vývoj v Československu způsobil Kremlu ,,silnou bolest hlavy“.239
V následném příspěvku informuje o telegramu, který přišel z Kremlu do Prahy
s téměř chladným vyzněním a sděloval předsedovi vlády Černíkovi, aby nezapomněli
na své závazky.240 V zápětí přichází článek z Prahy, ve kterém se píše o akčním
232

Sjögren, P. Militärmanöver nära tjeckiska gränser. Dagens Nyheter, 25.3. 1968, č. 83, s. 10.
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Nejen švédský, ale světový tisk po řadu týdnů spekuloval o možnosti vojenské invaze do
Československa. (Čornej, P. et al. Osudové osmičky: přelomové roky v českých dějinách. Praha:
Nakladatelstí Lidové noviny, 1999, s. 406. a Hájek 1968, Hájek, J. 1968. Praha: Logos, 1994, s. 58.) I
v pozdějším článku Literárních listů se lze dočíst o jásotu lidí nad tím, že ,, lidé mluví a cenzor mlčí“.
(Weinberger, O. Demokratické zvyklosti. Literární listy, 6.6. 1968, roč. 1., č. 15, s. 1.)
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se nevylučují. (Hanák, J. Svět se na nás dívá. Reportér, 22.-29.5 1968, roč. 3., č. 21, s. 4.)
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programu ČSSR. 241 Československé vedení chce následovat samostatnou
zahraniční politiku- nadále pozitivní vztahy se sovětským blokem a zároveň se
neizolovat od Západu. Vedení strany znovu přislíbilo zákaz cenzury. Právo na
existenci opozice bylo ale formulováno velmi vágně, spíše jako garance vyslyšení
menšinových hlasů. Sovětský varovný tón ale neutichá a poprvé se v Dagens
Nyheter čtenář dozvídá o tom, jak informuje o dění v ČSSR sovětský dení k Pravdaten zdůrazňuje protisovětské ladění nového vývoje.242
V dubnu se také v DN objevila celostránková reklama cestovní kanceláře
Čedok zvoucí Švédy do Československa, vylepšená o fotografie staré Prahy či piva
Pilsner hasícího žízeň mladé ženě.243V rámci této kampaně se mohli čtenáři zapojit
do soutěže o nový automobil firmy Škoda. Podobná reklama se objevuje i později.244
Noviny také informují o sebevražedné vlně vysokých pracovníků země, která
nastala na jaře v ČSSR.245
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Självständigt utrikes politik ny Praglinje. Dagens Nyheter, 10.4. 1968, č. 99, s. 18.
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O podobně laděné kritice z moskevského deníku se lze dočíst i z březnového vydání Rudého práva,
otiskuje celý originální článek Pravdy. (Moskevská Pravda o čs.-sovětských vztazích. Rudé právo, 28.3.
1968, roč. 48., č. 87, s. 1.)
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4.3

