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Anotace 

V bakalářské práci autorka zpracovala obraz počátku sovětské invaze do Afghánistánu 

v tehdejším českém tisku. Ve své práci srovnala interpretaci afghánských událostí 

autorů odborné literatury, kteří o tomto tématu psali, a českých novinářů z deníků Rudé 

právo, Lidová demokracie a Mladá fronta. Dále také ukázala, jak byl v tisku 

prezentován postoj Sovětského svazu a jeho tehdejších nepřátel k afghánskému dění. 

K analýze si autorka vybrala první měsíce sovětské invaze, tedy prosinec 1979 a leden a 

únor 1980. Ve své práci tak nastínila propagandistický charakter českého tisku na 

počátku 80. let, který byl pod silným vlivem Sovětského svazu. 

 

Annotation 

In bachelor thesis author dealt with image of beginning of the Soviet invasion of 

Afghanistan in the contemporary Czech press. In her thesis, she compared the 

interpretation of the Afghan events by authors of specialized books which were written 

about this topic, with the interpretation by Czech journalists from newspapers Rudé 

právo, Lidová demokracie and Mladá fronta. She also showed the presentation of the 

Soviet attitude to the Afghan events and the attitude of his enemies in the contemporary 

Czech press. Author chose first three months of the Soviet invasion, December 1979 

and January and February 1980, for her analysis. In her thesis, she outlined the 

propaganda character of the Czech press at the beginning of the eighties which was 

heavily influenced by the Soviet Union. 
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1. Úvod 

 Téma své bakalářské práce jsem si vybrala proto, že mě dlouhodobě zajímá 

jednak dění a historie Blízkého a Středního východu, jednak také česká mediální 

historie, a to především pročítání a bádání v českém tisku vydaném před rokem 1989.  

 Podle mého názoru je velmi zajímavé porovnávat, jak vybrané události 

doopravdy proběhly a jak je prezentovali na stránkách českých deníků novináři. 

Z těchto důvodů jsem se rozhodla ve své bakalářské práci věnovat tématu sovětské 

invaze do Afghánistánu na přelomu let 1979 a 1980 a jejímu mediálnímu zobrazení 

v tehdejším českém tisku. 

 Ve své práci budu čerpat nejen z čísel tehdejších periodik, Rudého práva, Mladé 

fronty a Lidové demokracie, které byly publikovány ve sledovaném období, tedy 

v prosinci 1979 a lednu a únoru 1980, ale i z odborné literatury a článků, které k tomuto 

tématu vyšly.  

 Nejprve představím metodologická východiska své práce, a to především 

stanovené výzkumné otázky, na které se má práce pokusí odpovědět.  

 V následující kapitole se budu věnovat důležitým událostem, které sovětské 

invazi předcházely, a zasadím je do mezinárodního a historického kontextu. Pro 

pochopení afghánských událostí z prosince 1979 je totiž velmi potřebné znát nejen 

stručnou historii této asijské země, ale i vývoj vztahů mezi Sovětským svazem a 

Afghánistánem ve 20. století, stejně jako vývoj afghánských vztahů k ostatním 

velmocím. V další kapitole stručně charakterizuji tehdejší českou mediální situaci a 

vybrané deníky Rudé právo, Lidovou demokracii a Mladou frontu.  

 Poté se již budu věnovat přímo porovnávání interpretace proběhlých událostí na 

stránkách vybraných českých novin a odborné literatury. Zároveň ukážu, jak deníky 

prezentovaly postoje Spojených států amerických, Sovětského svazu, Československa, 

států Blízkého a Středního východu a Organizace spojených národů (OSN) 

k afghánským událostem. 

 Cílem mé bakalářské práce je pomocí konfrontace vybraných novinových článků 

a odborné literatury nastínit propagandistický charakter českého tisku na počátku 

80. let. Dále si má práce klade za cíl ukázat, jak prosovětsky orientovaný český tisk 

zobrazoval na svých stránkách Sovětský svaz a jeho nepřátele, v době probíhající 

studené války reprezentované především Spojenými státy americkými a jejich spojenci. 
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2. Metodologická východiska práce 

 Pro svou práci jsem si stanovila několik výzkumných otázek, týkajících se 

propagandistické role1 českých tištěných médií na přelomu let 1979 a 1980. Pokusím se 

na ně odpovědět pomocí konfrontace informací z odborné literatury a článků 

z tehdejších vlivných deníků. 

  

 Výzkumné otázky: 

1. Jak český tisk informoval českou veřejnost o událostech v Afghánistánu 

v období prosinec 1979–únor 1980?2 

a) O počátku invaze. 

b) O politice nové afghánské vlády. 

c) O afghánském odporu. 

2. Jak český tisk prezentoval od prosince 1979 do února 1980 postoje Spojených 

států amerických a Sovětského svazu k tzv. afghánské otázce? 

3. Jak český tisk prezentoval v období prosinec 1979–únor 1980 postoje 

a) Organizace spojených národů (OSN),  

b) států Blízkého a Středního východu, 

c) Československa k dění v Afghánistánu? 

  

 Pro analýzu jsem si vybrala čísla z prosince 1979 a ledna a února roku 1980 

třech významných deníků přelomu 70. a 80. let: Rudé právo, ústřední deník 

Komunistické strany Československa, Lidovou demokracii, zastupující ostatní stranické 

listy, a Mladou frontu, reprezentující listy stranických organizací.  

 V textu nejprve stručně popíšu skutečný průběh událostí sovětské invaze do 

Afghánistánu, o nichž píší autoři odborné literatury. Po následném provedení rešerší 

článků týkajících se afghánských událostí ve výše zmíněných denících vyberu ukázky, 

                                                 
1 Propaganda je chápána jako snaha jistých elit (politických, ekonomických, církevních, vojenských) 
ovlivnit průběh působení médií ve svůj prospěch, a to pomocí toho, že dosáhnou již předem 
naplánovaných účinků médií. Stejně jako cenzura, i propaganda vychází z myšlenky, že média jsou tak 
významným společenským faktorem, že mohou ovlivnit chování a postoje lidí v té společnosti, ve které 
působí. (JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost : Stručný úvod do studia médií a 
mediální komunikace. Praha : Portál, 2003, s. 156.)  
2 Protože ale jednotlivých méně i více důležitých událostí bylo ve sledovaném období spousta, utřídila 
jsem je pro lepší uchopitelnost do tří skupin. 
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které pomohou nejlépe ilustrovat, jak novináři o afghánských událostech psali a jak 

prezentovali Sovětský svaz a jeho nepřátele.  

 V případě, že všechny tři deníky otiskly stejnou zprávu – většinou se jedná 

o doslovný přepis zprávy ČTK – uvedu vždy citaci jen z jednoho deníku. Citace 

novinových článků v textu označím kurzívou.   

 

3. Dějinný vývoj Afghánistánu 

3.1 Počátky samostatného Afghánského státu 

 Afghánistán jako stát vznikl až v roce 1747, kdy paštunské, tádžické, hazárské, 

uzbecké, turkmenské a další kmeny na afghánském území sjednotil Ahman Šáh 

Durrání, vládce, který je považován za zakladatele moderního Afghánistánu.3 Následné 

19. století bylo poznamenáno válkami s Velkou Británií. Ta se obávala vzrůstajícího 

vlivu Ruska na Blízkém východě, které by mohlo ohrozit její pozici na Indickém 

poloostrově. Snažila se proto získat nad Afghánistánem mocenskou kontrolu. V první 

válce (1838–1842) afghánská vojska ale Velkou Británii porazila, válka druhá (1878–

1880) skončila podepsáním kompromisní smlouvy z Gandamaku.4 

 Nezávislost afghánského státu vyhlásil 23. února 1919 nový emír Amanulláh 

Chán, který nastoupil na trůn po smrti svého otce emíra Habíbulláha.5 Toto prohlášení 

vyvolalo znepokojení u britské vlády, jakož i nová orientace zahraniční politiky 

Afghánistánu směrem k Rusku (to jako první na světě také uznalo nezávislost 

afghánského státu). V květnu 1919 proto oficiálně vyhlásila emírovi válku, která ale 

trvala jen čtvrt roku a oficiálně skončila v srpnu 1919 podepsáním mírové smlouvy 

v indickém Rávalpindí.6 „Nepokoje v Indii i v tzv. severních pohraničních územích, 

obývaných zejména etnickými Paštuny, stejně jako nezdar britské intervence v oblasti 

                                                 
3 HORÁK, Slavomír. Afghánský konflikt. Praha : Public History a Petit, 2005, s. 12. 
4 GIBBS, D. Does the USSR Have a 'Grand Strategy'? Reinterpreting the Invasion of Afghanistan. In 
Journal Of Peace Research, vol. 24, no. 4, December 1987, s. 366. 
5 Oficiálně byl Amanulláh korunován o čtyři dny později a jako svůj první politický krok poslal 
indickému místokráli Lordu Chelmsfordovi dopis, ve kterém ho informoval o situaci v zemi a prohlásil 
Afghánistán za zcela nezávislý a volný. (EWANS, Martin. Afghanistan: A New History. London : 
RoutledgeCurzon, 2002, s. 87.) 
6 MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 230. 
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Zakaspicka a vojenské neúspěchy v Afghánistánu, donutily britského vicekrále v Indii 

podepsat v srpnu 1919 smlouvou o uznání nezávislosti afghánského státu.“ 7 

 Emír Amanulláh pokračoval v prorusky orientované zahraniční politice, kterou 

stvrdil rusko-afghánskou dohodou z 28. února 1921. Na poli vnitřní politiky se 

nejvyššímu shromáždění kmenových náčelníků (tzv. Velká džirga) podařilo roku 1923 

schválit první ústavu afghánského státu, která zemi ustanovila nezávislou konstituční 

monarchií.8  

 Hospodářské a společenské reformy, které Amanulláh zahájil hned v roce svého 

nástupu na trůn, probíhaly ve dvou etapách (1919–1924 a 1927–1929). Reformy, mezi 

něž patřily mimo jiné výnos o prodeji státní půdy legalizující soukromé vlastnictví 

pozemků či reforma snižující počet náboženských škol při mešitách a zřizující 

sekularizované školy, však zhoršovaly postavení muslimských náboženských a 

kmenových vůdců i drobných rolníků a také popíraly staleté tradice a většinově 

vyznávaný islám. Na stranu opozice muslimských duchovních se tak připojila většina 

obyvatel Afghánistánu a po protivládních povstáních v průběhu roku 1924 musela vláda 

většinu reforem zrušit.9  

 „Z hlediska islámského světa patřil Afghánistán k okrajovým oblastem, kde 

kromě několika výjimek (Herát) neexistovala významnější centra islámské kultury (která 

bylo možno najít například v dnešní Střední Asii, Íránu nebo Indii). Přesto islám 

hluboce zakořenil ve všech sociálních vrstvách a etnikách afghánské společnosti (s 

výjimkou okrajových skupin hinduistů, Arménů a Židů). Na mnoha místech si dokonce 

zachoval stejnou podobu jako před několika staletími.“ 10 

 V letech 1927–1928 podnikl emír Amanulláh dlouhou zahraniční cestu po 

Evropě a Asii, v rámci které prezentoval Afghánistán jako moderní rozvíjející se zemi a 

uzavíral řadu obchodních smluv s evropskými státy. Jednou z nich byla také dohoda o 

rozvoji hospodářské a kulturní spolupráce se Sovětským svazem (SSSR), kterou 

podepsal v květnu 1928 v Moskvě. Po návratu zpátky do vlasti se rozhodl pomocí 

radikálních reforem přiblížit Afghánistán úrovni vyspělých zemí.11 Reakcí na radikální 

                                                 
7 HORÁK, cit. dílo, s. 32. 
8 MAREK, cit. dílo, s. 230. 
9MAREK, cit. dílo, s. 231–232. 
10 HORÁK, cit. dílo, s. 26. 
11 Největší nevoli jak v řadách muslimských duchovních, tak i konzervativního a málo vzdělaného 
obyvatelstva vyvolaly návrhy společenských reforem jako uzákonění spodní hranice pro vstup do 
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reformní politiku byla četná protivládní povstání především na venkově, která přerůstala 

v organizovaný boj s cílem svrhnout vládu.12 

 Venkovská povstání a rebelie vyvrcholily na konci roku 1928, kmenoví 

náčelníci na jednom svém shromáždění navrhli vesničany velmi oblíbenému 

povstaleckému vůdci Habíbulláhovi, známému jako Bačča Sakáo, aby se stal novým 

králem Afghánistánu. Ten pak zahájil tažení na Kábul. I přes četné reformní ústupky 

vůči představitelům muslimského kléru se Amanulláh ze strachu o svůj život vzdal 

trůnu ve prospěch svého bratra Inájatulláha Chána. Oba však nakonec uprchli 

z hlavního města do Kandaháru. Novým králem se tak stal Bača Sakáo jako emír 

Habíbulláh II. Ghází.13  

 S nástupem Bačči na trůn začalo devastování země. Nový emír totiž zrušil 

veškeré reformy – uzavřel světské školy, ženy zbavil všech práv, které za předchozí 

vlády získaly, a zahájil konfiskace a vyvlastňování majetků nejen všech přívrženců 

bývalého krále, ale i bohatých obchodníků. Způsobil rozklad zahraničního i vnitřního 

obchodu, zvýšil daně, aby naplnil státní kasu, zřídil novou zákonodárnou instituci 

V zahraniční politice se obrátil proti SSSR a vyhlásil proti jeho bezbožné vládě džihád, 

boj za víru. Odpor proti Baččovi sílil. V říjnu 1929 dobyl a obsadil Kábul se svým 

vojskem probritský generál Muhammad Nádir Chán a Velká džirga ho posléze 

jmenovala novým králem Afghánistánu.14 

 Nádir Chán po svém zvolení zahájil politiku hospodářských reforem, kterou 

v podstatě pomaleji a opatrněji navázal na reformy emíra Amanulláha. Ve vnitřní 

politice ponechal všechna práva duchovním, kteří mohli ovlivňovat vládní rozhodnutí 

prostřednictvím Rady teologů. Velká džirga odsouhlasila v říjnu 1931 novou ústavu, 

která deklarovala „rovnost všech lidí před zákonem, zaručovala některé občanské 

svobody, jako svobodu obchodního, průmyslového a zemědělského podnikání, a 

nedotknutelnost soukromého vlastnictví“.15 

 V zahraniční politice se Nádir Šáh orientoval především na západní státy, 

nejvíce na Velkou Británii. Se Sovětským svazem uzavřel 24. června 1931 v Kábulu 

                                                                                                                                               
manželství (dosud se sňatky uzavíraly už v dětství), společné vzdělávání dívek a chlapců mladších 
jedenácti let či zákaz mnohoženství a zahalování žen. 
12 MAREK, cit. dílo, s. 233–237. 
13 Tamtéž, s. 238–239. 
14 Tamtéž,  s. 240–242. 
15 Tamtéž, s. 245. 
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smlouvu o neutralitě a vzájemném neútočení. Ta se měla prodlužovat každým rokem po 

dobu pěti let.16 „Základní články smlouvy vyjadřovaly principy rovnosti, vzájemného 

respektování svrchovanosti a nezávislosti a oboustranného nevměšování do vnitřních 

záležitostí.“ 17 

 Vláda Nádira Šáha byla ukončena 8. listopadu 1933, kdy ho jeden ze 

středoškolských studentů zavraždil.18 

3.2 Pod vládou krále Muhammada Záhira Šáha 

 Trůn přebral po smrti Nádira Šáha jeho tehdy devatenáctiletý syn Muhammad 

Záhir Šáh, který vládl až do svého svrhnutí roku 1973, tedy čtyřicet let. Období jeho 

vlády je také nazýváno „strýčkovským obdobím“, neboť za krále Záhira Šáha ve 

skutečnosti vládli až do roku 1963 jeho strýcové, bratři jeho otce. V letech 1929–1946 

byl premiérem jeho strýc Muhammad Hašim Chán, po něm nastoupil na tento post strýc 

Šáh Mahmud Chán (1946–1953) a poté byl předsedou vlády jmenován králův bratranec 

Sardar Daúd Chán (1953–1963).19 

 Zájmy Sovětského svazu o Afghánistán během 30. let značně ochladly 

především díky tomu, že Sovětský svaz popřel afghánsko-ruskou smlouvu z roku 1921, 

ve které slíbil vrátit zemi území jím zabraná z roku 1885. Ovlivnit Afghánistán se ale 

snažily jiné státy, a to země Osy, tedy Německo, Japonsko a Itálie. Protože byla jejich 

politika zaměřena protibritsky a protisovětsky, Afghánistán s nimi na počátku 2. světové 

války sympatizoval, i když jeho oficiální zahraniční politika zůstala neutrální.20 

 Po válce také poklesl především díky dekolonizaci Indie a Pákistánu v roce 1947 

vliv Velké Británie ve střední Asii. Pozornost se soustředila na studenou válku mezi 

Spojenými státy americkými (USA) a SSSR. Vztahy SSSR a Afghánistánu se ale 

v průběhu 40. let změnily. Sice tu byly stále spory ohledně hranic, snahy SSSR zastrašit 

svého jižního souseda (sovětský tisk psal o plánech připojit k SSSR severní 

Afghánistán) a odrazovat západní země od technické pomoci Afghánistánu, na druhou 

stranu ale roku 1947 tyto dvě země uzavřely bilaterální obchodní dohodu. Zato USA se 

                                                 
16 Tamtéž, s. 247. 
17 SARIN, Oleg – DVORECKIJ, C. Lev. Afghánský syndrom: Sovětský Vietnam. Brno: JOTA, 1996, 
s. 47. 
18 RASANAYAGAM, Angelo. Afghanistan: A Modern History. London - New York: I. B. TAURIS & 
Co. Ltd, 2005, s. 23. 
19 Tamtéž, s. 25. 
20 GIBBS, cit. dílo, s. 367. 
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o Afghánistán nezajímaly skoro vůbec, dokonce když je země požádala o politickou a 

ekonomickou podporu, dodaly jen velmi malou ekonomickou pomoc pro rozvoj 

zemědělství. Afghánistán byl pro ně v té době oblastí s nulovou strategickou pozicí 

v regionu.21 

 Přesto všechno ale afghánská vláda uzavřela roku 1951 s USA dohodu o 

technické spolupráci. „Ta byla formulována na základě tzv. Trumanovy doktríny, v níž 

americký prezident Harry Truman (1945–1953) vyjádřil ochotu Spojených států 

poskytnout pomoc všem zemím ohroženým komunismem a všem silám bojujícím proti 

násilnému rozšiřování hranic komunistického světa.“ 22 

 Od roku 1947 vzniklo v zemi několik hnutí reagujících na těžké životní 

podmínky a stav společnosti. Prvním z nich byla Probuzená mládež v čele 

s Muhammadem Rasúlem Chánem, Núrem Muhammadem Tarakím23 či Gulčápem 

Ulfatem. Toto hnutí se pak počátkem 50. let rozpadlo na menší politická uskupení: 

Vlast (Vatan), Hlas lidu (Nidáje chalk), Kmen (Vulus), které se soustředily kolem 

stejnojmenných novin. Opozice se začala vyvíjet i v rámci vlády, kde ji vedl přímo 

králův bratranec Sardár Muhammad Daúd (tzv. Národní klub). Situace se vyhrotila 

v roce 1952, kdy na protest proti tomu, že se v dubnových parlamentních volbách 

neprosadil žádný kandidát opozice, vyšli do ulic demonstrovat vůdci opozice 

s kábulskými studenty. Ty vedl Babrak Karmal24. Demonstrace a následně i samotná 

opoziční hnutí byly potlačeny, zmíněné opoziční noviny zakázány. Mnoho lidí se ocitlo 

ve vězení.25 

 Sardár Muhammad Daúd byl zvolen do funkce premiéra koncem roku 1953 a od 

následujícího roku vyhlásil politiku řízeného hospodářství po vzoru Sovětského svazu. 

                                                 
21 Tamtéž, s. 367–368. 
22 MAREK, cit. dílo, s. 250. 
23 Núr Mohammed Tarakí se narodil v roce 1913 v Kábulu. Vystudoval Kábulskou univerzitu, pak 
Kolumbijskou univerzitu v New Yorku a Harvardskou univerzitu, kde získal doktorát z ekonomie. Před 
svou politickou kariérou pracoval jako novinář a spisovatel. Stál u zrodu LDSA a při jejím rozdělení se 
stal hlavou Chalkistů. 
24 Babrak Karmal se narodil roku 1929 v bohaté rodině ve vesnici Karmali východně od Kábulu. Na 
Kábulské univerzitě vystudoval práva a v roce 1951 se stal aktivistou a vůdcem studentského 
protirežimního hnutí. Společně s Tarakím založil LDSA a při rozdělení strany se postavil do čela 
Parčamistů. 
25 MAREK, cit. dílo, s. 250–252. 
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Daúd také musel řešit zhoršení vztahů s Pákistánem ohledně území Paštunistánu26. 

