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Anotace 

Diplomová práce se zabývá pohledem dobového tisku z přelomu 60. a 70. let 20. století 

změnami v životě německé menšiny žijící na československém území, které v tomto 

období nastaly. Sleduje vliv obrodného procesu v rámci Pražského jara a následně projevy 

počínající normalizace na postavení německého obyvatelstva. Představuje zejména 

události roku 1968, které vedly k přijetí ústavního zákona č. 144/1968 Sb. o postavení 

národností. Zároveň mapuje sled událostí, které vedly k založení německé menšinové 

kulturní organizace Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti. Zachycen je 

rovněž vliv normalizačních změn na život německých občanů Československa. 

Práce se zabývá rovněž činností československých médií v období Pražského jara, přičemž 

se zaměřuje především na fungování jediného německy psaného periodika v tehdejším 

Československu Prager Volkszeitung. Součástí textu je rovněž kvalitativní analýza tohoto 

média, jakož i analýza Rudého práva. Analyzován byl způsob informování daných médií o 

vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, za účelem jejich následné komparace. 

Aplikována přitom byla metoda zakotvené teorie. Cílem diplomové práce je srovnání  

způsobu informování periodika Prager Volkszeitung a oficiálního tiskového orgánu 

Komunistické strany Československa Rudé právo a následně zhodnotit, zda periodikum 

německé menšiny žijící v Československu informovalo své čtenáře o událostech odlišně či 

nikoliv. 

 

Annotation 

The diploma thesis focuses on changes of the life of the German minority that was living in 

the Czechoslovak Socialist Republic at the turn of the 1960s and 1970s, in connection with 

the then press. The thesis deals with an influence of the reviving process, which is called 

Prague Spring and then the period of normalization on the progress of status of the German 

minority in the Czechoslovakia. The thesis presents events of the year 1968, that are 

related to the national minorities policy which led to reception of the Constitutional Act 

No. 144/1968 Coll., about the status of the national groups in the state. I also analyse the 

activisation of the members of the German minority for the purpose of formation of their 

cultural association named "Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti" (the 

Cultural association of the citizen of the German nationality in the Czechoslovak Socialist 



 

 

Republic), which was enabled on the ground of the aforesaid constitutional law.  The text 

also deals with the start of the period of normalization and its consequences for the 

German minority.  

The thesis also analyses the Czechoslovak media at the turn of the 1960s and 1970s with 

special regard to the only periodical press in the German language called the “Prager 

Volkszeitung”. A very important part of the text is the analysis of “Prager Volkszeitung” 

and how it informed its readers about the invasion of the Warsaw Pact troops in August 

1968 and its consequences. In the same way was also analysed the daily press "Rudé 

právo", which was an official newspaper of the Communist Party of Czechoslovakia. In the 

end, the results of the analyses of both media were compared. The method used to compare 

both medias was qualitative analysis, specifically the Grounded theory. The purpose of this 

diploma thesis is a comparison of the aforesaid two media to pronounce if there were some 

differences in the way how the German citizens living in the Czechoslovak Socialist 

Republic interpreted the events. 
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ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce se zabývá situací, v níž se nacházela německá 

menšina žijící na československém území v období od Pražského jara do počátků 

normalizace, tedy koncem 60. let 20. století. Jedná se o problematiku, které česká 

historiografie dosud nevěnovala mnoho pozornosti. Práce se kromě vlastního postavení 

německé menšiny v uvedeném období věnuje rovněž německy psanému periodiku Prager 

Volkszeitung (dále jen PVZ), jež bylo pro tuto minoritu zásadním zdrojem informací.  

Právě způsob, jakým tento týdeník informoval o událostech souvisejících s vpádem 

vojsk Varšavské smlouvy do Československé socialistické republiky v noci z 20. na 21. 

srpna 1968, je ve druhé části práce komparován s rétorikou oficiálního tiskového orgánu 

Komunistické strany Československa (dále jen KSČ), Rudého práva. Prezentace událostí 

souvisejících s vpádem vojsk „bratrských armád" ve zmíněných periodikách je sledována 

ve dvou časových úsecích. První je spojen právě s 21. srpnem 1968, druhý se zabývá 

stejnou událostí s ročním odstupem. Následně jsou porovnány interpretace událostí 

v těchto odlišných časových periodách.  

V závěru práce zhodnotí, jakým způsobem interpretovalo německy psané 

periodikum události související s vpádem vojsk Varšavské smlouvy a jsou-li oprávněná 

osočování z nacionalismu, revanšismu či pravičáctví, kterými byli němečtí občané žijící v 

ČSSR opakovaně častováni. Toto srovnání je o to přínosnější pro období, v němž byla 

německá menšina zrovnoprávněna s ostatními národnostními menšinami v Československu 

a kdy došlo ke vzniku kulturní organizace, v níž se mohla tato minorita začít sdružovat.  

Hlavním cílem práce je díky propojení informací z historické analýzy s komparací 

kvalitativních výzkumů Rudého práva, jakožto oficiálního tiskového orgánu KSČ, a 

periodika německé menšiny Prager Volkszeitung zacelit jednu z mezer ve zkoumání 

problematiky německé menšiny v rámci socialistického Československa. 

 

1.1 Historická část práce 

 Na úvod je třeba zmínit, že vývoj popisovaných událostí souvisejících s německou 

menšinou žijící na československé území byl nesporně a zcela zásadně ovlivněn 

společenským, resp. i politickým procesem, jenž prostoupil celou československou 



 

 

3 

společností, označovaným jako Pražské jaro. Jedná se o naprosto specifické období, kdy 

přesto, že byla v Československu nadále u moci KSČ, došlo k takřka samovolnému 

procesu demokratizace a liberalizace. Těžko si v běhu událostí někdo dokázal představit, 

jak tento vývoj skončí, nicméně veřejnost, jakož i tehdejší představitelé státu tehdy hovořili 

o tzv. „socialismu s lidskou tváří“, který by reprezentoval mnohem více demokratických 

hodnot, než tomu bylo dosud a jenž byl spojován s tehdejším generálním tajemníkem 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa (dále jen ÚV KSČ) Alexandrem 

Dubčekem. Přesto, že je tento proces obecně známým pojmem, je obtížně vymezitelný, a 

to nejen co do dosahu svého vlivu, ale i časově. Lze hovořit především o osmi měsících 

roku 1968, které byly ukončeny v noci z 20. na 21. srpna, a to zvenčí, invazí vojsk 

„spřátelených států“.  

Zmíněný vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, se kterým souvisí 

hlavní předmět zkoumání analytické části této práce, lze nesporně považovat za historický 

milník, nicméně bylo by velmi zavádějící tvrdit, že v noci z 20. na 21. srpna nastal konec 

změn, které přineslo Pražské jaro. Mnoho z nich, již dříve započatých, nebyly-li 

v naprostém středobodu pozornosti, mělo ještě mnohdy několik měsíců možnost dobíhat 

v podobě, jíž právě obrodný proces Pražského jara započal. Tento jev se dotkl také 

německé menšiny, jejíž aktivizace odstartovala již počátkem roku 1968, kdy se i pro 

menšinovou problematiku začal na celostátní úrovni otevírat prostor. Nicméně k, pro tuto 

minoritu, velmi zásadnímu založení první kulturní organizace od konce druhé světové 

války došlo právě až po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na československé území.  

Vzhledem k tomu, že se tato práce zaměřuje na téma, které historiky ještě nebylo 

kompletně zpracováno, zásadní zdrojovou oporu jí poskytly archivní prameny rámcově 

představené na řádcích níže. 

 S ohledem na to, že se tato práce jak v historické, tak i ve své analytické části 

věnuje výzkumu periodika německé menšiny žijící v Československu Prager Volkszeitung 

a do jisté míry i oficiálnímu tiskovému orgánu Komunistické strany Československa 

Rudému právu, byly pro ni významným zdrojem informací právě tato periodika. 

Periodikum Prager Volkszeitung je kompletně uloženo ve Státním okresním archivu 

v Liberci. Rudé právo je badatelům k dispozici např. v Národní knihovně České republiky, 
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popř. v digitální podobě na internetových stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR.1 

V historické části práce dobře posloužil také archivní fond Ministerstvo zahraničních věcí - 

výstřižkový archiv, Praha (1818–1987) uložený v Národním archivu, jenž umožňuje 

sledovat reflexi zkoumané problematiky nejen v zahraničním, ale i domácím tisku. 

Z archivních fondů, které umožnily prostudování situace německé menšiny 

v období, jemuž tento text věnuje nejvíce pozornosti, tedy létům 1968 a 1969, byly zásadní 

především následující fondy uložené v Národním archivu (dále jen NA): Národní fronta 

ČSR - ústřední výbor, Praha (1969–1989), KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha 

(1945–1989) a KSČ – Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, Praha 

(1968–1971). Tyto fondy byly použity proto, že obsahují dokumenty související 

s výzkumem pohledu KSČ na menšinovou problematiku, ale i se samotným vznikem 

Kulturního sdružení občanů ČSSR německé národnosti. 

 

Historickou část práce uvádí kapitola Postavení německé menšiny v Československu 

v období 1948–1968 mapující život německé menšiny na československém území během 

prvních dvaceti let komunistické moci. Záměrně není zohledněn poválečný odsun 

německého obyvatelstva, který byl německými i českými historiky již poměrně podrobně 

zmapován. Následuje kapitola Změny v postavení německé menšiny vlivem Pražského jara 

a jejich (ne)realizace s nastupující normalizací, jejímž cílem je přiblížit, jaké procesy 

vedly ke změnám v životě německé minority, a to jak na úrovni občanské aktivizace 

samotných jejích příslušníků, tak na úrovni institucionální a legislativní. Kapitola Německy 

psané periodikum v Československu je věnována činnosti média, které vycházelo 

v Československu od roku 1951.  

Cílem historické části práce je tyto události zasadit do vzájemného i dobového 

kontextu za účelem interpretace jejich reálného vlivu na postavení německé menšiny. 

 

 

                                                 

1
Rudé právo. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. [online]. [Cit. 25.7.2019]. Dostupné z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo.  Je však třeba upozornit, že  řada není zcela kompletní. 

Chybí např. mimořádná vydání ze srpna 1968. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo
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1.2 Analytická část práce 

Analytickou část práce zahajuje vhled do situace, v níž se nacházela 

československá média koncem 60. let minulého století. Byl zařazen proto, že bylo třeba 

kontextualizovat téma kvalitativního výzkumu. Tato část práce je proto zahájena kapitolou 

Československý tisk v letech 1968 a 1969, v jejíž druhé části je představena rovněž činnost 

následně analyzovaného deníku Rudé právo ve stejném období. Jedná se o informační 

protiváhu k situaci ve druhém zkoumaném periodiku Prager Volkszeitung, jíž byla 

věnována výrazná pozornost v historické části práce v souvislosti s jeho zásadním 

významem pro život příslušníků německé menšiny. Následující kapitola se věnuje 

Metodologickým východiskům výzkumu, navazuje část textu vymezující Výzkumné otázky 

a cíle výzkumu, které jsou objasněny v rámci Výsledků výzkumu. Poslední kapitola této 

části práce pak poskytuje podrobný Rozbor výsledků výzkumu.  

Vlastní výzkum je možné rozdělit na čtyři části. Dvě z nich se zabývají zkoumáním 

rétoriky deníku Rudé právo a dvě výzkumem týdeníku Prager Volkszeitung. U každého 

periodika je totiž analyzováno nejprve období bezprostředně po vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a poté stejné období v roce 1969. Ke 

kvalitativnímu výzkumu všech čtyř částí byla použita metoda zakotvené teorie, na jejímž 

základě bylo možné části mezi sebou komparovat. 

Analytická část práce si klade hlavní výzkumnou otázku: Jakým způsobem 

interpretovala periodika Rudé právo a Prager Volkszeitung vpád vojsk Varšavské smlouvy 

a s ním spojené události srpna 1968? Ta je dále rozvedena podotázkami směřujícími 

k výzkumu srpnových událostí roku 1968: Jakým způsobem interpretovala zkoumaná 

periodika vpád vojsk Varšavské smlouvy bezprostředně po invazi? a Odlišovaly se od sebe 

způsoby interpretace vpádu vojsk Varšavské smlouvy publikované bezprostředně po této 

události v periodicích Rudé právo a Prager Volkszeitung? Pokud ano, v čem tyto odlišnosti 

spočívaly? Následně je stejným způsobem věnována pozornost reflexi výročí srpnových 

událostí roku 1968 v roce následujícím: Jakým způsobem interpretovala zkoumaná 

periodika invazi vojsk Varšavské smlouvy v souvislosti s jejím výročím? a Odlišovala se od 

sebe zkoumaná periodika ve způsobu interpretace invaze vojsk Varšavské smlouvy 

v souvislosti s jejím výročím? Pokud ano, v čem tyto odlišnosti spočívaly?  
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2 HISTORICKÁ ČÁST PRÁCE 

2.1 Německá menšina v Československu 

2.1.1 Postavení německé menšiny v Československu v období 1948 – 

1968 

 

Již na konci války docházelo ke znatelnému odlivu německého obyvatelstva 

z československého území, nicméně po německé kapitulaci se otevřel prostor pro jeho 

nucené masové vysidlování. Poválečná atmosféra byla provázena mnohými krutými 

násilnostmi na civilním německém obyvatelstvu, které často končily i ztrátami na životech. 

Požadavek na odsun těchto obyvatel z československého území byl uznán i na 

Postupimské konferenci, v návaznosti na níž došlo k jeho organizaci. I po uskutečnění 

tohoto rozsáhlého organizovaného transferu probíhaly dílčí přesuny německých obyvatel 

přes státní hranice, ale i v rámci samotného Československa.  

I po převratu v únoru 1948 pokračoval přesun většiny z 90 000 Němců, kterým 

bylo umožněno zůstat v Československu, z pohraničních oblastí, kde byla jejich 

koncentrace historicky nejvyšší, do vnitrozemí. Snahou režimu byla co nejefektivnější 

asimilace této menšiny s většinovou společností. Vnitrostátní přesuny však byly 

motivovány také snahou obsadit méně žádaná pracovní místa, zejména ta, která 

vyžadovala těžkou fyzickou práci, tzv. „volnými“ německými dělníky.
2
 Stěhování 

německých pracovníků provázelo mnoho organizačních problémů. Národní výbory 

v pohraničí například často záměrně zdržovaly odchod těchto pracovních sil, protože kvůli 

jejich odlivu chyběli zaměstnanci i v místních podnicích. V lokalitách, kde nebyl dostatek 

zaměstnanců, se však zpravidla nenacházelo ani ubytování, takže byli tito lidé v některých 

případech nuceni vrátit se na místo svého původního bydliště. Přesto, že se oficiální 

stanoviska státních orgánů nesla v duchu odmítání jakéhokoli nehumánního zacházení s 

Němci žijícími na československém území, je však třeba podotknout, že tato skupina osob 

byla vystavena nejen každodenní šikaně ze strany českých spoluobčanů, mezi nimiž bylo 

koncem 40. let 20. století stále mnoho nenávisti, ze strany nižších úřadů (např. národní 

                                                 

2
 Srov. STANĚK, Tomáš. Německá menšina, s. 69. 
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výbory, správní komise), ale především docházelo k jejich diskriminaci ze strany 

samotného státu, jelikož pro většinu z nich bylo velmi náročné získat zpět státní občanství 

(nutná byla např. znalost češtiny či slovenštiny).
3
 

Se vzrůstajícím vlivem politiky KSČ zaznívaly čím dál častěji výzvy k 

„proletářskému internacionalismu“, které nejen, že se promítly do Ústavy 9. května 1948 

zakotvující únorový převrat,
4
 ale opakovaly se ještě výrazněji v květnu následujícího roku 

v rámci IX. sjezdu KSČ, jenž vytyčil Generální linii výstavby socialismu.
5
 I v souvislosti 

se snahou zapojit do „budování socialismu“ obyvatele Československa všech národností 

docházelo k některým vstřícným krokům směrem k německým občanům (zpravidla 

v podobě bedlivě kontrolovaných kulturněvýchovných aktivit), nicméně vzhledem k tomu, 

že se vztahovaly zpravidla pouze na osoby disponující „osvědčením o státním občanství“, 

mnohých Němců se nijak nedotkly a právě těžko dosažitelné československé občanství 

zůstávalo nadále nejpalčivějším problémem, od něhož se odvíjela i mnohá diskriminace ze 

strany většinové společnosti. Tak jako ve většinové společnosti, i mezi zůstavšími Němci 

se nacházeli jak antifašisté a (již předváleční) komunisté, tak osoby, jejichž názory se 

s únorovým převratem výrazně rozcházely. To bylo jedním z důvodů, proč po této změně 

poměrů o složité získání občanství nebyl velký zájem a někteří občané německé národnosti 

se naopak stále pokoušeli získat povolení k vystěhování.
6
 

Počátkem 50. let se zájem o československé občanství mezi Němci nijak 

nezvyšoval, ba naopak. Šířily se informace o tom, co jim dosažení státního občanství 

přinese a paradoxně se v mnohých případech nejevilo jeho získání jako benefit. Kromě 

toho, že nebylo zárukou pro získání zabaveného majetku, přinášelo také vojenskou 

povinnost (navíc zpravidla zařazení u pomocných technických praporů). K německým 

obyvatelům navíc pronikaly také mnohé informace ze Západu, jako např. že je většina 

z nich na základě výroku Spolkového ústavního soudu považována za německé státní 

příslušníky.  

Vzhledem k výše zmíněným okolnostem se československému státu nedařilo ve 

                                                 

3
 Blíže viz KUČERA, Jaroslav. Die rechtliche und soziale Stellung der Deutschen in der Tschechoslowakei, 

s. 322-337. 

4 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. Ústava Československé republiky. 9. května 1948.  
5
 Protokol IX. sjezdu KSČ. V Praze 25.-29. května 1949. Moravská zemská knihovna. [online]. [Cit. 

25.7.2019]. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:83f942f0-ab6e-11e3-9d7d-

005056827e51?page=uuid:b178ad70-cfd0-11e3-94ef-5ef3fc9ae867  
6
 STANĚK, Tomáš. Německá menšina, s. 82. 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:83f942f0-ab6e-11e3-9d7d-005056827e51?page=uuid:b178ad70-cfd0-11e3-94ef-5ef3fc9ae867
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:83f942f0-ab6e-11e3-9d7d-005056827e51?page=uuid:b178ad70-cfd0-11e3-94ef-5ef3fc9ae867
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větší míře přesvědčit německé obyvatele k absolvování procesu znovuzískávání státního 

občanství a jeho orgány dospěly v této záležitosti k úplnému obratu. Dne 24. dubna 1953 

došlo k přijetí zákona č. 34 udělujícího všem Němcům se stálým bydlištěm na území 

Československa s platností od 7. května téhož roku státní občanství.
7
 Tento zásah 

odpovídající fungování totalitního státu samozřejmě nevyvolal u nových státních občanů 

zdaleka jen kladné reakce, s čímž však úřady počítaly, proto se rozhodly pro „individuální 

vysvětlovací kampaň“ a záměrně neorganizovaly žádné schůze, aby se vyhnuly zbytečné 

publicitě. Naopak vítána byla možnost publikovat článek oslavující získání státního 

občanství v jediném německy psaném československém periodiku Aufbau und Frieden.
8
 

Od 50. let již pronikal značný vliv KSČ i do oblasti československé národnostní 

politiky. Směrnice vydávané ÚV KSČ sloužily k řízení práce mezi německým 

obyvatelstvem, do níž se zapojovaly stranické orgány, národní výbory, akční výbory 

Národní fronty (dále jen NF), Revoluční odborové hnutí (dále jen ROH), popř. další 

společenské organizace NF. Do roku 1952 byly rovněž činné tzv. Antify, organizace 

německých antifašistů, které nabízely nejprve antifašistům ale později také všem německy 

hovořícím občanům pomocnou ruku v sociálních a právních otázkách, zajišťovaly však i 

prvky kulturního vyžití a často se věnovaly i politické propagandě, vzhledem k tomu, že 

obzvlášť po roce 1948 v jejich čele stáli komunisté.  

Lepší integraci německých obyvatel do většinové společnosti a správnému chápání 

politiky KSČ měly na počátku 50. let samozřejmě přispívat zejména závody, v nichž 

Němci pracovali, národní výbory, akční výbory NF, stranické orgány, ROH a společenské 

organizace jako např. Československý svaz mládeže, Svaz československo-sovětského 

přátelství, Československý svaz žen, Svaz protifašistických bojovníků a další. Právě při 

výše zmíněných národních výborech, v regionech výrazněji obývaných německým 

obyvatelstvem, vznikaly jako jejich poradní orgány tzv. koordinační komise pro 

národnostní věci, které měly pomáhat řídit politickou a kulturní práci s německou 

menšinou, ale samozřejmě se jednalo také systematickou kontrolu a sledování německých 

spoluobčanů.
9
 

 Rovněž nově vzniklé periodikum určené pro československé Němce, Aufbau und 

                                                 

7 
Zákon č. 34/1953 Sb., jímž některé osoby nabývají československého státního občanství. In: Sbírka zákonů 

republiky Československé. 24. dubna 1953. 
8
 Podrobněji o periodiku viz stejnojmenná kapitola této práce. 

9
 STANĚK, Tomáš. Německá menšina, s. 111-112. 
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Frieden, které vydávalo nakladatelství ROH Práce (od roku 1951 třikrát týdně) mělo 

posloužit i v otázce lepší integrace německé menšiny. Nabízelo ideologicky vhodný výklad 

dobových událostí, čímž se nijak neodklánělo od dalšího tisku, nicméně zaměřovalo se 

samozřejmě také na každodenní praktické problémy německých obyvatel. Ti měli kromě 

tohoto pravidelného periodika v některých oblastech k dispozici také dvojjazyčné závodní 

časopisy vydávané odbory.
10

  Na Liberecku proběhly také pokusy o nábor k odběru 

německé verze časopisu Za trvalý mír, za lidovou demokracii (vydávané na počátku 50. let 

Moskvou řízeným Informačním byrem komunistických a dělnických stran), nicméně mezi 

Němci se nenašlo mnoho zájemců.
11

 Pro politicky angažované německé občany 

příležitostně vyšly některé pomůcky pro školení či jiné materiály v jejich jazyce. Němečtí 

obyvatelé měli oficiálně rovněž přístup ke komunistickému tisku ze sousední Německé 

demokratické republiky (dále jen NDR).
12

 Z médií jim bylo k dispozici také regionální 

vysílání československého rozhlasu v německém jazyce, které probíhalo v regionech s 

výrazně zastoupenou německou menšinou 15 minut denně.  