,,Válka nervů“

První zpráva o možném vojenském zákroku Moskvy v případě, že se
v Československu najdou důvěryhodní komunisti, kteří by o takovou ,,pomoc“ obrany
socialismu požádali, se v Dagens Nyheter objevil 5. května. Informaci převzaly
noviny z pařížského listu Le Monde.246
Moskevský korespondent Åke Ringberg ten samý den informuje o další bleskové
návštěvě československé delegace v Moskvě, jejíž agendou byla především
hospodářská situace země. Atmosféra, jak Ringberg uvádí, nebyla příliš srdečná.
Důvodem měly být výpady sovětského deníku Pravda vůči práci sdělovacích
prostředků v ČSSR, jmenovitě pak například ,,glorifikaci T.G. Masaryka“.247
Sovětský tisk nebyl jediným, který kritizoval své československé kolegy
žurnalisty. Stejné odsouzení se mu dostalo od severního souseda.248 Polské listy249
kárají československá média, že prezentují protisocialistické názory a tendenční
výklad událostí v Polsku. Navíc kritizují československé noviny, že nerespektují
zavedený princip nevměšování se do vnitřních událostí jiné země, který se v Polsku
plně respektuje.250 Navenek však vztahy Československa především s Kremlem měly
vypadat přátelsky, jak dokládá například návštěva ministra zahraničí ČSSR Hájka
v Moskvě při příležitosti jmenování nového velvyslance v zemi. Oslavami přátelství
se podle DN nešetřilo z obou stran.251 V následujícím článku z Moskvy je ale opět
zřejmé, že vztahy v pořádku nebyly- Sovětský svaz podal oficiální zprávu, ve které se
distancuje od jakéhokoli zapojení do smrti Jana Masaryka. Odsuzuje informace o
případu v západním tisku včetně části československého tisku jako lži od začátku do
konce nebo jako imperialistickou propagandu.252Později se pustí i do zakladatele
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Československa T.G.Masaryka a nazve ho ,,protisovětským kriminálníkem
nehodným svého lidu.“253
Znovu se v novinách objevuje varovný článek o vojsku poblíž
Československého území 10.května. 254 Článek informuje o přibližování ruských vojsk
v Polsku k československé hranici. Autor článku spekuluje, že nemusí ještě jít o krizi,
může se jednat o pouhé manévry v rámci Varšavského paktu. V názorové sekci se
potom objevuje srovnávání vývoje v Maďarsku 1956 a v tehdy současném
Československu. 255 Podle něj si ale nyní sovětské vedení nepřeje poničit
mezinárodní ,,dobrou vůli“, kterou se snažila vybudovat. To, že česká strana
k vojenské akci mlčela mělo podle DN naznačovat, že věc vztahů zemí Varšavského
paktu a ČSSR byla velmi komplikovaná a labilní. Spolupracovník DN Per Sjögren
pokládá otázku, co se vlastně odehrálo na schůzce v Drážďanech v březnu toho
roku. 256 Domnívá se, že Moskva vyhrožovala Československu invazí ze třech směrů
(Maďarska, Sovětského svazu a Východního Německa), pokud se straně nepodaří
kontrolovat situaci v zemi. Navíc podle něj Sověti nevzdali své šance najít v zemi
konzervativce, kteří vrátí vývoj zpět. Moskevský korespondent Ringberg zase
vyzdvihuje roli maďarského generálního tajemníka Kadára jako prostředníka mezi
Kremlem a Prahou.257
Nečekanou návštěvu sovětského premiéra Kosygina v Praze si DN vysvětlily
jako kladné gesto ze strany zahraničního státníka, který byl řazen spíše mezi
umírněnější sovětské konzervativce.258 Jan Pauer ale jako pravý důkaz jeho návštěvy
uvádí prověření vedoucích kádrů strany a vlády, stav tzv. zdravého jádra.259 Mezitím
se objevovaly zvěsti o nátlaku Kremlu na Prahu, aby došlo k umístění vojenských
stanic na československém území.260
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23.května navštívil Stockholm předseda Svazu československých spisovatelů
Eduard Goldstücker. Učinil tak jen bleskově, při své zpáteční cestě z Osla, kam byl
pozván tamním spisovatelským svazem, aby hovořil o liberalizačním procesu ve své
zemi. Ve Stockholmu proběhla improvizovaná tisková konference na ambasádě.
Goldstücker na ní referoval o živých debatách, které v celé jeho zemi probíhají, o
jeho touze po politickém pluralismu ovšem v rámci socialistické demokracie.
Zdůraznil také, že přátelský svazek se Sovětským svazem je garancí mezinárodní
nezávislosti země.261
Lars-Olof Franzén, švédský spisovatel, přispěl do Dagens Nyheter 1.6.
Popisuje svojí návštěvu Československa a setkání s Ivanem Svitákem.262Ten
v rozhovoru řekl, že ve vysoké politice své země nevidí otázku ideologie, jako spíše
otázku moci. Myslel si také, že intervence ze zahraniční je možná, neboť vláda je pod
obrovským tlakem. Nedomníval se ale, že by procesy v Československu byly příliš
překotné a rychlé. Zdůrazňoval také, že dělníci a intelektuálové musejí být navzájem
solidární ve svých požadavcích (svobodu tisku i právo na stávku). V dalším
příspěvku Franzén poznamenává, že vývoj v Československu byl velmi přínosný pro
kulturní sféru, které přinesl estetickou svobodu.263 Per Sjögren si zase povídal
s mladými lidmi v Československu, aby postihl generační změny ve vnímání událostí
roku. Zaznamenal například jejich ,,alergii na fráze“.264
O novém plánovaném státním uspořádání podávají noviny informaci 9.května
pod titulkem ,,Československo se stane dobrovolnou federací“.265
Silný ohlas v zahraničí zaznamenal manifest Dva tisíce slov.266 Nejinak tomu
bylo ve Švédsku a tamních nejčtenějších novinách. V článku z 29.května se píše o
vážné krizi vyvolané apelem spisovatele Vaculíka.267 V zápětí se autor článku
,,Svoboda a komunismus“ táže, zda se dá kombinovat systém jedné strany a
svoboda projevu. Domnívá se, že ano, na papíře. V praxi si s tímto není jist.268DN
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také informují o prvotním odsouzení manifestu Josefem Smrkovským, který posléze
svá slova zmírnil.269 V článku z 12. července potom přinášejí zprávy z Moskvy a
deníku Pravda, který se vysloveně na manifest zaměřuje ve své kritice Prahy. Píše,
že nejde o izolovaný fenomén, nýbrž důkaz o kontrarevolučních aktivitách. Autor
článku pro DN si všímá stejné terminologie(termíny jako kontrarevolucionáři), kterou
používala Moskva v roce 1956 v souvislosti s Maďarskem. Pravda dodává, že
československý lid nemůže zavírat oči před nebezpečím, které z jejich jednání
hrozí.270
Dagens Nyheter přejímají informace z Paříže, kde pozorovatelé situace
v Československu zaznamenali intenzifikaci kampaně sovětských sdělovacích
prostředků proti reformnímu vývoji v ČSSR a budování sebevědomí starých kádrů
z toho plynoucí.271
Červencový vývoj nazval Per Sjögren válkou nervů.272(Zajímavé je, že den po
vytištění Sjögrenova článku vyšel 11.7. článek s tímto názvem v Literárních
listech).273 Informoval o dopisech ze zemí sovětského bloku adresovaných
pražskému vedení a také o jejich návrhu na zorganizování schůzky zemí. Na to
Praha odpověděla: schůzky ano, ale bilaterální. I přes tento nátlak, píše Sjögren,
pokračuje demokratizační proces. Cenzura je oficiálně zrušena, svoboda tisku
garantována zákonem a rehabilitace obětí nezákonných procesů už začaly.
Znervózňující jsou sovětští vojáci, kteří stále ještě neopustili Československo, píše.
Dokonce, jak se doslechl, měly zůstat až do září. Sjögren hovořil s nejmenovaným
členem Ústředního výboru, který mu sdělil, že teď již není cesty zpět, že
demokratizační proces se nemůže zastavit, protože má příliš velkou podporu ve
společnosti. Vyslovil se také pro okamžitý odchod sovětských vojsk ze země.274K
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tomu se v telefonickém rozhovoru Dubčekovi zavázal sám Brežněv, jak informuje
Sjögren 12. července a nazývá to výhrou bitvy ve zmíněné válce nervů.275
Návštěva Alexandra Kosygina ve Stockholmu vyvolala na politickém poli
Švédska kontroverzi (tzv. Wedénova aféra, viz výše). Když byl premiér Sovětského
svazu dotázán na názor o vývoji v Československu, odpověděl lakonicky: ,,Zeptejte
se Čechů, oni vědí lépe“. V otázce odchodu sovětských vojsk po jejich vojenském
cvičení na československém území opáčil, že je nad jeho kompetence a dodal, že
situace není tak nepříjemná, jak ji tisk líčí.276
Noviny informují o čtvrté schůzce vysokých představitelů zemí Varšavské smlouvy od
nástupu Alexandra Dubčeka k moci- tentokrát ve Varšavě a bez účasti
Československa.277 Výsledný dopis adresovaný vedení v Praze měl podle
informovaných zdrojů obsahovat nabídku na bilaterální jednání, o něž Praha měla
zájem, s tím, že po nich přijde další hromadná schůzka.278 Z Prahy přišla odpověď
vysvětlující nedorozumění a ospravedlňující svoje kroky. Dochází k přípravám
schůzky Dubčeka s Brežněvem.279
Po ,,nervydrásajícím tichu“ československých médií, přišla konečně zpráva, že
sovětské vojenské jednotky 15.7. opouštějí zemi.280
Hlavní představitel Jugoslávie, Josip Tito, mezitím odsoudil sovětské
vměšování se do československé politiky. Jeho názor však byl, že by se věc neměla
dramatizovat a ve vojenský zásah nevěřil.281
DN podávají zprávu o naprosté podpoře, kterou získal Alexander Dubček
v Ústředním výboru po obdržení Varšavského dopisu. Zmiňují také sympatie
k československé komunistické straně směrem od jejích kolegů z Itálie a Francie.
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Francouzští komunisté dokonce chtěli na sebe vzít usměrňující roli v probíhající krizi
mezi ČSSR a Sovětským svazem.282
Per Sjögren přinesl opět zprávu o atmosféře v Československu. Tentokrát jí
pojmenoval ,,Optimismus smíšený se strachem v Praze“ a popisuje v ní odlišná
přesvědčení lidí. Jedni jsou si jisti, že demokratizační proces je příliš silný na to, aby
byl poražen283, jiní se obávají sovětského vojenského vpádu. Lidé, kterých se ptal,
vyslovovali svojí důvěru ve vedení země.284
Moskevský korespondent Ringberg si v této napjaté době všímá zprávy o nálezu
zbraní západního původu v severozápadních Čechách. Co ho ale nenechá klidným
je fakt, že první zprávu o nálezu přinesl sovětský deník Pravda a to 15 hodin dříve,
než ČTK v Praze.285 Ekonom Erik Lundberg ve stejném vydání DN přikládá obsáhlou
analýzu československého hospodářství poté, co zemi navštívil a hovořil
s československými kolegy. Hlavním problémem podle něj není vzdělání, nýbrž
uplatnění těch vzdělaných. Jedním slovem neefektivita.286
Noviny nadále spekulují o blížící se bilaterální schůzce SSSR-ČSSR.287 Podle
agentury Tass uvádějí, že nakonec v otázce konání zvítězila Praha, že se tedy
schůzka uskuteční v Československu. Noviny to označují za velmi významný počin,
neboť je to poprvé, kdy tolik288 mocných ze sovětského politbyra opustí svou zemi