Když v březnu 1955 Pákistán ohlásil plán vytvoření samostatné provincie Západního 

Pákistánu (souměrně k provincii Východního Pákistánu), uzavřela pákistánská vláda 

hranice s Afghánistánem a přerušila obchodní styky. Proto Daúd požádal téhož roku 

SSSR o prodloužení afghánsko-ruské smlouvy z roku 1931, na jejímž základě pak byl 

zahájen volný transport zboží do Afghánistánu přes území SSSR, a na afghánském 

území začaly vznikat společné sovětsko-afghánské projekty (opravy silnic, budování 

automobilových opraven, hydroelektrické závody apod.) a Daúd také započal za pomoci 

SSSR budování silné armády, která by odvrátila možnou zahraniční hrozbu.27  

 Kvůli nespokojenosti veřejnosti s reformami a zaměřením zahraniční politiky 

Daúd z funkce premiéra roku 1963 odstoupil. Novou pravicovou vládu vytvořil nový 

předseda Muhammad Jusúf.28 

 Velká džirga pak o rok později schválila vládou navrženou ústavu. V té byla 

deklarována rovnoprávnost mužů a žen, osobní svobody, svoboda myšlení a 

vyjadřování, ochrana soukromého vlastnictví, svoboda vyznání pro nemuslimské 

obyvatelstvo, práva na vzdělávání a zdraví a ještě jeden důležitý nový prvek, kterým 

bylo právo zakládat spolky a politická uskupení. To mělo jeden velký důsledek: v zemi 

začala vznikat velká spousta politických stran, včetně Lidové demokratické strany 

Afghánistánu (LDSA).29  

 Již od poloviny 50. let se začaly utvářet levicové studentské skupiny. Jednu 

z nich tvořenou vesničany studujícími v Kábulu vedl Núr Mohammed Tarakí, druhou 

složenou spíše ze studentů střední třídy Babrak Karmal společně s Mirem Akbarem 

Khyberem. Kvůli parlamentním volbám plánovaným na srpen a září 1965 se všechny 

levicové skupiny spojily a vytvořily Lidovou demokratickou stranu Afghánistánu. Jejím 

generálním tajemníkem se stal Tarakí, za ním jako číslo dvě stál Karmal. 

V parlamentních volbách pak LDSA získala 7 křesel. Strana se roku 1967 rozdělila na 

                                                 
26 Po dekolonizaci Britské Indie připadlo paštunské území Pákistánu. Afghánská vláda tento krok nikdy 
neuznala, dokonce podle ní i po vytvoření tzv. Durandovy linie v roce 1893 patřilo toto území stále 
Afghánistánu, a podporovala snahy tamějších Paštunů vytvořit Paštunistán nezávislý na Pákistánu.  
27 RASANAYAGAM, cit. dílo, s. 32–33. 
28 MAREK, cit. dílo, s. 255. 
29 RASANAYAGAM, cit. dílo, s. 40. 
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dvě frakce: Parčam (vlajka) a Chalk (Lid). Obě frakce tvrdily, že jen ony jsou tou 

pravou LDSA.30  

 To, že LDSA byla řízena přímo poradci z Komunistické strany Sovětského 

svazu dokládají podle publicisty Tomáše Řezáče stanovy LDSA z jara 1967: 

„Moskevským ideologům zcela unikaly souvislosti života a ekonomického a sociálního 

vývoje Afghánistánu. Jinak by nemohli do stanov LDSA vsunout například paragraf 15, 

odstavec 2. Praví se v něm mj., že strana je „avantgardou pracujících tříd a nejvyšší 

podobou politické organizace dělnické třídy“. Suslovovi a jeho druhům prostě nedošlo, 

že v Afghánistánu dělnická třída vůbec není. Zemědělci, nevolníci, pastevci, řemeslníci, 

malí překupníci a pouliční prodavači, nájemci zemědělské půdy, sadaři, vinaři a nad 

nimi duchovní i světští latifundisté, všichni oddáni islámu – to je afghánská 

společnost.“ 31 

 Po parlamentních volbách musela kvůli protivládním demonstracím Jusúfova 

vláda odstoupit, nová, vedená Muhammadem Hášimem Majvandválem, pak zahájila 

druhý pětiletý plán společenského a hospodářského rozvoje. Základní linie politiky se 

ale nezměnila a protestující studenti vládě předkládali čím dál více levicovější 

požadavky. Tyto demonstrace pak donutily Majvandválovu vládu roku 1967 

odstoupit.32  

 Nový kabinet Núra Ahmada Ettemádího u moci vydržel do roku 1971. Poté, co 

se mu nepodařilo prosadit třetí pětiletý plán rozvoje s důrazem na průmysl a 

zemědělství, podal demisi. Problémy se ještě poté mohla pokusit vyřešit vláda Abdula 

Záhira (1971–1972) a pak Musafa Šafíka (1972–1973), ale ani jedna nedokázala přinést 

konkrétní návrh na řešení hospodářské krize v zemi.33  

 17. července 1973, když byl král Záhir na dovolené v Evropě, obsadilo několik 

stovek vojáků Kábul. Vojáci prohlásili Afghánistán republikou a zvolili Sardára 

                                                 
30 BRADSHER, Henry. St. Amant. Afghan communism and Soviet Intervention. Oxford : Oxford 
University Press, 1999, s. 3–4, 7–8, 11–12. 
31 ŘEZÁČ, Tomáš. Afghánistán: Peklo paradoxů. Praha : UNIVERSE , 1993, s. 13. 
32 MAREK, cit. dílo, s. 256. 
33 Tamtéž, s. 259. 
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Muhammada Daúda34 prezidentem a zároveň premiérem nové republiky s právem 

kontroly ministerstva zahraničí a obrany.35 

„Odstranění monarchie v době, kdy král dlel na návštěvě Itálie, nepředstavovalo 

projev Daúdova „republikánského“ smýšlení, nýbrž bylo jediným východiskem pro 

tohoto mocichtivého a ctižádostivého politika, kterého se vládnoucí elita v 60. letech 

vcelku ochotně zbavila a jemuž v návratu do křesla ministerského předsedy bránil 

článek 24 stávající Ústavy, podle něhož tento post nesměl být zastáván příslušníkem 

královské rodiny.“ 36 

3.3 Daúdova Afghánská republika 

 Po svržení emíra Záhira Šáha prohlásili armádní důstojníci Afghánistán 

republikou, rozpustili Velkou džirgu, zrušili platnost ústavy z roku 1964 a prezidentem, 

premiérem nově vytvořeného nejvyššího orgánu státní moci tzv. Ústředního výboru 

republiky, ministrem zahraničí a obrany v jedné osobě jmenovali Muhammada Daúda. 

Pravicoví ministři zahájili hned po svržení monarchie represe proti levicovým 

organizacím. Navrhli také čtvrtý pětiletý plán ekonomického rozvoje na léta 1972–

1977. V zahraniční politice sice afghánská vláda posílila své vztahy se západními 

zeměmi, ale své styky se SSSR zcela nepřerušila.37 

 V roce 1977 poslanci odsouhlasili novou republikánskou ústavu, která 

omezovala jejich pravomoci a převedla zákonodárnou, výkonnou a soudní moc do 

rukou prezidenta Daúda. Proti diktátorskému režimu Daúda se začala vytvářet opozice 

nejen z řad levicových poslanců, ale i některých pravicových. Žádnou lepší koncepci 

však ani jedna strana nedokázala navrhnout. 38 Další opoziční silou pak byli pravicoví 

islámští fundamentalisté, kteří od roku 1975 kontaktovali pákistánské tajné služby.39 

 Daúd se snažil zbavit všech levicových prvků ve vládě, proto všechny levicové 

politiky odvolal z funkcí a  vyčistil armádu od všech levicových důstojníků. Dokonce 

do vlády jmenoval Abdula Kádira Nuristániho, velmi známého antikomunistu. A 
                                                 
34 Daúd, celým jménem Sardár Muhammad Daúd Chán, bratranec krále Záhira Šáha, se narodil roku 
1909. V letech 1953–1963 byl premiérem Afghánistánu. Roku 1963 kvůli neúspěchům své vlády 
z funkce předsedy sám odstoupil. 
35 BRADSHER, cit. dílo, s. 15–16. 
36 GEORGIEV, Jiří. Historické souvislosti sovětské invaze do Afghánistánu. Mezinárodní vztahy, 2002, 
č. 1, s. 59. 
37 MAREK, cit. dílo, s. 259–260. 
38 Tamtéž, s. 260. 
39 HUDEMA, Marek. Sovětská invaze do Afghánistánu. Historický obzor, roč. 6 (III – IV), 1995, s. 62. 
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postupně se také snažil redukovat závislost Afghánistánu na komunistickém SSSR. 

Z toho důvodu urovnal své vztahy s Pákistánem a uzavřel rozsáhlou ekonomickou 

smlouvu se sousedním Íránem. Sovětskému svazu se samozřejmě tato jeho nově 

směrovaná politika nelíbila. 40 

 Politika Daúdovy vláda se netěšila oblibě ani na domácí scéně: „Daúdova vláda 

se neúspěšně pokoušela stabilizovat situaci v zemi, kde rostlo politické napětí a kde ani 

přes zahraniční půjčky, snahu o intenzivnější exploataci nerostného bohatství a přijetí 

sedmiletého hospodářského plánu nedocházelo k oživení domácí ekonomiky.“ 41 

 Moskva i obě frakce LDSA věděly, že je třeba stranu sjednotit, aby mohly 

společně Daúdovu vládu svrhnout. Snahy o unifikaci se urychlily po tom, co Daúd 

započal přípravy na úplné odstranění LDSA z politické scény. Proto v červenci 1977 

proběhla tajná sjednocovací konference, na které byl generálním tajemníkem zvolen 

Núr Muhammad Tarakí a druhým tajemníkem Babrak Karmal. Ačkoli navenek byla 

strana jednotná, uvnitř stále docházelo ke sporům, a to především mezi Babrakem 

Karmalem a Hafizulláhem Amínem42. 43 

 Oběma frakcemi LDSA bylo obecně odsouhlaseno, že puč se naplánuje na 

konec léta 1978. Celé plány ale urychlila vražda a následný pohřeb parčamistického 

člena LDSA Mira Akbara Khybera.44 Ten byl zavražděn 17. dubna 1978, identita 

útočníka nebyla nikdy odhalena. Jeho pohřeb se změnil v několikatisícovou protivládní 

demonstraci. V reakci na to nechal Daúd několik dní poté zatknout hlavní představitele 

LDSA.45  

 V reakci na tyto události členové LDSA naplánovali společně s vojenskými 

důstojníky puč již na 27. dubna 1978. Tyto dubnové události dostaly název saurová 

revoluce (podle označení měsíce dubna v afghánském kalendáři). Zpočátku stát vedli 

důstojníci společně se členy LDSA, kteří okamžitě zrušili ústavu z roku 1977, rozpustili 

Velkou džirgu, přejmenovali stát a změnili státní znak i vzhled státní vlajky. O dva dny 

                                                 
40 GIBBS, cit. dílo, s. 370. 
41 GEORGIEV, cit. dílo, s. 60. 
42 Hafizulláh Amín se narodil v roce 1929 v Paghmanu. Vystudoval Kábulskou univerzitu a svá studia se 
pokusil dokončit ve Spojených státech. To se mu nepodařilo, proto se vrátil zpět do Afghánistánu, kde 
začal pracovat jako učitel. Při rozdělení LDSA se připojil k frakci Chalkistů. 

43 BRADSHER, cit. dílo, s.20–22. 
44 RASANAYAGAM, cit. dílo, s. 67. 
45 GIBBS, cit. dílo, s. 371. 
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později ale již předali vládu civilistům, novému orgánu tzv. Revoluční radě Afghánské 

demokratické republiky.46 

3.4 Demokratická republika Afghánistán 

 V květnu 1978 bylo ohlášeno složení nové vlády Afghánské demokratické 

republiky, které předsedal Tarakí, vicepremiérem se stal Karmal a ministrem 

zahraničních věcí Amín. Vláda si kladla za cíl nastolit v Afghánistánu socialismus. Ve 

stejnou dobu také nový afghánský režim oficiálně uznal Sovětský svaz a jeho 

spojenci.47  

 Vláda přikročila několik měsíců po saurové revoluci k odvážným širokosáhlým 

reformám především v zemědělství. Díky neznalosti skutečných podmínek rolníků a 

kočovných pastevců a chybějícím zkušenostem z oblasti zemědělské politiky se ale 

lidem odcizila a v očích veřejnosti se stala arogantní a nekompetentní vládnoucí mocí.48 

 Poté, co Amín stanul společně s Tarakím a Karmalem na vysokých vládních 

postech, odstranil během tří měsíců z vedení veškeré Parčamisty. Dokonce bylo na 

schůzi Ústřední komise 27. června odhlasováno, že politiku státu budou řídit pouze 

členové Chalku. Ti mimo jiné dostali také za úkol organizovat hnutí rolníků, mládeže a 

žen a provinční tajemníci dostali ve svých regionech do rukou větší moc.49 

 Na 8. června 1978 byla vyhlášena reorganizace LDSA. Amín převzal 

Karmalovo křeslo tajemníka strany a byl tak jediným Tarakiho vicepremiérem. Karmal 

se totiž neochotně stal velvyslancem v Československu. Čistky ve straně pokračovaly a 

do poloviny července byla odstraněna ze svých funkcí většina vysoce postavených 

Parčamistů, někteří byli uvězneni a mučeni ve snaze získat od nich jména tajných 

přívrženců Parčam. Později začali Chalkisté pronásledovat i nestraníky, kteří se podíleli 

na saurové revoluci.50 

 V zahraniční politice se Afghánistán orientoval výhradně na Sovětský svaz, 

v zemi fungovalo i mnoho sovětských poradců ovlivňujících každodenní politický život. 

„Ve Spojených státech se nejprve domnívali, že přes těsnější vztahy se SSSR zůstane 

zachována tradiční orientace země mezi Východem a Západem. Z tohoto důvodu se 

                                                 
46 MAREK, cit. dílo, s. 261. 
47 HUDEMA: cit. dílo, s. 62. 
48 GIBBS, cit. dílo, s. 371–372. 
49 RASANAYAGAM, cit. dílo, s. 73. 
50 BRADSHER, cit. dílo, s. 34–35. 
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snažili od května 1978 zachovat si omezenou roli v ekonomické pomoci Afghánistánu a 

neočekávali více než marginální vliv. Tato pomoc však mohla být poskytována podle 

tehdejších amerických zákonů jen tehdy, pokud americká administrativa USA oficiálně 

neusoudí, že nová vláda je „komunistická“. USA tak vlastně uznaly a podpořily 

legitimitu nového režimu. Americká administrativa nepochopila podstatu režimu LDSA 

v Afghánistánu a do reality ji vrátil teprve šok vyvolaný zavražděním velvyslance 

Adolpha Dubbse 14. února 1979, který znamenal i změnu její politiky.“ 51 

 Ještě před touto událostí se ale na politické scéně děly jiné věci. Po zavedení 

komunistického režimu se totiž začala formovat opozice, a to hned na několika 

frontách. Nejvýraznějšími se staly skupiny islámských radikalistů, které zcela odmítaly 

bezbožnou politiku komunistické vlády: Islámské společenství (v čele s Burhánuddínem 

Rabbáním) a Strana islámu (v čele s Gulbuddínem Hekmatjárem), dalšími opozičními 

organizacemi pak byly například Islámské revoluční hnutí, Fronta národního 

osvobození či Islámská jednota za svobodu. V červnu 1978 zastřešila sedm největších 

opozičních stran tzv. Fronta národní spásy. Stejně jako komunistická LDSA i ona ale 

nebyla zcela jednotná.52 

 V průběhu podzimu 1978 se afghánská vláda připravovala na podepsání 

sovětsko-afghánské smlouvy o přátelství. Z tohoto důvodu proběhlo několik rozhovorů 

o ekonomické podpoře Afghánistánu. Tato Smlouva o přátelství, dobrém sousedství a 

spolupráci byla oběma stranami podepsána 4. prosince 1978.53 Mnohým tato dohoda 

mohla přijít jen jako obnovení smlouvy z roku 1921 za Amanulláhovy vlády, byla tam 

však připsána nová opatření o možné vojenské asistenci SSSR, pokud by Afghánistán o 

ni zažádal.54  

 Jak již bylo zmíněno, v únoru následujícího roku došlo v centru Kábulu nejprve 

k únosu a posléze zabití amerického velvyslance Adolpha Dubbse. „Byl uvězněn 

maoistickou skupinou Settem-e-Melli v hotelu Kábul a teroristé žádali propuštění svých 

tří aktivistů z vězení. Ačkoliv Američané vyzývali ke zdrženlivosti, Afghánci zahájili útok 

a velvyslanec byl smrtelně zraněn. [...] USA okamžitě přerušily svou ekonomickou 

                                                 
51 HUDEMA, cit. dílo, s. 63. 
52 GEORGIEV, cit. dílo, s. 62–63. 
53 HUDEMA, cit. dílo, s. 64. 
54 RASANAYAGAM, cit. dílo, s. 79. 
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pomoc, zrušily svůj beztak malý vojenský výcvikový program a odvolaly Mírové 

sbory.“ 55 

 Od počátku roku 1979 se začaly po celém Afghánistánu šířit vlny revolt a 

protivládních povstání (především na venkově a přidávaly se i místní oddíly armády), 

které organizovalo šest partyzánských skupin z Pešerváru a Pákistánu finančně tajně 

podporovaných Saudskou Arábií a Pákistánem. Vzpoury vyvrcholily březnovým 

povstáním armády v Herátu, na které pak následující měsíc navázalo povstání 

v Jalalabádu a o několik měsíců později v Kábulu. Vláda LDSA začínala být silně 

ohrožena. Sovětský svaz, který byl s ní v kontaktu, situaci v zemi sledoval a připravoval 

se na možný zákrok.56  

 „V průběhu roku 1979 však bylo stále jasnější, že bez sovětské pomoci 

komunistický režim v Afghánistánu dříve nebo později padne, čímž by mohla být 

ohrožena i bezpečnost jižní hranice Sovětského svazu. Sověti se totiž obávali, že by se 

moci podobně jako v sousedním Íránu ujali islamisté, kteří nejenže nebyli Moskvě 

přátelsky nakloněni, ale mohli navíc ovlivňovat i veřejné mínění v sovětských 

středoasijských republikách. Sovětský svaz přitom od 50. let doslova „nalil“ do 

afghánské ekonomiky obrovské investice, počínaje komunikacemi a konče výzbrojí 

armády. Do února 1979, než vypukla revoluce v Íránu, tak hrozilo vážné nebezpečí, že 

Sověti „ztratí“ jedinou zemi na své jižní hranici, která nebyla proamericky naladěná 

(Turecko bylo členským státem NATO, obdobně těsné vztahy s Američany udržoval 

šáhovský Írán) nebo nebyla v tichém konfliktu s Moskvou (Čína). Vláda, která se 

chopila moci po svržení íránského šáha, rovněž nebyla SSSR přátelsky nakloněna.“57 

 Od březnových událostí v Herátu prezident Tarakí opětovně (celkem dvacetkrát) 

žádal po několik měsíců vládu SSSR o vyslání sovětských vojsk do Afghánistánu, aby 

pomohla potlačit šířící se vzpoury. Tzv. afghánská trojka sovětské vlády – Andrej 

Gromyko, Jurij Andropov a Dmitrij Ustinov – jeho žádost ale pokaždé zamítla s tím, že 

nechce, aby se v Afghánistánu stalo to, co americkým vojskům ve Vietnamu. Nakonec 

se Sovětský svaz přeci rozhodl poslat v létě do Kábulu a na letiště v Bagramu nepočetné 

vojenské jednotky, které ale žádné zásadní akce nepodnikaly.58  

                                                 
55 HUDEMA, cit. dílo, s. 65. 
56 GIBBS, cit. dílo, s. 372. 
57 HORÁK, cit. dílo, s. 36. 
58 HUDEMA, cit. dílo, s. 65. 



Bakalářská práce  Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu...  

21 

 V září došlo na afghánské vnitřní politické scéně k zásadním změnám. Poté, co 

se Tarakí vrátil z konference v Havaně a z návštěvy Leonida Iljiče Brežněva v Moskvě, 

byl svržen Amínem, který okamžitě jmenoval hlavou státu sám sebe. Poté nechal 

společně s Tarakím zavraždit i několik dalších vysoce postavených politiků. Sověty tato 

akce zaskočila, plánovali totiž již na konci léta Amína z vedení státu odstranit. Nelíbila 

se jim jeho radikální politika, nakonec se ale rozhodli, že ho budou prozatím 

podporovat, neboť za něj neměli žádnou vhodnou alternativu.59 

 Posléze Amín začal čistit stranu od všech možných politických rivalů. „Amín 

nezačal s fyzickou likvidací feudálů. Řádění se obrátilo dovnitř strany. Amínovu 

hrůzovládu nepřežil ani jeden z těch, kdo by mohl být pro Amína vážným politickým 

soupeřem. Jak chalkisté, tak parčamisté putovali za mříže nebo před popravčí čety. 

Bezpečnostní orgány zvlášť pečlivě pátraly po těch, kdo se kdy kriticky vyslovili o jejich 

„pánovi a vládci“ Amínovi, anebo po těch, kteří vystoupili v libovolném 

antiamínovském stranickém seskupení. Stoupenci Tarakího byli pochopitelně bez milosti 

likvidováni, A potom, jen nepatrně později, začal hon na feudály.“ 60 

 V zahraniční politice se Amín snažil zmenšit nezávislost na Sovětském svazu. 