První polovina 50. let přinesla německým spoluobčanům rovněž větší možnosti 

v oblasti kulturního života. Jednalo se jak o jejich vlastní iniciativu, tak i o nejrůznější akce 

spojené s politickou agitací pořádané např. národními výbory. V roce 1954 došlo 

k založení německého zájezdového divadelního souboru Prager Deutsche Wanderbühne,
13

 

pořádány byly také turistické zájezdy, nejrůznější kroužky (např. vlastivědní, pěvecké, 

dramatické, hudební, taneční) včetně kurzů němčiny. Ty se odehrávaly zpravidla při 

základních školách, kde po válce již nebyla obnovena výuka v německém jazyce.
14

 

Němečtí obyvatelé v poměrně značné míře využívali možnosti si ve vybraných regionech 

v lidových či závodních knihovnách zapůjčit knihy v německém jazyce. Německá oddělení 

těchto knihoven byla zásobována především publikacemi z  NDR. Z východního Německa 

byly také dováženy filmy, které se následně v lokalitách s větším počtem německy 

mluvících obyvatel promítaly. V některých obcích byly obnoveny lidové tradice a 

                                                 

10
 V Dolním Polubném v závodě Krystalerie vycházel časopis Krystallerie unter der Luppe. Blíže viz 

STANĚK, Tomáš. Německá menšina, s. 123. 
11

 Ibidem. 
12

 Jednalo se zejména o tiskový orgán Ústředního výboru Sjednocené socialistické strany Německa, Neues 

Deutschland.  
13

 O ustavování souboru nadšeně informoval s několikaměsíčním předstihem list Aufbau und Frieden. 
14

 Bez zajímavosti není komparace se situací maďarské menšiny, jejíž poválečné postavení nejen v oblasti 

školství bylo oproti postavení Němců výhodnější. Blíže PETRÁŠ, René. Menšinová – národnostní otázka, s. 

109. 
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slavnosti. Specifickou možnost setkávání německých obyvatel představovaly v některých 

regionech také bohoslužby konané v němčině, nicméně ze zjevných ideologických důvodů 

se tyto aktivity spíše redukovaly. 

Co se týče kvality života německé menšiny, hrála přirozeně svou roli také jazyková 

problematika. Jak bylo popsáno výše, v regionech, kde byla menšina hojněji zastoupena, se 

jí nabízela ideologicky vhodná náplň volného času, nicméně pokud šlo o výuku dětí na 

školách, byly k dispozici pouze volnočasové jazykové kroužky, čímž docházelo k 

rapidnímu zhoršování znalostí tohoto jazyka u mladé generace. Právě nedostatečná výuka 

německých dětí na školách byla palčivým problém celých 50. let. Ke snižování úrovně 

němčiny mezi dětmi přispívala také čím dál častější smíšená manželství – dílčí výsledek 

integrační politiky KSČ, ale i omezená možnost používat jazyk v kontaktu s úřady. Těm, 

které působily v místech obývaných převážně německým obyvatelstvem, sice interní 

směrnice doporučovaly požívat i německý jazyk, nicméně ne vždy byla tato doporučení 

adekvátně naplněna. 

Ke konci 50. let docházelo následkem mnohaleté práce KSČ i ROH k výrazné 

integraci německých občanů do většinové společnosti. Tento stav byl důvodem 

k převládajícím názorům, že německou menšinu již nebude nutné jakkoli vyčleňovat 

v podobě organizace samostatných akcí. Aby němečtí občané zcela splynuli s většinovou 

společností, měla být aktivita, která dosud zohledňovala etnická a jiná specifika této 

skupiny utlumena.  

 

Do 60. let tak vstupuje německá minorita žijící na československém území jako 

politicko-ideologicky převychovaná a integrovaná do většinové společnosti. Právě tento 

postoj KSČ byl důvodem, proč 11. července 1960 v článku č. 25 nové, tzv. socialistické 

ústavy nebyla mezi ostatními národnostními menšinami o té německé ani zmínka. 

Obzvlášť výmluvné je v této souvislosti vyjádření tehdejšího tajemníka ÚV KSČ 

německého původu Bruna Köhlera, který doslova (v překladu) konstatuje, že v textu 

ústavy nemůže být zmínka o něčem, co neexistuje, tedy o německé menšině. Tvrdí, že se v 

„naší“ republice nenachází žádná národnostní menšina ve smyslu etnografické skupiny, ale 
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pouze občané německé národnosti či původu.
15

 Že podobný názor nebyl v rámci 

příslušníků německé menšiny převažující, dokládá například opět vzrůstající zájem 

československých Němců o emigraci. Dlouhodobé popírání existence německé menšiny 

např. i v podobě nového administrativního členění, které vedlo k nižšímu procentuálnímu 

zastoupení jejích příslušníků v nově vzniklých větších okresech či snížení nákladu 

periodika Aufbau und Frieden a redukce společenských a kulturních akcí určených 

německému obyvatelstvu, byly kroky jen korunující popření menšiny v ústavě. Navíc 

vzhledem k tomu, že Němci žijící v pohraničních oblastech zpravidla měli v 60. letech 

možnost naladit již nejen rozhlasové, ale běžně také televizní vysílání ze Spolkové 

republiky Německo (dále jen SRN) a z Rakouska, dostávalo se jim na denní bázi vhledu do 

života na Západě, který se mnohým nejevil tak negativní, jak hlásala dobová propaganda. 

Návštěvy příbuzných ze SRN, k nimž příležitostně docházelo, pak představy 

československých Němců o tamějším životě zpravidla jen potvrzovaly.  

V 60. letech došlo také k zintenzivnění kulturních a turistických kontaktů s NDR. O 

nabídce zájezdů pro německé občany, ale i přijíždějících kulturních souborech 

z východního Německa informovalo zmíněné periodikum Aufbau und Frieden. K šíření 

východoněmecké kultury v Československu sloužilo také Kulturní a informační středisko 

NDR zřízené v Praze, které však nebylo jakkoli primárně zaměřeno na německou minoritu 

v Československu. Vzhledem k tomu, že se přirozeně jednalo o šíření „socialistické 

kultury“, ne všichni příslušníci německé menšiny jevili zájem např. o nabízené publikace a 

kulturní aktivity. 

Po přesunech německého obyvatelstva z pohraničí do vnitrozemí probíhajících 

především na konci 40. let i po změně administrativního členění v roce 1960 vypadalo 

rozmístění příslušníků německé menšiny následovně: 75 % všech jejích příslušníků se 

nacházelo v Severočeském a Západočeském kraji, přičemž nejvýrazněji byla menšina 

zastoupena v průmyslových okresech Sokolov – 25,3 % a Chomutov – 10,3 %, další 

okresy nevykazovaly zastoupení vyšší než 10 %. 

 Určení počtu Němců na našem území bylo vždy problematické, protože 

československé údaje byly uváděny spíše v nižších číslech, vzhledem k teorii o úspěšné 

integraci. Naopak západoněmecké zdroje započítávaly i osoby, které se pokládaly za 

                                                 

15
 Gutachten über die Lage der Deutschen in der CSSR, Mnichov, leden 1971, Bayerisches 

Hauptstaatsarchiv, Nachlass Alfred Seidl, Nr. 215. 
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Němce v návaznosti na jejich rodinné vazby. Kvůli odlišnému přístupu ke sčítání 

německých obyvatel tak dochází k enormnímu číselnému rozptylu 110 000 – 200 000 

osob, které se měly vyskytovat na československém území v roce 1968.
16

 

Od poloviny 60. let se již začínaly projevovat dlouhodobější důsledky 

socialistického vedení státu. Jedním z řady problémů byly i nevyjasněné národnostní 

vztahy ve státě. Přesto, že se jednalo především o řešení státoprávního uspořádání poměrů 

mezi Čechy a Slováky, spěla situace k postupnému znovuotevírání tématu národnostních 

otázek v Československu.  

 

 

2.1.2 Změny v postavení německé menšiny v Československu vlivem 

Pražského jara a jejich (ne)realizace s nastupující normalizací 

 

Pro období konce 60. let 20. století a především roku 1968 byla typická reflexe 

dosavadního vývoje socialistické společnosti a hodnocení předešlého období, kdy 

v uvolňující se atmosféře zpravidla docházelo k odhalení mnohých chyb předešlých let. 

Nejinak tomu bylo v případě československé menšinové politiky, která se během 

šedesátých let znovu stávala významným tématem. 

Menšinová problematika v poúnorovém Československu vykazovala několik 

specifik, přičemž jedním z nich bylo přihlášení se k internacionalismu, který se však 

v praxi projevoval spíše vírou, že rozdíly mezi národy ve státě zmizí sami od sebe 

odstraněním rozdílů mezi nimi.
17

 Specifická byla také československá historická 

zkušenost, kdy národnostní menšiny, ať již hovoříme o Rakousko-uherské monarchii nebo 

následně první Československé republice, měly zásadní vliv na fungování státu. 

Mimořádná byla také situace, kdy se následkem poválečného odsunu mnohých příslušníků, 

z tehdy nejpočetnější národnostní menšiny předválečného Československa stala během 

dvaceti let skupina cca 90 000 osob, která byla navíc vystavena diskriminaci a následně 

                                                 

16
 STANĚK, Tomáš. Německá menšina, s. 148. 

17
 PETRÁŠ, René. Menšinová – národnostní otázka, s. 113. 
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ignoranci nejen ze strany státního aparátu.
18

 Československá socialistická republika (dále 

jen ČSSR) uznávala jen maďarskou, polskou a ukrajinskou národnostní menšinu, jimž 

z uznání existence také plynula specifická menšinová práva. 

Revizí řešení národnostní problematiky v předchozím období se ÚV KSČ zabývalo 

v roce 1967, kdy vydalo kritické usnesení. To se vymezilo vůči dosavadnímu řešení 

v podobě tajných interních instrukcí rozesílaných právě z ÚV KSČ příslušným národním 

výborům. Byla zdůrazněna potřeba právní úpravy, která by problematiku řešila 

transparentně a komplexně a za tímto účelem měly být zřízeny konkrétní orgány. Usnesení 

věnovalo pozornost nutnosti úpravy úředního styku i školství v oblastech působení daných 

národnostních menšin, jakož i přístupu k menšinám ze strany státních úřadů a 

společenských organizací. V tomto dokumentu lze spatřovat především změnu přístupu 

nejvyšších představitelů KSČ, ale i obecné nálady ve společnosti. Reálné změny 

v postavení národnostních menšin však přináší až následující rok 1968. 

 

Pozitivní impulz směrem k menšinové politice přináší hned první den roku 1968, 

kdy prezident republiky Antonín Novotný ve svém novoročním projevu pohovořil nejen o 

klíčové spolupráci Čechů a Slováků, ale také o zapojení „lidu dalších národností“ do 

„výstavby jednotného státu“. Projev byl podnětem k diskusi pro formálně uznané 

národnostní menšiny na půdě jejich spolků. Výstupy z těchto jednání následně formulovaly 

a adresovaly ÚV KSČ. Jednalo se zpravidla o výzvy k rozšíření jejich práv, které se mělo 

projevit ve formě změn stanov jejich sdružení.
19

 

Prvním zcela zásadním dokumentem týkajícím se nejen menšinové problematiky 

obecně, ale tentokrát již samotné německé menšiny se stal Akční program KSČ z 5. dubna 

1968. Text, který se v podobném duchu jako prezidentský projev v souvislosti s „cestou 

k demokratickému socialismu“ zabýval také federalizací a rovnoprávností Čechů a 

Slováků, se v této souvislosti věnoval i dalším menšinám žijícím na československém 

území. Konkrétně zmiňoval i zákonné a ústavní zakotvení práv národnostních minorit, 

v návaznosti na což měla být uzpůsobena rovněž soustava orgánů veřejné správy na všech 

úrovních. Zároveň bylo konstatováno, že jednotlivé národnosti budou mít odpovídající vliv 

                                                 

18
 V podobné situaci jako Němci byly rovněž Židé a Cikáni/Romové, kteří nebyli pokládáni za národnostní 

menšinu, nýbrž za asimilované obyvatele státu. 
19

 NOSKOVÁ, Helena, Národnostní menšiny, s. 85. 
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vzhledem ke svému početnímu zastoupení v rámci politického, hospodářského, kulturního 

i veřejného života jedině v případě, kdy budou adekvátně zastoupeny ve volených 

výkonných orgánech. Pro občany německé národnosti se stala klíčovou následující věta: 

„V socialistických podmínkách každá z národnostních menšin – maďarská, polská, 

ukrajinská, německá atd. – má právo na své národní vyžití a důsledné naplnění všech 

ostatních ústavních práv.“
20

 Pro příslušníky všech národnostních menšin se jednalo o text 

plný nadějí na kvalitnější seberealizaci v jejich vlasti.  Jasnější obrysy proklamacím 

z Akčního programu KSČ dávalo již na konci měsíce programové prohlášení vlády ČSSR 

z 24. dubna 1968, která deklarovala, že se „zárukami“ pro národnostní menšiny včetně 

německé bude dále zabývat: „…vláda ve spolupráci se Slovenskou národní radou 

vypracuje návrhy právních a jiných záruk politické, hospodářské a kulturní rovnoprávnosti 

Maďarů, Poláků, Ukrajinců i Němců, aby zabezpečila, přiměřeně k počtu a osídlení, 

takové postavení a práva jednotlivých národností, která jim zaručí plný národní život i 

rozvoj národní osobitosti.“
21

 

Také s ohledem na přísliby legislativních změn se začala změnou kurzu v oblasti 

menšinové problematiky ještě v první polovině roku 1968 výrazně zabývat i 

Československá akademie věd (dále jen ČSAV) a to hned v rámci několika ústavů. Ústav 

státu a práva ČSAV předložil parlamentu návrhy na změnu ústavy z roku 1960 a Sekce 

národnostních vztahů Sociologické společnosti ČSAV vznesla návrh na zřízení nové 

komise ÚV KSČ, která by se věnovala národnostním otázkám.
22

 V říjnu 1968 byla 

dokonce při ČSAV založena Československá společnost pro studium národnostních 

otázek, která sdružovala vědce napříč relevantními obory za účelem řešení aktuálních 

problémů tohoto okruhu.
23

 

Po ustavení nové vlády 8. dubna 1968 došlo ke zřízení odborné vládní komise, 

která se kromě vztahu Čechů a Slováků směřujícím k federativnímu státoprávnímu 

                                                 

20
Akční program. KSČ. 1968, 5. duben, Praha. Pražské jaro 1968. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 

[online]. ÚSD AVČR, v.v.i., ©2007. [Cit. 25.7.2019]. Dostupné z:  

 http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf 
21

Programové prohlášení vlády. 24. duben 1968. Úřad vlády České republiky. [online]. [Cit. 25.7.2019]. 

Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-

cssr/oldrich-cernik-1/ppv-1968-cernik1.pdf 
22

 Rudé právo, 10. 4. 1968, Aktiv komunistů z vědeckých pracovišť ČSAV.  Nad návrhem akčního programu 

Akademie. 
23

 PETRÁŠ, René. Menšinová – národnostní otázka, s. 117. 

file:///C:/Users/Petra/Desktop/%201968,%205.%20duben,%20Praha.%20Pražské%20jaro%201968.%20Ústav%20pro%20soudobé%20dějiny%20AV%20ČR,%20v.v.i.%20%5bonline%5d.%20ÚSD%20AVČR,%20v.v.i.,%20©2007.%20%5bCit.%2025.7.2019%5d.%20Dostupné%20z:
file:///C:/Users/Petra/Desktop/%201968,%205.%20duben,%20Praha.%20Pražské%20jaro%201968.%20Ústav%20pro%20soudobé%20dějiny%20AV%20ČR,%20v.v.i.%20%5bonline%5d.%20ÚSD%20AVČR,%20v.v.i.,%20©2007.%20%5bCit.%2025.7.2019%5d.%20Dostupné%20z:
http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/oldrich-cernik-1/ppv-1968-cernik1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/oldrich-cernik-1/ppv-1968-cernik1.pdf
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uspořádání, věnovala také ústavním zabezpečením práv dalších národností.
24

 Jednání 

komise bylo otevřené i zástupcům menšinových spolků, kteří do jejích jednání často 

aktivně zasahovali. I s odstupem času byla činnost této komise hodnocena kladně. Kromě 

kvalitních odborných expertiz, které zpracovávala a prostoru, jenž dávala zástupcům 

menšin je z dnešního pohledu evidentní, jak zásadní byl její postoj týkající se rozdělení 

ústavního zákona o federalizaci a toho o postavení národností. 

Právě fundovaná diskuse odborníků na daná témata se prolínala celým 

legislativním procesem vzniku nové československé ústavy se vcelku otevřenou veřejnou 

debatou,
25

 což bylo v podmínkách totalitního státu přinejmenším atypické. Demokratizační 

proces byl však záhy ukončen 21. srpna 1968 invazí vojsk pěti států Varšavské smlouvy do 

Československa. I tak se komisi podařilo přípravu obou ústavních zákonů dokončit a 

předložit ústavněprávnímu výboru Národního shromáždění, které je projednávalo 27. října 

1968 na své 28. schůzi.
26

  

 K důvodům, jež vedly vládu k předložení ústavního zákona o postavení národností 

v ČSSR, se vyjadřoval ministr spravedlnosti Bohuslav Kučera. Mimo jiné neopomněl 

zmínit logickou návaznost na ústavní zákon o federalizaci. Hovořil o vstřícném kroku 

vedoucímu u příslušníků národnostních menšin k posílení vlastenectví. Z formálního 

hlediska bylo zásadní, že ministr neopomněl upozornit na nutnost konkretizace 

schvalovaného ústavního zákona v podobě prováděcích předpisů.
27

 

Ústavní zákon o postavení národností č. 144/1968 Sb.
28

 byl 27. října 1968 spolu s 

ústavním zákonem o federalizaci č. 143/1968 Sb.
29

 schválen. Československo tak získalo 

legislativní normu, která ve výčtu národnostních menšin uvádí maďarskou, německou, 

polskou a ukrajinskou (rusínskou) a těmto národnostem zároveň přiznává právo na 

                                                 

24
 K obdobnému účelu vláda následující měsíc zřídila také pětasedmdesátičlený výbor pro nové státoprávní 

uspořádání a komisi pro řešení odborných otázek. Blíže viz PETRÁŠ, René. Menšinová – národnostní 

otázka, s. 118. 
25

 Dílčí kroky byly uveřejňovány v Rudém právu a v dalších médiích, navíc v nich zaznívaly i výzvy 

k zamyšlení čtenářů. 
26

 Podrobněji k přípravě Ústavního zákona č. 144/1968 Sb. o postavení národností KOKOŠKOVÁ, Petra. 

Německá menšina, 9-16. 
27

 Vládny návrh ústavného zákona o postavení národností v Československej socialistickej republike a 

spoločná správa výborov NZ. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. [online]. [Cit. 25. 7. 2019]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/028schuz/s028008.htm 
28

 Ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností. Ústava Československé socialistické republiky. 

4. listopad 1968.  
29

 Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci. Ústava Československé socialistické republiky. 

4. listopad 1968.  

http://www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/028schuz/s028008.htm
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„zastoupení v zastupitelských sborech a jiných volených orgánech“, odvozené od počtu 

příslušníků dané menšiny. Uvedeným národnostem je dále garantováno „právo na vzdělání 

v jejich jazyku, na všestranný kulturní rozvoj, právo užívat jejich jazyka v úředním styku v 

oblastech obývaných příslušnou národností, spolčovat se v národnostních kulturních 

společenských organizacích a právo na tisk a informace v jejich jazyku.“
30

 Zákon zaručuje 

také svobodu volby národnosti, za kterou nesmí občan nést žádné sankce.  

Klíčovým problémem zákona se stal fakt, že byl od začátku brán v úvahu s 

prováděcími předpisy, které by vzešly z Federálního shromáždění a národních rad 

v návaznosti na jeho schválení.
31

 Vzhledem k tomu, že v nastalé změně poměrů nebyly 

tyto prováděcí zákony prioritou, stal se celý ústavní zákon spíše formální deklarací práv 

národností než, že by přinesl znatelné změny.  

 

Měnicí se celospolečenskou situaci a vstřícnější přístup k národnostním menšinám 

sledovali s napětím také příslušníci německé menšiny. Počátkem roku 1968, kdy občané 

oficiálně uznaných národnostních skupin formulovali své požadavky v rámci svých 

společenských organizací, německá menšina teprve bojovala o samotné uznání své 

existence. Jisté zadostiučinění v tomto smyslu přišlo s již zmíněným Akčním programem 

KSČ. Díky zmínce o existenci německé minority se němečtí občané začali takřka okamžitě 

organizovat v místech svého bydliště a pořádat lokální schůze, na nichž se snažili 

formulovat společný postoj a případné požadavky. Organizace podobných akcí byla 

v důsledku rozdrobenosti  německého obyvatelstva na našem území velmi složitá, proto lze 

hovořit o zcela klíčové roli jediného německy psaného periodika v ČSSR (jehož název se 

změnil z původního Aufbau und Frieden na Prager Volkszeitung
32

), které nejen, že 

informovalo o aktuální celospolečenské situaci v německém jazyce, ale především 

pomáhalo svolávat ony schůze německých občanů a informovala o vývoji v těchto 

záležitostech. Požadavky, které se přitom podařilo zformulovat, se napříč okresy nijak 

                                                 

30
 Ústavní zákon č. 144/1968 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. 4. listopad 1968.  

31
 V zákoně je také poukázáno na zřízení nových orgánů souvisejících s národnostními menšinami. Výbor 

pro národní výbory a národnosti zřídila Česká i Slovenská národní rada, rovněž vlády obou republik 

ustanovily Radu pro národnosti a v oblastech hojného výskytu národnostních menšin došlo ke zřízení komisí 

pro záležitosti národnostní při národních výborech. Všechny zmíněné orgány však při své práci pravidelně 

narážely na neexistenci prováděcích zákonů k ústavnímu zákonu č. 144/1968 Sb. 144/1968 Sb. o postavení 

národností v Československé socialistické republice. 
32

 Ke změně názvu došlo počátkem roku 1966. Blíže viz kapitola Německy psané periodikum. 
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zásadně nelišily – jednalo se především o zrovnoprávnění s ostatními národnostními 

menšinami, které by představovalo jisté zadostiučinění, nicméně přinášelo by jim i 

konkrétní usnadnění života v československé společnosti. 

Postupem času začaly schůze německých občanů získávat konkrétní obrysy 

jakýchsi přípravných výborů chystajících vznik menšinové kulturní organizace, po níž 

významná část z nich toužila. Obecně, stejně jako tomu bylo i ve většinové společnosti, lze 

i v případě německé minority sledovat několik názorových proudů ohledně 

demokratizačních změn přicházejících s rokem 1968. Jak vyplývá z nadšení popsaného 

výše, většina Němců opravdu změny vítala, nicméně na tomto místě je dobré připomenout, 

že na československém území po druhé světové válce zůstali zejména ti, kteří byli velmi 

často silně levicově orientovaní, z čehož vyplývá, že i přes odstup více než dvaceti let 

nelze očekávat, že by mezi nimi nefigurovali také zarytí komunisté, kteří demokratizační 

změny ve společnosti nekvitovali s povděkem. Pro totalitní společnosti je rovněž typická 

část obzvlášť obezřetných jedinců, kteří se v tomto případě báli chopit jakékoli iniciativy, 

přesto, že jim nové možnosti nebyly nijak „proti srsti“.
33

 V případě německé menšiny, 

která byla dlouhá léta po válce diskriminována, následně ignorována a přesvědčována o 

své vlastní neexistenci, není podobná opatrnost a pocit marnosti překvapivý. Stále však 

mezi těmito občany byl dostatek odhodlaných jedinců, kteří vložili do přípravy kulturní 

organizace mnoho energie. Jejich úsilí bylo učiněno za dost povolením ustavení ústředního 

přípravného výboru.  