najednou. Přesné určení data a místa konání ale Tass nepřinesl, DN podle
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,,východoevropských zdrojů“ uvádí, že zřejmě půjde o město Košice. V následujících
dnech analyzují agendu, jíž se mají účastníci schůzky zabývat.289Jako téměř jasný
požadavek Moskvy uvádějí znovuzavedení cenzury v Československu.290
V pondělí 22.7. se podle Dagens Nyheter v Československu už tak vysoké
napětí ještě zvýšilo se zprávou, že sovětská vojska překročila hranice z Východního
Německa. Tyto informace ale byly dementovány a doplněny dalšími o odchodu
sovětských vojáků podle určeného tempa.291Per Sjögren přináší den poté,
23.července, informaci,292 že sovětské vedení požaduje obsazení hranice se
Západním Německem. Následující den se lze v DN dočíst o reakci
československého generála Peprného na tento požadavek- odmítá jej s vysvětlením,
že ČSSR je schopna své hranice ubránit sama.293 Jenže s blížícím se datem schůzky
Praha začala ustupovat294 a generál Prchlík, reformátor, byl propuštěn z funkce poté,
co se na něj snesla kritika ze Sovětského svazu.295Praha tedy podle DN obětovala
generála jako součást strategie před schůzkou. Strategií míní pevnost v zásadní linii
vývoje a na druhé straně měkká slova.296 Noviny také informují o obrovské podpoře
Dubčekovy pevné linie mezi lidmi těsně před schůzkou, jejímž důkazem je
spontánní ,,proud rezolucí“ z továren či od lidí stojících ve frontách na ulici, aby se
pod ně podepsali.297
V komentáři DN nazvaném ,,Se svázanýma rukama“ se jeho autor ptá, jestli
má Československo ještě vůbec co obětovat, poté, co odstranilo generála Prchlíka.
Text doplňuje karikatura (viz. přílohy)zobrazující muže za stolem, nápadně
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podobného Dubčekovi, hledícího do hrdla tanku se sovětskou hvězdou, mířícího proti
němu.298
Rubrika ,,Viděno v TV“ a její autor Rune Johansson přinášejí informaci, že
Československo stálo jednoznačně a samozřejmě v centru zájmu ve švédském
programu televize. V programu se objevila diskuze o tiskové svobodě nebo o názoru
diskutujících na případný vojenský zákrok Moskvy. Ani jeden ze tří nevěřil, že by
k němu měl dojít. Po diskusi následoval československý film, který se švédsky
jmenoval ,,Slutet och början“, doslova ,,Konec a začátek“ s tematikou svobody
slova.299
V analýze samotné schůzky Dagens Nyheter uznávají, že Dubček byl schopen
zajistit si podporu celého předsednictva. Nicméně v otázce vztahů se Sovětským
svazem je neuklidňují informace o přátelské atmosféře setkání. Nevidí ani náznak
řešení. Analýzu opět doplňuje karikatura, tentokrát převzatá z londýnského listu
Evening Standard, zobrazující tanky na hranici.300Fakt, že jednání v Čierne se
protáhlo, odložilo návštěvu Prahy prezidentem Jugoslávie. DN to nazývají trapasem,
protože k odložení došlo již předtím.301Čtyřdenní jednání ale přinesla další
pokračování, tentokrát multilaterální v Bratislavě, neboli, podle oficiální zprávy:
,,vícestranná přátelská schůzka“.302DN jí nazývaly úmyslně vyhroceně ,,soudem nad
kacíři“.303Nicméně v komentáři DN vyzdvihují, že i druhou schůzku se Dubčekovi
podařilo udržet na československém území. Autor se též domnívá, že tlak nemůže
být o mnoho větší než když československá strana jednala jen s Moskvou.304 Noviny
informují o lidech, kteří se shromáždili na Staroměstském náměstí, aby od svých
politiků ,,slyšeli pravdu“ o jednání v Čierne. Obdrželi několik ,,dobře motivovaných,
diplomatických ujištění, že se vyjednavačům dostalo podpory Sovětského svazu“. Ve
stejném článku autor píše, že Československo se stalo na SSSR natolik závislým
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v ekonomické sféře, že by Moskva nikdy neměla potřebovat přistoupit k militantním
prostředkům.305 Článek Pera Sjögrena ,,Optimismus před schůzkou“306 podává
informace o rozhlasovém projevu Alexandra Dubčeka a interpretuje ho jako pozitivně
laděný.
Výsledek druhé schůzky v týdnu, té bratislavské, komentovaly Dagens
Nyheter ve článku nazvaném ,,Dubček- triumfátor“ s podtitulkem ,,Češi mají volné
ruce“.307Popisovaly radostný jásot lidí, kteří vítali Dubčeka, když s ostatními vystoupil
na balkón arcibiskupského paláce v Bratislavě. Mírný potlesk potom dle novin čekal
na ostatní představitele Varšavské smlouvy, polský Gomulka se dočkal pískání a
nejhůře dopadl východoněmecký Walter Ulbricht, který si musel vyslechnout
,,koncert pískotu“. Výsledkem jednání měl být klid na práci pro československé
představitele pokračující v jejich reformách. Následující tisková konference ministra
zahraničí Hájka přinesla opět ujištění, že cenzura byla zrušena, je nepřípustná a
nikdy se již nevrátí.308Dubček poté sám v televizi a rozhlase ujišťoval, že
demokratizace pokračuje a že na schůzce v Bratislavě nebyly přijaty žádné jiné
závěry, než jsou uveřejněny.309 Autor komentáře ke schůzkám může jen stěží uvěřit.
Výsledky, jak píše, jsou příliš dobré, aby tak učinil.310
Noviny také přinášejí zprávu o návštěvě prezidenta Tita v Praze a o
aplaudujícím davu, který ho vítal311 i o návštěvě Waltera Ulbrichta v Karlových Varech
s nejvyššími představiteli Československa. V této souvislosti noviny uvádějí zajímavé
srovnání zpráv z odlišných zdrojů: východoněmecká zpravodajská agentura ADN
popsala Ulbrichotovo přijetí jako srdečné, na tisíce lidí měly politika vítat. Podle
Reuter čekalo na Ulbrichta ledové ticho a UPI přinesla třetí verzi- přes tisíc lidí vítalo
Dubčeka, ale Ulbrichta ignorovali.312O reakcích na návštěvu dalšího státníka v Praze,
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rumunského Ceausesca, nebyly pochyby. Přijat byl ,,entuziasticky“, stejně jako Tito
týden před ním.313
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4.4 Vpád vojsk Varšavské smlouvy
První zpráva o invazi přišla hned 21. srpna, na titulní straně.314 Až do 3. září jsou
zprávy z Československa na titulní straně. Zdrojem informací v té první je vysílání
rozhlasu v Československu. Píše se tu o výzvách jak politiků tak rozhlasu
neodporovat vojákům, zůstat v klidu. Noviny píší, že se pokusily zkontaktovat někoho
v Praze- telefonicky(linky ale byly již přerušené) i dálnopisem, bez výsledku. Noviny
uvádějí fakta v časovém sledu, přinášejí také reakce ze západních zemí. Ze zpráv,
které měly k dispozici nebylo zatím jasné, zda se invaze zúčastnily také Maďarsko a
Bulharsko. DN informují o tom, že se v okupované zemi nachází minimálně patnáct
švédských turistů. Jejich průvodce dostal vzkaz dopravit skupinu domů tak rychle jak
jen to půjde.315Když Dagens Nyheter zavolaly v půl čtvrté ráno československému
velvyslanci ve Stockholmu, ptal se jich, jestli si dělají legraci. V té době totiž ještě o
ničem nevěděl a spal. Novinářům nemohl uvěřit, říkal:,,To nemůže být pravda. Vždyť
jsem volal Praze v devatenáct hodin v úterý večer a všechno bylo v normálu. Jste si
jistí, že to není žert?“316
Následující den jsou DN plné informací o událostech v Československu.317
Titulní strana nese velkou fotografii Národního muzea, před nímž stojí tanky, přináší
také mapu Československa a okolí. Nejdůležitější zprávou je odvezení Dubčeka a
dalších vysoce postavených mužů země na neznámé místo. Informují o tom, že
mladí lidé se ozbrojují molotovovými koktejly. Generální tajemník OSN U Thant se
podle DN vyjádřil k invazi neobvykle ostře, když akci označil za vážnou hrozbu
mezinárodnímu pořádku a morálce. Stejně ostře intervenci odsoudila i švédská
vláda.318Za dojemné označil reportér DN scény, které viděl před československou
ambasádou ve Stockholmu. Shromáždili se tam mladí Češi spolu s asi třemi sty
švédskými sympatizanty, došlo i ke zpěvu české hymny.319
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Komentář s názvem ,,Násilí“ 320popisuje Sovětský svaz jako utlačovatele, který
znovu ukázal, jak bezcenné jsou jeho sliby o respektu k právům jiných států. Autor
analyzuje příčinu takového rozhodnutí, které v Moskvě padlo. Vysvětluje si to
strachem z jakýchkoli změn, strachem, že by kritika znějící z Československa mohla
zaznít i jinde ve sféře jejich vlivu, dokonce snad i v samotném SSSR. Navíc podle něj
byl Kreml překvapen, že v Československu nemohl jako dříve použít starou taktiku
politického převratu. Výsledky schůzky v Bratislavě se mu tak jevily jako tragické
iluzorní vítězství Dubčekovo. Za triumfátora dne označil Stalina, jehož dědictví tento
čin připsal.
Reakce ve Švédsku byly jednoznačné. Noviny popisují,321 jak všechny politické
strany, včetně komunistů, invazi tvrdě odsoudily. Na různých místech v zemi dochází
k demonstracím a protestům. Zároveň se v Dagens Nyheter objevil inzerát na knihu
Ladislava Mňačka, kterou vydalo nakladatelství Norstedts.322
Své další články bezprostředně po invazi píše Per Sjögren z Vídně. Přibližuje
situaci v Československu švédským čtenářům.323 Vykládá, jakým způsobem se šíří
rozhlasové zpravodajství, když budova rozhlasu byla obsazena. Popisuje také, jak se
během obsazování rozhlasu snažili neozbrojení lidé tomuto zabránit. Mladí ruští
vojáci podle něj ani nevěděli, kde se nacházejí. Všechny důležité budovy v zemi jsou
obsazeny. Včetně budovy ČTK, z níž došla poslední, nedokončená zpráva
informující o konci svobodného vysílání zpráv. Zopakoval i výzvu prezidenta
Svobody, která volá po klidu a neztrácení naděje. Ve Vídni, jak dále píše, došlo také
k protestům proti okupaci. Sjögren se bavil s několika Čechy, kteří byli v Rakousku
na dovolené. Všichni vyjádřili šok a odpor, dokonce i přesvědčení, že tímto je
přátelství se Sovětským svazem u konce.324
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Z Bruselu přišly zprávy o příkazu vojenským jednotkám Nato v Evropě ke
zvýšené pozornosti.325Západní Německo taktéž učinilo aktivní kroky a zvýšilo obranu
svých hranic s Československem.326
Shrnutí názorů na události v Československu z ostatních zemí světa přinášejí
noviny 22.srpna pod titulkem ,,Celý svět protestuje“.327Uvádí, že před ambasádami
Sovětského svazu v mnoha metropolích Evropy, např. v Bonnu a Helsinkách, nebyl
klid.328 Na stejné straně se lze dočíst o zoufalých československých turistech ve
Švédsku, kteří se nemohou domoci nějaké rady jak se dostat domů. Nejcitlivější byla
tato otázka u skupiny dětí ve věku od deseti do čtrnácti let, které byly ve Švédsku na
táboře a nyní se nemohou vrátit k rodičům.329Na druhou stranu v Československu