Proto vylepšil vztahy se sousedním Pákistánem, obviňovaným z podpory partyzánů na 

území Afghánistánu, a začal více spolupracovat s Íránem. Uvnitř země se bezpečnostní 

situace stále zhoršovala, protože protivládní povstalci byli dotováni vládami Libye, 

Saudské Arábie, Pákistánu či Egypta. Proto Amín začal na sklonku podzimu posílat do 

Moskvy žádosti o vojenskou pomoc ve snaze zajistit společně s afghánskou armádou 

bezpečnost a klid v zemi. Sověti ho ale ignorovali.61 

 Moskva váhala se svou intervencí až do 10. prosince 1979, kdy byl vydán 

sovětským ministrem obrany Ustinovem povel, který již předznamenal invazi. „Byla 

připravována výsadková divize a transportní letectvo, byla zvýšena pohotovost dvěma 

motostřeleckým divizím atd. Zatím nebyl stanoven žádný konkrétní úkol, ale Ustinov si 

byl zřejmě jist, že k invazi dojde. Rozhodnutí padlo 12. prosince dopoledne. Rozhodl 

úzký okruh lidí – Brežněv, Ustinov, Andropov, Gromyko. Iniciativa vzešla od 

Andropova. Ještě týž den si nechali písemně schválit rozhodnutí ostatními členy 

                                                 
59 GIBBS, cit. dílo, s. 374. 

60 ŘEZÁČ, cit. dílo, 1993, s. 82–83. 
61 BRADSHER, cit. dílo, s. 64. 
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politbyra.“ 62 Oficiálně bylo ale toto řešení schváleno Ústředním výborem 

Komunistické strany Sovětského svazu až dodatečně, v červnu 1980. 

 „V jednom měli Sověti jasno: Afghánistán nesmí sejít z cesty k socialismu. Musí 

být učiněno vše, aby si události i politika v této zemi udržely kurs, jaký si přál Sovětský 

svaz. Sovětsko-afghánské vztahy byly po mnoho let zpravidla přátelské, bez ohledu na 

to, byl-li Afghánistán monarchií, nebo republikou. I když prošly obdobími stagnace, ba 

dokonce odcizení, nikdy je při řešení sporů neohrozily ani vojenské konflikty, ani použití 

síly.“63 

 

4. Mediální situace v Československu a stručná charakteristika 

vybraných deníků 

 „V autoritářských, resp. totalitních režimech jsou média chápána jako nástroj 

prosazování politiky vládnoucí moci, jako prostředek propagandy. To je základní 

představa, která určuje jejich deklarovanou a režimem vynucovanou – i když ne vždy 

zcela naplňovanou – roli. Československo v období 1948–1989 nebylo v tomto směru 

výjimkou.“ 64 

 Vývoj československých médií v sedmdesátých letech ovlivnilo opětovné 

zavedení všudypřítomné komunistické propagandy a cenzury po 21. srpnu 1968, tedy 

po začátku sovětské okupace Československa.65 Proto se v této kapitole budu stručně 

věnovat nejdůležitějším cenzurním opatřením a cenzorským úřadům, které určovaly 

obsah i formu médií ve sledovaném období (prosinec 1979–únor 1980). 

 Během jara a léta 1968 došlo k uvolňování jak politické, společenské, tak i 

mediální situace v zemi. Dokonce byla v červnu zrušena cenzura (vládní nařízení 

č. 69/1968 Sb. zrušilo cenzorní úřad Ústřední publikační správu a novela zákona 
                                                 
62 HUDEMA, cit. dílo, s. 67. 
63 SARIN – DVORECKIJ, cit. dílo, s. 50. 
64 KÖPPLOVÁ, Barbara. Způsoby ovládání společnosti komunistickou stranou, komunistický režim a 
obyvatelstvo: Média a jejich role v totalitním systému. In Slovníková příručka k československým dějinám 
1948–1989 [online]. Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v.v.i., [cit. 2009-
04-06].  Dostupné z <http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>, s. 9.) 
65 Státy s totalitními systémy ve 20. století vybudovaly rozsáhlý systém kontroly a řízení obsahů ve svých 
národních médiích, aby usměrňovaly a regulovaly jejich účinky na veřejnost (ve snaze získat si ji pro 
svou ideologii). Média jsou těmito režimy vnímána jako prostředky důležité k dosažení jejich cílů, ale 
také jako prostředky, které mohou fungování totalitního režimu ohrozit nebo narušit. Komunistický režim 
v Československu proto zacílil svou mediální politiku na vytvoření centralizovaného systému médií – ten 
pak mohl řídit a samozřejmě důkladně kontrolovat jejich obsah. (JIRÁK – KÖPPLOVÁ, cit. dílo, s. 155–
156.) 
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č. 84/1968 Sb. odstranila cenzuru ze zákona o periodickém tisku a o ostatních 

hromadných sdělovacích prostředcích).66 

 Po  sovětské okupaci ale byla zahájena tvrdá opatření. Hned 31. srpna se sešlo 

plenární zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), 

které rozhodlo zavést dočasnou cenzuru. Proto byl 13. září přijat zákon č. 127/1968 Sb., 

který pozastavoval činnost červnového zákona rušícího cenzuru. Ještě den předtím byl 

zřízen Vládní výbor pro tisk a informace, který měl kontrolovat činnost médií.67 

 V září byl vytvořen Úřad pro tisk a informace, který měl za úkol mimo jiné 

monitorovat a hodnotit činnost médií. Ve své první směrnici stanovil, o čem média 

mohou a nemohou psát. Směrnice například zakazovala kritizovat Sovětský svaz, 

napadat vojenské jednotky přítomné na území Československa či v zahraničních 

zprávách propagovat neutralitu a akce v Radě bezpečnosti OSN. Od ledna 1969 se Úřad 

pro tisk a informace rozdělil díky zákonu o federalizaci na dva nové, na Český úřad pro 

tisk a informace (ČÚTI) a Slovenský úrad pre tlač a informácie (SÚTI), v činnosti 

navázaly na úřad předchozí.68  

 V prosinci 1980 zastřešil ČÚTI a SÚTI nový orgán Federální úřad pro tisk a 

informace (FÚTI), který byl řízen přímo oddělením masových sdělovacích prostředků 

ÚV KSČ. Mezi jeho činnosti patřilo například každý týden sdělovat vybraným 

šéfredaktorům a dalším zástupcům mediální oblasti, jakým směrem se má obsah jejich 

médií ubírat.69 

 Nástup Gustáva Husáka do funkce generálního tajemníka ÚV KSČ 17. dubna 

1969 odstartoval změny, které se dotkly i novinářské oblasti. Výbor Svazu českých 

novinářů (SČN) na svém zasedání ustavil komisi pro řízení novinářské organizace a 

začal vyměňovat novinářské průkazy. To způsobilo, že přes 800 členů SČN bylo 

vyloučeno například pro pravicové smýšlení či zradu. 70  

                                                 
66 PAVLÍČEK, Václav. Občanská a lidská práva. In Slovníková příručka k československým dějinám 
1948–1989 [online]. Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v.v.i. [cit. 2009-
04-06].  Dostupné z <http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>, s. 9. 
67 KŘIVÁNKOVÁ, Alena – VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky, IV. díl: Česká a 
slovenská žurnalistika v letech 1944–1987. Brno : Novinář, 1989, s. 166. 
68 ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Strana, stát a masmédia. In Manipulátoři. Praha : Karolinum, 1992, s. 57. 
69 KONČELÍK, Jakub. Způsoby ovládání společnosti komunistickou stranou, komunistický režim a 
obyvatelstvo: Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989 [online]. Praha : 
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v.v.i. [cit. 2009-04-06].  Dostupné z 
<http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>, s. 18. 
70 ROHLÍKOVÁ, cit. dílo, s. 58–59. 
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 „A čkoli byli novináři mizející z očí veřejnosti nahrazováni novými, jejich 

naprostá podřízenost stranické linii, postupné osvojování si principů autocenzury a 

absence výrazných osobností negativně a dlouhodobě poznamenala všechny naše 

sdělovací prostředky. Po krátkém oživení a zpestření v druhé polovině 60. let zavládla 

v jejich obsahu opěť šeď, uniformita a ideologický balast. Stranický establishment mohl 

být ale spokojen, novináři se opět stali poslušnými hlasateli jeho idejí a vykonavateli 

jeho vůle – alespoň ti, kteří chtěli dál aktivně a veřejně pracovat ve svém oboru. 

Jakékoliv vybočení z dané linie, jakákoliv neposlušnost a projev otevřeného či skrytého 

nesouhlasu i nechtěné omyly byly okamžitě registrovány a trestány.“ 71 

 Sjezdy národních svazů novinářů i ten celostátní na začátku 70. let pak 

potvrdily, že novináři podporují program KSČ a díky tomu chtějí pomoci budovat 

socialistickou společnost. Ve stejném duchu proběhly i sjezdy novinářů v následujících 

letech, vždy byl kladen důraz především na ekonomickou propagandu ve sdělovacích 

prostředcích.72 Periodika měla za úkol upevňovat přesvědčení o správnosti politiky 

strany, ukazovat pouze její kladné tendence a reálnost jejích vytyčených cílů. 73 

 Spousta kulturních periodik (jako Listy, Reportér, Zítřek) a časopisů pro děti a 

mládež (např. Studentské listy) byla zakázána kvůli ideologickým důvodům. Do roku 

1971 bylo celkem zrušeno 156 registrovaných časopisů.74  

 Nejvýznamnějšími českými periodiky zůstávaly stranické listy Rudé právo 

(KSČ), Lidová demokracie (Československá strana lidová) a Svobodné slovo 

(Československá socialistická strana), dále také listy různých organizací (Mladá fronta, 

Práce) a státních institucí (Obrana lidu, Zemědělské noviny).75 

 „Období normalizace vedlo i k výraznému posílení prvků řízení a kontroly 

tištěných médií zavedených a ověřených před rokem 1968. Masová média byla v 70. a 

80. letech řízena oddělením sdělovacích prostředků ÚV KSČ, které určovalo náklady 

                                                 
71 ROHLÍKOVÁ, tamtéž. 
72 Tuto funkci nejlépe zastával český deník Rudé právo a slovenský Pravda či týdeník Hospodářské 
noviny, které pravidelně zveřejňovaly stati o hospodářské politice KSČ. O „správnou“ ekonomickou 
výchovu se staraly závodní a podnikové časopisy, ale i krajské a okresní noviny. (ROHLÍKOVÁ, 
cit. dílo, s. 58–59.) 
73 KŘIVÁNKOVÁ – VATRÁL, cit. dílo, s. 181, 184, 190–191. 
74 KONČELÍK, cit. dílo, s. 18. 
75 KÖPPLOVÁ, Barbara. Způsoby ovládání společnosti komunistickou stranou, komunistický režim a 
obyvatelstvo: Tisk. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989 [online]. Praha : Ústav 
pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v.v.i., [cit. 2009-04-06].  Dostupné z 
<http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>, s. 19. 
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jednotlivých titulů, stanovovalo výši přípustné remitendy, schvalovalo rušení nebo 

povolování titulů, věnovalo pozornost polygrafickému průmyslu, sledovalo personální 

obsazení jednotlivých redakcí a vyjadřovalo se i k obsahu a chování jednotlivých listů. 

Pro vývoj médií tak 70. a 80. léta představovala – především ve srovnání s reformním 

intermezzem 1968–1969 – období útlumu a úpadku. V ideologicky vypjatém období 

70. let lze jednoznačně hovořit o obsahové i formální stagnaci, jednotvárnosti a 

jazykové a stylistické chudobě především u denního tisku.“ 76 

 V následujících podkapitolách stručně představím tři listy, Rudé právo, Lidovou 

demokracii a Mladou frontu, jejichž články mi v dalších kapitolách poslouží jako 

názorný příklad komunistické propagandy v tisku na přelomu let 1979 a 1980. 

 4.1 Rudé právo 

 Deník Rudé právo začalo vycházet roku 1920 jako list levice sociálně 

demokratické strany, následující rok se již stalo ústředním deníkem Komunistické 

strany Československa. Během druhé světové války bylo Rudé právo tištěno pouze 

ilegálně, a to až do 6. května 1945, kdy bylo obnoveno legální vydávání.77  

 S komunistickým převratem roku 1948 se Rudé právo jako orgán KSČ stalo na 

víc jak čtyřicet let nejdůležitějším deníkem na československé mediální scéně 

(s nákladem pohybujícím se kolem 990 tisíc výtisků denně78) s hlavní rolí 

v komunistické ideologické propagandě. Dokládá to například to, že „Slovo do 

vlastních řad“79 publikovali novináři právě v tomto deníku, jako i to, že „Poučení 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“80 vydalo Rudé právo 

                                                 
76 KÖPPLOVÁ, cit. dílo, s. 22. 
77 KŘIVÁNKOVÁ – VATRÁL, cit. dílo, s. 214. 
78 VILDOVÁ, Marta. O privatizaci deníku Mladá fronta. Britské listy [online], 16. 6. 2005, [cit. 2009-04-
06].  Dostupné z <http://www.blisty.cz/art/23779.html>. 
79 Článek s názvem „Slovo do vlastních řad“, jehož autory byli Jan Fojtík a Jiří Stan, vyšel v Rudém 
právu 17. května 1969. Tímto článkem se autoři hlásili k podpoře Husákovy politiky a k přátelství se 
Sovětským svazem, jehož vojska obsadila Československo v srpnu 1968. A také v něm odsuzovali své 
kolegy, kteří tehdy psali o srpnových událostech negativně. I na základě tohoto dokumentu pak proběhly 
čistky v médiích a stranické prověrky. (FOJTÍK, JAN – STAN, JIŘÍ. Slovo do vlastních řad, Totalita.cz 
[online], [cit. 2009-04-06]. Dostupné z <http://www.totalita.cz/texty/slovo.php>.) 
80 V normalizačním dokumentu Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ 
komunisté (kromě opačného výkladu událostí srpna 1968) konstatovali, že propříště se média již nesmí 
vymanit z jejich moci, že je nutné je řídit, a to především jejich obsahovou stránku. (KÖPPLOVÁ, 
Barbara. Způsoby ovládání společnosti komunistickou stranou, komunistický režim a obyvatelstvo: 
Média a jejich role v totalitním systému. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989 
[online]. Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v.v.i., [cit. 2009-04-06].  
Dostupné z <http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>, s. 11.) 
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jako svou samostatnou přílohu či že kampaň proti opoziční Chartě 77 zahájilo právě 

Rudé právo svým článkem „Ztroskotanci a samozvanci“81. 

 Rudé právo vycházelo jako deník KSČ až do roku 1990. Poté ho začal vydávat 

(pod názvem Rudé právo: nezávislé noviny) soukromý vydavatel, akciová společnost 

Borgis a. s., a to až do září 1995, kdy se deník přejmenoval na Právo, které vychází 

dodnes. 

 Výtisk Rudého práva stál ve sledovaném období ve všední den 50 haléřů, 

v sobotu 1 korunu (kvůli příloze Haló sobota), měl většinou 8 stran a vycházel denně 

kromě neděle. Články týkající se zahraničních událostí byly tištěny především na 

sedmé, někdy na šesté straně. Ty nejdůležitější z nich se však dostaly i na titulní stranu, 

kde mnohokrát odkazovaly na pokračování na zmíněné šesté či sedmé straně. 

 4.2 Lidová demokracie 

Lidová demokracie, deník Československé strany lidové, vznikla roku 1945 

přejmenováním Lidových listů (1919–1945), které musely po druhé světové válce 

změnit název. Tento deník vydávala v Praze Československá strana lidová jako svůj 

ústřední list až do roku 1994, kdy zanikl. Společně s Rudým právem a Svobodným 

slovem byla na československém mediálním poli v letech 1945–1989 nejvýznamnějším 

deníkem. 82 

Ve sledovaném období stál běžný výtisk Lidové demokracie 50 haléřů, páteční 

vydání stálo 1 korunu a deník měl pouze 4 strany. Od roku 1969 vycházela také nedělní 

příloha s názvem „Neděle s LD“. Zahraničnímu zpravodajství se věnovala strana 2 a a 

podobně jako u Rudého práva se významné zprávy objevovaly i na titulní straně a 

většinou odkazovaly na pokračování na straně následující. 

                                                 
81 Článek „Ztroskotanci a samozvanci“ vyšel v Rudém právu 12. ledna 1977 jako reakce na Prohlášení 
Charty 77. Toto opoziční občanské sdružení ve svém prohlášení požadovalo dodržování lidských práv 
a občanských svobod v Československu, které podepsalo v rámci Helsinské konferenci o bezpečnosti 
a spolupráci v Evropě (1975) i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt 
o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Charta 77 svým prohlášením reagovala na 
vykonstruovaný politický proces s apolitickou undergroundovou kapelou Plastic People of the Universe. 
Čtenáři samotný text Charty 77 neznali, pouze četli jeho kritiku. O samotném sdružení se dozvěděli až 
díky tzv. „Antichartě“ (provolání „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru“), kterou vytvořili a 
podepsali prokomunističtí umělci a ve které odsoudili prohlášení Charty 77. (BLODIGOVÁ, Alexandra – 
Köpplová, Barbara – Sekera, Martin. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Katalog 
výstavy k dějinám českého tisku na území České republiky. Praha : Státní ústřední archiv, 2002, s. 18, 88–
89.) 
82 KÖPPLOVÁ, Tisk, s. 19. 
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Tento deník vycházel i v krajských mutacích, které se od sebe lišily pouze 

v méně závažných článcích (většinou regionálního zaměření) a pak také v inzerci. 

 4.3 Mladá fronta 

 List Mladá fronta, s podtitulem Deník mladých lidí, vycházel v letech 1945–

1990. Na jeho činnost pak od září 1990 navázala Mladá fronta DNES jako nový titul. 

 První číslo Mladé fronty bylo vydáno již 9. května 1945 jako list Svazu české 

mládeže (SČM). Po zestátnění tiskáren v roce 1953 se vydávání deníku chopil Ústřední 

výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), od roku 1970 se pak stal orgánem 

Ústředního výboru Svazu socialistické mládeže (ÚV SSM).83 

 Mladá fronta patřila před rokem 1989 mezi nejčtenější deníky, pohybovala se na 

čtvrtém místě s denním nákladem kolem 320 tisíc výtisků za Rudým právem (náklad 

kolem 990 tisíc), Zemědělskými novinami (přibližně 360 tisíc) a listem Práce (přibližně 

340 tisíc).84 

 Deník měl 8 stran a jeden výtisk stál stejně jako Rudé právo a Lidová 

demokracie ve všední den 50 haléřů, sobotní vydání s přílohou 1 korunu. Důležité 

události ze zahraničí byly zveřejňovány na titulní straně s odkazem na třetí či pátou 

stranu, kde byly tištěny všechny ostatní články týkající se zahraničních věcí.  

 

5. Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu a prezentace 

postoje světa k tzv. afghánské otázce v českém tisku 

5.1 Obraz počátku invaze v českém tisku 

 Poté, co byl plán invaze 12. prosince 1979 odsouhlasen, začalo přemisťování 

sovětských leteckých a motorizovaných ozbrojených divizí na letiště v blízkosti hranic 

s Afghánistánem. Když 18. prosince informoval velitel bagramské letecké základny 

A. H. Hakeemi Amína o tom, že je zcela očividné, že Sovětský svaz chystá něco 

podobného tomu, co se stalo v Československu v roce 1968, Amín ho uklidňoval, že 

jsou věci jinak, než se zdají, a že vše bude brzy v pořádku.85    

                                                 
83 KŘIVÁNKOVÁ, cit. dílo, s. 208 
84 VILDOVÁ, tamtéž. 
85 KAKAR, cit. dílo, s. 46. 
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 První sovětská vojska (přibližně 4 tisíce vojáků) dorazila na území Afghánistánu 

navečer 24. prosince, a to na letiště v Kábulu, Kandaháru a Bagramu. Druhý den invaze 

pokračovala přesunem pozemních jednotek přes města Kuška, Termez a Chorog. 

Oficiálně však intervence začala až 27. prosince, kdy vojska dorazila do Kábulu a kdy 

byl zabit prezident Amín.86  

 Ten během těchto dnů žádnou zvýšenou aktivitu sovětských vojsk 

nezaregistroval, dokonce den před svou smrtí řekl v interview s arabským novinářem, 

že věří, že by si Sovětský svaz nic takového nedovolil a že se jedná pouze o transporty 

vojáků a zařízení na podporu bojů s opozičními rebely. Stejný názor zastávali i 

obyvatelé Kábulu, protože obdobné transporty už zažili v několika minulých týdnech. 