Je třeba podotknout, že příslušníci německé menšiny angažující se ve věci vzniku 

nové organizace postupovali velmi opatrně a o všech svých krocích důsledně informovali 

nejvyšší stranické orgány. Ty i přesto samozřejmě situaci sledovaly i „na vlastní pěst“ a 

zpracovali informační zprávu o situaci mezi občany německé národnosti.  

V návaznosti na to Ideologické oddělení ÚV KSČ vypracovalo návrhy na další 

postup v situaci, kdy německá minorita přistoupila k formulaci svých požadavků. 

Ideologické oddělení uznalo jisté přešlapy v přístupu z předešlých let, konkrétně onu 

soustavnou ignoranci německé menšiny, a do budoucna počítalo se zanesením této 

minority do nově vznikající ústavy. Také byla vzata na vědomí potřeba vzniku kulturní 

organizace. Nicméně v textu bylo upozorněno na „nevyzpytatelnost Němců“ a v této 

                                                 

33 PIVERKA, Walter. Býti Němcem, s. 61. 
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souvislosti bylo zdůrazněno, že je třeba „… ideově politicky a organizačně (kádrově) 

zabezpečit založení kulturního spolku občanů německé národnosti a uložit stranickým 

orgánům a komunistům v ostatních organizacích, aby se postavili tomuto hnutí do čela, 

začali usměrňovat jeho další postup i činnost přípravného i řádného ústředního výboru a 

celkové činnosti tohoto spolku.“
34

Jeho zasedání se konalo 22. června 1968 v Praze a hlavní 

body se týkaly projednání stanov a programového prohlášení vznikající organizace. Kromě 

ústředního přípravného výboru vznikaly v druhé polovině roku 1968 v lokalitách, kde byla 

německá menšina výrazněji zastoupena, konkrétně v 62 dvou obcích po republice, další 

přípravné výbory, více než 4000 příslušníků menšiny se scházelo na místní bázi, aby se 

zapojili do diskuse o vznikajícím Kulturním sdružení občanů ČSSR německé národnosti 

(dále jen KSONN).  

Dne 25. dubna 1969 došlo k oficiálnímu schválení stanov KSONN Federálním 

ministerstvem vnitra, díky čemuž se otevřel prostor pro další nutný formální krok v podobě 

žádosti o vstup do Národní fronty Čechů a Slováků, kde byly sdružovány prakticky 

veškeré organizace činné na československém území. Ústřední výbor NF ČSSR schválil 

přijetí KSONN do svých řad dne 28. května 1969
35

 a po měsících příprav už nic nebránilo 

uskutečnění zahajujícího kongresu KSONN.  

Slavnostního zahájení činnosti německé kulturní organizace se zúčastnilo 130 

zvolených delegátů,
36

 29 hostů – především významných československých osobností 

německé národnosti, jakož i 15 zástupců komunistické strany a společenských organizací, 

mj. i kulturních organizací dalších československých národnostních menšin. Hlavní referát 

„O poslání a úkolech Kulturní organizace“,
37

 který kromě představení cílů a směřování 

vznikající organizace představoval jakési přiblížení života příslušníků německé menšiny 

většinové společnosti, přednesl předseda přípravného výboru KSONN Heribert Panster. Je 

třeba podotknout, že v Pansterově příspěvku, kromě dalších témat, nechybí zmínka o 

odmítnutí jakýchkoli forem nacionalismu. V dopisu československé veřejnosti, který byl 

                                                 

34
 Informační zpráva ideologického oddělení ÚV KSČ pro předsednictvo strany, Praha, 23. května 1968, NA, 

KSČ - Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, Praha, 1968-1971 (dále jen KSČ - Byro 

pro české země), spis č. 4278, neuspořádáno. 
35

 Dopis F. Schaleka a G. Hünigena J. Korčákovi, Praha, 2. června 1969, NA, Praha, Národní fronta ČSR - 

ústřední výbor, Praha, 1969-1989 (dále jen NF ČSR – ÚV), sign. 16 – KSONN, neuspořádáno. 
36

 Zvoleno bylo 135 delegátů, ale ustavujícího sjezdu se zúčastnilo 130 z nich. Informace ideologického 

oddělení byra ÚV KSČ byru ÚV KSČ, Praha, 14. června 1969, NA, KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, 

Praha, předsednictvo 1966-1978, 02/7, sv. 9, a.j. 26. 
37

 Referát H. Panstera na zakládajícím kongresu KSONN, Praha, 14. června 1969, NA, NF ČSR - ÚV, sign. 

16 – KSONN, neuspořádáno. 
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na sjezdu sepsán spolu s dalšími třemi dopisy, mj. stojí: „Proto slibujeme, že se v naší 

činnosti postavíme proti jakýmkoli formám nacionalismu, rasové a národnostní nenávisti. 

Budeme čelit revanšistické propagandě a podporovat vše, co nás spojuje.“
38

 Z těchto 

výroků je evidentní, že podobné obavy byly i v roce 1969 stále přítomny, což vnímali i 

příslušníci německé menšiny, kteří je z obezřetnosti neustále deklarativně vyvraceli. 

Úlohou zakládajícího kongresu bylo kromě zvolení ústředního vedení a jeho 

předsednictva také schválení stanov a programového prohlášení. Stanovy se hned ve svém 

úvodu odkazují na ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností v Československé 

socialistické republice, který umožnil vznik KSONN a vysvětlují důležitost akceptování 

existence německé menšiny v souvislosti se společným budováním socialismu všech 

národností ČSSR i se socialistickým internacionalismem. V dokumentu je vymezena 

působnost organizace, která se má zaměřovat na udržování odkazu německého kulturního 

dědictví a zajišťovat německé menšině kulturní rozvoj pomocí nejrůznějších kroužků, 

kurzů a souborů, šířením mediálních sdělení v oblastech hojného výskytu německých 

obyvatel, zajišťováním literatury popř. i promítání filmů v německém jazyce. KSONN se 

měl možnost v součinnosti s ministerstvem školství zasazovat také o kvalitnější výuku 

německého jazyka. Pro členství v organizaci bylo třeba pouze československé státní 

občanství a dovršení věku osmnácti let. Stanovy rovněž určily hierarchii spolku, v jehož 

čele stál jakožto vrcholný orgán sjezd delegátů.
39

  Programové prohlášení se ve svém 

úvodu podrobněji věnovalo situaci německé menšiny od konce války doposud. Celkově lze 

zmínit, že programové prohlášení více rozpracovávalo témata zmíněná ve stanovách a 

podrobněji se věnovalo konkrétním krokům a způsobu jejich realizace. Zakončeno bylo 

výzvou směřovanou na německé spoluobčany k jejich zapojení do budování KSONN.
40

 

Obecně lze konstatovat, že tak jako vznik KSONN sám o sobě, tak i jeho 

zakládající kongres byl ze strany jeho účastníků hodnocen velmi kladně. Došlo pouze k 

vyjádření lítosti nad nevelkým zájmem tisku o tuto událost a nepřítomností některých 

vysoce postavených osobností, jejichž absence podle představitelů KSONN ubrala události 

                                                 

38
 Výzva československé veřejnosti, Praha, 14. června 1969, NA, NF ČSR - ÚV, sign. 16 – KSONN, 

neuspořádáno. Další pozdravy byly adresovány: Ústřednímu výboru Národní fronty, ÚV KSČ a předsedovi 

vlády ČSSR Oldřich Černík, v návaznosti na pozdravy, které ustavujícímu sjezdu zaslal. 
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 Blíže k zahajujícímu sjezdu KSONN i schváleným dokumentům KOKOŠKOVÁ, Petra. Kulturní sdružení, 

s. 126-139. 
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 Návrh programového prohlášení pro kulturní organizaci německých občanů ČSSR, [Praha, před 15. 

květnem 1969], NA, Praha, NF ČSR - ÚV, sign. 16 – KSONN, neuspořádáno. 
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na vnitrostátním i zahraničním významu.
41

 

Rovněž Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích sledovalo 

zakládající kongres KSONN a ve svých interních materiálech hodnotilo čtení omluv od 

nedostavivších se pozvaných osobností jako „politicky trapné“ a rovněž si povšimlo i 

nedostatečné pozornosti tisku. Ke sjezdu a jeho obsahu nemělo byro výhrady, nicméně 

považovalo za zásadní soustavné sledování činnosti německé menšiny prostřednictvím 

svého ideologického oddělení a krajských výborů strany, dále příslušných oddělení 

státních orgánů a společenských organizací, oddělení kultury, oddělení školství a oddělení 

politickoorganizačního.
42

 

Vedení státu a strany rovněž vnímalo, že by po letech ignorování existence 

německé menšiny mohl vznik kulturní organizace vyvolat rozčarování v řadách 

československé většinové společnosti. Právě ve snaze kvalitně obeznámit veřejnost 

s těmito novými fakty byl na stránkách oficiálního tiskového orgánu KSČ Rudé právo 

„preventivně“ otištěn vysvětlující článek týkající se situace německé menšiny.
43

 

 

 Atmosféra, v níž se podařilo německé minoritě vytvořit podmínky pro získání 

menšinových práv a v návaznosti na to učinit kroky potřebné pro založení kulturního 

sdružení, se vytvořila pod vlivem Pražského jara, kdy lze v celé společnosti hovořit o 

pozitivním klimatu. Československem tehdy prostupovala „dobrá nálada“ a mnozí 

obyvatele se snažili pomoci demokratičtějšímu vývoji státu, kterému bylo nakloněno i 

tehdejší vedení státu a strany. I přes vpád vojsk Varšavské smlouvy, k němuž došlo 21. 

srpna 1968 a k jehož důsledkům patřil i odklon od nastartované demokratizace, se některé 

započaté dílčí změny podařilo finalizovat. Právě ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení 

národností v Československé socialistické republice a založení KSONN patřily k oněm 

dobíhajícím projektům započatým v atmosféře roku 1968. Fakt, že se je podařilo 

realizovat, lze rozhodně pokládat za pozitivní, nicméně, jak bylo již řečeno výše, ústavní 

zákon byl na svém významu značně okleštěn absencí prováděcích zákonů, a obdobná 
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 Hodnocení zakládajícího kongresu KSONN G. Hünigena, ÚV NF ČSR, Praha, 14. června 1969, NA, 

Praha, NF ČSR - ÚV, sign. 16 – KSONN, neuspořádáno. 
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 Informace ideologického oddělení byra ÚV KSČ byru ÚV KSČ, Praha, 14. června 1969, NA, KSČ - ÚV,  

02/7, sv. 9, a.j. 26. 
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 Výstřižek z periodika Rudé právo, 5. 6. 1969. NA, Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový archiv, 

Praha (1818–1987) (dále jen MZV - VA), inv. č. 1040, sign. I 14b  Československo – národnostní menšiny, 

k. 1470. 
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situace nastala i v případě kulturního sdružení.  

Organizace, která vznikala s nadšením, se v roce 1969 potýkala s obecnou letargií 

prostupující napříč společností. Tato atmosféra se promítla i mezi příslušníky německé 

menšiny, jíž v inkriminované době tvořilo 107 000 občanů. Mnozí z nich místo toho, aby 

jevili zájem o vstup do sdružení, zajímali se spíš o opuštění Československa. Při srovnání 

statistických údajů týkajících se zájmu československých Němců o vystěhování do SRN 

z roku 1968 a 1969 je evidentní, že úsilí o emigraci mezi těmito osobami stouplo téměř o 

třetinu.
44

 

KSONN se navíc potýkalo s dopady měnících se poměrů, jakými byla stále menší 

ochota strany k řešení reálných problémů německé menšiny a naopak její snaha využít 

organizaci především k „politické výchově“, kontrole a opět také asimilaci německy 

mluvících občanů v rámci nastupující normalizační politiky KSČ.
45

 Tento fakt samozřejmě 

vnímali i příslušníci německé minority, proto mnozí organizaci, kterou si původně přáli 

založit a často se na jejím založení také osobně podíleli, následně zklamaně opouštěli. 

 Praktickým problémem, který však KSONN provázel od samého počátku, 

byl vysoký věkový průměr německé menšiny a tedy i jeho členské základny. Pokud něco 

sdružení nepomohlo k přiblížení mladým německy mluvícím občanů, kteří zpravidla 

hovořili zároveň plynně česky, proto se mohli sdružovat rovněž v jakékoli jiné organizaci, 

byla to právě ona výše zmíněná „změna kurzu“.  

V roce 1970 tvořilo KSONN  72 místních organizací s celkem 4961 členy.
46

 Jejich 

počet průběžně rostl do roku 1973, kdy přesáhl 10 000 osob, nicméně od počátku 80. let 

docházelo k postupnému poklesu počtu členů i místních organizací. Je však třeba 

podotknout, že klesal zároveň i počet příslušníků německé menšiny, ať již vinou 

vystěhovalectví či v souvislosti s vysokým věkovým průměrem.  

Kádrové prověrky, typické pro nástup normalizace, se nevyhnuly ani KSONN, a to 

tím spíše, že byl jeho vznik spojen s uvolněnými poměry roku 1968. Bylo třeba nahradit 

jeho vedení „spolehlivými“ komunisty. Vedením organizace, ale i redakce německy 

                                                 

44
 Jednalo se konkrétně o nárůst z cca 11 000 osob na 15 602. Blíže viz. Staněk, Německá menšina, 148. 

45
 Podrobně k akcím pořádaným v rámci KSONN srov. KOKOŠKOVÁ, Petra. Kulturní sdružení, s. 126-139. 
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 "Zpráva o dosavadní činnosti Kulturního sdružení zaslané předsednictvem ÚV NF“, [Praha, 16. ledna 
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psaného týdeníku Prager Volkszeitung
47

 se začalo ÚV KSČ a ÚV NF České socialistické 

republiky, pod nějž organizace spadala, zabývat 23. září 1970, kdy bylo tehdejšímu 

vedoucímu tajemníku Gerhardu Hünigenovi vedením strany oznámeno, že schůze 

ústředního vedení plánovaná v mnohaměsíčním předstihu na 26. září 1970 není žádoucí a 

že existují pochybnosti o tom, zda by svým obsahem odpovídala zájmům KSONN; proto 

měla být odvolána.
48

 Stejnou dataci, jako inkriminovaná schůzka s G. Hünigenem nesla i 

zpráva Byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, která se zabývala 

kompletním hodnocením KSONN a redakce PVZ. Dokument, v rámci něhož dochází 

k obratu interpretace událostí souvisejících s vznikem německé kulturní organizace, 

předznamenává plánované kádrové čistky. Ve zprávě je mimo jiné uvedeno, že založení 

KSONN bylo „poznamenáno nacionalismem a prozápadoněmeckou propagandou“, jeho 

následná činnost údajně nesla znaky liberalismu, pravicových tendencí a ústupu z třídních 

pozic. Rovněž hodnotila veškeré tehdejší kulturní akce KSONN, z nichž mnohé byly 

politického charakteru, jako hranou snahou funkcionářů o udržení svých pozic.  

V návaznosti na doporučení Byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých 

zemích došlo 3. listopadu 1970 k rezignaci G. Hünigena na funkci vedoucího tajemníka 

KSONN a zároveň i člena pléna ÚV NF České socialistické republiky. 19. listopadu na 

událost navázala schůze předsednictva ÚV KSONN, kde byly v rámci kooptací třinácti 

členů ústředního vedení dosazeni do funkce mj. předseda J. Lenk a vedoucí tajemník J. 

Pötzel.
49

 Po normalizačních změnách ve vedení sdružení postupně následovaly také 

výměny v okresních a místních organizacích, jež mnohem více plnily roli jedné z mnoha 

organizací NF než sdružení formulujícího potřeby německé národnostní menšiny. 

2.2 Německy psané periodikum 

Na počátku 50. let 20. století měla již KSČ zcela pod kontrolou vedení státu a 

mohla se plně věnovat správě v širším smyslu. Mezi otázky, jež tou dobou vystoupily do 

popředí, se tak dostala i národnostní politika, která byla od skončení druhé světové války 

přinejmenším v případě německé menšiny poněkud nedořešená, proto došlo mezi léty 1951 
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 Podrobněji viz následující kapitola této práce. 
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 Stručný záznam z jednání pracovníků ÚV NF ČSR s vedoucím tajemníkem Kulturního sdružení občanů 

ČSSR německé národnosti, konaného dne 23. 9. 1970 v 16.30, Praha, 24. září 1970, NA, NF ČSR - ÚV, sign. 

16 – KSONN, neuspořádáno. 
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Hauptstaatsarchiv, Nachlass Alfred Seidl, Nr. 215. 
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a 1952 ke změnám týkajícím se subjektů, které měly napomáhat integraci německé 

menšiny.
50

 Začleňování jejích příslušníků mělo nyní, kromě dalších stranických a státních 

orgánů a složek, napomáhat jediné periodikum vycházející v německém jazyce.  

 

2.2.1 Aufbau und Frieden 

Dne 27. září 1951 poprvé vyšly ideologicky značně zatížené noviny s příznačným 

názvem Aufbau und Frieden a s podtitulem „Wochenblatt der deutschen Werktätigen in 

der Tschechoslowakei“. Byly vydávány v rozsahu osmi stran, na týdenní bázi a v nákladu 

kolem 15 000 výtisků nakladatelstvím ROH Práce a jejich šéfredaktorem se stal Kurt 

Babel. Záhy byl rozsah periodika zvýšen na deset stran, nicméně následujícího roku došlo 

ke změně jeho rozsahu na čtyři až šest stran a periodicity na dvě vydání týdně. 

V návaznosti na to byl upraven také podtitul na „Das Blatt der deutschen Werktätigen in 

der Tschechoslowakei“. K další změně došlo v roce 1958, kdy začalo periodikum vycházet 

dokonce třikrát do týdne v rozsahu deseti stran. 

Obecně lze říci, že se v periodiku objevovaly články týkající se každodenního 

života německého obyvatelstva, nicméně byl brán zřetel na ideologicky vhodný výklad 

těchto problémů. Uveřejňovány byly rovněž příspěvky týkající se kulturního dění, oproti 

těm ideologicko-politického zaměření však v menší míře. Specifikum spočívalo výhradně 

v tom, že cílem bylo ideologické působení na příslušníky německé menšiny, resp. jejich 

kvalitní zapojení do výstavby a budování socialismu v Československu. V této souvislosti 

bylo na stránkách Aufbau und Frieden zdůrazňováno, že němečtí občané podporují politiku 

KSČ a kromě jazyka se nijak nevymykají z většinové společnosti. V obecné rovině toto 

periodikum nijak stylově nevybočovalo z charakteru tehdejšího československého tisku. 

V souvislosti s výročím vydání prvního čísla Aufbau und Frieden se v letech 1952 a 

1953 konaly aktivy čtenářů, kde byly artikulovány jejich názory na toto periodikum. Je 

třeba upozornit, že se jednalo o veřejná vystoupení, což mohlo mnohé diskutující ovlivnit, 

nicméně obecně se médium jevilo jako dobře přijímané s drobnějšími připomínkami 

k přílišnému zastoupení politiky oproti kultuře a každodenním problémům občanů 

německé národnosti. Objevily se také hlasy volající po změně periodicity na deník a po 
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celkovém zvýšení nákladu a dostupnosti.
51

 Kladné reakce jsou však pochopitelné, protože 

poprvé od konce druhé světové války vycházelo německy psané periodikum přímo pro 

Němce žijící v Československu. I přes značnou ideologickou zátěž média tak dokázali 

příslušníci německé menšiny ocenit pravidelný kontakt s psanou formou své rodné řeči. 

Protipól tohoto dobrodiní demonstruje bilance ze strany stranických a státních 

orgánů, k níž došlo po půlroce vydávání periodika. Ty se utvrdily v jeho smysluplnosti, co 

se týče působení na německou menšinu, zdůrazněn byl význam vhodných „kádrů“ 

v redakci a bedlivé sledování příspěvků dopisovatelů, protože z jejich strany existovala 

zvýšená hrozba „nacionalismu a šovinismu“.
52

 

 

Počátek 60. let nepřinesl německy psanému periodiku kromě změny šéfredaktora, 

kterým se od roku 1962 stal J. Pilař, mnoho změn. Aufbau und Frieden se nadále drželo 

ideologicky vhodného výkladu každodennosti československých Němců. Výtky mnohých 

čtenářů, kteří již v 50. letech upozorňovali na větší zastoupení politiky nežli věcných 

informací z regionů osídlených německou menšinou a z kultury, nepadly na úrodnou půdu 

a trend zůstal i nadále stejný. Politické příspěvky se na počátku 60. let týkaly především 

soudržnosti a morálky německých dělníků či příprav na XII. sjezd KSČ, tedy chuti 

německé menšiny se politicky angažovat.  

 

2.2.2 Prager Volkszeitung 

S druhou polovinou 60. let došlo opět k formální změně v podtitulu Aufbau und 

Frieden, který od ledna 1966 zněl „Das Blatt der tschechoslowakischen Deutschen“, aby 

v dubnu stejného roku došlo i ke změně názvu na Prager Volkszeitung (dále jen PVZ). Pod 

novým názvem a opět s novým podtitulem „Wochenblatt der deutschen Werktätigen in der 

ČSSR“, ale i s novým šéfredaktorem Vojmírem Šimonkem vycházelo PVZ znovu jako 

týdeník, tentokrát však na celých dvaceti stranách. Přestože byl výrazně rozšířen rozsah co 

do počtu stran, snížení počtu nákladů i tak vyvolalo u čtenářů nevoli. Došlo nicméně 

konečně také ke změně obsahového zaměření. Periodikum se začalo zabývat reálnými 
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tématy, jež mezi československými Němci rezonovala. Reportáže se tak častěji týkaly 

zpráv ze zahraničí, a to i ze SRN, regionálních informací, ale i kulturnímho dění. Čtenáři 

tedy novou formu periodika ve výsledku hodnotili jako atraktivnější, než tomu bylo 

doposud.
53

 

 

Vzhledem k tomu, že němečtí občané v Československu na rozdíl od ostatních 

národnostních menšin neměli svou kulturní organizaci, připadala o to větší zodpovědnost 

na německy psané periodikum. Jednalo se de facto o jedinou platformu, v rámci níž se 

mohli němečtí obyvatelé dozvídat informace týkající se jejich minority ve svém vlastním 

jazyce a kde se mohli dozvědět o zajímavých akcích, které jim byly blízké. Šlo také o 

jediný prostor, kde spolu mohli německy hovořící občané komunikovat a vyměňovat si 

informace (prostřednictvím čtenářských dopisů). V souvislosti s periodikem se čas od času 

také konala setkání vedoucí primárně k hodnocení periodika, ale jednalo se i o příležitost 

se v rámci menšiny sejít a komunikovat. 