bylo zhruba sto švédských turistů.330Ti se v průběhu dne snažili dostat na švédskou
ambasádu a zajistit si za spolupráce velvyslance Harryho Baggeho bezpečnou cestu
domů.331
Dagens Nyheter den poté také otiskly názory známých švédských osobností.
Mezi nimi např. Jana Myrdala, ten nazval čin Moskvy ,,ruskou degenerací“ , a Petera
Weisse.332 Psalo se také o zdráhání velvyslanců Bulharska a Polska ve Švédsku
přijmout rezoluci připravenou švédskou vládou, která jejich čin odsoudila.333Velkou
demonstraci proti invazi ve Stockholmu navštívil ministr zahraničí Torsten Nilson a
pronesl řeč v níž požadoval okamžitý odchod vojsk z Československa. Na závěr
několikatisícové demonstrace byla zapálena vlajka se srpem a kladivem za
současného křiku protestantů : ,,Sověti, vrazi!“.334 Na deset tisíc Švédů se sešlo i
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v Malmö, kde pronesl řeč Olof Palme.,,Touha lidu po svobodě,“ řekl, ,,nemůže být
ubita násilím. Bude žít a nakonec zvítězí.“335 Demonstrace se konaly i v jiných
švédských městech, např. v Göteborgu, kde starosta vyjádřil ,,své nejhlubší sympatie
s lidem Československa.“336Rubriky ,,Viděno v televizi“ a ,,Slyšeno v rozhlase“
popisují intenzivní mediální pokrytí československých událostí ve švédských
sdělovacích prostředcích.337Kvůli invazi byly zrušeny i hokejové tréninky a zápasy Tří
korunek s týmem Sovětského svazu plánované na přelom srpna a září.338Švédští
sportovci neodjeli ani na jiná sportovní utkání, která se konala na území zemí
Varšavské smlouvy.339
23. srpna se na titulní straně Dagens Nyheter velkým písmem informuje o
,,Ultimátu Sovětům“340, které jim adresoval narychlo svolaný sjezd strany.341 Šlo o
opuštění země a vydání zadržovaných politiků. Zveřejnily také informaci, že Dubček
je mrtev.342 Tuto zprávu převzali z Londýna a Amsterdamu, zatím ji nepotvrdily. Šéf
švédských komunistů zase prohlásil, že by se měl odvolat švédský velvyslanec
z Moskvy, stejně jako požadoval přerušení diplomatických styků s USA kvůli válce ve
Vietnamu.343 Na stejné straně je ještě umístěna poměrně velká fotografie smutných
československých pionýrů, kteří ,,navštívili Švédsko v nesprávný čas.“344Komentář
DN nazvaný ,,Nová zeď“ nenachází jediné opodstatnění vojenského zákroku v ČSSR
ze strany Moskvy, popisuje následné zatýkání a pouliční boje.345 DN také přinášejí
reakce ostatních švédských tiskovin, ve kterých se například vyskytuje zamyšlení
nad třikrát zlomenou československou svobodu, autor vzpomíná na roky 1938 a
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1948.346Český diplomat ve Vídni, píší noviny, řekl, že rozsudek smrti nad Dubčekem
je jen otázkou času.347 Noviny také zmiňují jména čtyř politiků, která podle nich
uvažuje Kreml jako vhodná na post předsedy vlády. Šlo o Koldera, Indru, Biľaka a
Barbírka. (K těm, kteří spolupracovali s Rusy přiřadily noviny také šéfredaktora
Rudého Práva Švestku.348)Ti byli také jediní, jak píší, kteří invazí nebyli
překvapeni.349Per Sjögren uvádí, že ke čtyřce zrádců patří ještě šest dalších osob,
tzv. quislingů.350 Ve stejném čísle, plném článků o situaci v Československu, se ještě
lze dočíst různé zprávy přejímané ze sdělovacích prostředků na Západě a
z československého rozhlasu. Podle něj měl také Dubček dostat od Kremlu příkaz,
aby interpretoval invazi jako osvobození.351Moskevský korespondent Ringberg
informuje o důvodech intervence, které vedení Kremlu uvedlo. Jedním z nich byla
například snaha zabránit dalšímu Titovi.352Vytištěna byla také zpráva z Bělehradu,
kde promluvili českoslovenští politici, kteří se v době invaze vyskytovali v Jugoslávii
na dovolené. Ota Šik a Jiří Hájek se vyslovili pro pokračování jejich politiky
v zahraničí.353Inge Santner líčí emotivní zážitek z cesty do Znojma, kde jí lidé
ukládali, aby hovořila na druhé straně hranice, pro Západ, aby jim tam řekla, že lidé
stojí pevně za Dubčekem a jeden muž dodal, že kdokoli, kdo vojákům dá třeba
kousek chleba, je zrádce země.354Noviny přinášejí očitá svědectví z okupované
země. Od švédských turistů i od zpravodajů. Popisují nebezpečné okamžiky i zoufalé
rozhovory s občany.355Stejně emotivní byl i článek o sovětském cellistovi
Rostropoviči, který se po zahrání Dvořákovy skladby v Londýně rozplakal.356
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Dagens Nyheter na svých stránkách rozebírají podrobněji reakce ze světa.
,,Hanoi podporuje Kreml“,357 zní jeden nadpis, jiné:,,Východní Berlín: apatická
reakce“,358 ,,Čína: nestoudné“.359 Popisuje také těžkosti finské vlády uklidnit obyvatele
země, kteří demonstrují a ničí sovětské symboly. Pro Finsko jako sousední zem
Sovětského svazu byla situace zvlášť citlivá.360Kvůli dění v Československu odložila
tamní komunistická strana oslavy svého založení, které měly vrcholit o víkendu.361
Dánsko, jako člen Rady OSN, navrhlo rezoluci odsuzující Sovětský svaz a požadující
okamžité ukončení okupace.362
Noviny si nenechaly ujít převzetí dopisu švédské vlády zemím okupujícím
Československo. Když si ho šel vyzvednout druhý muž velvyslanectví Maďarska
Zimboras, noviny ho chtěly vyfotografovat. On to zpozoroval a obratně si zakryl
obličej svou taškou. I přesto (nebo právě proto) vytiskly noviny čtyři takové fotografie
a článek identifikující jeho osobu.363
Švédské cestovní kanceláře se musely vyrovnávat s rušením objednávek cest
do Sovětského svazu, kterých jim po událostech v ČSSR přicházelo stále
více.364Švédská televize připravila další debatní pořad o Československu, tentokrát
s názvem ,,Jak se to mohlo stát“.365 Českoslovenští turisté na jihu země se sešli
v kemping parku u města Trelleborg, kde se také ubytovali. Víza, která měla vypršet
během týdne švédská policie automaticky prodloužila.366
Další zprávy o Alexandru Dubčekovi se objevily 24. srpna. Dubček by se prý
měl spolu s Černíkem nacházet v Moskvě.367 Do DN také přišla dobrá zpráva o
návratu švédských dětí, které byly v Československu na táboře.368Švédská armáda
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mezitím zvýšila připravenost a pokud by se situace ve východní Evropě zhoršila, byla
připravena k vyšší pohotovosti.369Co z událostí posledních dnů pro malý národ jako je
Švédsko vyplývá, píše se v dalším článku, je nedůvěra k velmocím,
nejnebezpečnější by bylo podléhat iluzím o nich, neboť obě svým egoistickým
přístupem hrozí světovému míru.370 Noviny převzaly reportáž deníku Daily Telegraph.
Autor v ní popisuje páteční večer v Praze, včetně toho, jak rozhlas vyzval lidi, aby
měnili nápisy ulic a jejich čísla ke zmatení vojáků a vyzýval Emila Zátopka, aby
nechodil domů, protože je na černé listině a vojáci si pro něj přijdou.371 Dagens
Nyheter věnovaly Československu a invazi také velkou část nedělní přílohy.
V souvislosti s růstem významu prezidenta Svobody a jeho odletu do Moskvy vytiskly
DN krátký medajlonek k jeho osobě.372V oficiální zprávě agentury Tass, kterou DN
zveřejnily, se psalo, že prezident Svoboda ,,přijel do Moskvy na přátelskou oficiální
návštěvu, aby se svými kolegy projednali otázky vzájemného zájmu.“373Stejné vydání
obsahuje také zprávu o pokroku v situaci švédských turistů, kteří uvízli
v Československu. Asi 200 Švédů bylo upozorněno na možnost vypravit se pryč ze
země pomocí rakouských autobusů pronajatých švédskou a dánskou ambasádou ve
Vídni.374 Dagens Nyheter citují britského experta na východoevropskou politiku, který
pokládá invazi za nezvládnutou a naprosto neefektivní po politické stránce.375
Informují také o průběhu jednání Rady OSN a o sovětském vetu k připravené
rezoluci.376 Televizní rubrika novin přinesla fotografii Jana Němce, autora záběrů
z okupace Československa, které mohli zhlédnout i diváci švédské televize.377
V neděli 25.8. se na titulní straně objevují zprávy o hladovějících ruských
vojácích,378 jimž nikdo nechtěl prodat jídlo379 či o vyjednávání v Moskvě, odkud
prezident Svoboda vyzval ministra zahraničí Hájka, aby déle nevyjednával v Radě
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OSN.380 Tato výzva se k němu ale dostala příliš pozdě a ministr promluvil. 16 000
švédských občanů se podepsalo pod prohlášení na podporu československého lidu,
které sepsaly spolky mládeže pravicových stran.381 Mezitím se i poslední švédští a
dánští turisté v Československu dopravili do Vídně pomocí vládou zorganizované
přepravy. Ta také umožnila odjet několika Američanům a Němcům.382 Další den se i
část československých turistů podobným způsobem připravovala na odjezd domů ze
Švédska.383 Československé děti ale nebyly vystavovány potenciálnímu nebezpečí a
zůstaly nadále ve Švédsku.384 Noviny také 26.8. otiskly upozornění pro
československé turisty v češtině,385 ve kterém informují, že Čedok, ČSA, švédský
červený kříž a čs.velvyslanectví organizují autobusovou kolonu na převoz občanů do
vlasti.386 Další takové oznámení bylo v novinách vytištěno 28. 8.387 Východoněmecký
korespondent ve Stockholmu, jak DN uvádějí, podal výpověď na protest proti invazi
do Československa, na níž se podílela i jeho vysílací země.388 V krátkém rozhovoru
s politiky ve vedení Švédska se Dagens Nyheter ptají, jestli nebylo lepší odsoudit
Sověty před invazí, když Stockholm navštívil premiér Kosygin. Tage Erlander svoje
kroky obhajuje. Olof Palme potom naznačuje, jak blízce se ho problematika obsazení
Československa dotýká.389Následující den ale noviny otiskly článek s názvem ,,Praha
379
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zatažena do volebního boje“. Popisují v něm, jak pravice napadá premiéra Erlandera
za špatné posouzení situace.390
Tento den se také v Dagens Nyheter objevuje sloupec informací
z okupovaného domu v Praze, které se novinám dostaly ,,telexem“, dálnopisem. Jak
mi sdělil Richard Haas, pracovník zahraniční redakce Dagens Nyheter v době
pražského jara, tyto materiály, které se dálnopisem do novin dostávaly, byly
,,pravděpodobně ty nejlepší, ke kterým měly švédští žurnalisté přístup.“ Haas tvrdí,
že ostatní švédské noviny tento zdroj Dagens Nyheter záviděly. S člověkem na
druhém konci krátce po invazi často komunikoval, převážně německy, také anglicky.
Z jeho vyjádření cituji: ,,Občas to byly dramatické okamžiky, neboť ten člověk se
ocital někde v centru Prahy, kde se dokonce ve stejné budově vyskytovali sovětští
vojáci.(..) Ten člověk často přerušil rozhovor z bezpečnostních důvodů. Vyšlo najevo,