27. prosince obklíčilo sovětské komando KGB Darulamanský palác, kam se Amín 

několik dní předtím uchýlil se svou rodinou kvůli bezpečnosti. Tam byl během delšího 

boje zastřelen sovětským komandem společně se členy své rodiny.87 

 Ještě tentýž den byl v kábulském rozhlase odvysílán projev Babraka Karmala88, 

který byl dosazen sovětskou vládou namísto Amína. V projevu nový premiér prohlásil, 

že převzal vládu v zemi a že požádal Sovětský svaz o vojenskou pomoc. Druhý den 

ráno bylo ve stejném rozhlase oznámeno, že Revoluční tribunál odsoudil Amína za 

zločiny proti lidem, odsoudil ho k trestu smrti a popravil. V následujících několika 

dnech byli zadrženi a posléze popraveni všichni významní Amínovi stoupenci a 

sympatizanti s Chalkisty. 28. prosince začala sovětská vojska přebírat všechny 

strategické budovy, instituce a hraniční přechody a střežit hlavní ulice a křižovatky 

v těch největších afghánských městech. 89   

 O napjatých vztazích mezi Sovětským svazem a Afghánistánem a o náhlém 

navýšení počtu transportů sovětských vojáků na Afghánské území během prosince 1979 

nepsaly ani jedny sledované noviny. Podezřelé dění v Afghánistánu, kterého si všimly 

Spojené státy a další západní země, české deníky ignorovaly. Podle mého názoru 

                                                 
86 ŠIŠKA, Jiří F. Bojiště Afghánistán. Cheb: Svět křídel, 2004, s. 20. 
87 GIRARDET, Edward. Afghanistan: The Soviet War. New York : St. Martin´s Press, 1985, s. 12–15. 
88 Babrak Karmal, významný parčamský vůdce (1967–1978), byl nucen po nástupu Amína k moci opustit 
Afghánistán a nedobrovolně se stát velvyslancem své země v Československu. Při rozhodování 
sovětského vedení o novém afghánském prezidentovi, se Karmal zdál v tu dobu být nejvhodnější 
alternativou. Ve funkci prezidenta setrval až do roku 1986, kdy byl nahrazen Mohammadem 
Nadžíbulláhem. 
89 GIRARDET, cit. dílo, s. 15–16. 
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Sovětský svaz informace československému vedení buď vůbec neposkytl z důvodu 

utajování akce, nebo o ní informovat přímo zakázal.  

 Naopak první, jasně protiamerická, zpráva o afghánském dění s titulkem „Ruku 

v ruce s reakcí“ se objevila v Rudém právu 19. prosince, tedy ještě před samotnou 

invazí. V reakci na článek amerického magazínu CounterSpy uvádí, že agenti CIA 

(Ústřední zpravodajská služba) „p řipravují a vycvičují afghánské 

kontrarevolucionáře“ , „p řipravují pomlouvačné tiskové kampaně proti státům, jejichž 

politika neodpovídá zájmům Washingtonu“ a že se CIA „hrubě vměšuje 

prostřednictvím různých tiskových agentur do záležitostí mnoha zemí.“90  

 O samotné invazi listy zpočátku také přímo neinformují. Zpravují pouze o 

změně v afghánském vedení. Podle Rudého práva násilné svržení Amína proběhlo tak, 

že „Hafizulláh Amín byl uvolněn z politických funkcí.“ Amínovu vládu Rudé právo 

kritizuje a naopak prokomunistickou saurskou revoluci (1978) velice oslavuje: „H. 

Amín zneužíval vítězství dubnové revoluce proti zájmům afghánského lidu a v rozporu 

s humanitními ideály této revoluce. Nové vedení strany a státu se přihlašuje k ideám 

dubnové revoluce, kterou chce v další činnosti rozvíjet ku prospěchu afghánského 

lidu.“ 91 

 Až v sobotním vydání deníky píší o soudu a popravě Amína, zvolení Karmala do 

funkce generálního tajemníka ÚV LDSA a o jeho žádosti o sovětskou pomoc. Například 

Lidová demokracie informuje, že „H. Amín byl shledán vinným za zločiny proti 

afghánskému lidu a z rozhodnutí revolučního soudu byl popraven,“ či že v zemi bude 

vládnout nová vláda, „která bude bojovat za konečné vítězství národní, demokratické, 

protifeudální a protiimperialistické revoluce.“ 92 Mladá fronta vyzdvihla Karmalova 

slova o tom, že „krvavá klika Hafizulláha Amína a jeho posluhovačů, agentů 

amerického imperialismu, byla svržena“ a že „vzhledem k pokračujícímu a rostoucímu 

vměšování a provokacím vnějších nepřátel Afghánistánu a v zájmu ochrany výsledků 

dubnové revoluce [...] se vláda Afghánské demokratické republiky v souladu se 

smlouvou o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci z 5. prosince 1978 

                                                 
90 ČTK. Ruku v ruce s reakcí. Rudé právo, 19. 12. 1979, roč. 60, č. 299, s. 7. 
91 ČTK – zr. Změna v afghánském vedení. Rudé právo, 28. 12. 1979, roč. 60, č. 306, s. 7. 
92 [nesignováno]: Afghánská revoluce do nové etapy. Lidová demokracie, 29. 12. 1979, roč. 35, č. 307, 
s. 1–2. 
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obrátila na Sovětský svaz s naléhavou žádostí o poskytnutí okamžité politické, morální a 

hospodářské pomoci, včetně pomoci vojenské.“ 93  

 O uklidnění situace v zemi Rudé právo píše, že v Kábulu „panuje po čtvrtku, 

kdy nová revoluční vláda převzala za podpory lidu a vlastenecky smýšlejících vojáků a 

důstojníků moc do svých rukou, klid.“ 94 O pomoci sovětských jednotek při samotném 

puči nepadlo jediné slovo.  

 Jak tedy české deníky informovaly českou veřejnost o počátku invaze do 

Afghánistánu? Všechny tři deníky shodně prezentují afghánské události jako 

mírumilovné odvolání Amína a jeho nahrazení Karmalem v čele LDSA. Ten podle nich 

teprve poté společně s Revoluční radou odsoudil a popravil Amína a následně požádal 

Sovětský svaz o pomoc, to vše jen za asistence afghánských vojáků a důstojníků. O 

samotné invazi vojsk rudé armády do Afghánistánu, tolik podobné událostem 

v Československu v srpnu 1968, deníky vůbec neinformovaly. Řekla bych, že je z toho 

zcela zřejmé, že Sovětský svaz posílal do svých satelitních států svou silně zkreslenou 

interpretaci situace, kterou pak média v daných státech povinně prezentovala jako fakt. 

 Novináři v článcích nejsou moc kreativní, často jen citují tiskové zprávy a 

stanoviska afghánské vlády, jednotlivé pasáže se často doslovně opakují v několika 

článcích v po sobě jdoucích vydáních. Uniformita článků se objevuje ve všech denících 

po celé sledované období prosinec1979–únor 1980. 

5.2 Mediální prezentace politiky nového afghánského vedení v českém tisku 

 Hned po svém projevu v Rádiu Kábul 27. prosince se Karmal snažil získat 

popularitu a podporu veřejnosti například tím, že propustil až 14 tisíc osob, které byly 

za Amínovy vlády uvězněny, zrušil nucenou společnou školní výuku pro dívky a 

chlapce (v jedné třídě do 11 let věku) a povinné zahalování žen. 95 

 V těchto revolučních dnech také Karmal sestavil vládu, tzv. Revoluční radu.96 

Ta vydala 30. prosince prohlášení, v němž slibovala mimo jiné: zlepšení ekonomické 

situace v zemi, životní úrovně obyvatel, rozvoj kultury s důrazem na národní tradice a 

                                                 
93 [nesignováno]: Složení nové revoluční rady. Mladá fronta, 29. 12. 1979, roč. 35, č. 307, s. 5. 
94 zr. Věrnost zásadám dubnové revoluce. Rudé právo, 30. 12. 1979, roč. 60, č. 308, s. 7. 
95 GEORGIEV, cit. dílo, s. 65. 
96 Vláda byla jakýmsi kompromisem mezi Chalkisty a Parčamisty, nadiktovaným Moskvou. Do vlády 
zasedli politici, kteří museli za vlády Amína opustit nejen politickou scénu, ale častokrát i zemi: 
vicepremiérem se stal Sarwari (Chalk), vedoucím tajné policie Nadžíbulláh (Parčam), ministrem vnitra 
Gulabzoy (Chalk), ministrem pro ekonomické plánování Keštmand (Parčam), atd. (BRADSHER, 
cit. dílo, s. 121.) 
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zvyky. Do svého politického programu zasadila další část pozemkové reformy, pomoc 

řemeslníkům, rolníkům a obchodníkům či plán na posílení státního sektoru 

hospodářství.97 

 Revoluční rada také odsouhlasila „Základní principy Demokratické republiky 

Afghánistán“, které měly respektovat islám a zachovat ho jako posvátné náboženství, 

taktéž zajišťovat muslimům svobodu provozování jejich různých náboženských 

rituálů.98 

 Karmal představil svou novou politiku za další fázi saurské revoluce (proběhla 

v dubnu 1978), v rámci níž se snažil šířit komunistické postoje skrz vzdělávání 

především mladších obyvatel a také vytvořit organizace, které by nevzdělané Afghánce 

kontrolovaly. Na politické scéně však čelil několika problémům. Jednak tu byli stále 

ještě někteří politici, kteří byli rozhořčeni zavražděním Amína, a proto oslabovali 

stabilitu vlády. Dále byl problém v tom, že do vlády zasedli lidé nezkušení a neschopní 

(ti zkušení totiž byli z politiky odstraněni). A sami ministři nebyli ochotni posluhovat 

cizí (sovětské) vládě a poslouchat její doporučení a nařízení.99 

 Zahraniční politika Afghánistánu byla zcela orientována na Sovětský svaz. Již 

v průběhu roku 1979 do Afghánistánu proudili ze SSSR moskevští poradci. Ti pak v 

čele s Alexandrem Puzanovem začali od počátku roku 1980 zcela řídit afghánskou 

politiku (a to nejen zahraniční, ale i tu vnitřní).100 

 „Vláda uvádí život v zemi co nejrychleji do normálních kolejí, přestože se 

reakční síly vytrvale snaží zlikvidovat vymoženosti dubnové revoluce v Afghánistánu,“ 

tak píše o Karmalově vládě Mladá fronta. Rovněž uvádí, proč nefunguje telefonické 

spojení do Afghánistánu: je to „výsledek teroristické akce kontrarevolučních sil. Při 

obnově spojení vydatně pomáhají sovětští odborníci.“ 101 V rámci zprávy o tiskové 

konferenci Babraka Karmala Mladá fronta zdůrazňuje, že nová vláda chce „zajistit 

afghánskému lidu široké demokratické svobody“ a že bude afghánský lid mimo jiné 

„bojovat proti imperialismu a neopustí vybojované pozice.“ 102  

                                                 
97 MAREK, cit. dílo, s. 266. 
98 GEORGIEV, cit. dílo, s. 65–66. 
99 BRADSHER, cit. dílo, s. 121. 
100 HORÁK, cit. dílo, s. 36. 
101 [nesignováno]: Vláda normalizuje situaci v zemi. Mladá fronta, 4. 1. 1980, roč. 36, č. 3, s. 5. 
102 [nesignováno]: Posílit revoluci, napravit chyby. Mladá fronta, 5. 1. 1980, roč. 36, č. 4, s. 1, 5. 
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 Noviny také vyzdvihnují, že Babrak Karmal udělil k 15. výročí založení LDSA 

amnestii pro lidi, kteří byli uvězněni za vlády Hafizulláha Amína. „Amnestie se týká 

všech politických vězňů bez ohledu na jejich třídní příslušnost, vyznání, jazyk, 

národnost a ideologii. Prohlášení Babraka Karmala zdůrazňuje, že napříště nebude 

nikdo uvězněn bez zákonného soudu.“ 103  

 Lidová demokracie informuje o tom, že „v dohledné době bude vypracována 

nová demokratická ústava.“ Nová vláda podle listu rovněž odsoudila plánované 

projednávání tzv. afghánské otázky v OSN s tím, že žádná taková otázka neexistuje a 

„pomlouvačné verze, které jsou na Západě rozšiřovány v souvislosti s Afghánistánem a 

jeho politikou, zcela vykonstruovaly imperialistické kruhy,“ a zároveň vláda také 

odmítla nařčení z toho, že se Sovětský svaz vměšuje do afghánských vnitřních 

záležitostí: „V USA by si měli uvědomit, že přeměny v Afghánistánu uskutečnily zdravé 

síly naší strany a naše národní ozbrojené síly, a že materiální, morální i vojenská 

pomoc SSSR plně odpovídá vůli afghánského lidu a sleduje cíl čelit vnějšímu nebezpečí, 

jež Afghánistánu hrozí.“ 104  

 Rudé právo prezentuje cíle nové afghánské vlády velmi kladně, informuje 

například o plánu vytvořit nezávislou národní ekonomiku, zvýšit životní úroveň lidí, 

zavést „v oblasti vnitřní politiky další etapu demokratické zemědělské reformy.“ Vláda 

podle něj „zlikviduje zbytky feudalismu a moc zahraničních obchodníků, kteří jsou 

představiteli imperialistických monopolů, uskuteční kulturní revoluci, zlikviduje v celé 

šíři zbytky kolonialismu, neokolonialismu a imperialismu.“ V oblasti zahraniční politiky 

zdůrazňuje, že se bude vláda „ řídit zásadní politikou míru, vycházející z principů 

pozitivní a aktivní neutrality, mírové koexistence, uvolňování napětí.“  105 Afghánská 

vláda navíc podle listu situaci v zemi plně kontroluje. 

 Novou vládu vyzdvihuje ve svém komentáři na stránkách Rudého práva i Milan 

Mádr, který píše: „Nové afghánské stranické i státní vedení přijalo rozhodná opatření 

k obraně svrchovanosti a nezávislosti země vystavené krajně vážným zkouškám 

v důsledku rozsáhlé kontrarevoluční činnosti domácích a zahraničních reakčních sil. 

Kombinace této činnosti s dobrodružnou politikou, kterou prováděl H. Amín, vytvořily 

mimořádně nebezpečnou situaci. [...] Tomuto jejímu úsilí, jemuž přispívá sovětská 

                                                 
103 ČTK – zr. Amnestie v Afghánistánu. Rudé právo, 5. 1. 1980, roč. 60, č. 4, s. 1. 
104 [nesignováno]: Hlavní cíle afghánské revoluce. Lidová demokracie, 5. 1. 1980, roč. 36, č. 4, s. 1–2. 
105 ČTK – zr. Obrana pokrokových vymožeností. Rudé právo, 2. 1. 1980, roč. 60, č. 1, s. 1, 6. 
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internacionální pomoc, patří sympatie a podpora všech, kterým opravdově leží na srdci 

zájmy společenského pokroku a šťastné budoucnosti lidu Afghánistánu, zájmy míru 

v tamní oblasti.“ 106 

 O úspěšných krocích nové vlády píše Lidová demokracie, že „nynější etapa 

afghánské revoluce (je) charakteristická především jednotou LDSA. [...] Poprvé 

v afghánských dějinách postupně vzniká celonárodní jednotná fronta. Zvláštní význam 

má to, že v ADR byl trvale ustaven revoluční řád a zákonnost, je zajištěna svoboda 

slova a víry.“ 107    

 Jak tedy deníky psaly o nové afghánské vládě? Celkově lze říci, že všechny 

české deníky informovaly o nové vládě jen kladně, stavěly ji do pozice zachránců 

afghánské společnosti, za bojovníky proti kontrarevolučním tlakům z vnějšku. Všechny 

opoziční názory prezentovaly jako pomlouvačnou imperialistickou kampaň a jakékoli 

výpady proti sovětské asistenci při revoluci označovaly za lživé. Ve všech článcích také 

neustále zdůrazňovaly, že sovětská vojska přijela do Afghánistánu až na požádání nové 

vlády. A často zveřejňovaly krátké zprávy o tom, jak novou vládu a druhou etapu 

dubnové (saurské) revoluce afghánské obyvatelstvo na veřejných shromážděních 

v jednotlivých provinciích podporuje. 

 I tady platí uniformita a jednostrannost článků, jak jsem uvedla v předchozí 

kapitole. Dokonce ani v komentářích nepopustí autoři uzdu svým úvahám, ale jen 

vlastně shrnou a zopakují to, co si už čtenář mohl přečíst v článcích v předchozích 

několika vydáních. 

5.3 Mediální obraz afghánského odporu v českém tisku 

 Obyvatelé Kábulu reagovali na Karmalovo prohlášení v rozhlase s nedůvěřivostí 

a nenávistí, ale tento odpor proti cizím vojskům nebyl zpočátku nijak veliký. Proto 

obsazení Afghánistánu vojsky proběhlo vcelku poklidně.  

 Na začátku ledna108 ale začaly již propukávat nepokoje ve větších městech jako 

Kandahár či Herát. Problém byl také v tom, že se v afghánské armádě šířila silná vlna 

dezercí a to do té míry, že museli vojáci Rudé armády odebrat jistým lokálním 

                                                 
106 MÁDR, Milan. Plány, které nevyšly. Rudé právo, 3. 1. 1980, roč. 60, č. 2, s. 7. 
107 [nesignováno]: Nová etapa vývoje. Lidová demokracie, 29. 1. 1980, roč. 36, č. 24, s. 2. 
108 Bradsher (1999) uvádí, že demonstrace obyvatelstva začaly už 31. prosince 1979 v Kandaháru a odtud 
se šířily po celé zemi a vyvrcholily únorovou a dubnovou stávkou v Kábulu následujícího roku. 
(BRADSHER, cit. dílo, s. 119.) 
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jednotkám všechny zbraně.109 K prvnímu ozbrojenému konfliktu došlo 9. ledna 1980 u 

Fajzábádu, kde se jednotky Rudé armády střetly s celým 4. dělostřeleckým plukem 

afghánské armády, který přešel k opozičním mudžáhidům.110 

  „Afghánci, bez ohledu na národnost či kmenovou příslušnost, běžně považují 

každé cizí vojsko, které vstoupí do jejich země, za nájezdníka a uchvatitele, proti 

kterému musí bojovat. A pro Afghánce je celkem druhořadé, zda cizí vojska vstoupila do 

země s dobrými či špatnými úmysly. To se stalo i v případě vstupu sovětských vojsk. Za 

léta se u všech kmenů vytvořila dobře organizovaná sebeobrana, která byla ihned 

připravena začít s bojovými akcemi.“ 111 

 Doprava materiálu a potravin sovětským jednotkám na jednotlivá místa 

Afghánistánu začala být postupně problematická, neboť mudžáhidé blokovali silnice. 

Místo toho, aby Sověti potlačovali partyzánské jednotky, děl se pravý opak: mudžáhidé 

útočili, sovětské jednotky přešly do defenzivy. Příčinou toho bylo i to, že sovětská 

vojska nebyla dostatečně na boj v horských podmínkách připravena (těžké 

dělostřelectvo či nadzvuková letadla se minula účinkem), neznala terén a navíc 

neovládala taktiku partyzánské války jako jejich protivníci. K tomu všemu byli 

mudžáhidé podporováni venkovským obyvatelstvem, mezi které se v případě nebezpečí 

rozptýlili a následně zase objevili tam, kde je Sověti vůbec nečekali.112 V tomto 

počátečním stádiu sovětsko-afghánské války dokonce mudžáhidé zcela ovládli některé 

provincie. Odstranili z institucí vládní úředníky a také kmenové stařešiny, kteří vládu 

podporovali, a jejich posty obsadili svými stoupenci.113  

 V boji proti partyzánům se zpočátku osvědčily především helikoptéry. Tedy 

alespoň do doby, než mudžáhidé, podporováni Spojenými státy a Pákistánem, dostali 

samonaváděcí střely, které helikoptéry při zásahu spolehlivě zlikvidovaly.114 

 Koncem února 1980 proběhla v Kábulu demonstrace proti sovětské intervenci, 

která byla sovětskými jednotkami a afghánskou policií tvrdě potlačena (zabity a zraněny 

stovky lidí). Moskevská vláda v reakci na to přikázala svým jednotkám na území 

Afghánistánu zahájit likvidaci opozičních uskupení. A tak byla například provedena 

                                                 
109 GIRARDET, cit. dílo, s. 17. 
110 ŠIŠKA, cit. dílo, s. 27. 
111 ŘEZÁČ, cit. dílo, s. 113. 
112 Tamtéž, s. 118-119, 125–126. 
113 KAKAR, cit. dílo, s. 127. 
114 CZECH, Ian. Afghánistán. Praha : Mladá fronta, 2003, s. 33. 
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v následujících týdnech rozsáhlá operace proti povstalcům v severovýchodní provincii 

Kunar, která leží na hranicích s Pákistánem.115 

 O afghánských opozičních silách informují všechny deníky jen ve spojení s tím, 

kdo je finančně podporuje (imperialistický západ a jeho spojenci) a proč, a označují je 

za kontrarevoluci napadající cíle dubnové (saurské) revoluce.   