Právě z toho důvodu, že šlo o jedinou reálnou komunikační platformu německé 

menšiny, mělo PVZ enormní význam v atmosféře rodícího se Pražského jara. Doba 

nakloněná demokratizaci společnosti a obrodným změnám všeho druhu vytvořila prostor i 

pro artikulaci požadavků německé národnostní minority a redakce PVZ se pokusila tento 

nový prostor co nejpřínosněji využít. 

Vzhledem k tomu, že stále existovali mnozí němečtí spoluobčané, kteří neovládali 

český jazyk, bylo významným přínosem německy psaného periodika už samotné 

informování o změnách, k nimž ve společnosti docházelo (v podobě projevů státních a 

stranických představitelů, dotýkajících se menšinové politiky, Akčního programu či 

příprav příslušných ústavních zákonů),
54

 což samo o sobě vedlo ke vzrůstajícímu zájmu 

příslušníků německé menšiny o aktivizaci v místech, která obývali. PVZ následně 

informoval o plánovaných schůzích, které postupně dostávaly podobu přípravných výborů 

rýsující se kulturní organizace, jejíž zázemí německé menšině po léta chybělo a jejímuž 

vzniku atmosféra pražského jara průběžně přispívala. Periodikum tak představovalo 

v podstatě ucelený informační servis, který obsahoval jak informace z domova, tak ze 
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zahraničí, ale právě tak i z regionů – díky tomuto konceptu docházelo v roce 1968 v praxi 

k systému, kdy se příslušníci německé menšiny dozvídali o dění na celostátní úrovni a 

v návaznosti na něj pořádali schůze, o nichž se prostřednictví PVZ dozvídali jejich další 

krajané. 

Jako příklad informování o celostátních tématech, která svým vyzněním mohla vést 

k aktivizaci německé menšiny, lze uvést článek šéfredaktora PVZ Vojmíra Šimonka, který 

už názvem svého příspěvku, „Svoboda heisst Freiheit“,
55 

 jenž jako hlavní zpráva vydání 

informuje o zvolení Ludvíka Svobody prezidentem republiky, dává najevo svou 

náklonnost demokratizaci společnosti. Článek autor uzavírá slovy „Milí němečtí čtenáři 

PVZ i Vám začínají lepší časy“. Je třeba podotknout, že mnozí členové redakce (ale nejen 

oni, např. také nejrůznější funkcionáři německé národnosti) přicházeli s vlastní iniciativou, 

pokud jde o vznik německé kulturní organizace. Za všechny lze v této souvislosti zmínit 

článek tehdejšího zástupce šéfredaktora PVZ Fritze Schalka „Velká příležitost“ věnující se 

právě otevírající se možnosti zvýšit důvěru německých občanů v československý stát 

formou kvalitní národnostní politiky. V článku otištěném hned na první straně vydání 

rovněž hovoří o tom, že je německá menšina jedinou národnostní minoritou 

v Československu, které není umožněno se organizovat v kulturním spolku a že jedině 

kvalitní národnostní politika povede ke skutečné jednotě československého lidu.
56

 V duchu 

výzev Němců zapojit se do společenského a i politického života se neslo v první polovině 

roku 1968 vícero článků.
57

 Je nutné zmínit, že nebyly svou formou nijak radikální a stále 

odpovídaly marxisticko-leninské rétorice, nicméně zároveň se snažily o větší aktivizaci 

občanů, kteří po letech stagnace na podobné aktivity nebyli příliš zvyklí. Právě reflexe 

dosavadní národnostní politiky se v těchto článcích opatrně objevovala, jakož i vědecké 

názory na téma národnostní politiky.
58

 Vycházely rovněž příspěvky týkající se historie 

česko-německých vztahů, které napomáhaly německým občanům vyrovnat se se svou 

minulostí.
59

 Objevovaly se i texty věnující se demokratickým myšlenkám obecněji.
60
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Ve druhé polovině roku 1968 se příspěvky v periodiku věnovaly nově vzniklému 

Kulturnímu sdružení občanů ČSSR německé národnosti a týkaly se často jeho popisu a 

fungování.
61

 Uveřejněn byl také rozhovor s nově jmenovaným předsedou KSONN Hansem 

Nygrinem.
62

 V polovině roku 1968 došlo ke změně na postu šéfredaktora PVZ a 18. 10. 

1968 již vyšlo vydání PVZ pod vedením jeho dosavadního zástupce šéfredaktora Fritze 

Schalka, který nahradil Vojimíra Šimonka. 

Právě mnohé z výše citovaných článků se dostaly pod palbu kritiky v období 

začínající normalizace, které postupně pronikalo do všech sfér života v Československu. 

Typické především pro období počátku 70. let bylo hodnocení dosavadního vývoje se 

zvláštním důrazem na činnost daného subjektu v době Pražského jara. Ve výše uvedených 

článcích, které byly psány v období demokratizace, bylo za nastalé situace možné hledat a 

při troše „dobré vůle“ i nacházet nejrůznější typy postojů, které byly tehdy již odsuzovány. 

Odhalovány tak byly typicky protisocialistické tendence, protisovětské postoje, 

antikomunismus, podceňování třídních souvislostí, konkrétně v případě PVZ, jakožto 

periodika německé menšiny se opět vynořila osočení z pravicového oportunismu, 

nacionalismu a rovněž byl kritizován postoj k Německé demokratické republice. Tuto 

kritiku zapříčinil především nesouhlasný článek věnující pozornost zákazu distribuce PVZ 

v NDR.
63

 

Oficiální hodnocení činnosti periodika v období Pražského jara bylo zpracováno 

oddělením tisku a propagandy Ústředního výboru Národní fronty České socialistické 

republiky (dále jen ÚV NF ČSR) v kooperaci s redakční radou a redakcí PVZ v dubnu 

1970. Dokument klasifikuje zásluhy PVZ na založení KSONN jako pomoc německy 

mluvícím občanům, jejichž touha po organizaci byla projevena spontánně a šlo, podle něj, 

jen o pomoc iniciativě „zdola“.
64

 Zpráva se dále zmiňuje, že v onom nejsledovanějším 

období od ledna 1968 do dubna 1969 se periodikum „nevymykalo z rámce ostatního 

československého tisku“. 

Na tomto místě je třeba připomenout, že nejen, že se PVZ nevymykalo z obecné 

roviny československého tisku, ale rovněž srovnání jeho výstupů s těmi, které vysílal 
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Československý rozhlas v německém jazyce, vychází velmi podobně. Český rozhlas se ve 

svých tématech také zaměřoval na národnostní otázku, založení KSONN i obecnou situaci 

občanů německé národnosti.
65

 

V rámci rozboru situace v období Pražského jara redakce PVZ připouští, že „byly 

často nedoceněny a nedostatečně uplatňovány třídní souvislosti vnitropolitického a 

zahraničně politického vývoje. To se projevilo především v postoji k socialistickým 

státům, zejména k NDR, jejíž význam pro životní zájmy naší republiky jsme nedostatečně 

vyzdvihovali“,
66

 zároveň však uvádí, že za nekvalitní směřování PVZ v tomto období 

nesou značnou část viny členové redakce, kteří ji v srpnu 1968 opustili a často emigrovali. 

Kromě toho, že nelze hodnotit kladně jejich příspěvky, svým odchodem zapříčinili i fakt, 

že na místa, která se po nich uvolnila, bylo nutné přijmout nedostatečně zkušené 

náhradníky, jejichž neznalosti způsobovaly nižší kvalitu výstupů. Šéfredaktor Fritz Schalek 

nebyl ve zprávě hodnocen výhradně negativně. V rámci své funkce mohl zabránit 

zmiňovaným pochybením, nicméně obecně byla jeho práce považována za vesměs 

kvalitní. 

Za zmínku stojí, že od roku 1970 došlo ke změně vydavatele týdeníku z Ústřední 

rady Revolučního odborového hnutí, kde vycházel v rámci nakladatelství ROH Práce, na 

KSONN zároveň s ÚV NF ČSR a tištěn byl v rámci vydavatelství Rudé právo. Ke změně 

došlo z podnětu Ústřední rady Revolučního odborového hnutí, která jej vyřadila ze svého 

portfolia na základě odlišnosti periodika – obsahem i posláním od odborového tisku. Nový 

vydavatel přistoupil k částečné obměně redakce, týdeník nadále již neotiskoval televizní 

programy Spolkové republiky Německo a Rakouska, zůstalo pouze u programu vysílání 

NDR. Novému vydavateli se podařilo zvýšit náklad PVZ a rovněž snížit jeho ztrátovost.  

Pokud v lednu 1970 zpráva zpracovaná oddělením tisku a propagandy ÚV NF ČSR 

ve spolupráci s redakční radou a redakcí PVZ byla ještě „vstřícná“, kritika se dostavila 

v září stejného roku ve zprávě Byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích 

hodnotící situaci v redakci PVZ a zároveň v KSONN. Jak bylo zmíněno výše, redakce již 

byla částečně obměněna v lednu, nicméně podle Byra nebyla stále dostatečně kritická 

k období Pražského jara, vůči němuž bylo nutné se vymezit, protože tehdy nevyjadřovala 
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adekvátní podporu spřáteleným socialistickým státům (viz kritika NDR zmiňovaná výše) 

ani konsolidačnímu procesu, který započalo tehdejší vedení strany a navíc „poskytovala 

tribunu pravicovému oportunismu, antikomunismu a nacionalismu“.
67

 Na základě těchto 

skutečností došlo nakonec i k nahrazení šéfredaktora F. Schalka stalinistou J. Lenkem, 

který inklinoval k výrazně větší podpoře vedoucí úlohy komunistické strany.  

Od října 1970 se změnil podtitul týdeníku na „Das Wochenblatt der deutschen 

Werktätigen in der ČSSR“ a opravdu po změně šéfredaktora došlo ve druhé polovině roku 

1970 k vydání množství článků kritických ke KSONN, ale i k samotné redakci PVZ, mj. 

pokud jde o jejich údajné pravicové smýšlení.
68
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3 ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

3.1 Československý tisk v letech 1968 a 1969 

Před rokem 1968 sloužila média v Československu, stejně jako v celém východním 

bloku, totalitnímu režimu jako jeden z klíčových nástrojů ideologického boje, skrze nějž 

bylo možné stabilně ovlivňovat veřejné mínění v duchu politiky KSČ. Tato situace však 

nebyla občanům neznámá – veřejné sdělovací prostředky jimi byly vnímány jako součást 

mocenského centra
69

 a k mediálním výstupům tak více či méně přistupovaly jako k 

„oficiální interpretacím událostí“.   

Do této pozice se média dostávala de facto od roku 1950, kdy došlo k úpravám 

tiskového zákona,
70

 které lze vznímat jako první omezení svobody slova. Když byl v říjnu 

roku 1966 schválen Zákon o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních 

prostředcích,
71

 byl sice veřejnosti prezentován jako moderní právní úprava prospěšná pro 

média i novináře, nicméně vyvolal značnou kritiku v rámci IV. sjezdu Svazu spisovatelů 

konaném v červnu 1967, a to především z důvodu ukotvení cenzurního úřadu (tzv. 

Ústřední publikační správy) do československého právního řádu.
72

 

Přestože již před nabytím platnosti Zákona o periodickém tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředcích (tj. před 1. lednem 1967) platila cenzurní pravidla 

pro všechny sdělovací prostředky, lze pozorovat dvojí přístup k médiím, a to přinejmenším 

od XII. sjezdu KSČ, jenž se konal v roce 1962 a na němž bylo v pozitivním duchu 

zmiňováno provázání konstruktivní kritiky s budoucím pokrokem. U periodik, určených 

užšímu okruhu čtenářů (např. kulturně-politické, vědecké a populárně-vědecké revue, popř. 

profesní tisk) byl povolen o něco větší prostor k polemice, než tomu bylo u denního tisku a 

rozhlasového či televizního vysílání. Obecně však lze konstatovat, že bylo v 60. letech 20. 

století patrné postupné uvolňování cenzurní politiky.
73

 

Nejzásadnější systémovou změnou bylo zrušení předběžné cenzury, k němuž došlo 
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v březnu 1968. Dubčekovské vedení komunistické strany se pro tento krok rozhodlo 

nesporně v souvislosti s vymezením se proti předešlé éře. V médiích následovalo ještě 

větší uvolnění než doposud. Došlo tak i k několika přímým přenosům Československé 

televize, týkajícím se otevřených diskusí, a to např. i mezi radikálními a reformními 

komunisty a pražskými studenty. Právě angažování veřejnosti přímo v rámci mediálních 

výstupů bylo naprostou novinkou, ke které u nás dosud nedocházelo. Tento posun měl 

značný vliv i na náladu ve společnosti, protože i díky tomuto jevu si občané začínali 

uvědomovat, že je za projevení vlastního názoru nečeká postih a do veřejného života se tak 

zapojovalo čím dál více z nich. 

Vzhledem k tomu, že se usnesením o zrušení předběžné cenzury KSČ vzdala řízení 

informačního oběhu, jednalo se o konec vedoucí úlohy strany v rámci sdělovacích 

prostředků. Média se opět stala prostorem pro veřejnou diskusi, v níž navíc převažovaly 

hlasy kritické ke KSČ. Během poměrné krátkého časového úseku tak můžeme v dobových 

médiích sledovat přeměnu z ideologických nástrojů na tribunu pro názory stojící proti této 

ideologii v opozici. Tento jev lze vnímat i v politickém smyslu – v prostředí, kde 

neexistovala reálná politická opozice lze hovořit o prvku demokratické plurality.
74

 

Na toto usnesení měla navazovat rovněž nová legislativa vzhledem ke vzniklému 

nesouladu se zastaralým zákonem č. 81/1966 Sb. Probíhala odborná diskuse týkající se 

jeho novelizace a existovaly jak eventuality nulových státních zásahů do svobody tisku, tak 

i návrhy na možnost následné cenzury.  Vše však vyvrcholilo novelizací ve formě zákona 

č. 84/1968 Sb.,
75

 který pokládal cenzuru za nepřípustnou a jenž byl Národním 

shromážděním schválen 26. června 1968.  „Schválen“ byl rovněž československým 

veřejným míněním.
76

 

Od března 1968 lze v dobových mediálních výstupech sledovat tři hlavní témata, 

která byla v tehdejší atmosféře médii prezentována. První se týkalo rehabilitace 

poúnorových obětí zvůle režimu. Sdělovací prostředky uveřejňovaly mnoho, pro veřejnost 

zcela nových informací, jež se často týkaly zapojení nejen příslušníků soudní moci, ale i 

vrcholných představitelů KSČ. Minulosti, ale i aktuálního dění se týkal druhý tematický 

okruh podrobně rozebírající stav československé společnosti, a to i s odkazem na první 
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republiku. Opět se jednalo o ostrou kritiku minulosti s přesahem do současnosti. Poslední 

často prezentované téma se týkalo politického systému Československa. Vznikal v rámci 

něho požadavek na vznik demokratických stran, které by se účastnily svobodných voleb. 

Mimo tuto problematiku se v médiích v souvislosti se stupňujícím se tlakem ze 

strany SSSR objevovaly nejen články k němu kritické, ale rovněž úvahy o rozšíření 

československé zahraniční politiky i směrem na západ. Specifické pro Pražské jaro byly 

rovněž mediální kampaně, a to jak ze strany rodící se občanské společnosti a médií - 

obzvlášť významné bylo v tomto smyslu otištění manifestu Dva tisíce slov, tak také ze 

strany KSČ, která vedla kampaň na diskreditaci Klubu bývalých politických vězňů 

(K 231), k níž jí poskytlo prostor Rudé právo. 

Bez zajímavosti není pohled nejvyšších stranických představitelů (tedy i A. 

Dubčeka) na svobodu slova v médiích. V rámci prosazování tzv. polednové politiky i 

vymezení se vůči Novotného éře byl A. Dubček pro úplné zrušení cenzury, nicméně již na 

zasedání ÚV KSČ z dubna 1968 zaznívaly hlasy vyjadřující se situací v médiích 

nespokojenost. Následovala snaha ÚV KSČ o získání alespoň výstupní kontroly 

sdělovacích prostředků. Na jeho květnovém zasedání vymezil Alexandr Dubček jako 

hlavní téma „boj proti pravicovým, antikomunistickým silám“, jejichž významné 

zastoupení vnímal právě v rámci sdělovacích prostředků. Výstupem z jeho projevu na 

zasedání ÚV KSČ byla rezoluce apelující na žurnalisty k výraznější autocenzuře. Volně 

navazujícími kroky byly rezolutní odmítnutí výše zmiňovaného manifestu Dva tisíce slov i 

následný pokus o ovládnutí médií. 

Kroky ÚV KSČ probíhaly také v souvislosti se zásadním tlakem, který na vedení 

státu a strany vyvíjel Sovětský svaz spolu s dalšími socialistickými státy. Nátlak, jenž 

vrcholil na schůzce v Čierné nad Tisou, se stupňoval již od března a právě v návaznosti na 

něj se představitelé Československa pokoušeli obnovit cenzuru. Nakonec právě tisková 

svoboda významně posloužila pěti státům Varšavské smlouvy jako důkazní materiál při 

jejich tvrzení, že v Československu probíhá „kontrarevoluce“.  

Plán intervence, ale i její mediální interpretace byl stanoven na schůzce, jež 

proběhla 18. srpna 1968 v Moskvě za účasti představitelů všech pěti „bratrských“ států.
77

 

Postup ovládnutí médií vymezený na tomto setkání se však okupantům nedařilo realizovat  
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ani přes obsazení budov sdělovacích prostředků, k němuž došlo již v noci z 20. na 21. 

srpna 1968. Naopak to byli právě žurnalisté, kdo nejvýznamněji přispíval organizaci 

celonárodního odporu vůči pěti armádám, jež vstoupily na československé území. Podařilo 

se jim v improvizovaných podmínkách dosáhnout kontinuálního informování nejen 

československých občanů, ale rovněž světové veřejnosti, díky čemuž se Československu 

dostalo mnohé zahraniční podpory. 

V těžkých a nebezpečných podmínkách okupace se jako neoperativnější ukázalo 

rozhlasové vysílání. Noviny nebyly v dané situaci dostatečně operativní a technické nároky 

televizního vysílání bylo složitější naplňovat, proto se především mezi 21. a 27. srpnem 

1968 stal nejvýznamnějším sdělovacím prostředkem právě rozhlas, který informoval o 

událostech probíhajících napříč celou republikou, aktualizoval zprávy o postupu 

okupantům, mj. ohledně vlivu na státní instituce, účastnil se organizace protestů, ale také 

informoval o reakcích ze zahraničí. Byl také prvním, kdo sděloval odmítavé stanovisko 

předsednictva ÚV KSČ k intervenci a následně odvysílal Dubčekův projev po 

moskevském jednání.
78

  

Běžným jevem v těchto dnech byly přepisy informací z rozhlasu tištěnými médii. 

Jejich situace přinášela komplikace především ve formě obsazených tiskáren, mnohá 

periodika tak několik dní nemohla vycházet vzhledem k nemožnosti tištění. Složitá byla 

rovněž distribuce, nicméně obecně v nastalé atmosféře docházelo k velké pomoci ze strany 

běžných lidí, vzhledem k tomu, že mnozí chtěli v těžké situaci pomoci. Časté bylo rovněž 

předávání novin mezi lidmi, a to především v prvních dnech okupace, kdy vycházela 

nejrůznější zvláštní vydání periodik i vícekrát denně, aby byly v nich obsažené informace, 

pokud možno, co nejaktuálnější. V této souvislosti nelze opomenout ani roli 

Československé tiskové kanceláře, kde se i několikrát během dne konala setkání novinářů, 

kteří se dozvídali aktuální informace, jež mohli následně šířit. Dařilo se jí rovněž neztratit 

kontakt s většinou světových tiskových agentur a získávat tak zprávy ze zahraničí.
79

 

Fázi všeobecného a jednotného odporu proti okupaci ukončilo podepsání tzv. 

Moskevského protokolu, k němuž došlo 26. srpna 1968, po třídenním jednání stranických a 

státních představitelů v Moskvě. Pátý bod dokumentu uvádí, že: „Obě delegace projednaly 

otázky spojené s přítomností vojsk pěti socialistických zemí na území ČSSR a dohodly se o 
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tom, že tato vojska se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí ČSSR. Jakmile pomine 

hrozba socialismu v ČSSR a bezpečnosti zemí socialistického společenství, bude proveden 

po etapách odchod spojeneckých vojsk z teritoria ČSSR.“
80

 Nicméně v rozporu s tímto 

textem začalo vycházet periodikum vydávané „redakční radou při spojeneckých vojskách“, 

Zprávy.
81

 Co se týče fungování československých médií, kterým byla věnována významná 

část moskevských jednání, plánované změny, jež na ně měly přímo dopadat, byly popsány 

ve čtvrtém bodě. V něm se československá strana zavazuje k zákonným úpravám 

sdělovacích prostředků i k „nutným kádrovým opatřením ve vedení tisku, v rozhlase a 

televizi“.
82

 Na tyto závazky navázala vláda hned 28. srpna 1968, kdy přijala „mimořádná 

opatření týkající se tisku, rozhlasu a televize“. O dva dny později následovalo usnesení č. 

292 o mimořádných opatřeních ke kontrole tisku, kde se poprvé objevil Úřad pro tisk a 

informace, který již od počátku září začal instruovat šéfredaktory např. jakým způsobem 

informovat o vojskách přetrvávajících na našem území i o státech, z nichž přišla i o 

škodách, jež způsobila.
83

 

Vzhledem k tomu, že se především z řad novinářů ozývala upozornění na nadále 

platnou výše zmíněnou novelu zákona
 
č.

 
81/1966 Sb. o periodickém tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředcích.
84,

 na následující schůzi Národního shromáždění 

13. září 1969, došlo ke schválení novely tiskového zákona č. 127/1968 Sb. o některých 

přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních 

prostředcích,
85

 která kromě zákonného zřízení Úřadu pro tisk a informace pozastavila 

právě účinnost § 17 o nepřípustnosti cenzury zákona č. 84/1968 Sb. V praxi tak toto 

opatření platilo necelé tři měsíce, zatímco výše uvedená novela o „přechodných 

opatřeních“ vydržela v platnosti celých 21 let. 

K dalšímu zpřísnění došlo v návaznosti na listopadové plénum ÚV KSČ, kdy se 
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zrodila myšlenka kádrových změn. Jednalo se o „Návrh opatření ke zlepšení stranického a 

státního řízení tisku, rozhlasu a televize“ Josefa Kempného, v rámci něhož následovalo 

přidělení zmocněnce Úřadu pro tisk a informace ke každé redakci. Tento zmocněnec 

následně dohlížel na veškeré výstupy, jež nemohly bez jeho schválení redakci opustit. 