že během okupace té budovy seděl v přízemí nebo ve sklepě. Ten člověk
pravděpodobně jen tak náhodně hledal nějaký kontakt, nakonec dostal od švédského
telekomu číslo DN telexu. Jistě doufal, že jeho zpravodajství zveřejní, což oni dělali
rádi, protože pro ně bylo dobrodružné, zajímavé.“ Haas dostal za úkol tyto zprávy
zpracovat do konečné formy pro tisk. Zprávy přicházely nepravidelně, i v noci. Někdy
se čtvrthodinovými odstupy, někdy trvalo hodiny, než zprávu dokončil. Muž, který je
psal se měl jmenovat Richard Brok. Jak dále uvádí Haas, tento Brok psal s ironií a
často si utahoval z Rusů. Brzy si uvědomili, že jde o velmi dobře informovaného
člověka a Haas se domníval, že mohlo jít o novináře, politika, či obojí. Šéf zahraniční
redakce Lars- Åke Berling doporučil tyto texty redaktorovi titulní strany a ony byly
poté několikrát umístěny na první straně novin. Podle Haase byl Brok prvním, kdo
Západu poskytl informace o zajetí a přemístění Dubčeka a dalších politiků. O několik
let později se ukázalo, že tento zdroj byl typograf Rudého Práva. Brok získal Velkou
žurnalistickou cenu od firmy Bonnier v roce 1968.391 Do DN napsal naposledy v lednu
1969, mezi jiným citoval Emila Zátopka.
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Haas opustil redakci DN v roce 1978, jeden z jeho kolegů se na přelomu let
1989 a 1990 rozhodl informátora najít a udělat s ním rozhovor o dramatických
srpnových dnech a spolupráci s Dagens Nyheter. Haase tento kolega požádal o
článek, v němž by události shrnul ze svého úhlu pohledu. Tento článek byl pro
Richarda Haase ten úplně poslední v Dagens Nyheter.
Neznámým mužem byl Jaroslav Zaviačič. Pro DN použil z pochopitelných
důvodů pseudonym, podepisoval se Richard Brok. Jak uvádí, šlo o jeho přezdívku
z dětství. Reportáže do redakce švédského listu posílal počínaje nocí z 20. na 21.
srpna z redakce Rudého Práva, později z ilegálního pracoviště ve Středočeských
dřevařských závodech. Domluvili mu to, jak udává, členové vedení RP. Když se po
převratu dostal znovu k archiváliím (mezi nimi jedním číslem DN, které mu při
anonymní návštěvě předal jeden švédský novinář), poslal část z nich do Dagens
Nyheter spolu se svým pravým jménem.
Noviny vyslaly do Prahy vedoucího víkendové přílohy, aby s Jaroslavem
Zaviačičem udělal interview. Ten byl také později přijat švédským velvyslancem od
nějž obdržel pamětní publikaci k výročí DN s kapitolou „náš neznámý přítel z Prahy“.
Společně s Dubčekem dostal pozvání do Švédska jak uvádí, ,,pod poněkud
přehnaným tvrzením, že pro čtenáře DN představuje pražské jaro 1968 právě
Dubček a onen neznámý novinář.“392 Klávesnicové gramotnosti, jež se stala jeho
celoživotním koníčkem, podle svých slov vděčí za možnost tyto zprávy do Švédska
odesílat. Nešlo ale jen o Švédsko, spolu s ostatními pracovníky se snažili doručit
důležité zprávy ministru zahraničí Hájkovi, aby měl podklady k jednání v Radě OSN. I
ten mu za jeho cenné zpravodajství v roce 1990 dodatečně poděkoval.
Informace, které Zaviačič do novin posílal byly převážně bleskového
charakteru, krátké aktuální popisy dění v zemi. Jedna z nich zní takto: ,,Hodin: 22.26,
Po pražských ulicích právě teď jezdí tanky. Ruští vojáci střílejí po českých autech.
Znovu několik mrtvých a zraněných. Jeden mladý ruský voják zastřelil sám sebe.
Pravděpodobně následkem psychologického šoku z okupace a krutého napadání
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Čechů.“393Jindy ale projevuje svůj černý humor a posílá do DN vtipy kolující
Prahou.394
První zprávy o výsledcích vyjednávání v Moskvě, byť nepotvrzené, přinesly
Dagens Nyheter 27.8.395 Mělo být vyjednáno znovuzavedení cenzury
v Československu, ponechání Dubčeka a Černíka na svých postech (ostatní reformní
politici ale měli být odstraněni) a otázka odchodu vojáků měla být řešena postupně,
s tím, že odchod by proběhl zhruba za dva měsíce. Noviny také píší o dobrém
informačním zdroji, který pomáhá finskému rozhlasu připravovat kvalitní reportáže
z Československa. Tímto informátorem byla Lieko Zachovalová.396 Její reportáže
v této době přebíral i švédský rozhlas. Švédský jazyk ale mohli podle DN slyšet
posluchači severské země i ze samotného Československa. 26.8. začalo vysílat
Rádio Praha, jak je ve článku uvedeno, čtyřikrát denně v desetiminutovém úseku, na
frekvenci 5930 kHz v dobré kvalitě.397
Politiky vrátivší se z Moskvy popisovaly noviny jako naprosto znavené,
Smrkovský měl mít popelavou barvu obličeje, Dubček se ve své řeči zadrhával, jeho
hlas byl slabý.398Popsaly také dav lidí před budovou Národního shromáždění volající
po celé pravdě.399 Komentář DN vyhodnotil schválení ústupků, které na
československých politicích v Moskvě vynutil Brežněv jako jediné možné řešení
z jejich strany. Jinak by se, podle něj, otevřela brána pro ruské násilí.400 Noviny také
varují před krizí nedůvěry, která se začínala projevovat mezi politiky a lidem.401 Když
dorazili občané Československa ze Švédska do vlasti, ptala se jich reportérka DN
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Anna Lisa Backman na názory k vývoji v zemi.402 Většina byla zajedno, píše, že
Dubček udělal, co mohl. V novinách se také objevuje rubrika ,,Dnešní Švejk“ v níž
jsou otištěny úryvky z románu, poprvé vydaného švédsky v roce 1930. 403 Ministr
zahraničí Švédska konstatoval, že vyjednávání v Moskvě neprobíhala mezi dvěma
rovnými stranami, nýbrž velmi asymetrickou komunikaci.404Per Sjögren v obsáhlém
článku o historii Československa dodává, že výsledkem jednání v Moskvy je
,,dohoda“, která je Československu nadiktována a ukončuje demokratizační
proces.405 Alva Myrdal se vyjadřuje v novinách k postavení Švédska na
mezinárodním poli po událostech v Československu.406 Podle ní je výhodná švédská
neutralita, která zemi umožňuje vyjadřovat se nestranně k oběma velmocím. O
cenzuře médií a pravděpodobném vyhoštění zahraničních žurnalistů je článek z 30.
srpna.407Poslední srpnový den se i československé děti chystaly na cestu domů.
Odváženy byly autobusy Červeného kříže.408Sportovní zpravodajství přineslo zprávu,
že mistrovství světa v ledním hokeji 1969 se nebude konat v Československu, které
tuto akci odřeklo.409Druhého září se v Dagens Nyheter objevil článek o politickém
vězni (odsouzen v roce 1948 v hromadném procesu za špionáž, propuštěn roku
1959- amnestie při nástupu Novotného k moci) z Československa, Antonu Houdkovi,
kterému se den po invazi podařilo utéct ze země, nejdříve do Vídně, odkud odjel za
známými do švédského Jönköpingu.410 Pražský korespondent Per Sjögren se
domnívá, že reformy by i po bouřlivých událostech posledních dnů mohly pokračovat,
jelikož Dubček zůstal v čele strany a vedení má i po změnách většinu
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v reformistech.411První výklad ,,normalizace“ přinese Sjögren z Prahy 4.
září.412Později uvedl zprávy z oblasti sdělovacích prostředků, poté, co média začala
opět fungovat. Analyzuje používanou slovní zásobu, absenci slov okupant a
okupace.413 10. září již spekuluje o Husákovi jako možném nástupci Dubčeka414a
později se jeho kolega z Moskvy obecně ptá, kolik politiků bude potřeba odstranit,
aby Rusové z větší části odtáhli.415
V říjnu noviny přinášejí podstatně menší počet nových zpráv z
Československa. Vytiskly ale shrnutí vývoje roku 1968 v okupované zemi416 a
informaci o podepsání smluv vedoucích k federalizaci země.417
V listopadu je v DN vytištěn článek o novém muži, který má šéfovat cenzuře
v Československu, Karlu Hoffmanovi.418 Pražský zpravodaj si všímá napětí mezi
zklamanými studenty, kteří se znovu, po demonstraci k výročí vzniku republiky,
chystali protestovat419 a zahájit stávky, které podpořily i mnohé pracovní skupiny.
Protestů pracovníků kulturní produkce si všímá článek z 23. listopadu.420
Prosincová vydání DN píší o obměnách na pozicích obsazených dříve
reformisty, především nejistém osudu Josefa Smrkovského421a o snaze některých
československých žurnalistů o necenzurované zpravodajství.422
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4.5 Vyhodnocení analýzy
Výsledkem fáze získávání podkladů je 1 198 fotografií k 811 článkům. Největšími
přispěvateli k vývoji v ČSSR byli korespondenti DN Per Sjögren v Praze a Åke
Ringberg v Moskvě. Dagens Nyheter měly k dispozici zprávy přímo ze země
(znejvíce z tisku, v době okupace z rozhlasu), i když několikrát použily zdroj
zahraniční, např. britský, německý či francouzský tisk. Články o Československu
doplnilo 254 fotografií, 20 karikatur a 7 map.
Nejvíce se DN v roce 1968 v souvislosti s Československem věnují
samozřejmě politice. Kulturní ( 6 zpráv za rok 1968) a sportovní (26 zpráv za rok)
zprávy zabírají ve srovnání s politickým zpravodajství zanedbatelný prostor. V rámci
politiky šlo o zaznamenávání změn na postech významných činitelů. Kromě
Novotného, Dubčeka, Smrkovského a Černíka, o nichž se psalo nejvíce a Švédi
jejich jména znali ( jak vzpomíná novinářka Barbro Hedvall), se ale mohl švédský
čtenář dozvědět i o neznámých lidech v československé vysoké politice, pokud se
kolem nich událo něco, co DN shledaly zaznamenáníhodným (sebevraždy, výměny
na ministerstvech apod.). Velký prostor byl, pro její mezinárodní rozměr, věnován
aféře Šejna. Fakt, že měly DN v Moskvě korespondenta umožnil novinám mít
čerstvé a ověřené zprávy. V souvislosti s rokem 1968 a rychlým vývojem vztahů mezi
ČSSR a SSSR bylo článků z Moskvy týkajících se Československa velké množství.
Důkladně byl například mapován sovětský tisk a jeho odsudky československých
změn.
Švédský deník zpočátku považoval změny v Československu hlavně za
záležitost týkající se změny hospodářství. Brzy ale podchytili hloubku reformních
procesů v zemi, mezi lidmi. Reportážemi ,,z lidu“, názory běžných Čechů a Slováků i
významných osobností jara přispívaly noviny k lepšímu pochopení československého
vývoje švédskými čtenáři. Tyto články také přibližovaly atmosféru v zemi, například
článek Pera Sjögrena o ,,pražském bacilu“, který nakazil lidi potřebou diskutovat byl
v tomto směru přesvědčivý a srdečně pojatý. Studentské demonstrace na při
prezidentské volbě stejný autor nazývá zdravými a radostnými. Celkově by se dalo
říct, že švédští novináři by si přáli, aby se situace vyvinula ve prospěch reformistů,
předchozí garnituru nazývají ,,starou gardou“, je ale patrná skepse, to je zřejmé
například z článku Pera Sjögrena z 16. března, kde píše o neukončeném boji, o tom,
79