 Mladá fronta informuje o tom, že „podle názoru místních pozorovatelů jsou 

„ideologové“ i praktikové afghánské kontrarevoluce podporováni USA a určitými kruhy 

v Egyptě, Saudské Arábii a některých západních zemích.“ 116 Podle Rudého práva se 

zase kontrarevoluční skupiny „opíraly a dosud opírají především o pomoc Pákistánu a 

maoistické Číny.“ 117  

 Později po mimořádném zasedání OSN, kde se ohledně tzv. afghánské otázky 

angažoval americký prezident James Carter, začaly být za hlavní organizátory 

kontrarevoluce v Afghánistánu označovány Spojené státy: „USA v současné době nejen 

neomezují agresivní akce proti Afghánistánu, ale poskytují rozsáhlou vojenskou pomoc 

Pákistánu, odkud teroristické bandy pronikají do Afghánistánu.“ 118  

 V Rudém právu zvláštní zpravodaj v Kábulu Miloš Krejčí informuje o tom, že 

„na pákistánsko-afghánských hranicích probíhá horečnatá příprava dalších diverzantů, 

sabotérů a teroristů, kteří by měli proniknout do Afghánistánu a rozpoutat zde nové 

kolo krvavé kontrarevoluce s cílem svrhnout demokratický režim a zastavit druhou 

etapu afghánské revoluce. Americké intriky probíhají za těsné spolupráce s Čínou.“ 119 

 První konkrétnější, negativní informace o afghánské opozici zveřejnily deníky 

až na začátku února: „Do afghánské pohraniční provincie Nangarhár proniklo 

z pákistánského území několik band vyzbrojených americkými zbraněmi. [...] Tyto 

bandy se dopustily zvěrských zločinů na afghánských vesničanech, spálily několik škol, 

vyhodily do povětří mosty a zničily cesty. Proti tlupám zasáhly s pomocí místních 

obyvatel jednotky afghánské armády.“ 120 Poté ještě autor článku vyjmenoval místa, kde 

všude jednotky afghánské armády zlikvidovaly ozbrojené bandy. Podobný článek vyšel 

                                                 
115 ŠIŠKA, cit. dílo, s. 118. 
116 [nesignováno]: Vláda normalizuje situaci v zemi. Mladá fronta, 4. 1. 1980, roč. 36, č. 3, s. 5. 
117 zr. Pomoc afghánské revoluci. Rudé právo, 29. 12. 1979, roč. 60, č. 307, s. 1, 7. 
118 [nesignováno]: USA poškozují proces uvolňování. Lidová demokracie, 28. 1. 1980, roč. 36, č. 23, s. 1. 
119 KREJČÍ, Miloš. Kontrarevoluční tlaky neuspějí. Rudé právo, 16. 1. 1980, roč. 60, č. 13, s. 1. 
120[nesignováno]: Kontrarevoluční provokace vůči Afghánistánu. Lidová demokracie, 6. 2. 1980, roč. 36, 
č. 31, s. 1. 
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následující den i v Rudém právu, tentokrát však o potlačení kontrarevoluce 

v Badachšánu, kde bandité, vyzbrojení americkými zbraněmi, „vraždili afghánské 

vlastence a terorizovali obyvatelstvo.“ 121  

 Ke konci února informovaly deníky o neúspěšném pokusu o vyvolání povstání 

v Kábulu. „Skupinu zatčených záškodníků, vrahů a banditů“  vyzbrojily podle Rudého 

práva Čína a USA. V článku je pak několikrát zdůrazněno, že bandy teroristů jsou 

podporované a organizované maoistickou Čínou a imperialistickým západem v čele 

s USA a že „nová demokratická a revoluční opatření vyvolala zlobu vnitřní 

kontrarevoluce, světového imperialismu a reakčních sil v celé oblasti.“122   

 Země musí podle Zdeňka Hořeního, komentátora Rudého práva, „ čelit až 

fanatické agresivitě sil spojených s feudální minulostí, sil kontrarevolučních, které našly 

a nacházejí štědré zdroje inspirace, politickou a materiální podporu v sousedním i 

zaoceánském zahraničí,“ a „Afghánská revoluce doslova denně platí těžkou, krvavou 

daň za svou čestnou, statečnou snahu navždycky odzvonit feudálním přežitkům, změnit 

život afghánského lidu k lepšímu, vybudovat v této zemi pokrokovější společenský 

řád.“ 123 

 29. února Mladá fronta informuje o krachu podvratných plánů americké CIA 

v Afghánistánu. Vyzdvihuje slova Babraka Karmala: „Není žádná jiná spolehlivá 

záruka kromě úplného zastavení vměšování všech zemí, které organizují vojenskou 

intervenci a vedou proti nám agresivní politickou propagandu. Žádná spolehlivá záruka 

nemůže být bez likvidace základen a táborů, kde čínští, američtí, egyptští, pákistánští, 

britští a izraelští instruktoři připravují své vrahy.“ 124  

 Jak tedy tehdejší noviny informovaly o afghánském odporu? O samotných 

bojích mudžáhidů a jednotek afghánské a sovětské armády neinformují zpočátku vůbec, 

později jen v rámci referování o tom, jak byly kontrarevoluční snahy úspěšně 

armádními jednotkami potlačeny. Ze všech článků tak má čtenář dojem, že se 

v Afghánistánu opravdu nic neděje a že malé občasné a neúspěšné snahy partyzánských 

skupin nestojí novinářům za nějaké hlubší zpravování či rozebírání. Navíc podle deníků 

po celém Afghánistánu veškeré místní obyvatelstvo sovětská vojska podporuje, 

dokonce jim pomáhá v boji s partyzánskými bandami.  
                                                 
121 ČTK. Afghánská armáda likviduje teroristy. Rudé právo, 7. 2. 1980, roč. 60, č. 32, s. 7. 
122 ČTK. Kontrarevoluce neprošla. Rudé právo, 25. 2. 1980, roč. 60, č. 47, s. 6. 
123 HOŘENÍ, Zdeněk. K událostem v Kábulu. Rudé právo, 25. 2. 1980, roč. 60, č. 47, s. 6. 
124 [nesignováno]: Krach podvratných plánů CIA. Mladá fronta, 29. 2. 1980, r. 36, č. 51, s. 5. 
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 Řekla bych, že tohle byl přesně záměr Sovětského svazu. Chtěl prezentovat 

afghánskou vládu a asistentská spojenecká sovětská vojska (o kterých tisk vlastně vůbec 

nehovoří a veškeré vojenské zásluhy připisuje jen afghánským jednotkám) jako pány 

situace, kteří mají vše naprosto pod kontrolou a jen se diví, proč kolem změny vedení v 

Afghánistánu dělají západní státy takový rozruch. 

5.4 Zobrazení postoje USA a SSSR k situaci v Afghánistánu  v českém tisku 

 Po invazi sovětských vojsk do Afghánistánu došlo ke zhoršení vztahů mezi USA 

a SSSR. Politika détente byla ukončena a tato sovětská intervence započala 

tzv. 2. studenou válku. 125 

 Sovětský svaz obhajoval legálnost vstupu do země jednak Smlouvou o 

přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci mezi SSSR a Afghánistánem 

z 5. prosince 1978, která umožňovala i vojenský zásah, také zvykovým mezinárodním 

právem na individuální či kolektivní sebeobranu v souladu s Chartou OSN. 126 Navíc 

moskevská vláda ve snaze ještě více vysvětlit důvody invaze tvrdila (na základě 

nepodložených informací), že Hafizulláh Amín byl ve skutečnosti americký špion a 

jejich rozhodnutí vstoupit do země bylo reakcí na agresi a narušování z vnějšku.127 

 Spojené státy americké zareagovaly na invazi velice bouřlivě. USA totiž 

pochopily sovětské obsazení Afghánistánu jako snahu SSSR dostat se blíž k Perskému 

zálivu a braly tento jeho krok jako ohrožení svých zájmů a vlivů v této oblasti. 

Americký prezident Jimmy Carter proto okamžitě volal do Moskvy a varoval ji před 

vážnými následky a svůj požadavek na okamžité stažení vojsk a zastavení vměšování se 

                                                 
125 Détente se rozumí politika uvolňování politického napětí. Tento termín je nejčastěji spojován 
v souvislosti s diplomatickou snahou o uvolnění napjatých vztahů mezi USA, Čínou a Sovětským svazem 
v 70. letech 20. století v rámci tzv. studené války. (SOCHROVÁ, Marie. Dějepis II. v kostce. Havlíčkův 
Brod : Fragment, 2005, s. 155.) 
126 [nesignováno]: State of the Globe: The Afghanistan Crisis. In Security Dialogue, vol. 11, no. 2, 1980, 
s. 170. – podrobněji srov.: „Žádné ustanovení této Charty neomezuje, v případě ozbrojeného útoku na 
některého člena Organizace spojených národů, přirozené právo na individuální nebo kolektivní  
sebeobranu, dokud Rada bezpečnosti neučiní opatření k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. 
Opatření učiněná členy při výkonu tohoto práva sebeobrany oznámí se ihned Radě bezpečnosti; 
nedotýkají se nikterak pravomoci a odpovědnosti Rady bezpečnosti, pokud jde o to, aby kdykoli podle této 
Charty podnikla takovou akci, jakou považuje za nutnou k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a 
bezpečnosti.“ (OSN. Článek 51. Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního 
dvora [online]. Praha: Informační centrum OSN v Praze, [cit. 2009-04-18].  Dostupné z 
<http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-
mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf>, s. 20–21.) 
127 EWANS, cit. dílo, s. 150. 
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SSSR do afghánských vnitřních záležitostí odeslal v dopise sovětskému prezidentu 

Brežněvovi.128 

 Protože SSSR na výzvu vůbec nereagoval a stál si za svým tvrzením, Spojené 

státy mu uložily ekonomické pokuty. Jednak zakázaly sovětským lodím rybařit 

v amerických pobřežních vodách, dále pozastavily americko-sovětské obchody 

s moderními technologiemi a s obilím a také vyzvaly své spojenecké země, aby se 

k embargu připojily a zároveň nenahrazovaly zboží, které spadá pod embargo, jiným.129 

Dále USA oddálily ratifikaci smlouvy SALT 2 130 a vyzvaly země k bojkotu letních 

olympijských her v Moskvě 131. 

 Chování SSSR po udělení sankcí se ale nijak nezměnilo. Proto mnohé evropské 

vlády zaujaly názor, že reakce USA byla přehnaná a že Afghánistán nebyl pro Sovětský 

svaz tak důležitý, aby riskoval narušení zavedeného mezinárodního pořádku. 132 

 O intervenci Sovětského svazu informovaly české noviny až ve vydáních po 

28. prosinci. Referovaly však jen o tom, jak afghánská vláda požádala o pomoc 

Sovětský svaz, který ji poskytl „na několikerou žádost afghánské vlády na základě 

článku 4 Smlouvy o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci mezi SSSR a 

Afghánskou demokratickou republikou a v souladu s článkem 51 Charty OSN.“ 133 

 Sovětskou intervenci brání například komentátor Rudého práva Karel Douděra. 

Ve svém komentáři dokonce přirovnává hrozbu opoziční afghánské síly k fašistické síle 

ve Španělsku v 30. letech: „Mohl snad Sovětský svaz zaujmout ke kontrarevolučnímu 

ohrožení lidové moci v Afghánistánu takové stanovisko »nevměšování« jako ve třicátých 

letech Francie či Anglie vůči Španělsku, kde se tato politika »nevměšování« stala 

přímou pomocí kontrarevoluce, podporované ze zahraničí fašistickými režimy? To by 

byla zrada na afghánské revoluci.“ 134 

                                                 
128 HUDEMA, cit. dílo, s. 68. 
129 [nesignováno]: State of the Globe, s. 168. 
130 SALT 2, smlouva mezi SSSR a USA o omezení vývoje strategických zbraní (především raket s 
jadernými hlavicemi), byla uzavřena 18. června 1979 ve Vídni. Tato smlouva navazovala na prozatimní 
pětiletou dohodu SALT 1 o omezení strategických útočných zbraní, která byla podepsána mezi SSSR a 
USA, s platností od 1. července 1972. 
131 12. letní olympijské hry se konaly od 19. července do 3. srpna 1980 v Moskvě. Kvůli sovětské invazi 
do Afghánistánu nakonec opravdu spousta západních zemí LOH v Moskvě bojkotovala.  
132 EWANS, cit. dílo, s. 153. 
133 [nesignováno]: Podivné rozhodnutí J. Cartera. Lidová demokracie, 4. 1. 1980, roč. 36, č. 3, s. 1. 
134 DOUDĚRA, Karel. Mezinárodní solidarita. Rudé právo, 12. 1. 1980, roč. 60, č. 10, s. 7. 
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 Od 29. prosince se v novinách odsuzuje kampaň „proti legitimní pomoci SSSR 

afghánskému lidu rozpoutaná imperialistickými kruhy, která má odvést pozornost 

národů od imperialistické agresivní politiky na Blízkém východě a od politiky dalšího 

zbrojení prosazované Severoatlantickým paktem.“ 135   

 Detailní informace se ale o výše zmíněné „štvavé“ kampani nedozvíme (pouze 

to, že v čele jejích organizátorů stojí USA). Podle mého názoru ale jsou to nejspíš 

reakce na obvinění Sovětského svazu z násilné okupace Afghánistánu, neboť ve 

sledovaných článcích se neustále zdůrazňuje legitimita sovětského zásahu a záporné 

reakce nové afghánské vlády na špatnou interpretaci situace uvnitř země, která se šíří 

mezi západními zeměmi. (Vláda ve svých prohlášeních stále opakuje, že o pomoc 

požádala ona sama a že výměna afghánského vedení proběhla naprosto nezávisle na 

Sovětském svazu.) 

 O špatné interpretaci referuje i zvláštní moskevský zpravodaj Rudého práva: 

„Vlna lží, pomluv a nepříčetných útoků, které se v souvislosti s afghánskými událostmi 

vyvalila proti Sovětskému svazu z některých zemí kapitalistického Západu, především ze 

Spojených států, nemohla v sovětské veřejnosti nevyvolat údiv nad nestoudností, s jakou 

se snaží kapitalistické sdělovací prostředky falšovat, skreslovat nezvratná a známá fakta 

a obelhávat a zpracovávat milióny svých čtenářů.“ 136 

 Začátkem ledna se čtenář v denících dozvídá (v reakci na televizní vystoupení 

amerického prezidenta Jimmyho Cartera, který oznámil plán uložení svých 

hospodářských sankcí vůči Sovětskému svazu a pozastavení ratifikace smlouvy 

SALT 2), že Carterova „vláda chce opustit politiku uvolnění a vystupňovat v USA 

protisovětskou náladu“ a má řadou hospodářských opatření „v úmyslu podniknout 

v odvetu za sovětskou pomoc v Afghánistánu.“ 137 Články staví USA do pozice státu, 

který chce narušit světový mír: „Chystané konkrétní kroky americké vlády na 

mezinárodní scéně se vyznačují nevyrovnaností a opovržením k nejdůležitějším 

dlouhodobým zájmům míru, uvolňování mezinárodního napětí a konstruktivního rozvoje 

sovětsko-amerických vztahů. Tento projev se rozhodně neslučuje s odpovědností, jakou 

                                                 
135 zr. Věrnost zásadám dubnové revoluce. Rudé právo, 30. 12. 1979, roč. 60, č. 308, s. 7. 
136 [nesignováno]: Kdo jsou přátelé Afghánistánu. Rudé právo, 12. 1. 1980, roč. 60, č. 10, s. 7.  
137 [nesignováno]: Další nebezpečný krok J. Cartera. Lidová demokracie, 7. 1. 1980, roč. 36, č. 5, s. 1. 
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mají USA jako velmoc za zachování světového míru, za zajištění bezpečnosti národů a 

rozšiřování vzájemně výhodné mírové spolupráce mezi státy.“ 138 

 Koncem ledna se objevila v českém tisku první zpráva o odhalení údajného 

spojení bývalého prezidenta Hafízulláha Amína s americkou bezpečnostní službou 

(CIA), které oznámil na tiskové konferenci afghánský ministr vnitra. Řekla bych, že si 

tak Sovětský svaz chtěl jednak ospravedlnit svůj vojenský zásah do Afghánistánu a 

jednak chtěl touto konfabulací zdiskreditovat celkové postavení USA k afghánskému 

dění. „Získané údaje potvrzují, že na příkaz CIA se Amín spiknul s kontrarevolucí, jež se 

usadila v Pákistánu, a spolu s vedením reakční Afghánské islámské strany (Hizbe 

islámí) chtěl 29. prosince loňského roku provést státní převrat, fyzicky zlikvidovat 

všechny čestné a oddané revolucionáře a vytvořit v zemi diktaturu.“ 139 Následuje 

obhajoba prosincových událostí: „Pouze díky tomu, že strana a všechny vlastenecké síly 

stály na straně revoluce a v rozhodující chvíli Amínovu kliku odhalily a Amína 

zlikvidovaly, nestal se 29. prosinec dalším tragickým datem v dlouhém seznamu 

podobných dat v afghánských dějinách.“ 140 

 Noviny také vyvrací zprávu, která se šíří v západních zemích, o tom, že při 

prosincovém převratu byli zabiti členové Amínovi rodiny. Podle afghánského 

ministerstva vnitra byl Amín popraven až po vynesení rozsudku smrti revolučním 

soudem: „Ministerstvo tyto pomluvy rozhodně odmítá a označuje je za naprosto 

nepravdivé. Jejich šíření je podle prohlášení spiknutím, které na jedné straně ochraňuje 

krvavého vraha a agenta CIA Amína a na druhé straně klame veřejnost a očerňuje 

realistickou, spravedlivou a demokratickou politiku Afghánské demokratické 

republiky.“ 141 

 Začátkem února listy ještě informují o jasných důkazech spojení Amína 

s kontrarevolučními centry. Podle vyšetřování ministerstva vnitra měl v Amínově 

rodinném klanu, který se snažil uzurpovat veškerou moc v zemi, významné postavení 

Amínův bratr.  „Zvláštní úloha při tom připadla Amínovu bratru, Abdulláhovi, který 

působil v severních provinciích země. Za pomoci USA a Číny a oddílů banditů měl 

zorganizovat na severu země puč a poté »zabezpečit« vstup čínských vojsk do 

                                                 
138 [nesignováno]: Prohlášení TASS k projevu prezidenta USA. Lidová demokracie, 7. 1. 1980, roč. 36, 
č. 5, s. 1. 
139 ČTK – zr. H. Amín v žoldu CIA. Rudé právo, 22. 1. 1980, roč. 60, č. 18, s. 1. 
140 [nesignováno]: Kdo stál za Amínem. Mladá fronta, 22. 1. 1980, roč. 36, č. 18, s. 5. 
141 ČTK – zr. Gesto dobré vůle. Rudé právo, 23. 1. 1980, roč. 60, č. 19, s. 1. 
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Afghánistánu. [...] Abdulláh rovněž navázal styky s protiafghánskými centry, která se 

uhnízdila v Pákistánu. Na podzim a v zimě roku 1979 byly vyslány do provincií 

Badachšán, Tachár a Baghlán ozbrojené bandy připravené americkými a pekingskými 

»poradci«, aby vraždily učitele a dokonce i žáky, zapalovaly nemocnice a školy, 

vyhazovaly mosty a ničily silnice.“142 

 Reakce na zveřejnění tzv. Carterova doktríny143 byly v českém tisku velice 

negativní. Nejvíce se tomu věnuje washingtonský zpravodaj Rudého práva Milan 

Jelínek. Jeho slova vzhledem k afghánským událostem, podle mého názoru, velice 

dobře ukazují antiamerickou propagandu listu: „Prvním cílem doktríny je samozřejmě 

mocenská ofenziva proti Sovětskému svazu. [...] Stručně řečeno, americké ozbrojené síly 

se posunují z jihu přímo k sovětským hranicím. To je hrozivý faktor, jímž USA mění 

dosavadní rozložení strategických sil a vytvářejí nový prvek v existujícím vojenském 

poměru sil.  [...] »Carterova doktrína« je projevem nejhrubší násilnické politiky. Je 

bezohledná a naprosto nerespektuje nezadatelné právo národů na svrchovanost, na 

cestu společenského vývoje, pro kterou se sami rozhodnou.“ 144 

 Nesilnější a nejrozsáhlejší reakce v tisku se ale týkaly Carterovy výzvy 

k bojkotu letních olympijských her v Moskvě, kterou zveřejnil 20. ledna 1980. 

Věnovaly se jim nejen rubriky zahraničního zpravodajství, ale i sportu. „Nedělní výzva 

amerického prezidenta Cartera k bojkotu olympijských her v Moskvě vzbudila vlnu 

kritiky ve sportovním světě a zdrženlivou reakci v západních politických kruzích. 

Kritikové Carterovy výzvy poukazují především na to, že americký prezident nemá 

žádnou pravomoc rozhodovat o tom, zda se američtí sportovci mají či nemají olympiády 

zúčastnit, [...] účast na OH je výhradně záležitost olympijských výborů jednotlivých 

zemí.“ 145 

 Rudé právo ve své sportovní rubrice informuje o pasivním přístupu jednotlivých 

států ke Carterově výzvě: „Z ohlasů na Carterovu výzvu stále jasněji vyplývá, že 

podpora jeho nehorázným plánům je téměř nulová.“ 146 Podobné informace zveřejňuje i 

                                                 
142 [nesignováno]: Zločiny Amínova klanu. Lidová demokracie, 9. 2. 1980, roč. 36, č. 34, s. 1. 
143 Z obavy, že by SSSR mohl ohrozit vliv USA na Blízkém východě (vzhledem k sovětské invazi do 
Afghánistánu a přiblížení se SSSR tak více k Perskému zálivu), vydal koncem ledna 1980 americký 
prezident Jimmy Carter tzv. Carterovu doktrínu. Prohlásil v ní, že sféru svého vlivu na Blízkém východě 
si bude USA hájit, a to i za použití vojenské síly, pokud to bude nutné.  
144 JELÍNEK, Milan. Co je »Carterova doktrína«? Rudé právo, 28. 1. 1980, roč. 60, č. 23, s. 7. 
145 [nesignováno]: Carter rozhořčil sportovní svět. Mladá fronta, 22. 1. 1980, roč. 36, č. 18, s. 1. 
146 os-č. Vlna odporu sílí. Rudé právo, 26. 1. 1980, roč. 60, č. 22, s. 8. 
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Lidová demokracie: „Zatímco Washington se všemožně snaží přesvědčit celý svět i své 

sportovce o nutnosti bojkotovat letní olympijské hry v Moskvě, ani jeden ze 140 

národních olympijských výborů se k němu dosud nepřipojil.“ 147 

 O situaci přímo ve Spojených státech referuje z Washingtonu redaktor Rudého 

práva Milan Jelínek: „Každý den se objevují v novinách články, celostránkové inzeráty, 

proklamace a v televizi dlouhé porady, které hrubě útočí proti olympijské myšlence a 

pomlouvají Sovětský svaz. Bubnové salvy demagogie postupně otravují beztak zmatené 

americké veřejné mínění. Američtí komunisté, některé pokrokové organizace i část 

amerických sportovců sice statečně bojují, ale jejich slova a rozumné názory jsou 

přehlušeny a ukřičeny buržoazní propagandou.“ 148 

 Deníky označily bojkot LOH za předem naplánovanou akci nepřátel míru: 

„Je naprosto zřejmé, že jde o předem naplánovanou a koordinovanou nepřátelskou akci 

proti vzájemnému porozumění a přátelství mezi národy a proti míru a pokroku. 