Zároveň došlo k rozhodnutí nahradit všechny šéfredaktory, kteří vzorovali nastalým 

změnám kurzu. Návrh opatření byl však dále modifikován a pracovalo s ním i 

předsednictvo ÚV KSČ na své chůzi ze 7. ledna 1969, v návaznosti na níž byly např. dále 

rozpracovávány možnosti ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím přímého vlivu 

stranických a vládních orgánů na hromadné sdělovací prostředky.
86

 

Další posun k nesvobodě tisku znamenala tzv. hokejová krize na konci března 

1969, kdy sovětská vláda spolu ÚV SSSR ve svém společném prohlášení obvinily 

československé sdělovací prostředky z podněcování antisocialistických nálad. 

V návaznosti na toto písemné obvinění dokonce přiletěl do Československa pohrozit 

krvavým potlačením podobných tendencí osobně i sovětský ministr obrany. Následovaly 

restrikce médií ze strany československého vedení státu a strany. Za tímto účelem byla 

zřízena komise zajišťující předběžnou cenzuru, v jejímž čele stál již měsíce zainteresovaný 

J. Kempný. Následovala výměna na postu předsedy Úřadu pro tisk a informace, jakož i 

zastavení činnosti některých periodik.
87

 

Další restrikce nastaly v dubnu 1969 po nástupu Gustáva Husáka na post prvního 

tajemníka ÚV KSČ a opět byl jejich strůjcem J. Kempný. Jeho plán projednaný na 

květnovém předsednictvu ÚV KSČ se skládal částečně z kádrových opatření a částečně 

z přerušení činnosti dalších periodik. Bez vlivu na média nebylo ani přehodnocení 

finančních dotací související s jejich politickým popř. odborným zaměřením.
88

 Tento 

zevrubný Kempného plán v podobě přeměny struktury periodického tisku 

v Československu do 1. ledna 1970, rozehrál partii personálních čistek, které následovaly 

na počátku 70. let a byl definitivní tečkou za přechodným obdobím svobody slova 

v socialistickém Československu.  
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3.1.1  Rudé právo v letech 1968 a 1969 

Rudé právo, jakožto ústřední tiskový orgán KSČ vyjadřovalo postoje shodné se 

stranickými. V roce 1968 však lze sledovat jisté změny, pokud jde o striktnost interpretace 

událostí podle komunistické strany. Ačkoli v menší míře, než tomu bylo u ostatních 

periodik, rovněž Rudé právo začalo přicházet s vlastními komentáři a názory. V podstatě 

od počátku roku můžeme sledovat na stránkách Rudého práva místy kritiku, nicméně 

samozřejmě kritiku konstruktivní, která mohla posloužit k pozitivním změnám, což byla 

koneckonců teze, kterou již od roku 1962, kdy proběhl XII. sjezd KSČ, konstatovalo i 

samotné vedení strany. Během března 1968 se Rudé právo vypořádávalo s rozličnými 

hlasy ve své redakci, nicméně po odchodu několika novinářů z jejího středu se ti zbývající 

sjednotili za šéfredaktorem Oldřichem Švestkou a postupně se ukázala orientace deníku 

jako souhlasná s novým dubčekovským vedením strany. 

Svou oddanost straně ukázalo Rudé právo v červnu 1968 v souvislosti s manifestem 

Dva tisíce slov, který na rozdíl od ostatních deníků neotisklo a informovalo pouze o 

stanovisku ÚV KSČ.
89

 Naopak, jak již bylo zmíněno výše, Rudé právo publikovalo 

diskreditační kampaň proti K 231, čímž se pro tento moment ocitlo na druhé straně 

barikády než ostatní deníky, které naopak dávaly na svých stránkách klubu možnost se 

bránit. 

Období uvolnění roku 1968 se na deníku přímo spjatém s KSČ odráželo snížením 

počtu čtenářů – vzhledem k dostupnosti pro čtenáře dosud nedosažitelných titulů zájem o 

Rudé právo klesal. Dosahovalo-li před rokem 1968 milionových nákladů denně, bylo to na 

začátku roku 1968 již jen 913 000 výtisků
90

 a v roce 1969 vycházelo v nákladu 778 000
91

 

kusů za den.
92

 

Zcela specifická etapa v rámci existence Rudého práva nastala s vpádem vojsk 

Varšavské smlouvy na československé území. Počínaje 21. srpnem 1968 lze periodikum 

vnímat jako apolitické, protože informovalo o tehdy probíhající krizové situaci, 

projevovalo nesouhlas s nastalými poměry a nevytvářelo žádný prostor pro jakékoli 

politické komentáře. Rudé právo tak po invazi informovalo totožně jako ostatní 
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československá média. Shodně a někdy i společně s nimi vycházelo v mimořádných 

vydáních po celé republice, dokonce i vícekrát za den. První takové vydání, v podobě 

jednoho listu potištěného pouze z jedné strany, vyšlo hned 21. srpna spolu s plánovaným 

řádným vydáním, při jehož uzávěrce neměla redakce o invazi, která probíhala v noci z 20. 

na 21. srpna ještě potuchy. Mimořádná vydání vycházela v rozličných formátech, na 

různém papíře, zpravidla bez tiráže.  To bylo dáno i faktem, že byla tištěna v několika 

tiskárnách v Praze, Brně a Ostravě. Podle lokality se lišil v některých případech také 

regionální obsah.
93

 Vzhledem k nemožnosti distribuce byla na těchto vydáních uvedena 

výzva čtenářům k šíření výtisků, k němuž opravdu docházelo. Dne 24. srpna Dokonce 

vyšel v Rudém právu článek, který popisuje dobrodružnou cestu tohoto deníku 

k poslancům okupovaného Národního shromáždění, při níž byl doručovatel ohrožen 

samopalníkem.
94

 

Přestože byl stranický sjezd plánován až na září, došlo v reakci na vpád vojsk 

Varšavské smlouvy ke svolání mimořádného XIV. sjezdu KSČ, tzv. „Vysočanského“, již 

na 22. srpna.
95

  Na tomto sjezdu se ukázala převaha proreformních komunistů, tudíž na 

něm byla odsouzena invaze. Nově zvolený ÚV KSČ rovněž tvořili komunisté 

z proreformního křídla. Rudé právo se věnovalo předsjezdové diskusi, průzkumům 

veřejného mínění a spolu s dalšími stranickými deníky publikovalo i návrh nových stanov, 

které měly být na sjezdu projednávány. Vyšlo rovněž „Zvláštní sjezdové číslo“. V kontextu 

Rudého práva byl však tento sjezd významný z úplně jiného úhlu pohledu. Právě ve 

zmiňovaném vydání, které bylo věnováno sjezdu, byl uveřejněn článek, ze kterého 

vyplývá, že současně vycházela také vydání Rudého práva „stojící na druhé straně 

barikády“. Protože delegáti sjezdu nalezli souvislosti mezi těmito kolaborantskými výtisky 

a šéfredaktorem Oldřichem Švestkou,
96

 byl nově zvoleným ústředním výborem ještě 23. 

srpna odvolán a od následujícího dne nahrazen Jiřím Sekerou, který patřil stejně jako jeho 

noví zástupci Emil Šíp a Zdislav Šulc k proreformním komunistům. Ještě před koncem 

měsíce došlo k dalšímu incidentu, kdy údajně rozhazovaly helikoptéry Rudé právo 

s uvedením redakční rady v tiráži. Stávající redakce se proti těmto činům vymezila s tím, 
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že „Z nebe padají kolaborantské tiskoviny.“
97

 

Rudé právo se nesporně přinejmenším do 4. září drželo stejného trendu jako ostatní 

sdělovací prostředky: stálo jasně za Dubčekovým vedením strany.
98

 Spolu s dalšími deníky 

otiskovalo zprávy České tiskové kanceláře (dále jen ČTK), bylo-li to možné, informace 

z vysílání rozhlasu i aktuality ze zahraničí od zahraničních zpravodajských agentur. Prostor 

věnovalo rovněž občanům, kteří se vyjadřovali např. v rámci svých pracovišť k vpádu 

vojsk Varšavské smlouvy a vyjadřovali podporu vedení státu a strany. Právě vyjádření 

čelních představitelů byla rovněž na stránkách Rudého práva často přetištěna. Za zmínku 

však stojí i vtip a ironie, které se v deníku v těchto těžkých časech objevily – lze je 

spatřovat v textech článků, ironizující byly občas rovněž jejich nadpisy, za zmínku stojí 

jistě i rubriky „Slova na zdech“ či „Lidová slovesnost těchto dní“, kde se objevovaly 

humorné komentáře z ulice, jako např. „Stačí jen jeden krok kupředu, aby ten, kdo nám 

stál po boku, nám stál v zádech!“
99

 

Provizorní vydávání Rudého práva skončilo 3. září.  Redakce se toho dne vrátila 

opět do svého působiště v ulici Na Poříčí, které bylo dosud obklíčeno. Deník začal 

vycházet ve svém předešlém vzhledu a formátu se všemi náležitostmi na první straně i 

tiráží. Rudé právo bylo prvním deníkem, kterému byla umožněna běžná činnost. 

Prvním náznakem, že se způsob, jakým Rudé právo interpretovalo události roku 

1968, bude postupně měnit, byly zprávy o tzv. moskevských jednáních, resp. Moskevském 

protokolu, a to od 4. září. Rudé právo tyto události interpretovalo jako adekvátní kroky, 

které podnikli čeští představitelé pro stažení vojsk z Československa a jeho výstupy 

v principu uklidňovaly veřejnost. Zároveň lze pozorovat, že se od tohoto data na stránkách 

Rudého práva přestává hovořit o tzv. socialismu s lidskou tváří a je tedy evidentní jakási 

příprava půdy pro „zklidňování situace“. Nelze si však představovat obrat, který by ze 3. 

na 4. září proběhl. Rétorika a náboj, jenž byl znatelný z vydání předchozích téměř čtrnácti 

dní, najednou nevyprchal. Ke změně trendu docházelo velmi pozvolna, což koneckonců 

bylo i žádoucí k zachování „důvěryhodnosti“ informací. Důvodem, proč se, i přes 
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prokazatelné pokyny z vedení strany,
100

 alespoň zachovávala kontinuita deníku, byl rovněž 

fakt, že až do 18. dubna 1969 na pozici šéfredaktora setrval Jiří Sekera, který stejně jako 

několik dalších redaktorů nebyl nakloněn zásadní změně rétoriky. I tak samozřejmě 

nejenže pokyny ze strany ÚV KSČ přijímal, ale zároveň také odpovídal za jejich plnění. 

Již v prosinci roku 1968 byl podle pokynu ÚV KSČ (spolu)zodpovědný za předložení 

„zprávy o situaci v redakci Rudého práva a návrh souboru opatření, která povedou ke 

zvyšování účinnosti Rudého práva jako tiskového orgánu ÚV KSČ; zároveň zajistit 

operativní styk redakce s vedoucími orgány KSČ při realizaci denní informační činnosti 

strany.“
101

 

Ke změně v redakci Rudého práva došlo poté, co bylo 17. dubna 1969 na plenárním 

zasedání ÚV KSČ ve Španělském sále Pražského hradu velkou většinou hlasů slavnostně 

zvoleno nové předsednictvo v čele s Gustávem Husákem. Dne 19. dubna se vedení redakce 

Rudého práva ujal Miroslav Moc.
102

 Právě od poloviny dubna 1969 lze sledovat výraznou 

tendenci k normalizaci poměrů. Došlo k personálním změnám v redakci a také k citelným 

rozdílům v rétorice příspěvků – především těch, které nabízely názory či komentáře 

redaktorů. Tyto se v rostoucí míře začaly zaměřovat na varování před rozličně 

pojmenovávanými skupinami spoluobčanů, jako byly ty „antisocialistické“, 

„protisovětské“, „reakční“ atd. Za zmínku v této souvislosti stojí rovněž otištění textu 

z května 1969 nazvaného Slovo do vlastních řad,
103

 jehož signatáři odsoudili činnost 

novinářů z roku 1968 a přisoudili jim zodpovědnost za rozdmýchávání mnohých příčin 

srpnového vývoje formou jejich protisocialistických výstupů v médiích. Podepsaní rovněž 

vyjádřili souhlas se závěry květnového pléna ÚV KSČ, jež přijalo text „boj s pravicí“, 

který měl kromě jiného upevnit vliv strany v rámci sdělovacích prostředků. Slovo do 

vlastních řad bylo ze stanovisek nabízejících novou interpretaci událostí roku 1968, která 

se později ustálila, jako jediná oficiálně možná. 

S novým předsednictvem ÚV KSČ došlo během května 1969 rovněž k další úpravě 

přístupu k médiím, a to např. v podobě „Zprávy o opatřeních ideologického oddělení byra 
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ÚV KSČ pro účinné ovlivňování činnosti sdělovacích prostředků“
104

, jejíž název hovoří 

sám za sebe. Jedenáctistránková zpráva se mimo jiné věnuje práci se stranickým tiskem, 

kam samozřejmě spadalo také Rudé právo, na nějž byla logicky v oblasti manipulace 

veřejností kladena ještě větší očekávání než na ostatní média. Kromě přímého vlivu 

volitelných orgánů na obsahovou orientaci stranického tisku bylo nutné také „kádrově 

zabezpečit vedení redakcí novináři, kteří aktivně prosazují politiku strany“,
105

 jakož i 

pravidelně hodnotit práci médií a vyvozovat patřičné důsledky při neadekvátním plnění 

úkolů. 

Jedním z výstupů z květnové schůze předsednictva ÚV KSČ byl materiál „Návrh 

článků vedoucích politiků pro Rudé právo“
106

 obsahující témata, která bylo nutné 

komunikovat a ke každému z nich politického představitele, který by se jeho prezentace 

veřejnosti měl ujmout. Jednalo se např. o téma „Jaká je politická situace“ pro Gustáva 

Husáka, „Vládní strana“ k prezentaci Lubomírem Štrougalem, „Vztah k Sovětskému 

svazu“ měl příznačně prezentovat Alexander Dubček, „Masovým sdělovacím 

prostředkům“ se měl věnovat Josef Kempný a související „Manipulaci veřejného mínění“ 

Čestmír Císař.
107

 

Právě kvůli výše zmíněnému, byť tehdy ještě velmi mírnému posunu v přístupu 

redakce, bylo vydání Rudého práva ze 4. září prvním vydáním od 21. srpna 1968, na které 

se nevztahovala kritika z tzv. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. 

sjezdu KSČ: „Pravice se rovněž zmocnila ústředního tiskového orgánu, Rudého práva, 

jehož jednotlivá čísla, zvláště od 21. srpna až do 3. září, se celým svým provokačním 

nacionalistickým a protisovětským obsahem zpronevěřovala internacionalistickým tradicím 

Rudého práva a neměla nic společného ani se stranou, ani s marxismem-leninismem.“
108

 

Dokument schválený na plenárním zasedání ÚV KSČ 11. prosince 1970 se stal závaznou 

normou pro intepretaci událostí roku 1968, od čehož se odvíjely i další kroky 

přicházejícího období normalizace. Jeho závažnosti odpovídala i následná, týden trvající, 

reflexe na stránkách Rudého práva. V roce 1970 již byl samozřejmě deník jakožto oficiální 
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tiskový orgán komunistické strany, stejně jako ona, plně na vlně normalizačního 

„zklidňování poměrů“ a s ním souvisejících kroků, proto oddaná pomoc v podobě 

informování veřejnosti o podobných výstupech, jakož i jejich ospravedlňování a 

vysvětlovaní, v roce 1970 již veřejnost nepřekvapovalo. Rudé právo bylo vnímáno, tak 

jako před rokem 1968 opět jako „hlásná trouba KSČ“, a občané k němu tak i přistupovali. 

 

3.2 Metodologická východiska 

Vzhledem k tomu, že byl v následující části práce ke zkoumání periodik (Rudého 

práva a Prager Volkszeitung) aplikován kvalitativní výzkum, konkrétně v podobě 

zakotvené teorie, budou na následujících řádcích stručně představena metodologická 

východiska tohoto typu výzkumu. 

Anselm Strauss a Juliet Corbinová ve své společné publikaci představují metodu 

zakotvené teorie, jakož i kvalitativní výzkum a konstatují: „Termínem kvalitativní výzkum 

rozumíme proces, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných 

způsobů kvantifikace.“
109

 Jeho prostřednictvím je možné získat kritickou analýzu daného 

problému a platné a spolehlivé údaje, relevantní pro zkoumaný problém. Aplikací 

kvalitativního výzkumu je možné získat detailní informace nutné k porozumění jevu, jenž 

nebyl předtím blíže prozkoumán, popř. i nové pohledy na již dříve sledované jevy.
110

  

Jan Hendl, který se ve své obsáhlé publikaci rovněž věnuje kvalitativním 

výzkumným metodám, používá paralelu k detektivnímu výzkumu: „Výzkumník vyhledává 

a analyzuje jakékoli informace, které přispějí k osvětlení výzkumných otázek, provádí 

deduktivní a induktivní závěry.“
111

 Běžně tak výzkum probíhá následujícím způsobem: 

výzkumník na samém začátku zvolí téma a vymezuje základní výzkumné otázky, které 

však může během sběru a analýzy dat dále modifikovat popř. doplňovat k nim další. 

Během výzkumu dochází rovněž k tvorbě hypotéz.  

Pokud jde o srovnání kvalitativních metod s kvantitativními, hovoří J. Hendl 

                                                 

109
 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 80-85834-60-X., s. 10. 
110

 Ibidem, s. 11. 
111

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9., s. 46. 



 

 

42 

v případě kvantitativního výzkumu o výzkumu analytickém a výzkum kvalitativní pokládá 

za systematický: „Analytický přístup se snaží porozumět několika málo vybraným 

proměnným. Systematický přístup představuje pokus zachytit všechny proměnné v jejich 

interakci mezi sebou v rámci komplexního prostředí.“
112

 Velmi ilustrativní je vysvětlení 

Tomáše Trampoty, který upozorňuje, že kvantitativní výzkum zpravidla odpovídá na 

otázku „Kolik?“, zatímco kvalitativní typ výzkum na otázku „Jak?“.
113

 

J. Hendl rovněž poukazuje na nevýhody kvalitativního výzkumu, mezi nimiž 

zmiňuje jeho subjektivitu, ale i pružný a nestrukturovaný charakter, kvůli němuž není 

možné ho replikovat (oproti kvantitativnímu výzkumu). V neprospěch kvalitativního 

výzkumu podle něj dále hovoří i to, že získaná znalost zpravidla není zobecnitelná na 

populaci popř. jiné prostředí, což je dáno mj. nedostatečným počtem údajů pro zobecnění a 

rovněž se obtížně provádí predikce. Kvalitativnímu výzkumu bývá též vytýkána 

netransparentnost výzkumného procesu, což je však zapříčiněno i mnohem složitějším 

popisem výzkumného procesu, než je tomu u kvantitativního výzkumu, pro jehož popis 

zpravidla v případě omezeného rozsahu příspěvků do odborných periodik ani nemůže být 

nabídnut prostor.
114

 

  

3.2.1  Zakotvená teorie 

Z mnoha typů kvalitativní analýzy byla pro tuto stať zvolena zakotvená teorie, 

kterou J. Hendl vysvětluje následovně: „Pojem neoznačuje nějakou určitou teorii, nýbrž 

určitou strategii výzkumu a zároveň způsob analýzy získaných dat.“
115

 A. Strauss a J. 

Corbinová tuto teorii definují: „Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze 

zkoumání jevu, který reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně 

ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto 

údajů. Proto se shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. 

Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí 
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a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.“
116

 

Cílem výzkumu založeného na metodě zakotvené teorie, je návrh teorie pro 

fenomény v dané zkoumané situaci. Vznikající teorie je zakotvena v datech, jež jsou 

získávána v průběhu studie. J. Hendl nabízí výčet specifických charakteristik, jimiž se 

postup zakotvené teorie vyznačuje: „poskytuje explicitní procedury pro vytváření teorie, 

poskytuje postupy pro provedení studie, jež bude pružná a zároveň systematická a 

koordinovaná, poskytuje explicitní procedury pro analýzu kvalitativních dat, je užitečný 

především v aplikovaných oblastech výzkumu a v oblastech, které jsou málo teoreticky 

zpracované, existuje dostatek příkladů použití tohoto přístupu.“
117

 

Přesto, že je možné díky postupům zakotvené teorie vytvořit k danému problému 

vlastní teorii, nejedná se o jediný možný cíl její aplikace. A. Strauss s J. Corbinovou 

upozorňují rovněž na možnost použití zakotvené teorie za účelem vytvoření tematické 

analýzy či rozvoje pojmů v rámci zkoumané problematiky.
118

 

Samotná analýza neboli kódování zakotvené teorie „představuje operace, pomocí 

nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými způsoby. Je to 

ústřední proces tvorby teorie z údajů.“
119 

Analýza se skládá ze tří hlavních typů kódování: 

otevřené, axiální a selektivní kódování. Kóduje se zpravidla v uvedeném pořadí, nicméně 

hranice mezi typy kódování jsou vágní a často se překrývají.  Zároveň není třeba použít 

všechny typy – ve výše uvedeném případě, kdy prioritou výzkumníka není tvorba nové 

teorie, ale např. tvorba tematické analýzy, není již třeba selektivního kódování. 

V rámci otevřeného kódování dochází k označování a kategorizaci pojmů pomocí 

rozebrání údajů z daného materiálu na samostatné části, které jsou následně prostudovány 

a jejich porovnáním jsou zjišťovány podobnosti a rozdíly a mezi nimi. Jednotlivé jevy jsou 

tedy nejprve označovány a následně propojovány s ostatními, resp. sdružovány do 

kategorií, které mohou obsahovat další subkategorie.
 120

 Tyto kategorie by měly být 

označeny vhodnými, pokud možno co nejvýstižnějšími názvy, které mají přímou souvislost 

s v nich obsaženými údaji, nicméně vykazují jistý odstup a abstrakci.
121
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Po vytvoření prvotních kategorií v rámci otevřeného kódování následuje kódování 

axiální:  „Soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu 

uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi.“
122

 

Opět zde dochází k redefinici kategorií a jejich doplňování a upřesňování vztahů 

mezi kategoriemi a subkategoriemi. Jak již bylo zmíněno výše, kroky zakotvené teorie 

nemají závazné pořadí a dochází k nim na základě vyhodnocení výzkumníka v libovolné 

fázi výzkumného procesu:  „Ačkoli otevřené a axiální kódování jsou odlišné analytické 

postupy, badatel se při reálné analýze neustále pohybuje mezi oběma typy kódování.“
123

 

Následuje třetí typ kódování: „Selektivní kódování je proces, kdy se vybere jedna 

centrální kategorie, která je pak systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. 