že Novotného muži jsou stále ještě u moci. Stejně i po jednání v Čierne Po
srpnových událostech zpravovaly noviny o Československu velmi emotivně,
výmluvné byly například fotografie smutných československých dětí, které uvízly ve
Švédsku a nevědí, co se děje doma a kdy se tam vrátí.
Švédský čtenář Dagens Nyheter se mohl dočíst velmi podrobné informace o
vývoji v naší zemi, nešlo jen o hrubý přehled nebo zpravodajství pouze po vstupu
vojsk. DN se Československému vývoji věnovaly průběžně celý rok.
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Závěr
Během zpracovávání článků z Dagens Nyheter mi na mysli vytanuly mnohé další
náměty potenciálních analýz a srovnávacích prací. Zajímavé byly typy reklam
vypovídající o hospodářské vyspělosti země (šlo např. o letecké zájezdy do
exotických zemí nebo o již zmíněnou reklamu na myčku nádobí).
Zpravodajství bylo v roce 1968 velmi podrobné, nejen to o Československu.
Bohatě byl pokryt souboj o post prezidenta Spojených států i konflikty v zemích
třetího světa. Noviny se ve svých jednotlivých částech důkladně věnovaly i kulturním
a sportovním událostem zdaleka nejen domácím.
Rozsah této práce ani časové a ekonomické možnosti neumožňují vypracovat
hlubší analýzu švédských novinových článků popř. srovnání s jinými deníky ve
Skandinávii i mimo ni, které by mohlo přinést ještě zajímavější zjištění.
Za přínosné považuji, že se mi podařilo navázat kontakt s některými
osobnostmi, které ve zkoumané době žily a působily. Úspěchem bylo nalezení
Jaroslava Zaviačiče, Čecha, který svou osobou propojil srpnové události
v Československu a jejich švédskou reflexi. Stejně obohacující byl i pohled do
pracoviště zkoumaných novin v době srpna, který mi poskytl tehdejší pracovník
zahraniční redakce Dagens Nyheter Richard Haas. Své dojmy z roku 1968
v souvislosti s vývojem v Československu mi také stručně vylíčila tehdejší studentka
z Uppsaly, dnes novinářka pracující pro týž list, Barbro Hedvall a bývalá studentka
v témže městě, dnes pedagožka, Åsa Vikström. Ostatní přispěvatele se mi bohužel
zkontaktovat nepodařilo, někteří z nich již zemřeli.
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Summary
This works prime focus is to explain how Swedish media, with the example of the
daily newspaper Dagens Nyheter, reflected the situation in Czechoslovak´s 1968.
The research came to the conclusion that the coverage of the Czechoslovak events
in the Swedish press was in-depth. Swedes who read the papers knew what was
happening in Prague as well as the names of (not only) the key figures involved.
Swedes quickly understood the importance of the development and closely followed
the news which multiplied immediatelly after the invasion of the Warsaw Pact armies
into Czechoslovakia. What enabled Dagens Nyheter to have exclusive information
was not only their own correspondents in Prague and Moscow but also a Czech
newspaper worker, who contacted them via telex shorty after the occupation started
and kept informing them from the political center of the country. He and Alexander
Dubček were, for most of Swedes, a personification of the so called Prague Spring
and what followed.
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5 Přílohy