Základní principy nynějšího mezinárodního olympijského hnutí porušují právě ti 

představitelé, kteří ještě zcela nedávno přesvědčovali o své oddanosti heslu, že »sport 

nepatří do politiky«.149   

 Noviny kromě odmítavých reakcí několika zemí na Carterovu výzvu vyzdvihly i 

proolympijský postoj Sovětského svazu: „Olympijský výbor SSSR, věrný ideálům 

olympijského hnutí, odsuzuje pokusy využívat sport jako prostředku politického nátlaku 

a vyzývá Mezinárodní olympijský výbor, národní olympijské výbory všech zemí, 

sportovní federace a svazy a všechny lidi dobré vůle k rozhodnému odporu proti 

organizátorům nynější nepřátelské kampaně.“ 150  

 Jak tedy listy prezentovaly postoj USA a SSSR k afghánským událostem? 

Z výše uvedených citací je, myslím, zcela zřejmé, že sledované české deníky byly pod 

silným vlivem Sovětského svazu, který skrz ně šířil svou propagandu.  

 Sovětský svaz byl v denících zobrazován jednostranně pozitivně: jako zastánce 

míru, který jen vyslyšel prosby svého jižního souseda a poskytl mu vojenskou pomoc, 

jako stát, kterého se snaží Spojené státy zdiskreditovat pomluvami a který jediný, ať 

                                                 
147 [nesignováno]: Rozhořčení nad pokusem bojkotovat OH. Lidová demokracie, 30. 1. 1980, roč. 36, 
č. 25, s. 1. 
148 JELÍNEK, Milan. Nenávistná kampaň. Rudé právo, 26. 1. 1980, roč. 60, č. 22, s. 8. 
149 [nesignováno]: Kritický pohled na snahy USA. Mladá fronta, 1. 2. 1980, roč. 36, č. 27, s. 1, 5. 
150 ČTK: Sport nesmí být zneužíván k politickému nátlaku. Rudé právo, 1. 2. 1980, roč. 60, č. 27, s. 8. 



Bakalářská práce  Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu...  

43 

udělá jakékoli rozhodnutí, ať už jakkoli interpretuje danou situace, vyslovuje jakýkoli 

názor, má vždy pravdu a vždy jedná správně. 

 Spojené státy byly líčeny také jednostranně, ale naopak, tedy jako mocichtivé 

impérium, které se snaží získat Afghánistán do své sféry zájmu a které kvůli tomu ničí 

politiku uvolňování mezi SSSR a USA, mezinárodní mírové snahy, organizuje společně 

se spojenci kontrarevoluci v Afghánistánu, a tak se pokouší zničit snahy afghánské 

vlády dosáhnout cílů dubnové revoluce, a také využívá sport jako prostředek 

politického nátlaku. Jakýkoli názor a postoj USA tisk na svých stránkách kritizoval, 

odsuzoval, dementoval. 

5.5 Mediální prezentace postoje OSN k tzv. afghánské otázce v českém tisku 

 Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (RB OSN) se hned na začátku 

ledna 1980 sešla na žádost Spojených států, Číny a dalších západních států na 

mimořádné schůzi k projednávání tzv. afghánské otázky. Protože toto zasedání se na 

ničem neusneslo151, zasedalo několik dní poté i Valné shromáždění OSN (VS OSN), 

které vydalo k situaci v Afghánistánu rezoluci. V ní VS OSN odsoudilo sovětskou 

vojenskou intervenci do Afghánistánu, označilo ji jako vážné porušení respektování 

státní suverenity, územní integrity a politické nezávislosti státu, což jsou základní 

principy Charty OSN. Dále vyzvalo všechny státy, aby tyto principy vůči Afghánistánu 

důsledně dodržovaly, a také požadovalo okamžité, bezpodmínečné a úplné stažení 

cizích vojsk z území Afghánistánu, aby si tamější lidé mohli sami svobodně ustavit 

svou vlastní vládu a zvolit si všechny instituce v zemi nezávisle, tedy bez jakéhokoli 

vlivu, nátlaku či omezování z vnějšku.152 

 Ačkoli se Sovětský svaz pokoušel ospravedlnit své kroky článkem 51 Charty 

OSN o právu kolektivní a individuální sebeobrany a také článkem 4 sovětsko-afghánské 

Smlouvy o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci z roku 1978, většina 

členů OSN tyto jeho argumenty odmítla a odsoudila invazi do Afghánistánu jako 

naprosto zřejmou agresi vůči neutrálnímu suverénnímu státu.153  

  O všech jednáních OSN informovaly deníky velice negativně. Prezentovaly 

tzv. afghánskou otázku jako problém čistě vykonstruovaný Spojenými státy a jejími 

spojenci: „Žádná taková »otázka« ve skutečnosti neexistuje a pomlouvačné verze, které 

                                                 
151 Rusko je totiž stálým členem Rady bezpečnosti OSN s právem veta. 
152 [nesignováno]: State of the Globe, s. 173. 
153 Tamtéž, s. 182. 
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jsou na Západě rozšiřovány v souvislosti s Afghánistánem a jeho politikou, zcela 

vykonstruovaly imperialistické kruhy.“ 154 

 Komentátor Rudého práva Milan Mádr označuje projednávání afghánské situace 

na jednání RB OSN také za vykonstruované, neboť o to podle něj sama vláda 

Afghánistánu nežádala: „Naopak, proti jednání o otázkách, které spadají výlučně do její 

kompetence, se rozhodně vyslovila. Už z toho je zřejmé, že jednání Rady bezpečnosti o 

Afghánistánu je vykonstruovaným problémem a má zřejmě provokační protisovětské, 

protirevoluční poslání. Takové zasedání nemůže přinést nic jiného – a to je vlastně 

záměr iniciátorů celé akce – než vnést do mezinárodní situace další prvky napětí. [...] 

Každý ze států, který se v Radě bezpečnosti v těchto dnech propůjčil či propůjčuje do 

služeb organizátorů této hysterické kampaně, si zřejmě osobuje právo předpisovat 

afghánské vládě, co může nebo nemůže učinit k ochraně své nezávislosti, svrchovanosti 

a územní celistvosti. Osobuje si současně právo diktovat jí rozsah a meze jejích 

zahraničně politických vztahů a způsob uplatňování mezinárodních smluv, které 

uzavřela.“  155 

   Po zahájení mimořádné konference VS OSN deníky informovaly, že došlo k 

zneužití této instituce ve prospěch imperialistických sil. „P řes protesty zákonné 

afghánské vlády a pokrokových sil celého světa se Spojeným státům a Číně podařilo 

prosadit svolání mimořádného zasedání VS OSN k tzv. „afghánskému problému“. OSN 

se tak dostala od čtvrtečního večera, kdy zasedání začalo, do situace, kdy jedná 

v rozporu s vlastní Chartou a podléhá snahám imperialistických a reakčních sil změnit 

toto mezinárodní fórum v bojiště studené války.“ 156 

 Deníky také zdůraznily slova stálého pozorovatele Organizace pro osvobození 

Palestiny v OSN Zahdí Labíba Tarzího, který prohlásil, že „akce OSN, podniknutá 

v souvislosti s Afghánistánem, značně poškodí důvěryhodnost této organizace.“ 157 

 O vydané rezoluci VS OSN tisk píše jako o „rezoluci, která znamená hrubý 

zásah do vnitřních záležitostí Afghánistánu a je pokusem odepřít afghánskému lidu 

právo na individuální a kolektivní sebeobranu, zaručené Chartou OSN.“ 158 Ta byla 

                                                 
154 ČTK – zr: Amnestie v Afghánistánu. Rudé právo, 5. 1. 1980, roč. 60, č. 4, s. 7. 
155 MÁDR, Milan. Vykonstruovaný problém. Rudé právo, 8. 1. 1980, roč. 60, č. 6, s. 7. 
156[nesignováno]: Snaha o zneužití Valného shromáždění OSN. Lidová demokracie, 12. 1. 1980, roč. 36, 
č. 10, s. 1. 
157[nesignováno]: V sázce je důvěryhodnost OSN. Mladá fronta, 16. 1. 1980, roč. 36, č. 13, s. 3. 
158[nesignováno]: Zásah do afghánských vnitřních záležitostí. Lidová demokracie, 16. 1. 1980, roč. 36, 
č. 13, s. 1. 
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přijata 104 hlasy. Do kladného hlasování v této protisovětské kampani se podle Mladé 

fronty nechaly „zatáhnout i představitelé řady rozvojových zemí, kteří podlehli 

organizovanému náporu dezinformací i vyložených lží, které během debaty chrlily 

západní sdělovací prostředky i zástupci některých států v OSN.“ 159   

 V rámci jednání VS OSN zveřejnily noviny i prohlášení jednotlivých států, 

z nichž je, podle mého názoru, dobře vidět prosovětská orientace deníků. Ukážu to na 

několika citacích z listů. Už jen prostor, který je věnován prohlášení Mongolska 

(vzhledem ke stručné informaci o názorech „protisovětských“ zemí), je zarážející:  

 „Všechno jen ne dobrá vůle čišelo z projevu egyptského delegáta. Za 

»intervenci« označili sovětskou pomoc Afghánistánu také představitelé Británie, 

Portugalska, Kataru, Bahrajnu a Libérie, k nimž se připojil svými protisovětskými 

výpady i zástupce chilské fašistické junty.“ 160  

 „Mongolský delegát Bujatyn Dašceren celou tuto kampaň odsoudil. Řekl, že 

mongolský lid byl při budování své lidové republiky mnohokrát cílem podvratné činnosti 

imperialistických a dalších reakčních sil, ale díky bratrské pomoci Sovětského svazu, 

svého souseda a blízkého přítele, byl vždy schopen tyto provokace a útoky odrazit i 

ubránit své revoluční vymoženosti.“ 161  

 Jak tedy noviny psaly o postoji států OSN k tzv. afghánské otázce? Jednání OSN 

kvůli tzv. afghánské otázce označil český tisk za vykonstruovaný problém západních 

mocností a Číny a odmítl jakékoli obvinění Sovětského svazu i rezoluci vydanou VS 

OSN k situaci v Afghánistánu. Na svých stránkách zveřejňoval výhradně reakce 

zástupců těch zemí v OSN, které byly satelitem Sovětského svazu nebo jeho spojenci. 

Deníky se tak držely politické linie Sovětského svazu, na svých stránkách opět hájily 

jeho postup a prezentovaly ho jako oběť snah imperialistických a reakčních sil. 

Politické kroky USA, Číny a dalších západních zemí naopak označily jako snahu zničit 

současné mezinárodní uvolňování. 

5.6 Zobrazení postoje zemí Blízkého a Středního východu k sovětské invazi do 

Afghánistánu v českém tisku 

 Už 29. prosince projevil Pákistán znepokojení nad invazí a vyzval Sovětský svaz 

k tomu, aby svá vojska okamžitě stáhl. Vztahy mezi Pákistánem a USA byly v té době 

                                                 
159 [nesignováno]: V sázce je důvěryhodnost OSN. Mladá fronta, 16. 1. 1980, roč. 36, č. 13, s. 3. 
160 ČTK – zr. Zrcadlo pravdy a pokrytectví. Rudé právo, 14. 1. 1980, roč. 60, č. 11, s. 6. 
161 ČTK – zr. Zrcadlo pravdy a pokrytectví. Rudé právo, 14. 1. 1980, roč. 60, č. 11, s. 6. 
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přátelské, vztahy Pákistánu k SSSR už o něco chladnější. Začátkem ledna oznámil 

americký prezident Jimmy Carter, že spolu s dalšími spojeneckými státy budou USA 

materiálně podporovat Pákistán, aby tak pomohly ubránit nezávislost Pákistánu a jeho 

národní bezpečnost vzhledem k vážné hrozbě, která na něj číhá ze severu.162 

 Na straně Sovětského svazu se v afghánském konfliktu ocitly kromě jeho 

satelitních zemí i státy nestabilní a silně islamistické, které podporovaly jeho postoj 

proti západní (a to především americké) politice. V zemích, které nebyly přímo 

zainteresovány do konfliktu, ale proběhla vlna znepokojení ohledně postavení 

muslimských Afghánců v zemi po sovětské invazi. 29. ledna 1980 se konala 

v pákistánském Islámábádu Islámská konference, která sovětskou agresi odsoudila, 

vyzvala SSSR ke stažení svých vojsk a vyzvala muslimské země, aby Karmalovu vládu 

neuznaly.163 

 Na setkání ministrů zahraničních věcí zemí organizovaných v Hnutí nezávislých 

států, uspořádaném v Delhi, byla taktéž schválena rezoluce volající po stažení vojsk a 

respektování afghánské suverenity, územní celistvosti, nezávislosti a neutrálního 

statusu.164  

 Český tisk referoval především o názorech a postojích těch zemí, které byly 

sovětským satelitem nebo politiku SSSR podporovaly. Nejvíce, velice podrobně 

(a v mnoha vydáních jako jediné) se reakcím světa věnovalo Rudé právo. Hned poté, co 

Babrak Karmal stanul v čele státu, zveřejnilo například takovéto blahopřejné reakce: 

 Mongolsko: „Blahopřejné telegramy zaslali Babraku Karmalovi také první 

tajemník ÚV Mongolské lidové revoluční strany a předseda prezídia velkého lidového 

Churalu MoLR Jumdžágín Cedenbal a předseda rady ministrů MoLR Džambyn 

Batmönch.“ 165 

 Jemen: „Vláda Jemenské lidové demokratické republiky vyjadřuje podporu 

právu Afghánistánu na individuální i kolektivní sebeobranu a odmítá antisovětskou 

kampaň Západu.“ 166 

                                                 
162 BRADSHER, cit. dílo, s. 104. 
163 BRADSHER, cit. dílo, s. 105. 
164 EWANS, cit. dílo, s. 152. 
165 zr. Věrnost zásadám dubnové revoluce. Rudé právo, 30. 12. 1979, roč. 60, č. 308, s. 7. 
166 [nesignováno]: Cílevědomá snaha o konsolidaci. Rudé právo, 9. 1. 1980, roč. 60, č. 7, s. 7. 
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 Noviny také na svých stranách uveřejňovaly jen stanoviska komunistických 

stran, vlád a dalších jejich sympatizantů, které bránily sovětskou intervenci 

v Afghánistánu a odsuzovaly protisovětské kroky Spojených států.  

 Levicové strany v Indii, Komunistická strana a marxistická KSI, sovětskou 

pomoc Afghánistánu uvítaly „a zdůraznily, že ji nelze posuzovat odtrženě od podpory 

poskytované USA a Pákistánem kontrarevolučním silám a od globální agresívní 

strategie amerického imperialismu, spočívající v podpoře reakčních režimů v této 

oblasti, militarizaci Indického oceánu a Perského zálivu a směřující k zvrácení procesu 

uvolňování mezinárodního napětí.“ 167  

 Syrská komunistická strana také vyjádřila podporu novému afghánskému 

vedení: „Ve svém prohlášení syrští komunisté vysoce ocenili rozhodnutí Sovětského 

svazu poskytnout všestrannou podporu a internacionální pomoc Afghánistánu, což 

odpovídá duchu a liteře smlouvy o přátelství a spolupráci mezi oběma zeměmi. Tento 

krok svědčí o pevnosti leninské politiky Sovětského svazu, který usiluje o svobodu a 

nezávislost národů v jejich boji proti imperialistické agresi a spiknutím reakce.“ 168 

 Ve zveřejněném prohlášení Izrael apeluje na veřejnost, aby protisovětské 

kampani a snaze Washingtonu zřídit na Blízkém východě vojenské základny rázně 

čelila, „neboť prezident Carter využívá tzv. afghánských událostí jako záminky pro 

realizaci dávných plánů na zřízení vojenských základen na Blízkém východě, z nichž by 

mělo 100 000 mužů podnikat rychlé zásahy v této oblasti a v Perském zálivu, proti Íránu 

a dalším zemím.“  169 

 Pákistán byl tiskem označen za stát v područí imperialistických západních sil a 

proto i jeho činnost byla kritizována a postoje a názory odmítány, dementovány. 

„Pákistánský list Džang zveřejnil zprávu, že afghánská revoluční rada údajně zrušila 

místní měnu a jako platidlo zavedla rubl. Tuto nepravdivou zprávu ve čtvrtek rozšířily 

západní agentury.“ 170 

 „Do pákistánského hlavního města Islámábádu v pátek přiletěl Čínský ministr 

zahraničních věcí Chuang Chua. Cílem jeho návštěvy je koordinovat akce Číny a 

Pákistánu proti afghánské revoluci.“ 171 

                                                 
167 zr. Vedoucí síla revoluce. Rudé právo, 3. 1. 1980, roč. 60, č. 2, s. 7. 
168 ČTK – zr. Amnestie v Afghánistánu. Rudé právo, 5. 1. 1980, roč. 60, č. 4, s. 7. 
169 ČTK – zr. Veřejné prohlášení v Kábulu. Rudé právo, 8. 1. 1980, roč. 60, č. 6, s. 7. 
170 ČTK – zr. Úsilí o normalizaci. Rudé právo, 4. 1. 1980, roč. 60, č. 3, s. 1. 
171 ČTK – zr. Podpora venkova revoluci. Rudé právo, 19. 1. 1980, roč. 60, č. 16, s. 7. 
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 O islámské konferenci Lidová demokracie tvrdí to, že byla „svolána pod 

nátlakem USA, které se i takto snaží za pomoci svých přisluhovačů rozdmýchávat 

antisovětskou a antiafghánskou kampaň.“ 172  

 K rezoluci Islámské konference se Rudé právo staví záporně, zveřejňuje jen 

odmítavé reakce afghánského ministra zahraničí Muhammada Dósta. Za hlavní 

organizátory islámské kampaně proti SSSR označuje Spojené státy a Čínu. „Snahy USA 

a maoistické Číny postavit proti ADR islámské státy přijalo afghánské obyvatelstvo 

s rozhořčením. Spojené státy a Peking nešetřily úsilím, aby přiměly Saúdskou Arábii, 

Egypt a některé další reakční režimy svolat Islámskou konferenci. Ne náhodou byl jako 

dějiště zvolen Pákistán, země, kde se soustřeďují kontrarevoluční síly bojující proti 

afghánské revoluci.“ 173 

 Jak tedy deníky prezentovaly reakce států Blízkého a Středního východu 

k afghánským událostem? Z českého tisku se zahraničními reakcemi zabývalo 

především Rudé právo, ostatní dva deníky vždy informovaly o postojích zemí jen velice 

obecně, zaměřovaly se hlavně na Spojené státy a Čínu. Rudé právo se koncem prosince 

1979 a začátkem ledna 1980 soustředilo na blahopřejné telegramy Babraku Karmalovi a 

jeho vládě. Stále dokola byly zmiňovány stejné asijské státy, mezi nimiž nechyběla 

Indie, Mongolsko, Palestina, Jemen a Vietnam.  

 Reakce ostatních států přineslo Rudé právo až po jednání VS OSN. 

Protisovětské reakce byly zmíněny velice stručně, těm opačným bylo naopak věnováno 

hodně prostoru (viz kapitola 5.5). Islámská konference v Islámábádu je líčena jako 

snaha Spojených států a Číny postavit všechny muslimské země proti Sovětskému 

svazu.  

 Stručně shrnuto, se podle mě Rudé právo snažilo (v rámci sovětské propagandy 

šířené českým tiskem) obhájit sovětskou invazi do Afghánistánu tak, že jakékoli odlišné 

názory a výroky zástupců států buď přešlo mlčením (snaha ukázat, že neexistují), nebo 

odsoudilo jako lživou propagandu západních států v čele s USA. Naopak postoje svých 

satelitních států a spojenců zdůrazňovalo a věnovalo jim na svých stránkách velký 

prostor. 

                                                 
172 [nesignováno]: Islámská konference začala. Lidová demokracie, 28. 1. 1980, roč. 36, č. 23, s. 2. 
173 ČTK. Afghánistán odmítá vměšování Islámské konference. Rudé právo, 1. 2. 1980, roč. 60, č. 27, s. 7. 



Bakalářská práce  Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu...  