Tyto vztahy se dále ověřují a kategorie, u nichž je to potřeba, se dále zdokonalují a 

rozvíjejí.“
124

 Tento krok se opět v mnohém shoduje s kroky předešlých kódování, jen se 

opět jedná o abstraktnější úroveň analýzy. Dochází zde však zároveň ke vzniku centrální 

kategorie v podobě ústředního jevu, kolem něhož se všechny ostatní kategorie integrují. 

V návaznosti na výše popsaný proces hledání nových souvislostí mezi pojmy, 

kategoriemi a subkategoriemi jsou vytvořeny podmínky pro vznik teorie zakotvené v 

datech získaných během studie.  

 

3.2.2 Aplikace metody zakotvené teorie 

Při výběru metodologického přístupu pro tuto práci sehrála zásadní roli znalost 

historie socialistického Československa. Již před počátkem zkoumání bylo evidentní, že 

dojde ke zkoumání drobných nuancí mezi periodiky, které by nebylo možné aplikací 

kvantitativní výzkumné metody účinně postihnout. Zároveň je třeba podtrhnout, že se 

práce zabývá především formou interpretace. Právě z důvodu existence předpokladu, že 

informace ve zkoumaných periodikách nebudou zásadně obsahově odlišné, se od začátku 

jevila jako výrazně přínosnější kvalitativní metoda, jež umožňuje detailnější zkoumání 

jevů.  

Z množství metod kvalitativního výzkumu byla zvolena zakotvená teorie. 
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Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu je především komparace čtyř individuálně 

analyzovaných částí,
125

 jevila se zakotvená teorie jako velmi přehledná a spolehlivá 

metoda, na jejímž základě bude možné části kvalitně porovnat. Práce si nekladla za cíl 

tento postup využít až do fáze selektivního kódování, kdy dochází ke vzniku nová teorie, 

nýbrž kvalitně rozdělit kategorie jevů v rámci axiálního kódování. Za hlavní výhodu tohoto 

analytického přístupu lze označit fakt, že umožnil držet se předem daného rámce, při jehož 

dodržení bylo možné se ve všech čtyřech částech zkoumání neodchylovat od předem 

daného schématu, což dovolilo následnou komparaci. Aplikace zakotvené teorie na 

historické prameny se ukázala být velmi přínosnou rovněž, pokud jde o „odpoutání se“ od 

primárních znalostí dějin. Byly sledovány interpretace periodik bez ohledu na známé 

historické souvislosti, které byly v návaznosti na zakotvenou teorii řazeny do kategorií a 

subkategorií. Proto bylo možné sledovat zcela jiné aspekty, než by tomu bylo např. u 

historického výzkumu, tedy i než je tomu v první části této práce.  

Zakotvená teorie byla aplikována na celkem 100 článků, z nichž většina spadala do 

období roku 1968. To bylo dáno větší pestrostí informací v této periodě, tedy bylo 

k teoretické saturaci třeba více jednotek než v období následujícím. Tehdy naopak velmi 

často docházelo k tomu, že se informace (i obraty) ve článcích do značné míry kryly, a to 

nejen v případě jednotlivých periodik. Opakovaně bylo zaznamenáno, že články z 

oficiálního tiskového orgánu Komunistické strany Československa měly v podstatě totožný 

obsah, jako ty otištěné v německy psaném periodiku. Rovněž lze konstatovat, že více 

článků (cca dvě třetiny) bylo zkoumáno z Rudého práva, důvodem je fakt, že tento deník 

informace zpracovával detailněji a v rozsáhlejších příspěvcích, proto opět bylo dosažení 

teoretické saturace složitější, než u Prager Volkszeitung. 

Ambicí stati byla komparace výše zmíněných čtyř částí mezi sebou na základě 

zakotvené teorie aplikované na každý segment zvlášť a následné porovnání výsledků mezi 

nimi. Výsledky tohoto porovnání byly následně komparovány se stanovisky plynoucími z 

 historického výzkumu, který byl proveden v první části práce, a veškeré poznatky byly 

následně zaznamenány v závěru celé práce. 
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 Preciznější popis těchto částí viz následující kapitola. 
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3.3 Výzkumné otázky a cíle výzkumu 

Analytická část této práce si položila hlavní výzkumnou otázku: Jakým způsobem 

interpretovala periodika Rudé právo a Prager Volkszeitung vpád vojsk Varšavské smlouvy 

a s ním spojené události srpna 1968?  

Pro kvalitativní obsahovou analýzu byly vybrány články, které se k vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy jakkoli tematicky vyjadřovaly. Kritériem nebyl ani druh textu, ani 

komplexní zachycení tématu. Naopak byla vítána co největší rozmanitost těchto příspěvků.  

Díky tomuto přístupu bylo možné obsáhnout interpretace širokého rozsahu témat s invazí 

vojsk spojených, díky čemuž vznikly kvalitní podklady pro provedení zakotvené teorie. 

Protože se výzkum zabývá interpretací událostí uvedenými periodiky, byly zohledněny 

pouze příspěvky (popř. části příspěvků), které byly vytvořeny redakčně. Na základě této 

selekce došlo k vyloučení hojně zastoupených převzatých projevů (zpravidla představitelů 

státu/strany), článků ČTK, popř. čtenářských dopisů. V případě těchto přípěvků byl brán 

v úvahu pouze fakt, že se o dané události na stránkách periodika informuje, nikoli však 

použité argumenty. 

Hlavní výzkumná otázka je dále rozvedena podotázkou: Jakým způsobem 

interpretovala zkoumaná periodika vpád vojsk Varšavské smlouvy bezprostředně po 

invazi? Na základě toho, že ke vstupu vojsk na území Československa došlo v noci z 20. 

na 21. srpna 1968, byla uvedená periodika zkoumána od 21. srpna, kdy vyšlo kromě 

řádného vydání Rudého práva také vydání mimořádné, které se těmito událostmi již 

zabývalo. Články v uvedených periodikách byly tedy zkoumány od 21. srpna, dokud 

nedošlo k teoretické saturaci. Příspěvky záměrně nebyly voleny výhradně chronologicky - 

v případě Rudého práva, které jakožto deník vydalo značné množství přípěvků by tak 

docházelo k tomu, že by za německy psaným periodikem Prager Volkszeitung 

vycházejícím jako týdeník, časově zbytečně pokulhávalo. Již po několika desítkách 

analyzovaných článků totiž bylo jasné, že se blíží teoretická saturace – kdyby byl použit 

výhradně chronologický postup, došlo by k tomu, že by zkoumání Rudého práva skončilo 

ještě před datem, kdy by vůbec vyšel první výtisk Prager Volkszeitung reflektující vpád 

vojsk Varšavské smlouvy.  

Na tomto místě je třeba podotknout, že při znalosti historických faktů bylo jasné, že 

sledování příliš dlouhého časového úseku po invazi by bylo kontraproduktivní. Způsob 
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informování o událostech se totiž musel nutně začít měnit se změnou kurzu státu a tedy i 

redakcí. Články tak byly zkoumány v případě Rudého Práva do 4. září 1968, kdy 

docházelo v redakci k prvním změnám
126

 a v případě Prager Volkszeitung (z důvodu 

menšího počtu vydání týdeníku) do 20. září 1968, do kdy rovněž přetrvával stále stejný 

kurz. 

Ke komparaci výsledků aplikace zakotvené teorie na obě periodika směřuje otázka: 

Odlišovaly se od sebe způsoby interpretace vpádu vojsk Varšavské smlouvy publikované 

bezprostředně po této události v periodicích Rudé právo a Prager Volkszeitung? Pokud 

ano, v čem tyto odlišnosti spočívaly? Tyto otázky nevyzývají ke komparaci náhodných 

periodik, nýbrž jejich relevance spočívá v tom, že se jedná o srovnání rétoriky oficiálního 

tiskového orgánu Komunistické strany Československa, Rudého práva a periodika 

německé menšiny žijící na československém území. Vzhledem k tehdejšímu soustavnému 

sledování, zda u příslušníků německé menšiny nedochází k formám „nacionalismu“, 

„revanšismu“, „pravičáctví“ atd., je velmi přínosné porovnat, zda se interpretace událostí 

odchyluje od rétoriky Rudého práva či nikoli. 

Další výzkumné otázky se týkají roku 1969: Jakým způsobem interpretovala 

zkoumaná periodika invazi vojsk Varšavské smlouvy v souvislosti s jejím výročím? V této 

souvislosti zájem výzkumu směřuje nejen ke zjištění, zda se s ročním odstupem změnila 

interpretace srpnových událostí, ale souvisí také s akcemi, které byly v této souvislosti 

plánovány. Pozornost je v tomto případě věnována dvěma rovinám informací – co se stalo 

21. srpna 1968 a co se děje 21. srpna 1969 v souvislosti s tímto výročím.  

Logicky navazují poslední otázky: Odlišovala se od sebe zkoumaná periodika ve 

způsobu interpretace invaze vojsk Varšavské smlouvy v souvislosti s jejím výročím? 

Pokud ano, v čem tyto odlišnosti spočívaly? Tyto otázky mají ambici zjistit, zda v případě, 

že došlo k obratu v interpretaci zkoumaných událostí, stalo se tomu v případě obou 

periodik stejně, či zda jejich interpretace vykazují nějaké diference. Zájem výzkumu 

samozřejmě směřuje opět i k informování o výročních akcích. 

Zakotvená teorie byla tedy aplikovaná zvlášť ve čtyřech samostatných analýzách: 

Rudé právo 1968, Rudé právo 1969 a Prager Volkszeitung 1968 a Prager Volkszeitung 
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 Tyto změny nicméně ještě obsahově nevedly k zásadnímu obratu. Blíže viz kapitola Rudé právo v letech 

1968 a 1969. 
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1969. Výsledky všech provedených analýz byly následně také komparovány v návaznosti 

na výše zmíněné výzkumné otázky. 

 

3.4 Výsledky výzkumu 

Zakotvená teorie byla pro výzkum zvolena primárně z důvodu systematické 

komparace rétoriky deníku Rudé právo v období následujícím po 21. srpnu 1968 

s interpretací událostí tímto deníkem ve stejném období následujícího roku a srovnání 

příspěvků týdeníku Prager Volkszeitung ze stejných období. K tomuto účelu by zmíněná 

teorie dobře posloužila za využití otevřeného a následně axiálního kódování, kdy vznikají 

kategorie a subkategorie, díky nimž je možné interpretace zvolených periodik v daných 

časových úsecích komparovat. Při kódování bylo často používáno tzv. in vivo kódů, které 

se pro četnost specifických obratů v analyzovaných textech často ukázaly jako 

nejpřehlednější. Po dokončení axiálního kódování však došlo k tak přehlednému provázání 

subkategorií a kategorií, které se evidentně vztahovaly k ústřednímu jevu, že by bylo 

ochuzením výzkumu z těchto centrálních kategorií nevycházet. Kromě toho, že 

přinejmenším v jednom případě je tato centrální kategorie mírně řečeno paradoxní, není 

bez zajímavosti ani fakt, že jsou ústřední jevy ve zkoumaných periodikách ve stejných 

časových úsecích vždy totožné. 

Ústředním jevem, který vznikl v obou periodikách ve zkoumaném období roku 

1968, byl pojem „jednota“. S přihlédnutím k historické zkušenosti se nejedná o velké 

překvapení, protože v dobách krize je snaha o jednotu státu/národa běžná a zajištění 

jednoty lidu je v podobných obdobích klíčovým pilířem státu. V tomto případě však není 

bez zajímavosti, že se tento pojem dostal do samotného centra všech sdělení.  

Kromě toho, že pojem jednota sám o sobě v příspěvcích zazníval, byl jako centrální 

kategorie zvolen především vzhledem k tomu, že přímo zastřešuje pojmy jako vlastenectví, 

solidarita, důvěra v legální vedení státu a komunistické strany a nepřímo se váže i na výzvy 

ke klidu, společné pocity křivdy, odhodlání mnohdy spojené s odvahou, hledání zastání v 

zahraničí, vysvětlování situace vojákům v ulicích i na jednáních v Moskvě či společnou 

snahu o „polednový socialismus“.  

V případě menšinového periodika docházelo oproti Rudému práva k jedinému 
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rozdílu, který je dán právě charakterem tohoto týdeníku. Z jeho textů jsou úplně stejně jako 

z příspěvků Rudého práva evidentní výzvy k jednotě, jakož i její deklarace, avšak je 

znatelný odstup v tom smyslu, že menšina stojí po boku většiny, menšina je odhodlána 

pomoci většině, jak bude v jejich silách, dokonce zaznívají i výhody stmelení s většinou, 

které se promítnou do společné budoucnosti. Zároveň proto, že je periodikum určeno 

čtenářům z řad této menšiny, dochází i ke schůzím německých občanů, na nichž ve svém 

jazyce získávají informace o dění ve státě a mají možnost o něm diskutovat. Tímto 

způsobem je tedy možné hovořit navíc o jednotě německé menšiny (jejíž především starší 

členové neovládali český jazyk), která na těchto schůzích následně deklarovala (např. 

formou dopisů směřovaných představitelům státu/strany) právě svou jednotu s většinovou 

společností. 

Jak bylo naznačeno výše, jedna z centrálních kategorií je opravdu paradoxní, jedná 

se o pojem „pravda“. Ten se totiž stal ústředním motivem sdělení z roku 1969. Pravdu, 

v podobě reinterpretace událostí, se čtenáři ve vztahu k výročí srpnových událostí 

„dozvídali“ při každé příležitosti – pravda o tom, co předcházelo vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy, pravda o „tragickém stavu“ tehdejšího ÚV KSČ, který kromě toho, že „tajil 

pravdu před lidmi“ ve snaze získat popularitu, údajně záměrně překrucoval informace.  

Pravdu se však dozvídáme také od soudruhů z nejrůznějších pracovních kolektivů 

po celé republice, kteří přinášejí rok stará svědectví a v souvislosti s nimi vyzývají ostatní 

pracující k ignorování „rozvratníků“, kteří se snaží vyvolat chaos. Odhalena je také pravda 

o lidech, kteří se kolem 21. srpna snaží o demonstrace proti aktuální situaci. Jejich aktivity 

jsou vykládány jako akce motivované zahraničními provokatéry, kteří strhávají na svou 

stranu kromě vandalů také naivní mladé lidi. Za pravdu je rovněž považováno tvrzení, že 

naprostá většina lidí tyto činy odmítá a stojí pevně za státními orgány, jakož i za Veřejnou 

bezpečností, Lidovými milicemi a Československou lidovou armádou, které jsou 

připraveny tvrdě zakročit. Na pravdu je skutečně v článcích upozorňováno enormně – je 

stále podtrhováno, že se konečně dozvídáme pravdu, jsou kladeny návodné otázky, na 

které je následně odpovídáno, teze jsou podkládány tvrzeními mnoha lidí atd. 

Ve zkoumaném období roku 1969 Prager Volkszeitung nevykazuje v interpretaci 

událostí prakticky žádné odlišnosti. Pro aktuální situaci nabízí totožné interpretace jako 

Rudé právo. Za zmínku však stojí fakt, že nenabízí žádný zevrubný článek, který by 

„uváděl na pravou míru“ události srpna 1968. Rudé právo totiž nabízí mnohastránkové 
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analýzy zabývající se touto problematikou. Německy psané periodikum svůj postoj 

deklaruje odkazem na jeden z těchto článků oficiálního tiskového orgánu Komunistické 

strany Československa, do vlastní analýzy se však nepouští. 

Analýza došla k závěru, že se interpretace událostí spojených s vpádem vojsk 

Varšavské smlouvy v obou periodikách zásadně změnila. Od výzev k jednotě obyvatel a 

článků vyzývajících ke klidu a důvěře ve státní a stranické představitele, kteří situaci 

vysvětlí v Moskvě a chyba bude následně napravena, dochází k naprostému obratu. 

Dozvídáme se, že lid byl klamán a přichází zcela nová interpretace srpnových událostí. 

Lid, který se snaží „sjednocovat“ na náměstích, je nyní označován za vandaly a jinak 

dehonestován.  

Při srovnání obou periodik naopak dochází analýza pouze k minimálním rozdílům, 

které není možné považovat za odlišnou interpretaci událostí. Tyto nuance jsou způsobeny 

mnohem spíše než jiným pohledem na sdělované skutečnosti odlišným charakterem 

periodika, které nejen, že není „mluvčím strany“, ba naopak je určen velmi specifickému 

publiku v podobě německé menšiny žijící v Československu, což zapříčiňuje onu „dvojí 

jednotu“ zmiňovanou výše – jednotu německých obyvatel, která deklaruje jednotu s lidem 

Československa „všech národností“. 

 

3.5 Rozbor výsledků výzkumu 

Následující část práce se podrobněji zabývá samotným průběhem výzkumu. Jsou v 

ní představeny kategorie axiálního kódování, a jejich vzájemné vazby. Za účelem 

demonstrace dobového projevu i jako doklad pestrosti kategorií jsou rovněž prezentovány 

citace z analyzovaných článků. 

 

3.5.1 Rudé právo – zkoumané období z roku 1968 

Jak již bylo uvedeno výše, centrální kategorií pro zkoumané články Rudého práva 

ze srpna a září 1968 je jednota. Jednotu lze vnímat v příspěvcích v opravdu  mnoha 

rovinách.  Jednotu vyjadřují např. články, ve kterých redakce oslovuje „všechny občany“, 

je v nich dodáván důraz užitím vokativu, popřípadě jsou psány v první osobě množného 
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čísla
127

  nebo kombinací obojího v nadpisu článku „Nekapitulujeme!“.
128

 Často jsou 

používány také termíny jako „lid“ – „lid má proč být rozhněván“
129

 – podobné obraty lze 

opět vnímat jako podněcování jednoty, protože každý čtenář je součástí lidu a má tedy 

důvod být rozhněván v pospolitosti s ostatními. Z opačné strany lze pozorovat jev 

sjednocování v případě výzvy „nenechme se nikým rozvracet“
130

 či v článku „Zrádcovská 

skupinka“
131

, který je zakončen slovy „Vyskytli se zrádci, buďte bdělí!“ opět stavějící 

čtenáře do role příslušníka většiny, jehož se „skupinka“ snaží zradit. Specifickou výzvou 

k jednotě je hojně používané heslo: „Jsme s vámi, buďte s námi!“,
132

 které bylo poprvé 

použito ve zcela jiné situaci, avšak ve stejné souvislosti v roce 1945. Jedná se o výzvu 

k jednotě, jež je v tomto případě navíc o to silnější že připomíná tehdy ještě velmi živé a 

okupací vojsky Varšavské smlouvy navíc znovu vzkříšené vzpomínky na konec druhé 

světové války. 

Zdůraznění jednoty napříč regiony je patrné v článcích, které nabízejí výčet míst po 

republice, ze kterých jsou líčeny jednotlivé situace při konfrontaci občanů s okupanty.
133

 

Všechny se vyznačují nelibostí občanů, kterou však dávají najevo v poklidu, zpravidla 

diskusí s vojáky.  

Jednotu napříč profesemi demonstrují „Rezoluce ze závodů, ústavů a pracovišť, 

Hlas lidu“.
134

 V článku se dokonce hovoří o tom, že otištěné rezoluce mají shodný tón se 

všemi československými pracovišti. Rovněž příspěvek s příznačným názvem „Jednotná 

generální stávka, Politický protest proti okupantům“
135

 hovoří o svobodném rozhodnutí 

podniků přerušit na hodinu práci na protest proti okupaci. 

Jednota napříč generacemi je ilustrována např. popisem situací v jednotlivých 

obcích, kde se „sešli mladí i staří, aby diskutovali s vojáky“.
136

 Také popis dění na 

Václavském náměstí ve čtvrtek 22. srpna 1968, kdy se sešli především mladí lidé na 

protest proti okupaci, dokládá sepětí generací. Příslušníci Veřejné bezpečnosti mladé lidi 
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 Rudé právo, 21. 8. 1968, Redakční kolektiv RP. 
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 Rudé právo, 22. 8. 1968, Nekapitulujeme!. 
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 Ibidem. 
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 Rudé právo, 4. 9. 1968, Reality našeho života. 
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 Rudé právo, 24. 8. 1968, Zrádcovská skupinka. 
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 Heslo bylo použito např. ve vydání Rudé právo, 4. 9. 1968 ve článku Důvěra a podpora legálním 

stranickým a státním orgánům. 
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 Rudé právo, 22. 8. 1968, Včera v kraji. 
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 Rudé právo, 22. 8. 1968, Rezoluce ze závodů, ústavů a pracovišť, Hlas Lidu. 
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 Rudé právo, 22. 8. 1968, Včera v kraji. 
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údajně „tátovským hlasem“ vyzývali „Kluci neblbněte, rozejděte se, nač okupantům dávat 

záminku, to chtějí…“.
137

 

Poslední zmiňovaný případ s Veřejnou bezpečností zároveň poukazuje i na další 

aspekt jednoty, která je v tomto výčtu záměrně oddělena i od „jednoty napříč profesemi,“ a 

to jednotu bezpečnostních složek stojících v opozici proti okupantům. Nejedná se o stejný 

případ jako v případě dalších profesí, protože tyto složky jsou běžnými občany v krizové 

situaci vnímány ve zcela jiném kontextu. V tomto duchu bylo zaznamenáno hned několik 

článků, jmenujme ještě „Zatýkání na hlavní správě VB“,
138

 kde je popisován příjezd 

příslušníků NKVD, kteří údajně nezískali na svou stranu nikoho z členů československé 

Státní bezpečnosti. 

Na předešlou kategorii volně navazuje jednota lidu a jeho představitelů, která je jak 

co do významu, tak co do početního zastoupení článků velmi významná. Nejčastějším 

obratem používaným v této souvislosti je „důvěra ve vedení státu a strany“, k jeho užití 

dochází velmi často, a to i v souvislosti s drobnými zmínkami o činnosti vrcholných 

politiků, zpravidla také po odcitování jejich projevů, když si na závěr článku vezme slovo 

redakce, jako je tomu v případě příspěvku „Soudruh Svoboda je s námi“, který ve svém 

závěru konstatuje, že „jednota lidu a jeho představitelů se nedá ničím nahradit“.
139

 Kromě 

nebývalého apelu, znatelného z těchto článků překvapí současného čtenáře také 

mimořádná srdečnost směřovaná k těmto představitelům, která dnes není v souvislosti 

s politickými představiteli běžná. Dočítáme se o „dopisech ze srdce“,
140

 adresovaných 

stranickým a státním představitelům ze strany lidu, ale i obraty jako „naši milovaní 

představitelé“.
141

 V představitele lidu je vkládána nejen velká důvěra, ale především 

evidentně také všechny naděje. Jsou jim připisovány vlastnosti jako odvaha, pevnost a 

neochvějnost při hájení zájmů lidu. S tím souvisejí neustálé výzvy veřejnosti ke klidu – 

panuje přesvědčení, že se celá situace nejsnadněji vyřeší, nebude-li společnost klást odpor, 

tím podle mnohých článků
142

 bude demonstrovat, že je v Československu stabilní politická 

situace a jeho představitelé mezi tím v Moskvě vše v klidu vysvětlí. Právě vysvětlování je 

dalším hojně skloňovaným termínem, a to jakožto mírumilovná forma odporu sjednocené 
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veřejnosti. Lidé v prvních dnech okupace s vojáky hovořili zcela spontánně a snažili se jim 

vysvětlit, že se v Československu neděje nic, k čemu by byla potřeba jejich pomoc. 