Obr. 1: Graf zobrazuje počet článků týkajících se Československa v Dagens Nyheter
v jednotlivých měsících roku 1968.

Obr. 2: Graf zobrazuje počet článků o Československu na titulních stranách Dagens Nyheter
v jednotlivých měsících roku 1968.
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Obr. 3: Karikatura ke článku ,,Nové sebevědomí“ z 29.3. 1968, převzatá ze Süddeutsche Zeitung.
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Obr. 4: Celostránková reklama cestovní kanceláře Čedok vybízející k cestám do Československa,
14.4. 1968.
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Obr. 5: Karikatura ,,Rozhovor u stolu“ umístěná při článku ,,Se svázanýma rukama“ z 28.7. 1968.
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Obr. 6: Fotografie československých dětí uvízlých ve Švédsku, 22.8. 1968, s potiskem ,,Co se
děje doma?“.
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Obr. 7: Karikatura ,,Ten silnější“ ze Süddeutsche Zeitung, umístěná při článku ,,Lid“ z 24.8 1968.
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Obr. 8: Kampaň Sparbanken sázející na ženy. ,,Každá švédská žena má právo na svůj vlastní
účet“, 7.10. 1968.
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Obr. 9: Karikatura s názvem ,,Finalisté“ zachycující Tita a Ceausesca, jak se snaží udržet činku
(jejíž závaží tvoří hlavy Brežněva a Kosygina), zatímco tato už rozdrtila ostatní představitele
socialistických států. DN 29.11. 1968, převzato z Philadelphia Inquirer.
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26

3

Nya tjeckiske ledare på besök i Kreml

30.1.

28

9
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82
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83
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1

3
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29.3.

87

1

Nytt självmedvetande

29.3.

87

2

Cisar ende rätte

29.3.
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14

Östtyska partiledningen grillas i pragpressen

29.3.

87

14

Om Prag vore Stockholm

30.3.

88

7

Glad förvirring i Prag kring president Svoboda

31.3.

89

14

Klubb i Prag för upprätelse åt förföljda

1.4.

90

1

Prag lova pressen full insyn

2.4.

91

13

Prag: översikten

3.4.

92

14

Toppman i Prag begick självmord

3.4.

92

16

Regeringen måste avgå

3.4.

92

16

I korthet: Tjeckoslovakien

3.4.

92

16

Prag gör undersökning om Masaryks död

4.4.

93

17

Prags gamla garde byts mot liberaler

7.4.

96

18

Ny regering utsedd i Tjeckoslovakien

9.4.

98

10

Kreml varnar tjecker, berömmer östtyskar

9.4.

98

10

Djurgårdsbottare i getingbo i Prag

9.4.

98

27

Kremlmöte varnar Prag

10.4.

99

1

Moskva: översikten

10.4.

99

16

Självständigt utrikes politik ny Praglinje

10.4.

99

18

Antisovjetiska toner under mötet i Prag

13.4.

101

9

Tjeckiska arbetares strejk tvingade diktatör avgå

13.4.

101

9

Kamraterna i Sovjet får inget veta

14.4.

102

9

Reklama na Československo

14.4.

102

15

Prag ber Moskva att "sprida ljus" över Masaryks död

17.4.

104

13

En av "liberalierna" blir talman i Prag

19.4.

106

14

Prag: översikten

20.4.

107

10

Ta bort stalinister som sitter kvar

20.4.

107

11

Olga Scheinpflugova

23.4.

110

12

Klyftan vidgas mellan Moskva och Prag
Cernik pekar på kärnan i Prags utrikespolitik: det finns två
Tyskland

24.4.

111

14

25.4.

112

16

Ta hit de Gaulle krav i Prag

26.4.

113

23

Samarbetsavtal mellan TT-Prag om nyhetsutbyte

29.4.

116

16

Fjärde självmordet under "Pragvåren"

30.4.

117

12

Tjeckoslovakien: översikten

5.5.

121

8

Röda armén beredd marchera mot Prag

5.5.

121

9

Ryssar- tjecker "pratar ekonomi

5.5.

121

9

Nya vindarna i tjeckoslovakien antisocialism

5.5.

121

9

Prag måste vänta på stort Sovjetlån

6.5.