49 

5.7 Zobrazení reakce Československa na afghánské události  v českém tisku 

 Společně s dalšími prosovětskými státy poslal i prezident Československa 

Gustav Husák telegram s blahopřáním Babraku Karmalovi a jeho nové afghánské vládě, 

ve kterém mimo jiné píše: „ Čs. lid vřele uvítal výsledky dubnové revoluce 

v Afghánistánu a s velkými sympatiemi sleduje zápas za uskutečnění jejích cílů. Věřím, 

že afghánský lid pod vedení Lidové demokratické strany úspěšně obhájí své revoluční 

vymoženosti, svrchovanost a nezávislost své vlasti.“  174 

 Dále noviny informují například o tom, že Československý výbor solidarity 

s národy Afriky a Asie a Československý mírový výbor poslaly do Afghánistánu 

prohlášení, ve kterém vyjadřují své znepokojení nad „kampaní, která byla vyvolána 

v souvislosti s posledními událostmi v Afghánské demokratické republice“ a také svou 

solidaritu „se spravedlivým bojem afghánských pracujících proti vnější i vnitřní 

reakci.“ 175 

 O obdobném prohlášení solidarity s afghánskými ženami zaslaném do 

Afghánistánu Ústředním výborem Československého svazu žen referují deníky hned 

následující den. O několik dní později následují informace o telegramu Ústředního 

výboru Socialistického svazu mládeže vyjadřujícího solidaritu Lidové organizaci 

mládeže Afghánistánu do Kábulu: „Cesta, kterou hrdinný afghánský lid započal 

dubnovou revolucí v roce 1978, nemůže být zvrácena žádnými pokusy a snahami sil 

imperialismu, vnitřní a zahraniční reakce.“ 176 

 Tisk také vyzdvihl prohlášení předsednictva Československého mírového 

výboru v rámci zprávy o činnosti mírového hnutí za uplynulý rok, kde odsuzuje 

agresivní politiku Spojených států. „USA se snaží získat vojenskou převahu, aby mohly 

jednat se socialistickými zeměmi z pozice síly. Přitom zneužívají události v Afghánistánu 

a Íránu k neslýchaným útokům a diskriminačním opatřením proti SSSR a všem dalším 

mírovým silám. [...] Předsednictvo Československého mírového výboru rozhodně 

odsuzuje dobrodružné protimírové akce inspirované vládou USA, které ohrožují proces 

mezinárodního uvolňování a vedou k rozpoutání nového kola horečného zbrojení.“ 177 

                                                 
174 ČTK. Telegram G. Husáka do Afghánistánu. Lidová demokracie, 30. 12. 1980, roč. 35, č. 308, s. 1.  
175 ČTK. Solidarita s Afghánským lidem. Lidová demokracie, 11. 1. 1980, roč. 36, č. 9, s. 1. 
176 [nesignováno]: Proti intrikám imperialismu. Mladá fronta, 17. 1. 1980, roč. 36, č. 14, s. 1. 
177 ČTK. Síly míru jsou silnější než síly války. Lidová demokracie, 31. 1. 1980, roč. 36, č. 26, s. 1. 
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 V rámci zasedání RB OSN k tzv. afghánské otázce deníky zdůraznily vystoupení 

českého stálého zástupce v OSN Ilji Hulínského, který odsoudil kampaň světové reakce 

proti SSSR a Afghánistánu. „ Řekl, že její iniciátoři se snaží odpoutat pozornost světové 

veřejnosti od své agresivní politiky na Blízkém a Dálném východě i v dalších částech 

světa, od nového kola horečného zbrojení, do nějž členské státy NATO zatáhly Evropu, 

a od svých pokusů zabránit ratifikaci sovětsko-americké smlouvy SALT 2 a rozpoutat 

novou vlnu útoků proti stabilizaci politiky uvolňování napětí.“ 178   

 „V závěru svého projevu Ilja Hulínský odpověděl na útoky čínského delegáta, 

který kritizoval internacionální spojeneckou pomoc, jíž se Československu dostalo 

v roce 1968. Čínskému představiteli zřejmě vadí, že díky této pomoci se Československu 

podařilo uhájit socialistické zřízení a zabránit krveprolití a vzniku situace, která by byla 

hrozbou pro mezinárodní mír.“179   

 Jak noviny psaly o postoji Československa k tzv. afghánské otázce? 

Československo, stejně jako všechny ostatní satelitní státy Sovětského svazu, se drželo 

v referování o dění v Afghánistánu sovětské interpretace a stejně tak i zachovávalo 

společnou názorovou linii se SSSR.  

 Postoj Československa k situaci v Afghánistánu byl v tisku prezentován jako 

správný, podporující spřátelený Sovětský svaz, který poskytl stejnou pomoc 

československému lidu v roce 1968 a vůči kterému byla neprávem zahájena 

vykonstruovaná štvavá kampaň ze strany Spojených států, Číny a jejich spojenců.  

 

6. Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce nazvané „Mediální obraz sovětské invaze do 

Afghánistánu na přelomu let 1979 a 1980 v dobovém českém tisku“ bylo nastínit 

propagandistický charakter českých tištěných médií na počátku 80. let a zároveň ukázat, 

jak byl v tisku prezentován Sovětský svaz a jak jeho nepřátelé. To vše porovnáním 

interpretací afghánských událostí autorů odborné literatury a tehdejších českých 

novinářů.  

                                                 
178 [nesignováno]: Právo na obranu revoluce. Mladá fronta, 8. 1. 1980, roč. 36, č. 6, s. 1. 
179 ČTK – zr. Odsouzení snah reakce. Rudé právo, 8. 1. 1980, roč. 60, č. 6, s. 7. 
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 K analýze jsem si vybrala články v denících Rudé právo, Lidová demokracie a 

Mladá fronta z období prosinec 1979–únor 1980. Na výzkumné otázky stanovené 

v metodologické části jsem v každé podkapitole odpověděla. 

 První položená otázka se týkala informování o počátku sovětské invaze do 

Afghánistánu. Po rešerši článků týkajících se sovětské invaze do Afghánistánu jsem 

zjistila, že všechny tři deníky prezentovaly afghánské události jako mírumilovné 

odvolání Hafizulláha Amína a jeho nahrazení Babrakem Karmalem v čele Lidové 

demokratické strany Afghánistánu. Babrak Karmal podle nich teprve později společně 

s Revoluční radou Afghánistánu odsoudil a popravil Amína a následně požádal 

Sovětský svaz o morální, ekonomickou a vojenskou pomoc, to vše jen za asistence 

afghánských vojáků a důstojníků. O invazi sovětských vojsk do Afghánistánu, tolik 

podobné událostem v Československu v srpnu 1968, o zabití Amína sovětským 

komandem a dosazení Karmala moskevským vedením na jeho funkci deníky vůbec 

neinformovaly. Podle mého názoru je zřejmé, že Sovětský svaz posílal do svých 

satelitních států včetně Československa svou zkreslenou interpretaci situace, kterou pak 

novináři v daných státech povinně prezentovali jako fakt.  

 Další otázka se ptala na to, jak noviny informovaly českou veřejnost o politice 

nové afghánské vlády. Deníky psaly o nové vládě jen kladně, stavěly ji do pozice 

zachránců afghánské společnosti, označovaly je za bojovníky s kontrarevolucí 

podporovanou z vnějšku západními imperialistickými silami. Všechny opoziční názory 

prezentovaly jako pomlouvačnou imperialistickou kampaň Západu a reakčních sil, 

všechna obvinění SSSR z asistence při revoluci označovaly za lživá. Neustále také 

zdůrazňovaly, že vojska Rudé armády přijela do Afghánistánu až na požádání nové 

afghánské vlády. A často také ve stručnosti informovaly o tom, že novou vládu a 

druhou etapu dubnové revoluce Afghánci na veřejných shromážděních v jednotlivých 

provinciích velmi podporují. 

 Následující otázka se týkala informování o afghánském odporu proti nové vládě 

v zemi. O bojích mudžáhidů s jednotkami afghánské a sovětské armády listy 

neinformovaly ze začátku vůbec, později jen v rámci referování o úspěšném potlačení 

kontrarevolučních snah. Čtenář tak má dojem, že v Afghánistánu žádný odpor 

neprobíhal a že „občasné a neúspěšné snahy“ partyzánských skupin nestály novinářům 

za hlubší zpracování a rozebírání. Podle deníků také veškeré afghánské obyvatelstvo 

afghánská a sovětská vojska podporovalo, dokonce jim pomáhalo v boji 

s partyzánskými bandami. O tom, že to bylo naopak, že Afghánci stáli na straně 
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mudžáhidů bránících jejich vlast před cizími vojsky, nepadlo ani slovo. Podle mého 

názoru tak SSSR chtěl prezentovat afghánskou vládu a asistentská spojenecká sovětská 

vojska (o kterých tisk vůbec nehovoří a všechny vojenské zásluhy připisuje jen 

afghánským jednotkám) jako ty, kteří mají situaci v zemi naprosto pod kontrolou.  

 Jak české deníky prezentovaly postoje USA a SSSR k situaci v Afghánistánu, se 

dotazovala čtvrtá položená otázka. Sovětský svaz deníky zobrazovaly jednostranně 

pozitivně: jako zastánce míru, který pouze vyslyšel prosby svého spřáteleného souseda 

a poskytl mu pomoc, jako stát, kterého se snaží Spojené státy jen pomluvit a který 

jediný, ať udělá cokoli, ať už jakkoli interpretuje situaci, vyslovuje jakýkoli názor, má 

vždy pravdu a vždy jedná správně. Spojené státy deníky líčily také jednostranně, ale 

naopak. Tedy jako impérium, které se snaží získat Afghánistán do své sféry zájmu a 

které kvůli tomu porušuje dohodu o politice uvolňování mezi SSSR a USA, ničí 

mezinárodní mírové snahy a organizuje kontrarevoluci v Afghánistánu. Tak se podle 

deníků pokouší zničit snahy afghánské vlády dosáhnout cílů dubnové revoluce. Zároveň 

také využívá sport jako prostředek politického nátlaku. Veškeré názory a postoje USA 

tisk kritizoval, odsuzoval, dementoval. 

 Následující otázka se týkala prezentace postoje OSN k afghánským událostem. 

Celkově tisk označil jednání OSN o tzv. afghánské otázce za vykonstruovaný problém 

západních mocností a Číny. Zároveň odmítl všechna obvinění Sovětského svazu i 

rezoluci vydanou Valným shromážděním OSN k afghánské situaci. Zveřejňoval 

výhradně reakce zástupců zemí v OSN spřátelených se Sovětským svazem. Deníky se 

držely politické linie SSSR, hájily jeho postup a prezentovaly ho jako oběť snah 

imperialistických a reakčních sil. Veškeré názory a politické kroky USA, Číny a 

západních zemí naopak noviny označily za snahu zlikvidovat současné mezinárodní 

uvolňování. 

 Šestá otázka se zabývala prezentací postoje států Blízkého a Středního východu 

k afghánskému dění. Zahraničními reakcemi se zabývalo především Rudé právo, ostatní 

dva deníky informovaly o postojích těchto zemí jen velice obecně, zaměřovaly se 

hlavně na Spojené státy a Čínu. Rudé právo se na přelomu prosince 1979 a ledna 1980 

soustředilo na blahopřejné telegramy nové afghánské vládě. Stále dokola byly 

zmiňovány stejné asijské státy, mezi nimiž nechyběla Indie, Mongolsko, Palestina, 

Jemen a Vietnam. O protisovětských reakcích států se Rudé právo zmínilo až po jednání 

VS OSN, a to jen velice stručně, těm opačným naopak věnovalo hodně prostoru. 

Islámskou konferenci pak deníky vylíčily jako snahu USA a Číny postavit muslimské 
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země proti SSSR. Podle mého názoru Rudé právo obhajovalo sovětskou invazi tím, že 

veškeré odlišné názory a výroky zástupců států buď přešlo mlčením (ve snaze ukázat, že 

neexistují), nebo odsoudilo jako lživou propagandu západních států. Postoje satelitních 

států SSSR a jeho spojenců naopak vyvyšovalo a věnovalo jim na svých stránkách 

někdy až nepochopitelně velký prostor.  

 Poslední otázka se ptala, jak byl v tisku zobrazován postoj Československa 

k afghánské situaci. Československo, stejně jako všechny ostatní satelitní státy 

Sovětského svazu, se drželo podle článků v denících společné názorové linie se SSSR a 

stejně jako Sovětský svaz i interpretovalo afghánské dění. Postoj Československa 

k situaci v Afghánistánu byl proto v tisku prezentován jako jediný správný, podporující 

spřátelený Sovětský svaz, který poskytl stejnou pomoc československému lidu v roce 

1968 a proti kterému byla neprávem zahájena vykonstruovaná kampaň ze strany USA a 

Číny.  

 Z uvedených závěrů je zřejmé, že na počátku 80. let měl český tisk 

propagandistický charakter a vzhledem k orientaci Československa na Sovětský svaz i 

interpretoval události v Afghánistánu na přelomu roku 1979 a 1980 stejně jako on, tedy 

velice zkresleně. Je tak jasné, proč postoje a názory SSSR byly v českém tisku 

zobrazovány kladně a názory jeho nepřátel v čele se Spojenými státy americkými 

odmítavě, záporně. Český tisk tak na počátku 80. let podával čtenářům o dění 

v Afghánistánu zkreslené, prosovětsky zaměřené informace. Zkresleně, jednostranně 

také prezentoval Sovětský svaz a jeho nepřátele. 

 Závěrem si dovolím jen krátkou poznámku ke stylu psaní českých novinářů ve 

sledovaných denících. Překvapila mě totiž uniformita článků. Novináři nejsou moc 

kreativní. Pokud jen nezveřejní doslovný přepis zprávy ČTK, tak ve svých článcích 

pracují s tiskovými zprávami či stanovisky vlád (hlavně nové afghánské vlády), které 

pokaždé skoro celé ocitují. Jednotlivé pasáže se často doslovně opakují v několika 

článcích v po sobě jdoucích vydáních. Dokonce ani v komentářích nepopustí autoři 

uzdu svým úvahám, respektive jen shrnou známé informace, zopakují to, co už se čtenář 

dozvěděl v předchozích článcích, vydáních, případně zdůrazní názor nějakého 

sovětského či prosovětsky orientovaného funkcionáře. To je vše. Jakýkoli pokus o 

analýzu, náhled na věc z jiného úhlu pohledu či dokonce snaha o kreativitu naprosto 

chybí.  
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7. Resumé 

 Cílem mé bakalářské práce „Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu na 

přelomu let 1979 a 1980 v dobovém českém tisku“ bylo zjistit, jak český tisk 

informoval českou veřejnost o sovětské invazi do Afghánistánu a jak prezentoval 

postoje Sovětského svazu a jeho nepřátel k afghánskému dění. 

 Pro svou analýzu jsem si vybrala čísla v období prosinec 1979–únor 1980 

tří významných deníků té doby, Rudého práva, Lidové demokracie a Mladé fronty. 

 Nejprve jsem stučně charakterizovala historii Afghánistánu a jeho vztahy se 

Sovětským svazem a dalšími státy, což bylo nezbytné ke správnému pochopení 

souvislostí afghánského dění. Nasledně jsem se zaměřila na českou mediální scénu 

konce 70. let a krátce charakterizovala vybrané deníky. 

 V další části jsem se již věnovala samotné analýze. Zjištěné informace o invazi 

do Afghánistánu z odborné literatury a článků jsem porovnávala s interpretací českých 

novinářů v denících Rudé právo, Lidová demokracie a Mladá fronta.  

 Došla jsem k závěru, že český tisk informoval o afghánských událostech 

zkresleně, držel se jednostranné interpretace Sovětského svazu. Postoje SSSR 

k afghánské situaci prezentoval jen kladně, bránil jeho postup vůči Afghánistánu, 

naopak postoje nepřátel SSSR v čele se Spojenými státy americkými prezentoval pouze 

záporně a obviňoval USA z porušování politiky uvolňování a ohrožování světového 

míru. 

 

8. Summary 

 In my bachelor thesis, I dealt with the image of the Soviet invasion 

of Afghanistan at the turn of 1979 and 1980 in the contemporary Czech press. I chose 

newspapers Rudé právo, Lidová demokracie a Mladá fronta for my analysis.   

 At first, I characterized briefly the history of Afghanistan and his relations to 

the Soviet Union and other states. It was necessary for understanding whole situation 

of the Soviet invasion. Then I also briefly described the Czech media scene at the turn 

of the seventies and the eighties. 

 At last I made the historical comparative analysis to find out how Czech 

newspapers wrote about the Soviet invasion and attitudes to the Afghan events 
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of Czechoslovakia, the Soviet Union and his enemies. The analysis showed the 

propaganda character of the contemporary Czech press.  

 Newspapers described distortedly the Afghan events according to the Soviet 

interpretation. They showed the Soviet Union and his allies only positively and his 

enemies represented by United States only negatively. They defended Soviet attitude to 

the Afghan events and justified the Soviet invasion. On the other hand they accused 

United States and his allies of breaking the international peace and supporting the 

Afghan counter-revolution. 
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Příloha č. 1 

Chronologický seznam jmen osobností uvedených v textu s informacemi o jejich 

funkcích, funkčních obdobích a významných událostech, kterých byli strůjci či se 

na nich velkou měrou podíleli. 

 

Ahman Šáh Durrání – zakladatel moderního Afghánistánu, sjednotitel všech kmenů na 

afghánském území roku 1747. 

Amanulláh Chán – syn krále Habíbulláha, po jehož smrti nastoupil na trůn, vyhlásil 

jako první roku 1919 nezávislost Afghánistánu, vládl zemi v letech 1919–1928, r. 1928 

uprchl ze země před povstalci vedenými Bačou Sakáem. 

Mahmud Chán Tarzi – významný poradce krále Amanulláha Chána v letech 1919–

1925. 

Habíbulláh II. Ghází  (Vítěz) – vlastním jménem Bača Sakáo (Syn nosiče vody), 

králem Afghánistánu se stal po úprku emíra Amanulláha na konci roku 1928, ve funkci 

vydržel do října 1929, kdy byl svržen povstalci. 

Muhammad Nádir Chán – generál, kterého Velká džirga (parlament) jmenovala do 

funkce po povstáních proti Baču Sakáovi., 8. listopadu 1933 zavražděn kábulským 

studentem. 

Muhammad Záhir Šáh – syn Nádira Chána, převzal roku 1933 po smrti otce trůn a 

vládl až do vojenského puče roku 1973. 

Muhammad Hašim Chán – strýc krále Záhira Šáha, premiér Afghánistánu v letech 

1929–1946. 

Šáh Mahmud Chán- strýc krále Záhira Šáha, premiér Afghánistánu v letech 1946–

1953. 

Sardar Muhammad Daúd Chán – bratranec krále Záhira Šáha, premiér Afghánistánu 

v letech1953–1963, roku 1973 svrhl krále Záhira Šáha a stal se vládcem Afghánistánu 

až do komunistického puče v dubnu 1978 (saurská revoluce). 

Muhammad Jusúf – premiér Afghánistánu v letech 1963-1965. 

Muhammad Hášim Majvandvál – premiér Afghánistánu v letech 1965–1967. 

Núr Ahmad Ettemádí – premiér Afghánistánu v letech 1967–1971. 
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Abdul Záhir  – premiér Afghánistánu v letech 1971–1972. 

Musaf Šafík – premiér Afghánistánu v letech 1972–1973. 

Núr Muhammad Tarakí  – novinář, spisovatel, politik, zakladatel hnutí Probuzená 

mládež v 50. letech, od poloviny 50. let vedl jednu z opozičních studentských 

levicových skupin, v roce 1965 se stal generálním tajemníkem nově vytvořené Lidové 

demokratické strany Afghánistánu (LDSA), při rozdělení LDSA na frakce v roce 1967 

stanul v čele Chalku, společně s Hafizulláhem Amínem a Babrakem Karmalem 

zorganizoval v dubnu 1978 komunistický puč, svrhnul prezidenta Sardára Daúda Chána 

a stal se hlavou republiky, v září 1979 ho nechal zavraždit jeho rival Amín.  

Babrak Karmal  – politik, bývalý učitel, v 50. letech vedl jednu z opozičních 

studentských levicových skupin, roku 1965 se stal druhým tajemníkem LDSA hned za 

Tarakím, při rozdělení LDSA se stal vůdcem frakce Parčam, v květnu 1978 po saurské 

revoluci se stal vicepremiérem, po měsíci musel ale v rámci reorganizace LDSA vedené 

Amínem nedobrovolně opustit jak všechny své politické funkce, tak i Afghánistán a stal 

se velvyslancem v Československu, na konci roku 1979 se sovětská vláda rozhodla 

Karmala povolat do čela Afghánistánu místo Amína, od 27. prosince 1979 tak byl 

prezidentem a premiérem země a stál i v čele LDSA až do roku 1986, kdy ho nahradil 

Mohammad Nadžíbulláh. 

Hafizulláh Amín  – politik, jeden z hlavních vůdců LDSA, po rozdělení strany roku 

1967 stanul v čele Chalkistů, stál u saurské revoluce roku 1978 a v nové květnové vládě 

(1978) byl ministrem zahraničí, po červnové reorganizaci LDSA roku 1978 nechal 

odstranit z vedoucích funkcí všechny Parčamisty a sám nahradil Karmala ve jeho 

funkcích, v září 1979 nechal zatknout a poté zavraždit prezidenta Tarakího a uzurpoval 

všechnu moc do svých rukou, byl zavražděn 27. prosince 1978 sovětskými agenty 

v rámci sovětské invaze, přesněji při útoku sovětských vojáků na Darulamanský palác, 

kde se s rodinou ukrýval. 