Jednotlivé články se různí v názoru na tyto diskuse – jedni se domnívají, že má smysl – 

např. v sérii vícekrát citovaných článků „Včera v kraji“
143

 zaznívá důležitost komunikace 

s vojáky hned několikrát – v souvislosti s neinformovaností mladých vojáků, kteří se podle 

článku z Frýdku-Místku domnívají, že je Československo napadeno Spolkovou republikou 

Německo a USA, ale dokonce i v souvislosti s údajným dojetím sovětského důstojníka 

poté, co při ostravské diskusi pochopil, že diskutující jsou řádní komunisté. 

S představiteli lidu – tedy státními a stranickými také úzce souvisí sjednocení na 

myšlenkách polednového socialismu. I přes sjednocování lidu proti okupantům se totiž 

stále jednalo o onen „dubčekovský“ socialismus s lidskou tváří, který byl již od ledna 1968 

prosazován a který byl nadále vyžadován. Ve všech deklaracích skupin občanů napříč 

společností, jak již byly zmiňovány výše, je tento „polednový kurz“ vyžadován, např. 

„nedáme si vzít svobodu, suverenitu, socialismus“.
144

 Mnohokrát je poukazováno na fakt, 

že socialismus v Československu dosud nebyl ohrožen, naopak: „Okupace je ve více než 

stoletých dějinách dělnického hnutí nejzávažnějším úderem proti socialismu.“
145

 Zajímavá 

je formulace zahájená historickou konotací související s XIV. sjezdem KSČ: „Komunisté 

se postavili proti Mnichovu 1938 a i dnes jsou na straně národa. Bojují za svobodný 

socialistický rozvoj naší vlasti.“
146

 Při ohlédnutí za událostmi v roce 1969 bude obzvlášť 

rezonovat: „Strana nadále vede lid, nastalou situací jen upevnila svou pozici.“
147

 

Specifickou formou jednoty lidu je jistě také vlastenectví. V mnoha článcích jsou 

zmiňovány národní aspekty jako výzvy „nemůžeme ustoupit už kvůli historii naší země“
148

 

či např.: „diskutující plačící lidé s trikolórami v klopách“.
149

 Vlastenectví se zde přirozeně 

objevuje v souvislosti s vojsky narušujícími suverenitu státu, je logickým důsledkem 

sjednocení proti nepříteli zvnějšku.  

Celkově lze vpád vojsk Varšavské smlouvy na naše území z analyzovaných článků 

vnímat jako nepochopitelnou křivdu na Čechoslovácích. Hojně jsou v souvislosti s ním 
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zmiňovány konotace s koncem druhé světové války, buď s dojetím,
150

 ale často je směrem 

k okupantům používáno i ironických poznámek: „Tentokrát nedostanou kytky, leda že by 

odjeli.“
151

 Ironický je samotný název článku „Pověsti z Moskvy“,
152

 jenž pojednává o 

propagandě probíhající na území SSSR obhajující okupaci Československa. Vtipným 

koncem disponuje vícekrát citovaný obsáhlý článek „Stojíme za vedením naší strany“,
153

 

který si v návaznosti na zmínky o české historii půjčuje také citát Jana Žižky z Trocnova, 

když uvádí: „Přátel se nelekejme, na množství nehleďme.“ Naopak na nekompetenci 

současných sovětských armádních představitelů naráží název článku pojednávající o 

jednotkách okupujících Československo: „Generál Ivanov neví“.
154

 

Ve chvílích narušení státní suverenity není překvapivé hledání zastání v zahraničí. 

Především v prvních dnech okupace jsou velmi časté články reflektující reakce na okupaci 

Československa v zahraničí, a to napříč světonázory. Prakticky stejného obsahu jsou 

články typu: „Podpora Rumunska“,
155

 „Rozhořčení v Itálii“,
156

 „Prohlášení Josipa Broze 

Tita“,
157

 „Proti duchu Bratislavy“
158

 – jednotlivé země dávají najevo svůj nesouhlas 

s okupací Československa. Bez zajímavosti není fakt, že byl otištěn celý článek věnovaný 

USA, které se vyslovují proti okupaci a zároveň upozorňují, že se jedná o zvýšení napětí 

mezi Východem a Západem a vyzývají SSSR ke stažení vojsk. Američané podle článku 

„vyjadřují vřelé sympatie“
159

 a v New Yorku dokonce probíhají demonstrace. Důraz na 

vážnost situace kladou také články zabývající se OSN a jeho tehdejším generálním 

tajemníkem U Thantem.
160

 OSN údajně řeší, zda svolat radu bezpečnosti a jeho generální 

tajemník přizpůsobuje svůj program událostem v Československu. 
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3.5.2 Prager Volkszeitung – zkoumané období  z roku 1968 

Hned v úvodu je třeba konstatovat, že kategorie kódování se do značné míry 

prolínají s těmi, které již byly uvedeny v případě periodika Rudé právo, což je také 

důvodem, proč jejich popis níže bude méně rozsáhlý. Následující text spíše upozorňuje na 

odlišnosti oproti interpretaci druhého zkoumaného periodika, tedy Prager Volkszeitung, 

nabízí zajímavé citace, ale nevysvětluje opakovaně výše zmíněné jevy. 

Stejně jako u shodného období v případě již popsaného ústředního deníku KSČ, i 

německy psané periodikum provází ústřední jev v podobě jednoty. Právě tohoto pojmu se 

také týká největší specifikum tohoto periodika. Jednota je zde vnímána jednak totožně jako 

je popsáno v kapitole výše, tedy jako jednota československého lidu. Tomuto výkladu 

odpovídá například samotný název článku, jenž je doslovným překladem hesla: „Jsme 

s vámi, buďte s námi!“, tedy „Wir sind mit euch – seid mit uns!“,
161

 či článek snažící se 

hledat ve složité situaci pozitiva do budoucna, který zmiňuje „větší jednotu při budoucí 

společné práci pro společnost“.
162

 První zmiňovaný článek stojí v této souvislosti za 

zmínku i proto, že se v něm hovoří o jednotě až ve smyslu vlastenectví, v souvislosti s 

československými Němci nosícími hrdě trikolóru. 

Druhá poloha jednoty spočívá ve faktu, že jsou němečtí obyvatelé žijící na 

československém území národnostní menšinou, což nepochybně vnímají jako součást své 

identity. Proto je z článků zpravidla patrná nejprve sounáležitost s menšinou a jako další 

stupeň sounáležitost této minority s dalšími ve státě, jakož i s většinovou společností. To 

však nic nemění na faktu, že je jednota ústředním motivem článků. V již zmiňovaných 

článcích, které hovořily o jednotě obecně, lze najít v jiných částech také obraty jako: 

„Němci v jednotě s ostatními občany“
163

 či „jednota lidu všech národností“,
164

 v dalším 

článku je citován předseda Národního shromáždění Smrkovský, který v jednom ze svých 

projevů hovoří o jednotě lidu všech národností.
165

 

Pokud Rudé právo sumarizovalo vyjádření jednoty zprostředkované jednotlivými 

(výše popsanými) skupinami obyvatel, německá menšina je jednou ze specifických skupin 

občanů. Právě proto zde dochází k obratu a díky Prager Volkszeitung jsme svědky 
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takovéto deklarace sepsané v rámci jednoho z přípravných výborů vznikající německé 

kulturní organizace. Článek, prostřednictvím něhož je tato deklarace směřovaná prezidentu 

republiky uveřejněna, informuje o tom, že na schůzi byly německým občanům 

interpretovány “informace o složité situaci“.
166

 Na tomto místě je třeba podotknout, že se 

mezi německými občany stále nacházeli někteří, především ze starší generace, kteří 

neovládali český jazyk, proto bylo třeba jim události sdělovat v jejich mateřském jazyce 

(podobné diskuse probíhaly na více místech).
167

 Následně, podle článku, na chůzi 

probíhala plodná diskuse a v návaznosti na ni byl sepsán onen dopis prezidentovi, kde se 

opět odrážejí obě výše zmiňované polohy jednoty německých občanů, kteří zaprvé zmiňují 

„socialistický charakter státu s lidskou tváří a podpora demokratického procesu v našem 

společném státě“ a zadruhé „s velkou úctou a láskou spojujeme osud s českým a 

slovenským lidem a s právoplatnými zástupci Svobodou, Černíkem, Dubčekem a 

Smrkovským“. 

Poslední dvě citace dokládají zároveň jednotu lidu a jeho představitelů, jakož i 

sjednocení na myšlenkách polednového socialismu, jejichž projevy se nijak neliší od těch 

otištěných v Rudém právu, nicméně právě obhajoba socialismu s lidskou tváří má v Prager 

Volkszeitung oproti Rudému právu větší početní zastoupení a lze rovněž konstatovat, že 

jsou myšlenky související s tímto tématem více rozpracovány. Například zaznívá, že by 

měla být „socialistická společnost vystavěná na humanistických ideálech“,
168

 v dalším 

příspěvku je zohledněna i zahraniční politika, kde jsou ve větším rozsahu hodnoceny 

zahraničně polické kroky státu, se závěrem, že československá zahraniční politika nikdy 

nebyla jakkoli namířena proti socialistickým zemím a ani členství ČSSR v Radě vzájemné 

hospodářské pomoci ani Varšavské smlouvy nebylo nikdy zpochybněno.
169

 Specifickým 

případem komentářů týkajících se politiky jsou ty, jež se zmiňují o Akčním programu.
170

 

Přesto, že se nejednalo o monotematický dokument, je třeba připomenout, že byl pro 

německou menšinu obzvlášť významný, protože šlo o první písemné potvrzení její 

existence v poválečném Československu. Je proto třeba číst zmínky o akčním programu 

opět také v této souvislosti – např. i v článku otiskujícím dopis prezidentu republiky 

existuje paralela mezi jednotou s  akčním programem -  pisatelé dopisu uvádějí, že „se 
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usnesli udělat vše, co bude třeba pro stát české, slovenské a všech dalších národností, jedná 

se o úkol navazující na Akční program.“
171

 

Na závěr je třeba alespoň zmínit vyjádření pocitu křivdy, jakožto další kategorii, 

která byla ve zkoumaném období roku 1968 evidentně zastoupena, nicméně její 

interpretace se nelišila od výkladu Rudého Práva a byla tedy popsána výše.  

 

3.5.3 Rudé právo – zkoumané období  z roku 1969 

Také při studiu článků souvisejících s ročním výročím vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy a navazujícími událostmi došlo k markantnímu ústřednímu jevu, kterým byly více 

či méně sjednoceny všechny další kategorie. Jedná se o již výše zmíněný termín pravda, 

který je ať již přímou zmínkou nebo podprahově přítomen ve většině příspěvků. Během 

uvedeného ročního období došlo k mnoha změnám a obratům ať již personálním či spíše 

ideologicko-politickým, které měly značný vliv také na tisk. Tento obrat, který v srpnu 

1969 zdaleka ještě není dokonán, nicméně i tak je již poměrně markantně znatelný, je 

důvodem rozporu mezi informacemi publikovanými v tisku v roce 1968 a o rok později. 

Byli si ho samozřejmě vědomi i ideologové a státní představitelé, proto jako řešení zvolili 

„nové vysvětlení událostí“. Byly-li však události vysvětlovány „nově“, bylo zároveň třeba 

v duchu hesla „nejlepší obrana je útok“ poukázat na to, že stará interpretace není platná. 

Napadení původní interpretace událostí se stalo rovněž výhodným, protože mohlo být – a 

také bylo, podáváno jako senzace.  

Příkladem podobného odhalení pravdy byl článek „Jak to bylo v noci z 20. na 21. 

srpna 1968“,
172

 jehož autorem byl reaktor Rudého práva Oldřich Švestka. Jeho mimořádně 

obsáhlý příspěvek zastupuje mnoho kategorií vzešlých z axiálního hodnocení a pro svoji 

výraznou výpovědní hodnotu a demonstrativnost výše zmiňovaného obratu bude rozebrán 

samostatně hned v úvodu této podkapitoly. Článek z dnešního pohledu budí o to větší 

rozhořčení, že O. Švestka byl v době vpádu vojsk Varšavské smlouvy členem ÚV KSČ a 

zároveň jedním z autorů zvacího dopisu. Kromě výzev „Pravdu hledejme ve faktech a 

rozumu“ Švestka tvrdí, že chce objasnit souvislosti proto, „aby se nemusel červenat před 

historií“. Autor článku vysvětluje, že ústřední výbor „pomocí vyslovených lží a nepravd 
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formoval vědomí mnoha lidí a zaváděl je na scestí“, uvádí, že ÚV KSČ byl již delší dobu 

v krizi a „byl rozdělen na dva tábory“, z nichž jeden nahlížel na vývoj v zemi realisticky a 

druhý jej překrucoval. Autor popisuje tehdy převládající skupinu jako agresivní, používá 

termíny jako „vykřikovali“, „označovali za zrádce“, popř. je osočuje z touhy po popularitě, 

„jíž se opíjeli“. O. Švestka rovněž konstatuje, že tehdejší první tajemník ÚV KSČ 

Alexander Dubček byl dlouhodobě informován o nelibosti SSSR související s vývojem 

v Československu a nedodržoval dřívější dohody, mj. byl i nedlouho před vpádem vojsk na 

československé území v kontaktu s prvním tajemníkem KSSS Leonidem Iljičem 

Brežněvem, tudíž o sovětských plánech věděl. Autor článku používá rovněž ironie, když o 

Dubčekovi a jeho blízkých spolupracovnících hovoří jako o „těch šokovaných“ vpádem. 

Zdůrazňováno je utajování zásadních informací před lidem, ke kterému podle autora 

docházelo a které je stavěno do kontrastu s nynějším odhodláním mluvit pravdu. Švestka 

se dále vymezuje proti označování vstupu pěti armád Varšavské smlouvy na 

československé území za agresi, podle jeho názoru k němu došlo „ze zájmů dělnické třídy, 

všeho lidu a internacionálního cítění“ a odmítá, že označování příslušníků intervenujících 

armád za zrádce. Zároveň konstatuje: „Musí se vědět, že naši přátelé v socialistických 

zemích s námi jednali čestně a otevřeně“. O. Švestka rovněž upozorňuje na „pravicová 

média“, jež budou „sama sebou“ kritizována i v dalších článcích. V závěru článku zaznívá 

ještě několik zvučných výroků, jako „Lež pravičáků bude odhalena.“ či „Hra bez pravidel 

nelze hrát, natož mezi státy.“ Poslední výrok by beze vší pochybnosti dával smysl i o rok 

dříve, ale byl by vnímán ve zcela jiném významu. Článek je uzavřen příslibem do 

budoucna, kdy politika už bude jen „poctivá vůči lidem i našim socialistickým přátelům“ a 

bude „jasná a pevná“.  

Švestkův článek z 21. srpna 1969 zřejmě ne náhodně otevřel prakticky všechna 

témata, která jsou v souvislosti se zkoumaným problémem v tisku diskutována. Dále již 

budou rozebírána v souvislosti s jednotlivými kategoriemi axiálního kódování. 

V návaznosti na zmíněný článek lze hovořit o kategorii krize ÚV KSČ, která je 

zmiňována v mnoha článcích jako např. „V závodech měli před rokem jasno“.
173

 Příspěvek 

je jedním ze skupiny článků, které dokládají, že názory, jež panovaly v srpnu 1968, 

nevycházely od pracujícího lidu. V tomto případě „v závodech“ upozorňovali na rýsující se 

problémy a vytýkali ústřednímu výboru strany, že není jednotný a že nezaujal jasné 
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stanovisko,
174

 dokonce zaznívá, že „řízení obrodného procesu se vymklo z rukou ÚV 

KSČ“, což vedlo k rostoucím protisocialistickým tendencím: „…vysmekly se jim opratě 

z rukou a nechali mnoho soudruhů napospas“. Právě fakt, že na krizi ÚV KSČ doplatili 

jednotliví konkrétní řádně smýšlející komunisté, bývá v této souvislosti často akcentován, 

a to i ve formě „osobních příběhů“.
175

  

Právě na krizi ÚV KSČ se váže ignorování antisocialistických tendencí, které je 

rovněž velmi širokou kategorií a není bez souvislosti se zdůrazňováním polarity mezi 

pravdou a nepravdou. Články, které líčí postoje závodů, resp. jejich zaměstnanců v roce 

1968 často zmiňují volání po pravdě „Řekněme si pravdu do očí!“
176

 Pravda se v tomto 

případě pojí s faktem, že jsou „socialisté v závodech v opozici“ a dochází k „aktivizaci 

druhé strany“, „důvěra ve stranu i její vedoucí úloha je ohrožena“. Podle tohoto článku 

dokonce „panovala snaha odsoudit stranu jako zločineckou organizaci s fašistickými 

metodami práce“ a straníkům bylo vyhrožováno oběšením. V souvislosti s ignorováním 

protisocialistických tendencí byly často jmenovány sdělovací prostředky, které byly 

považovány za „zneužívané“ proti státu protisocialistickými silami.
177

 Soudruzi údajně 

nechápali, proč se píše tak málo socialisticky a ptali se, zda jsou vůbec v médiích 

komunisté a proč si neuvědomují svou zodpovědnost.
178

 Bylo-li třeba volit mírnější slova, 

hovořilo se o naivitě a politickém romantismu, svobodě, demokracii a humanismu, tedy 

hodnotách, které mnohé zaslepily, a ti v opojení zapomněli na třídního nepřítele, který 

působil doma i v zahraničí. 

Obsáhlé články věnující se ignorování protisocialistických tendencí mají zpravidla 

hlavní poselství, které je evidentní a v případě příspěvku „Jak hodnotili situaci funkcionáři 

ze zemědělství“
179

 je dokonce explicitně zmíněno v jeho závěru: „Soudruzi hodnotili 

situaci správně už v květnu 1968, ale nebyli vyslyšeni.“ Ignorování komunistů v roce 1968 

působilo ještě dojemněji v osobních příbězích, kde bylo možné dějovou linku více 

zdramatizovat. Jeden z těchto příběhů líčí situaci, kdy byl zaměstnanec za své 

komunistické názory perzekvován do té míry, že na něj na pracovišti kolegové křičeli, že je 
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zrádce a kolaborant, následně ho zbavili funkce a on ze strachu z fyzického napadení 

opustil hlavní město.
180

 V příběhu je mimo jiné ve zmíněných souvislostech ironizován 

obrat „socialismus s lidskou tváří“. 

Jednou ze zásadních „pravd“, které se čtenář v roce 1969 dozvídá, je ta o vstupu 

vojsk Varšavské smlouvy do Československa. A to nejen ze článku O. Švestky, který se 

snahou pomoci ze strany Sovětského svazu zabýval nejpodrobněji. Kromě již 

zmiňovaného příběhu, kde soudruh chápe důvody vstupu vojsk na naše území, ale nikdo 

ho nechce vyslyšet,
181

 se u vztahu k SSSR komplexněji pozastavuje také článek 

dokládající, jak měli o všem jasno dělníci v závodech.
182

 Ti totiž byli schopni mistrného 

historického náhledu, když se ptali: „Komu vadilo spojenectví se SSSR?“ odpověděli si, že 

„celá buržoazní republika bylo proti SSSR“ a již v roce 1945 panovaly snahy nás od SSSR 

odloučit. Tato „analýza“ vyvrací argument, že protisovětské nálady panují po 21. srpnu 

1968 – podávají důkaz, že byly „cíleně vytvářeny“ již dříve. 

 

Kromě nové „pravdivé“ interpretace událostí ze srpna 1968 se média věnují také 

vysvětlování současné situace. Výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy bylo totiž pro 

mnohé impulzem k tomu, pokusit se dát najevo svou nespokojenost s již ročním 

setrváváním okupantských jednotek na československém území. Snad ještě zásadnějším 

úkolem Rudého práva než „uvádět na pravou míru“ rok staré události bylo tedy 

vysvětlovat, o jaký typ akcí se jedná a ještě spíše, kteří lidé je organizují. 

Obecně je možné přístup Rudého práva popsat tak, že publikuje nejrůznější výzvy 

ke klidu, které jsou opírány zaprvé o fakt, že většina společnosti pracuje a nepřeje si žádné 

nepokoje, tím spíše chaos, vandalismus, či maření společné práce. Zadruhé se jedná o 

jakousi obranu proti zahraničním rozvratníkům, protože právě jejich cílem je narušit klid a 

pořádek v Československu, k čemuž strhávají buď kriminální živly, nebo zcela naivní, 

zpravidla mladé jedince. Často se ve článcích, stejně jako tomu bylo o rok dříve, objevuje 

snaha vyvolat dojem jednoty společnosti. 

Pokud jde o výzvy ke klidu, ať již přímé či nepřímé, vyvolávají silnou reminiscenci 

na rok staré deklarace nespokojenosti s okupací. Dochází k totožnému vzoru 
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publikovaných článků: soudruzi napříč podniky i kraji demonstrují, vyjadřují odpor vůči 

nepokojům a podporu státních orgánů a žádají je, aby tvrdě zakročily proti rozvratníkům. 

Na konci příspěvků můžeme stejně jako o rok dříve číst i povzdechy, že by redakce ráda 

otiskla další stovky příspěvků, ale nemá již místo.
183

  

Vycházejí tedy články jako: „Největší pražský podnik vyzývá všechny závody proti 

provokacím, pro klid“,
184

 kde „vyjadřují nesouhlas s akcemi jednotlivců a skupin, kteří se 

snaží využít národního cítění k vyvolání nové krize společnosti“. Zároveň vyvracejí 

dezinformace, že by jejich podnik chystal jakoukoli stávku či bojkot a vyzývají ke 

stejnému postupu i zaměstnance ostatních podniků, přičemž zároveň varují i před 

„provokacemi“, jež je mohou zastihnout během jejich volného času. Ještě dál v tomto 

směru zachází proklamace dělníků, kteří se rozhodli proti výzvám ke stávce, tedy bojkotu 

práce bojovat tím, že naopak budou pracovat více  - proto šli v sobotu na směnu, a tedy: 

„Rozvratníkům výzvy nevyšly!“
185

 Článek „Hlas uvědomělých občanů ze všech krajů 

republiky, Poctivá práce – naše odpověď rozvratníkům“ je rovněž významný propojením 

obou zmiňovaných témat roku 1969. Existuje v něm totiž odkaz na výše citovaný článek 

O. Švestky – horníci v dolech mají údajně velký zájem o informace, proto se uchylují 

například ke studiu Švestkova článku. 