122

14

Prags nya ambassadör söker blidka Kreml

7.5.

123

9

102

1

1

1

1

sport

3

1

Skarpt moskvaangrepp om "mordet" av Masaryk

8.5.

124

13

Fyra östledare möter Trojkan

9.5.

125

1

Gåtan Masaryk löst

9.5.

125

15

Cernik uppmanar Sovjet att visa större förståelse

9.5.

125

16

Stora ryska trupprörelser larm i Prag

10.5.

126

1

Nervspänning i öst

10.5.

126

2

Tjeckoslovakien: översikten

10.5.

126

8

Frän ton i Moskva: stärk militärpakten

10.5.

126

9

Vädjan från Prag: inget nytt Ungern!

10.5.

126

9

Tryck mot Prag att stoppa reformvägen

12.5.

128

11

Kadar söker försona Kremlledarna och Prag

12.5.

128

11

Kreml utesluter Prag- Bukarest från paktmöten

13.5.

129

1

Reklama - Tjeckoslovakien

13.5.

129

5

Rysk salva mot landsfadern i Prag

15.5.

131

15

Kosygin till Prag

18.5.

134

1

Hastig Pragresa möte med Dubcek

18.5.

134

8

Kosygin kan dampa Prag

19.5.

135

10

Kosygin meets Czech leaders

19.5.

135

46

Kremlin warns its critics

20.5.

136

58

Sovjet vill ha trupper i Tjeckoslovakien

21.5.

137

15

Dubcek och Novotny gör upp nästa vecka

24.5.

139

17

Kosygin oväntat i nya Pragsamtal

25.5.

140

6

"Tjeckiska debatten öppen i alla fragor"

25.5.

140

20

Kosygin hem oväntat tydligt

26.5.

141

14

Dubcek: dagarna räknade för Novotnys män

28.5.

143

12

Prag: översikten

31.5.

146

10

Novotny mister medlemskap

31.5.

146

11

Frihetens vägar

1.6.

147

4

2

Prag står hjälplöst

7.6.

152

12

1

Allting blir politik

9.6.

154

4

Tjeckoslovakien blir frivilling federation

9.6.

154

11

Politik och pop i Prag

10.6.

155

1

Popmusik och politik i Prag

10.6.

155

52

Vansterdemokrati: Prag, Paris

14.6.

159

4

Soviet ger tjeckerna exportavtal

14.6.

159

14

Breznev grät: Prags nya kurs angår ej Sovjet

18.6.

163

11

Tjeckiska badare bäst i festivalen

19.6.

164

20

De unga bojkotade Karlovy Vary

19.6.

164

20

Prag: översikten

29.6.

174

6

Allvarlig Pragkris efter författarappell

29.6.

174

6

Frihet och kommunism

1.7.

175

2

Ryska angrepp mot Praglinjen "Minns 1956"

4.7.

178

10

Moskvas tryck splittrar Prag

5.7.

179

8

Prag: översikten

5.7.

179

8

1000 ursäkter av Smrkovsky

6.7.

180

4

Prag: översikten

6.7.

180

4

103

1

1

1

2

1 kultura

1

kultura

1

1

Lämna oss tjecker i fred

7.7.

181

6

Manifest från Prag: Våren borta för alltid Men hur blir vintern?

7.7.

181

6

Oro i Prag: pratimöte blixtkallas

9.7.

183

14

Östmöte planeras i Prag

9.7.

183

4

Nervkriget mot Prag trappas ut

10.7.

184

1

Dragkamp om trupperna

10.7.

184

4

Ryska trupper vägrar lämna tjeckisk mark

11.7.

185

1

"Vi måste säga nej till Moskva"

11.7.

185

6

Prag: översikten

11.7.

185

6

Problemen i Prag blir senare fråga

12.7.

186

4

Pravda: Som i Ungern -56

12.7.

186

8

Prag: översikten

12.7.

186

8

Rysk truppreträtt Seger i nervkrigen för pragregeringen

12.7.

186

8

Hr Wedén: Prag måste diskuteras

13.7.

187

4

Kosygin om tjecker: fråga dem själva

13.7.

187

4

Breznev till Prag Dubcek till Moskva

13.7.

187

6

Kosygin vore bättre

13.7.

187

6

Öppet brev till Sovjet

13.7.

187

6

Ryska soldaterna fick idel blommor

13.7.

187

6

Kosygin flög vidare till polskt toppmöte

14.7.

188

1

Vänskap och politik

14.7.

188

2

Toppmöte om tjeckerna

14.7.

188

6

Högt och farligt spel i Prag om den ryska utmarschen

14.7.

188

6

Ryssarnas utmarsch försenad av trafiken

15.7.

189

1

Häftigt angrepp mot tjeckerna

15.7.

189

6

Prag: översikten

15.7.

189

6

Tito fördömer inblanding i Prag

15.7.

189

6

Prag kräver respekt

15.7.

189

6

Nedtoning i Prag Trupperna bort

16.7.

190

1

Prag under tryck

16.7.

190

2

Dystert i Prag efter kritiken

16.7.

190

4

"Dubcek och Kadar möttes"

16.7.

190

4

Brezjnev och Tito till Prag

18.7.

192

1

Prag slutstation i nytt nervkrig: Alla i antagande

18.7.

192

8

Tito to visit Czechs

18.7.

192

30
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Skulden i Prag fordelas jämnt

18.11.

314

14

Trevare i Ungern

18.11.

314

14

Prag fruktar att strejken skall vidgas

19.11.

315

8

Ryssarna hem i maj nästa är Rykten i Prag

20.11.

316

1

Prag: översikten

22.11.

318

14

Arbetare och lärare stöder pragstudenternas protest

22.11.

318

17

Kulturprotest i Prag

23.11.

319

12

Prag: översikten

23.11.

319

12

Första dan tjeckernas

27.11.

323

1

Ryskt försvarstal i handen

27.11.

323

6

117

2

sport

1

1

2

1

1
1
1

1 sport
1

VM-besked på Hovet

27.11.

323

25

sport

Juniorerna föl 16 blev utvisade

27.11.

323

25

1 sport

Tjeckerna permanentar uppstälningen till VM

27.11.

323

26

1 sport

En ny allsvenska Sveriges enda chans

28.11.

324

32

sport

Bästa kedjan ny för i år

28.11.

324

32

1 sport

I tsarernas spår

29.11.

325

2

"Ropa Dubcekräcker inte"

1.12.

327

18

Ny Sovjetsalva mot Sverige

4.12.

330

23

Prags TV: Sovjetstödd propaganda via inrikesministeriet

5.12.

331

18

Måste hjälpa tjeckerna

5.12.

331

36

Sovjetskrift orsakar ny Pragprotest

6.12.

332

13

Dubcek: pressen måste tjäna partiet

7.12.

333

13

Prag: översikten

7.12.

333

12

Dubcek förhandlar i Moskva

8.12.

334

1

Prag: översikten

8.12.

334

20

Ryska ledarna läxar upp Prag

9.12.

335

1

Doktrinen ljöd ut katedern

1

sport

1 sport

1

9.12.

335

17

Tjeckkris bekymrar

10.12.

336

3

Larmsignal i Prag om ekonomisk kris

12.12.

338

16

Moskva: Var vänskap klarar allt

13.12.

339

1

Dubcek kvar I orubbat bo - Novotny Diplomat

13.12.

339

16

Dubcek nedsliten Taktiskt angrepp mot studenterna

15.12.

341

7

Tjeckoslovakien : Invasionsskador för fem miljarder

16.12.

342

1

Prag: översikten

21.12.

347

10

Ordet lever i Prag- i lånta kläder- Dubik, Smrk och Cernin

21.12.

347

11

Prag: översikten

27.12.

351

8

"Cernik stannar Smrkovsky går"

27.12.

351

8

Prag: översikten

28.12.

352

4

Frispråkiga kommentarer i tjeckisk tv

28.12.

352

5

1

Ny maktbalans

28.12.

352

5

3

"De kallade oss barnrumpor"

30.12.

354

17

2 sport

Största överräskningen

30.12.

354

17

sport

Ronden

30.12.

354

17

sport

Tjeckerna lämnade rinken i protest

31.12.

355

19

sport

Celkem článků na titulní straně, fotografií, karikatur

104

118

1

1

254

20

119

120