Jakýmsi protipólem článků, které mají evokovat názorovou soudržnost občanů, 

jsou ty, které naopak vytvářejí obraz nepřítele formou kategorizace a nálepkování lidí, kteří 

se akcí k výročí okupace účastní – jedná se o kategorii pracovně nazvanou vyvolávání 

chaosu. V principu se jedná o rozvratníky ze západu, kteří celé akce inscenují a na 

opačném konci jsou vandalové a zmanipulovaní mladí lidé, kteří neodhalili, že jsou 

využiti.
186

 Pozoruhodné je toto obratné škatulkování – ti zlí a ti kteří to nepochopili – 

obzvlášť druhá škatulka bravurně řeší problém kategorie (obzvlášť mladých) lidí, které má 

čtenář v lásce. 

„Rozvratníky“ popisuje asi vůbec největší počet článků, proto zmiňme především 
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ty, u nichž se jedná o primární cíl textu. Například článek „Poznámka, S rozvahou“
187

 se 

formou kladení mnoha otázek jako: „Kdo má zájem na tom, aby u nás docházelo 

k narušování klidu a pořádku?“ nebo „Co je to za lidi, kteří chtějí za každou cenu 

vyprovokovat nepokoje? Proti komu a v zájmu koho?“ dostává k meritu věci – jde o 

provokatéry a jejich dlouhodobou činnost, občané se proto nemají „dát zneužít pro jejich 

nekalé cíle“. Článek „Komentujeme, Rázně a rozhodně“
188

 podrobně vysvětluje: 

„Antisocialistické a oportunistické síly, jejichž plány na ovládnutí země nevyšly, se nyní 

uchylují k aktivní diverzi.“ Články rovněž upozorňují na „čumilství“, které provokatérům 

údajně rovněž nahrává a navíc je velmi nebezpečné, proto by se lidé neměli v místech 

demonstrací zdržovat.
189

  

Články z 22. srpna 1969 již mají tendenci mírně bilancovat, v příspěvku „Reakční 

síly otevřeně proti republice, Rozvaha a klid vyhrají“
190

 se tak například dozvídáme, že 

„kriminální živly rozpoutaly v Praze boj o ulici“, vandalové vyloupili obchody a ničili 

automobily, ale také „chuligánské skupiny fyzicky terorizovaly pokojné občany“, „pražské 

podsvětí se snaží vyřídit si účty s Veřejnou bezpečností“, k čemuž využívá situace. Na 

závěr článku je poměrně přísný soud směrem k Pražanům, tedy, že celou situaci 

neprohlédli a svou účastí na demonstraci poskytli podporu kriminálním a rozvratným 

živlům. Podobně přísně přistupuje k Pražanům také další článek z 22. 8. 1969: „Jen 

rozhodné činy Pražanů mohou smýt hanbu z hlavního města.“
191

 

Poslední kategorií, která by neměla být opomenuta je kategorie podpora státních 

orgánů, které opět demonstruje soudržnost společnosti, tedy že většina z ní chce „klid na 

práci“ a proto stojí pevně za státními orgány, ale především za bezpečnostními složkami 

(Veřejnou bezpečností, Lidovými milicemi a Československou lidovou armádou), které 

jsou připraveny „tvrdě zakročit.  Ve více článcích se tak objevuje heslo Klementa 

Gottwalda: „Republiku si rozvracet nedáme!“
192

 Podporu bezpečnostním složkám 

samozřejmě vyjadřovaly také nejrůznější závodní deklarace,
193

 ale podněcovaly k ní i 

články, které „vysvětlovaly“ nastalou situaci. „Příslušníci Veřejné bezpečnosti, armády a 
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Lidových milic zasluhují poděkování a obdiv,“
194

 popř. „Ozbrojená pěst dělnické třídy se 

sevřela!“
195

 Z kategorie osobních příběhů stojí za zmínku názor běžné pracovnice Koh-I-

Nooru, která se redaktorovi svěřila, že s opatřeními proti demonstrantům souhlasí, protože 

není možné je nechat „vše rozbořit“ a že jí mrzí zranění příslušníků Veřejné bezpečnosti. 

Své vyjádření uzavírá: „Chci žít v pokoji, jinak mi nejde práce od ruky.“
196

 

 

3.5.4 Prager Volkszeitung – zkoumané období z roku 1969 

Stejně, jako tomu bylo v období roku 1968, i v roce 1969 se kategorie u tohoto 

periodika kryjí s těmi již uvedenými v případě Rudého práva. Dokonce lze konstatovat, že 

tentokrát je již nalezení jakékoli odlišnosti opravdu vzácné. Rovněž lze také jako ústřední 

jev vnímat „pravdu“, nicméně, jak již bylo nastíněno výše, týdeník Prager Volkszeitung se 

nepouští do rozborů situace spojené s vpádem vojsk Varšavské smlouvy, kterému se Rudé 

právo věnovalo zevrubně v několika velmi obsáhlých článcích. Německy psaný týdeník 

v jednom svém krátkém článku odkazuje právě na jeden z těchto přípěvků Rudého 

práva.
197

 

Pokud jsme v případě Rudého práva hovořili o kategoriích výzvy ke klidu, 

vyvolávání chaosu a podpora státních orgánů, jsou všechny tyto kategorie zastoupeny také 

v Prager Volkszeitung, a to na základě prakticky totožných podkladů. Rozdíl lze vidět 

v rozsahu článků, které nemohou konkurovat elaborátům z Rudého práva, nicméně i tak 

jsou všechny zásadní body postiženy: dozvídáme se, že chystané akce jsou provokacemi ze 

zahraničí, závody rovněž vyzývají k zachování klidu, státním orgánům se dostává široké 

podpory a obyvatelé se dožadují zákroků proti kontrarevolučním elementům… 

Za zmínku stojí jediný obsáhlejší článek věnující se tomuto tématu souvisleji nikoli 

jen informativně, je opět psán ve stejném tónu, jako články Rudého práva, ale existuje 

odlišnost týkající se míst, kde probíhají nepokoje. Článek totiž uvádí, že nepřátelské akce 

probíhaly v „hlavním městě, Brně, Liberci, i jinde“,
198

 což lze přičítat především faktu, že 

se německá menšina nacházela často v menších pohraničních městech, proto by dávalo 
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smysl její příslušníky informovat i např. o dění v Liberci. To však nic nemění na tom, že 

tyto informace kontrastují s výše zmiňovanými články, které ostře soudí Pražany. 
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ZÁVĚR 

Režim, který se v roce 1948 v Československu chopil moci, se sice oficiálně hlásil 

k myšlenkám proletářského internacionalismu, nicméně realita  se jak u nás, tak i v dalších 

zemích Východního bloku od deklarací často zásadně lišila. I proto bylo možné po více 

než dvacet let ignorovat existenci jedné, ne nepočetné, národnostní menšiny. Tento 

přezíravý postoj vlasti samozřejmě v řadách německých občanů Československa vyvolával 

negativní pocity nechtěnosti, které často vrcholily jejich rozhodnutím ze země vycestovat. 

Právě emigrace spolu se soustavnou snahou KSČ občany německé národnosti integrovat 

do většinové společnosti vedly k průběžnému poklesu jejich počtu a zároveň k růstu jejich 

věkového průměru. 

Až konstruktivní kritika, kterou přinesl počátek 60. let 20. století také do KSČ, 

přinesla přehodnocení menšinové politiky jako takové, a dokonce i konkrétní kroky 

směrem k německé menšině, které se dostavily v roce 1968, během Pražského jara. Po 

zmínění německé menšiny v rámci Akčního programu KSČ, jež byl uveřejněn v dubnu, se 

začala národnostní problematika řešit v souvislosti se vznikající ústavou, a to napříč 

institucemi od stranických a státních až po vědecké a nechyběla dokonce ani veřejná 

diskuse. 

Tento vývoj v občanech německé národnosti po dlouhých letech vzbudil chuť 

k občanské aktivitě a v nastalé atmosféře začali usilovat o založení německé menšinové 

kulturní organizace. K aktivizaci německé menšiny přispělo kromě německého vysílání 

Československého rozhlasu zcela rozhodující měrou německy psané periodikum Prager 

Volkszeitung, které informovalo nejen o vývoji situace v Československu, ale rovněž o 

konání nejrůznějších setkání, kde docházelo k definování požadavků německé menšiny 

v souvislosti s ústavními právy. Zpravidla se jednalo pouze o nároky směřující ke 

zrovnoprávnění s ostatními československými národnostními menšinami.  Postupně začaly 

stránky periodika plnit také informace o schůzích přípravných výborů sloužících ke vzniku 

kulturní organizace, jejíž existence měla rovněž vyplývat z ústavních práv. Snahy 

příslušníků německé minority vyvrcholily v červnu 1968 oficiálním povolením schůze 

ústředního přípravného výboru vznikajícího Kulturního sdružení občanů německé 

národnosti, na níž byly projednány jeho stanovy a programové prohlášení. Na jaře roku 

1969 proběhla jeho ustavující konference a společenská organizace byla uznána za řádného 

člena Národní fronty. 
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V průběhu roku 1968 připravovaný ústavní zákon o postavení národností č. 

144/1968 Sb. byl i přes srpnový vpád vojsk Varšavské smlouvy spolu s ústavním zákonem 

o federalizaci č. 143/1968 Sb. 27. října 1968 Národním shromážděním schválen. Německé 

obyvatelstvo se tak v rámci výčtu československých národnostních menšin konečně 

zařadilo vedle maďarské, polské a ukrajinské minority. Uvedený zákon kromě zastoupení 

národností v rámci volených orgánů, svobodné volby národnosti, práva národnostních 

menšin na vzdělání v jejich jazyce, kulturní rozvoj a možnosti užívání jazyka dané 

národnosti v úředním styku v jí obývaných oblastech garantoval i právo spolčovat se v 

národnostních kulturně společenských organizacích a právo na tisk a informace v jejich 

rodném jazyce. Zcela zásadním problémem ústavního zákona o postavení národností se 

stal fakt, že se při jeho vzniku počítalo se zřízením orgánů, které budou mít nad 

dodržováním práv národností dohled, ale především měly být vydány prováděcí zákony, 

jež by v zákoně uvedená práva blíže specifikovaly. 

Nastupující normalizace začala, tak jako předtím obrodný proces Pražského jara, 

prostupovat celou společností spolu s apatií a špatnou náladou. Ta se nevyhnula ani 

německé menšině, u níž se již tradičně projevovala snahou o odchod z Československa. 

Změny, které se podařily jejím příslušníkům v souvislosti s demokratizačním procesem 

prosadit, v nových poměrech zásadně ztrácely na svém významu, ať už se jednalo o 

ústavní zákon bez nutných prováděcích zákonů, či o kulturní sdružení, jehož náplň 

sklouzávala čím dál více k politické výchově jeho členů a opět i ke skryté asimilaci. Navíc 

se jeho předsednictvu, tak jako redakci periodika Prager Volkszeitung, nevyhnuly ani 

normalizační personální čistky, pro jejichž oficiální odůvodnění byla použita obvinění 

z nacionalismu, revanšismu, či prozápadoněmecké propagandy. 

V souvislosti se závěry analytické části práce je nutné předeslat, že média obecně 

tvořila v období Pražského jara zcela specifickou kategorii, kterou lze označit za opoziční 

vůči vládnoucímu režimu. Sdělovací prostředky díky zrušení cenzury svou polemikou 

s komunistickou mocí vytvářela „zdravější“ prostředí ve společnosti a svou reflexí kroků 

mocenského centra zamezovala případným tendencím k omezování svobody. Z této 

kategorie v období Pražského jara výrazně nevybočovalo ani Rudé právo, jakožto oficiální 

tiskový orgán KSČ, který předkládal veřejnosti své komentáře v duchu konstruktivní 

kritiky poměrů. Svým autentickým a uvěřitelným způsobem informování sdělovací 

prostředky v období Pražského jara zlákaly i mnohé dosud mlčící a občansky zcela 
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nezapojené občany k veřejným výstupům a nejrůznějším formám aktivizace, čímž zcela 

zásadně přispěly k šíření obrodného procesu napříč československou společností.  

Zakotvená teorie, jíž bylo použito v analytické části práce, nepřímo potvrdila jak 

významnou roli médií, jakožto informátorů bezprostředně po invazi armád socialistických 

států, tak i tezi, že se způsob informování tehdejšími československými médii zásadně 

nelišil. Ve zcela jiném světle a ze zcela odlišných důvodů v podobě obnovené cenzury a 

cílené změny rétoriky lze rovněž konstatovat, že výsledky výzkumu potvrdily také shodný 

trend informování při prvním výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. 

 Při pohledu na konkrétní výsledky výzkumu je nejzásadnějším zjištěným faktem 

to, že obě zkoumaná periodika o událostech v obou zohledněných časových obdobích 

informovala v zásadě stejným způsobem. Oba časové úseky disponovaly stejným 

ústředním jevem, který články protínal, a došlo-li k nějakým odlišnostem, lze jejich důvod 

spatřovat mnohem spíše v charakteru daného periodika než v odlišnosti interpretace. Je 

totiž třeba zdůraznit, že Rudé právo sloužilo jako centrální tiskový orgán Komunistické 

strany Československa a vycházelo na denní bázi. Na jeho stranách se tedy vytvářelo 

mnohem více prostoru pro delší vysvětlující texty s celorepublikovým zaměřením. Naopak 

Prager Volkszeitung byl týdeníkem určeným německé menšině – i těm jejím členům, kteří 

příliš neovládali češtinu, a sloužil jako jeden z mála informačních kanálů o dění 

v republice a v regionech, kde byla tato minorita hojněji zastoupena. Právě díky tomuto 

jeho charakteru lze pozorovat drobné nuance oproti deníku Rudé právo v tom smyslu, že 

Prager Volkszeitung místy hovoří k německé menšině a teprve nad ní stojí vyšší celek v 

podobě státu. Nicméně názorově se menšina vždy shodovala s interpretací většiny, jednalo 

se tedy pouze o specifické vyznění plynoucí z charakteru periodika. 

Spatřujeme-li v roce 1968 jako centrální jev příspěvků jednotu ve smyslu 

sjednocení lidu za jeho vrcholnými představiteli před vnějším nepřítelem, dochází v roce 

1969 ke „sjednocení názoru“, který měl ve sdělovacích prostředích zaznívat. Rok po invazi 

vojsk Varšavské smlouvy dochází k reinterpretaci těchto událostí z roku 1968, ke snaze 

přesvědčit čtenáře o nové pravdě a kategorizovat a negativně nálepkovat ty, kteří zůstávají 

věrni původní interpretaci událostí a přicházejí tento názor demonstrovat do center měst. 

V opozici k nim stály otiskované názory pracovních kolektivů, volajících po klidu na práci. 

Pokud byla německá menšina po celé poválečné období „preventivně“ sledována ze 

strany stranických či státních orgánů s ohledem na inklinaci k nacionalismu, revanšismu 
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nebo pravičáctví obezřetněji než zbytek obyvatel Československa, přinejmenším pokud jde 

o týdeník Prager Volkszeitung nebyly provedenou analýzou zjištěny žádné odchylky 

tohoto typu od textů otištěných v oficiálním tiskovém orgánu komunistické strany. Je třeba 

říci, že celé zkoumané období bylo specifické postupným získáváním rovnocenného 

postavení německé minority s ostatními československými menšinami. V tomto smyslu si 

uvedená menšina naopak poprvé v poválečné historii „polepšila“ a tím méně mezi jejími 

členy vznikaly negativní nálady. V této souvislosti byl velmi zajímavým pramenem dopis 

jednoho z čtenářů Prager Volkszeitung
199

 otištěný v příslušné sekci týdeníku 15. 8. 1969. 

Protože se jedná o text od čtenáře, nebyl zahrnut do analýzy, nicméně jeho obsah podtrhuje 

výše zmíněné poznatky. Konstatuje, že když českoslovenští Němci teď dosáhli 

rovnoprávnosti, měli by stát za vládou, protože jedině tak nebudou mít útoky ze Západu 

 žádný význam. Je samozřejmě možné spekulovat, zda dopis skutečně psal čtenář či nikoli. 

Jisté je nicméně to, že byl přinejmenším redakcí ze čtenářských dopisů vybrán k otištění, 

což dokládá značnou náklonnost k všeobecnému vývoji roku 1969. I tak došlo v roce 1970 

při hledání „argumentů“ pro výměnu vedení redakce k odkazování na německý původ 

jejích členů. Je třeba připomenout, že důvodem pro normalizační personální čistky byla 

obecně častá obvinění z liberalismu, ústupu z třídních pozic, pravicových tendencí atp., 

nicméně v případě příslušníků německé menšiny se tato obvinění mnohem častěji týkala 

nacionalismu nebo prozápadoněmecké propagandy. Výše popsané výsledky výzkumu však 

žádné podobné tendence neodhalily, proto se tato nařčení jeví jako irelevantní a účelová. 

Závěrem je možné konstatovat, že události let 1968 a 1969 přinesly mnoho změn 

celé společnosti. Zcela specifické vyznění však měly pro německou menšinu žijící 

v Československu. Tato minorita během zmiňovaných dvou let formálně získala nejvíce 

občanských práv od konce druhé světové války. Německá menšina, jakoby svým osudem 

demonstrovala dějinný vývoj Československa v 60. letech 20. století – zrod 

demokratizačního procesu, stejně jako jeho zánik. 

  

                                                 

199
 Prager Volkszeitung, 15. 8. 1969, Wir sind gleichberechtigt. 
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SUMMARY 

The proposed diploma thesis Periodical of the German minority in Czechoslovakia 

„Prager Volkszeitung“ and Prague Spring 1968 focuses on the changed lives of German 

minorities that were living in the Czechoslovak Socialist Republic at the turn of the 1960s 

and 1970s. 

Since the 1950s The Communist Party of Czechoslovakia systematically pursued a 

policy of complete integration of the German minority into the majority populace. 

However, transformation of this approach did not come until 1967. The presidium of The 

Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia of that time dealt with the 

problems caused by neglecting national minorities policies and this policy was starting its 

change. The changing approach of handling the aforesaid minorities continued in the year 

1968 connected with the reviving process, called Prague Spring, which was already in 

motion. At the beginning of 1968, president Antonín Novotný in his New-Year speech 

stated the issues of other nationalities living within Czechoslovaks. In April 1968 the rights 

of all national minorities of Czechoslovakia were discussed in the Action Programme of 

the Communist Party of Czechoslovakia, which was the first post-war document that 

mentioned German minorities beside the other. This new approach of the ruling party was 

followed up by further institutions. As the new constitution was being drafted at that time, 

which was dealing with the relations of Czechs and Slovaks, the atmosphere of discussion 

about the relationships among these two nations was convenient for dealing with the 

situation of the other nationalities living in Czechoslovakia too.  

Since the German minority was ignored many years before, its populace observed 

this new approach of the state precisely. The German citizens were satisfied that their 

homeland finally accepted their existence. As a result of their newly-gained constitutional 

rights, they immediately established their own cultural-social organization.  

Due to the disintegration of the German minority, the only periodical press in 

Czechoslovakia published in German language, the Prager Volkszeitung played a 

fundamental role in the process of activisation of the minority. This activisation began due 

to the formation of the cultural association of German citizens named the Kulturní sdružení 

občanů ČSSR německé národnosti (the Cultural association of the citizen of the German 

nationality in the Czechoslovak Socialist Republic).  
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Despite the invasion of the Warsaw Pact troops on August 21
st
 1968, the National 

Assembly passed on October 27
th

 1968 along with the constitutional law of federalization 

Nr. 143/1968 Sb. On top of that, the constitutional law Nr. 144/1968 Sb. passed which was 

crucial for the German minorities since it gave relevance to their status of national groups. 

It was the first time they were mentioned in a listing of national minorities in a constitution 

since World War II. The constitutional law enforced representation of nationalities in 

elected organs, declared the free choice of nationality, education in the languages of 

minorities, cultural advancement, possibility of official dealings in the language of the 

particular minorities on the territory of its residence, possibility of founding cultural-social 

organizations of particular national groups, and the right to press and information in the 

language of each minority. The constitutional law had a lot of positive qualities; however, 

its pivotal problem was the absence of amending laws that should have fixed many issues. 

The law also had not realised new conditions caused by the invasion of the Warsaw Pact 

troops. In spite of the gradual change of political course, the cultural-social organization 

the Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti was finally established in spring 

1969, which was enabled on the ground of the aforesaid constitutional law. 

In the period of normalization, the state authority showed not much willingness to 

implement minority policies, which negatively influenced the spirit of the German 

minority. The growing influence of KSČ policy within the German cultural-social 

organization became strong and many German citizens did not want to be organized there 

any longer. The changes, caused by normalization in the whole Czechoslovakia, took place 

in Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti and the redaction of Prager 

Volkszeitung too. It was important to realize personal changes because citizens of German 

descent were often connected with accusations of Nazism, revanchism, or pro-west 

propaganda.  

As Czechoslovak media had a huge influence on the reviving process of Prague 

Spring, the second - analytic part of this thesis also analyses the Czechoslovak media at the 

turn of the 1960s and 1970s with a special regard to the only periodical press in German 

language called the Prager Volkszeitung. There were many reasons why this press was 

significant for the German citizens of Czechoslovakia. It was the only way for the German 

citizens to read current topics from Czechoslovakia in their native language. Furthermore, 

for some German citizens it was still the only form of information they could read because 
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they were not able to read Czech. Finally, Prager Volkszeitung and its redaction were very 

helpful for activisation of the German minority that resulted in the foundation of the 

aforesaid cultural-social organization. It also informed the German citizens know about 

meetings that were taking place and the results of the meetings.  

A very important part of the text is the use of the Grounded theory as qualitative 

analysis of Prager Volkszeitung and how it informed its readers about the invasion and 

consequences of the Warsaw Pact troops in August 1968. In the same way, the 

official newspaper of the Communist Party of Czechoslovakia daily press, Rudé parvo, 

was also analysed. Both of medias were analysed during two periods. First, was 

immediately after the invasion of the Warsaw Pact troops on August 21
st
 1968. The second 

for both cases was one year after the invasion, after August 21
st
 1969. The results of the 

four analyses were compared. The results of the analysis was in fact that both of the 

medias informed about the invasion similarly. In the year 1968, the translation was that the 

invasion was clearly negative and there was presently a huge unity within the society days 

after August 21
st
. However, one year when there was no more freedom of speech in 

Czechoslovakia, the events of the year 1968 were re-translated. Nevertheless, the new 

translation of the invasion was the same in both medias. The articles were mainly focused 

on searching and finding the truths about the events of the year 1968. The findings were 

that the Warsaw Pact troops were trying to help Czechoslovakia from danger. 

In conclusion, even though the citizens of German minority and its organisation 

and press were not acting differently than the rest of the Czechoslovak society, if suited, 

they were still persecuted on pretext of their origin and descent. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Czechoslovakia


 

 

72 

Použité zkratky 
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ČSSR – Československá socialistická republika 

ČTK – Československá tisková kancelář 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSONN – Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti 
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ROH – Revoluční odborové hnutí 

SRN – Spolková republika Německo 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV NF ČSR – Ústřední výbor Národní fronty České socialistické republiky 

ÚV NF ČSSR – Ústřední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky 
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