Mir Akbar Khyber  – politik, v polovině 50. let vůdce opozičního studentského hnutí, 

po vzniku LDSA stanul v čele strany a po jejím rozdělení byl společně s Karmalem 

vůdce frakce Parčam, byl zavražděn 17. dubna 1978, jeho pohřeb se změnil 

v demonstraci, po které byli zatčeni hlavní představitelé LDSA a která odstartovala 

saurskou revoluci.  
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Burhánuddín Rabbání – vůdce Islámského společenství, opozičního radikálního 

muslimského hnutí proti komunistické vládě  

Gulbuddín Hekmatjár  – vůdce Strany islámu, opozičního radikálního muslimského 

hnutí proti komunistické vládě  

Adolph Dubbs – americký velvyslanec v Kábulu, unesený maoistickou skupinou 

Settem-e-Melli a následně při likvidování této teroristické skupiny zastřelen 14. února 

1979, tento incident změnit americkou politiku vůči Afghánistánu, USA přestaly 

dodávat zemi ekonomickou pomoc, odvolaly Mírové sbory a zrušily vojenský 

výcvikový program na území Afghánistánu.  

Andrej Andrejevi č Gromyko – sovětský politik, ministr zahraničních věcí SSSR 

v letech 1957–1985, později předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR, člen tzv. 

afghánské trojky sovětské vlády, která rozhodla o invazi sovětských vojsk do 

Afghánistánu. 

Jurij Vladimírovi č Andropov – sovětský politik, v letech 1982–1984 generální 

tajemník Komunistické strany Sovětského svazu, člen tzv. afghánské trojky sovětské 

vlády, která rozhodla o invazi sovětských vojsk do Afghánistánu. 

Dmitrij Fjodorovi č Ustinov – sovětský politik, ministr obrany SSSR v letech 1976–

1984, člen tzv. afghánské trojky sovětské vlády, která rozhodla o invazi sovětských 

vojsk do Afghánistánu. 

Leonid Ilji č Brežněv – generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu 

v letech 1964–1982, předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR v letech 1960–1964 a 

1977–1982. 

Gustáv Husák – politik, 1. tajemník Komunistické strany Československa v letech 

1969–1989, prezident Československa v letech 1975–1989. 

James Earl „Jimmy“ Carter, Jr. – politik, prezident Spojených států amerických 

v letech 1977–1981, pokusil se uzavřít se SSSR smlouvu o omezení jaderných zbraní, 

tzv. SALT II, navazující na smlouvu SALT I, smlouvu SALT II však Kongres USA, 

také kvůli sovětské invazi, neratifikoval.  
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Příloha č. 2 

Anotace citovaných novinových článků, které byly k tématu zveřejněny v období 

prosinec 1979–únor 1980 ve sledovaných denících. 

 

RUDÉ PRÁVO 

ČTK: Ruku v ruce s reakcí. Rudé právo, 19. 12. 1979, r. 60, č. 299, s. 7. 

Zpráva reaguje na článek amerického listu Counterspy a časopisu Covert Action. 

Čtenáře informuje o tom, že se americká CIA vměšuje do vnitřních záležitostí 

Afghánistánu tím, že podporuje a trénuje protivládní povstalce na pákistánském území a 

je s nimi v kontaktu i na území Afghánistánu.    

 

ČTK – zr: Změna v afghánském vedení. Rudé právo, 28. 12. 1979, r. 60, č. 306, s. 7. 

Zpráva informuje o výměně Babraka Karmala za Hafizulláha Amína ve všech 

vedoucích stranických i státních funkcích z důvodu špatné Amínovi politiky, kterou 

stručně charakterizuje. V závěru zveřejňuje celý projev Babraka Karmala, uveřejněný 

v Kábulském rozhlase předchozí den. 

 

zr: Pomoc afghánské revoluci. Rudé právo, 29. 12. 1979, r. 60, č. 307, s. 1, 7.  

Článek informuje o žádosti vlády Afghánistánu o politickou, morální, hospodářskou a 

vojenskou pomoc od Sovětského svazu (SSSR) z důvodu rostoucích provokací vnějších 

nepřátel saurské revoluce a strachu o bezpečnost země. S důrazem na to, že se vše 

odehrává v souladu se sovětsko-afghánskou smlouvou o přátelství, dobrých 

sousedských vztazích a spolupráci z 5. prosince 1978.   

 

zr: Věrnost zásadám dubnové revoluce. Rudé právo, 30. 12. 1979, r. 60, č. 308, s. 7. 

Zpráva reflektuje provolání Babraka Karmala k Afgháncům v kábulském rozhlase, že 

bude uskutečňovat mírovou nezúčastněnou zahraniční politiku. Dále informuje o 

amnestii politických vězňů z dob Amínovy vlády, o stabilizování situace v Kábulu, o 

kontrarevolučních snahách z pákistánského území a zveřejňuje zahraniční gratulace 

nové Karmalově vládě. 
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ČTK – zr: Obrana pokrokových vymožeností. Rudé právo, 2. 1. 1980, r. 60, č. 1, s. 1, 6. 

Článek informuje o prohlášení afghánské vlády odmítajícím, podle ní pomlouvačnou, 

kampaň západních imperialistických států proti Afghánistánu a přátelskému SSSR a 

oznamujícím pokračování vlády ve věcech dubnové revoluce. Dále mimo jiné se 

v článku píše o afghánských kontrarevolucionářích sídlících v Pákistánu a řízených 

Spojenými státy.  

 

MÁDR, Milan: Plány, které nevyšly. Rudé právo, 3. 1. 1980, r. 60, č. 2, s. 7. 

Autor v komentáři hájí jak postoj Karmalovy vlády, tak i sovětskou invazi. Vyzdvihuje 

kladné ohlasy zahraničních státníků na změnu v afghánském vedení a odsuzuje 

imperialistickou kampaň a vměšování se do afghánských vnitřních záležitostí, kvůli 

kterému podle něj afghánská vláda požádala o pomoc sovětská vojska. 

 

zr: Vedoucí síla revoluce. Rudé právo, 3. 1. 1980, r. 60, č. 2, s. 7. 

Článek reflektuje Karmalův proslov na zasedání ÚV LDSA k příležitosti 15. výročí 

založení strany, v němž Karmal odsoudil prohlášení amerického prezidenta Cartera a 

zdůraznil, že afghánská vláda požádala Moskvu o pomoc sama od sebe na základě 

smlouvy z roku 1978. Dále se zde píše o stabilizaci situace v zemi a také o prohlášení 

indických levicových stran a o reakcích francouzského deníku L´Humanité, orgánu 

tamější komunistické strany, na protisovětskou a protiafghánskou kampaň.  

 

ČTK – zr: Úsilí o normalizaci. Rudé právo, 4. 1. 1980, r. 60, č. 3, s. 1, 7. 

Zpráva informuje o uklidnění situace v zemi a odsuzuje kampaň Spojených států. Dále 

shrnuje, co o afghánských událostech píše sovětská tisková agentura TASS, afghánský 

list Kabul New Times a francouzský komunistický deník L´Humanité. V závěru jsou 

zveřejněny krátké zprávy o projevech solidarity jednotlivých prokomunistických zemí. 

 

ČTK – zr: Amnestie v Afghánistánu. Rudé právo, 5. 1. 1980, r. 60, č. 4, s. 1, 7. 

Jak napovídá titulek, ve zprávě se píše o amnestii udělené Karmalem při příležitosti 

15. výročí založení LDSA politickým vězňům z předchozího období a o tiskové 

konferenci, na které odsoudil pomlouvačnou kampaň Západu. V závěru jsou uvedena 

jednotlivá vyslovení podpory afghánské vládě od vlád prokomunistických zemí.  
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MÁDR, Milan: Vykonstruovaný problém. Rudé právo, 8. 1. 1980, r. 60, č. 6, s. 7. 

Autor v komentáři reaguje na projednávání tzv. afghánské otázky v Radě bezpečnosti 

OSN. Podle něj žádná taková otázka neexistuje, toto projednávání označuje za 

vměšování se do vnitřních záležitostí Afghánistánu. V komentáři odsuzuje 

imperialistickou kampaň zaměřenou proti SSSR i samotnému Afghánistánu, obává se, 

že by OSN mohlo být zneužito v neprospěch afghánského lidu. 

 

ČTK – zr: Veřejné prohlášení v Kábulu. Rudé právo, 8. 1. 1980, r. 60, č. 6, s. 1, 7. 

Zpráva informuje o normalizaci situace v zemi a o podpoře nové afghánské vlády na 

shromáždění Afghánců v Kábulu. Dále informuje o propouštění politických vězňů, o 

marných snahách kontrarevolučních sil či o svědectvích zpravodajů agentury TASS o 

klidné situaci v Kábulu. 

 

KREJČÍ, Miloš: Cílevědomá snaha o konsolidaci. Rudé právo, 9. 1. 1980, r. 60, č. 7, 

s. 7. 

Zvláštní zpravodaj Rudého práva čtenáře informuje o klidné situaci v Afghánistánu a o 

ojedinělých bojích vyvolávaných kontrarevolucionáři u hranic s Pákistánem. Dále 

chválí novou afghánskou vládu a popisuje jí stanovené cíle. V závěru informuje o 

prohlášení afghánského ministerstva obrany o imperialistickém vměšování do vnitřních 

věcí Afghánistánu a připojuje další prohlášení solidarity od prokomunistických států.  

  

DOUDĚRA, Karel: Mezinárodní solidarita. Rudé právo, 12. 1. 1980, r. 60, č. 10, s. 7. 

Autor v komentáři odsuzuje hysterickou protisovětskou kampaň Západu, podle něj 

rozvířenou přímo Spojenými státy. Současně také hájí a ospravedlňuje sovětskou invazi 

do Afghánistánu a opírá své názory o články v zahraničních komunistických listech, 

které o tomto tématu píší.  

 

KROPÁČ, Zdeněk: Kdo jsou přátelé Afghánistánu. Rudé právo, 12. 1. 1980, r. 60, 

č. 10, s. 7.  

Autor se v souvislosti s protisovětskou kampaní zabývá historií sovětsko-afghánských 

přátelských vztahů s důrazem na společné projekty těchto dvou zemí a na pomoc SSSR, 

kterou v průběhu 20. století Afghánistánu poskytl. Článek odsuzuje vykonstruovanou 

imperialistickou kampaň a hájí postup sovětské vlády.  
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ČTK – zr: Zrcadlo pravdy a pokrytectví. Rudé právo, 14. 1. 1980, r. 60, č. 11, s. 6. 

Článek reflektuje mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN k tzv. afghánské 

otázce a zprostředkovává čtenáři prohlášení delegátů prokomunistických států, která 

odsuzují vykonstruovaný problém. O vystoupeních opozičních delegátů se zmiňuje jen 

stručně, respektive jen vyjmenovává státy, které označily sovětskou pomoc jako invazi. 

 

KREJČÍ, Miloš: Kontrarevoluční tlaky neuspějí. Rudé právo, 16. 1. 1980, r. 60, č. 13, 

s. 1, 7. 

Zvláštní zpravodaj Rudého práva referuje o provokacích ze strany kontrarevolučních sil, 

podporovaných Spojenými státy a Pákistánem. Článek se také zabývá tiskovou 

konferencí Babraka Karmala, ve které se vyjadřuje ke snahám kontrarevolučních sil 

rozvrátit zemi. 

 

ČTK – zr: Podpora venkova revoluci. Rudé právo, 19. 1. 1980, r. 60, č. 16, s. 1, 7. 

Zpráva informuje o podpoře Karmalově vládě vyjádřené venkovským obyvatelstvem na 

veřejných shromážděních v některých provinciích. A dále také o pákistánských 

táborech, ve kterých jsou cvičeni afghánští kontrarevolucionáři a kde jsou plánovány 

podvratné akce proti afghánské vládě. 

 

ČTK – zr: H. Amín v žoldu CIA. Rudé právo, 22. 1. 1980, r. 60, č. 18, s. 1, 7. 

Článek zveřejňuje informace z tiskové konference afghánského ministra vnitra. Čtenář 

se dozvídá, že ministerstvo vnitra má důkazy o spojení bývalého premiéra a předsedy 

LDSA Hafizulláha Amína s americkou CIA, se kterou měl naplánovat na 29. prosince 

1979 státní převrat. V závěru zveřejňuje prohlášení některých prokomunistických států 

k afghánské situaci a jejich odsouzení americké zahraniční politiky.    

 

ČTK – zr: Gesto dobré vůle. Rudé právo, 23. 1. 1980, r. 60, č. 19, s. 1, 7. 

Zpráva informuje o propuštění Pákistánců z afghánského vězení z dob Amínovy vlády. 

Karmalova vláda tak doufá ve zlepšení afghánsko-pákistánských vztahů. Dále se zde 

píše o stabilizování situace i na afghánské politické scéně a o obnovování vedoucích 

stranických orgánů v jednotlivých provinciích. 
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JELÍNEK, Milan: Nenávistná kampaň. Rudé právo, 26. 1. 1980, r. 60, č. 22, s. 8. 

Autor v článku odsuzuje výzvu amerického prezidenta Jimmyho Cartera všem státům 

k bojkotu letních olympijských her (LOH) v Moskvě roku 1980 kvůli sovětské invazi 

do Afghánistánu a seznamuje čtenáře s průběhem této kampaně přímo ve Spojených 

státech. Autor zdůrazňuje, že sportovci z většiny států včetně USA odmítli bojkot LOH, 

ale že mají strach se proti vládě USA postavit, stejně jako vlády západních zemí.  

 

os-č: Vlna odporu sílí. Rudé právo, 26. 1. 1980, r. 60, č. 22, s. 8. 

Zpráva přináší rozporuplné, především však velmi rozhořčené a odmítavé reakce jak 

států (Řecka, Bulharska, Madagaskaru a Finska), tak i sportovců na Carterovu výzvu 

k bojkotu letních olympijských her v Moskvě. 

 

JELÍNEK, Milan: Co je »Carterova doktrína«? Rudé právo, 28. 1. 1980, r. 60, č. 23, 

s. 7. 

Autor v článku odsuzuje Carterovu doktrínu, ve které Carter prohlašuje, že USA budou 

bránit sféru svého vlivu na Blízkém východě jakkoli, a to i pomocí vojenské síly, pokud 

to bude nutné. Autor USA obviňuje z agresivity, která ohrožuje mírovou politiku mezi 

zeměmi a zhoršuje sovětsko-americké vztahy.  

 

ČTK: Sport nesmí být zneužíván k politickému nátlaku. Rudé právo, 1. 2. 1980, r. 60, 

č. 27, s. 8. 

Zpráva reflektuje prohlášení sovětského olympijského výboru, který odsoudil Carterovu 

výzvu k bojkotu LOH v Moskvě, celou propagandistickou kampaň kolem situace 

v Afghánistánu a pokusy USA použít sport jako prostředek politického nátlaku. 

Současně také žádá mezinárodní olympijský výbor i národní olympijské výbory, aby 

tuto kampaň rovněž odsoudily a LOH v Moskvě tak podpořily.  

 

ČTK: Afghánská armáda likviduje teroristy. Rudé právo, 7. 2. 1980, r. 60, č. 32, s. 7. 

Zpráva informuje čtenáře o tom, jak afghánské jednotky zlikvidovaly v provincii 

Badachšán teroristy, kteří byli vycvičeni čínskými instruktory a vyzbrojeni Spojenými 

státy a kteří vraždí a terorizují afghánské civilisty.   
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ČTK: Kontrarevoluce neprošla. Rudé právo, 25. 2. 1980, r. 60, č. 47, s. 6. 

Článek přináší informace o úspěchu afghánské armády, která potlačila povstání 

v Kábulu organizované podle něj americkou CIA a maoistickou Čínou. Armáda zároveň 

zatkla teroristy, kteří se o povstání pokoušeli a byli prý vyzbrojeni čínskými a 

americkými zbraněmi. 

 

HOŘENÍ, Zdeněk: K událostem v Kábulu. Rudé právo, 25. 2. 1980, r. 60, č. 47, s. 6. 

Autor komentuje pokus o povstání organizované kontrarevolučními silami v Kábulu, 

které chtělo zničit cíle dubnové revoluce, o což se podle autora imperialismus snaží již 

od počátku revoluce, tedy od dubna 1978. Dále vyzdvihuje proslov L. I. Brežněva a 

kritizuje Spojené státy za jejich snahu vměšovat se do vnitřních věcí Afghánistánu a 

podvracet Afghánskou demokratickou republiku.  

 

LIDOVÁ DEMOKRACIE 

[nesignováno]: Afghánská revoluce do nové etapy. Lidová demokracie, 29. 12. 1979, 

r. 35, č. 307, s. 1, 2. 

Zpráva informuje o prohlášení Babraka Karmala, který v rozhlase oznámil, že byla 

svržena Amínova klika, že dubnová revoluce vstoupila do nové etapy a afghánská vláda 

požádala o pomoc Sovětský svaz kvůli vměšování a provokacím vnějších nepřátel 

Afghánistánu. 

 

ČTK: Telegram G. Husáka do Afghánistánu. Lidová demokracie, 30. 12. 1980, r. 35, 

č. 308, s. 1.  

Zpráva informuje čtenáře o zaslání blahopřejného telegramu nové afghánské vládě od 

prezidenta ČSSR a generálního tajemníka ÚV KSČ Gustava Husáka.  

 

[nesignováno]: Podivné rozhodnutí J. Cartera. Lidová demokracie, 4. 1. 1980, r. 36, č. 3, 

s. 1. 

Článek odsuzuje rozhodnutí prezidenta USA Jimmyho Cartera pozastavit ratifikaci 

smlouvy o omezení strategických zbraní SALT 2 kvůli sovětské invazi do 

Afghánistánu. Současně obhajuje postup Sovětského svazu. 
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[nesignováno]: Hlavní cíle afghánské revoluce. Lidová demokracie, 5. 1. 1980, r. 36, 

č. 4, s. 1, 2. 

Zpráva čtenáře informuje o prohlášení Babraka Karmala afghánskému lidu, ve kterém 

oznámil plánovanou snahu nové vlády dosáhnout cílů dubnové revoluce, dále plán 

propustit politické vězně z doby Amínovy vlády a odsoudil vykonstruovanou západní 

imperialistickou kampaň vedenou USA proti přátelské pomoci Sovětskému svazu. 

 

[nesignováno]: Další nebezpečný krok J. Cartera. Lidová demokracie, 7. 1. 1980, r. 36, 

č. 5, s. 1. 

Článek odsuzuje televizní vystoupení amerického prezidenta Cartera, který v něm 

oznámil uvalení hospodářských sankcí a ukončení obchodních styků se SSSR, podporu 

Pákistánu ohroženého ze severu Sovětským svazem a pozastavení ratifikace smlouvy 

SALT 2 v Kongresu USA. Dále informuje o projednávání tzv. afghánské otázky v Radě 

bezpečnosti OSN, což označuje za vměšování do afghánských vnitřních záležitostí. 

 

[nesignováno]: Prohlášení TASS k projevu prezidenta USA. Lidová demokracie, 

7. 1. 1980, r. 36, č. 5, s. 1. 

Zpráva reflektuje prohlášení sovětské tiskové agentury TASS, která obhajuje sovětskou 

pomoc Afghánistánu, kritizuje televizní projev amerického prezidenta Cartera 

k afghánské situaci, především hospodářské sankce uvalené na SSSR, stejně jako 

západní vykonstruovanou kampaň namířenou proti Sovětskému svazu a Afghánistánu.  

 

ČTK: Solidarita s Afghánským lidem. Lidová demokracie, 11. 1. 1980, r. 36, č. 9, s. 1. 

Krátká zpráva informuje o projevu solidarity zaslaném nové afghánské vládě od 

Československého výboru solidarity s národy Afriky a Asie a Československého 

mírového výboru. 

 

[nesignováno]: Snaha o zneužití Valného shromáždění OSN. Lidová demokracie, 

12. 1. 1980, r. 36, č. 10, s. 1. 

Podle zprávy se západní mocnosti snaží zneužít VS OSN ve svůj prospěch a šířit s jeho 

pomocí propagandistickou kampaň proti SSSR. Reaguje tak na mimořádné zasedání VS 

OSN kvůli tzv. afghánské otázce. Podle ní OSN jedná v rozporu s vlastní Chartou. 
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[nesignováno]: Zásah do afghánských vnitřních záležitostí. Lidová demokracie, 

16. 1. 1980, r. 36, č. 13, s. 1. 

Článek kritizuje a odmítá rezoluci vydanou na mimořádném zasedání VS OSN 

k tzv. afghánské otázce, označuje ji za pochybnou a znamenající silný zásah do 

vnitřních záležitostí Afghánistánu.   

 

[nesignováno]: USA poškozují proces uvolňování. Lidová demokracie, 28. 1. 1980, 

r. 36, č. 23,  s. 1. 

Zpráva informuje o televizním vystoupení L. Zamjatina, vedoucího informačního 

oddělení ÚV Komunistické strany Sovětského svazu, a akademika J. Primakova, ve 

kterém odsuzují USA za jejich protisovětskou kampaň a obviňují je z poškozování 

procesu uvolňování mezinárodního napětí.    

 

[nesignováno]: Islámská konference začala. Lidová demokracie, r. 36, č. 23, ze dne 

28. 1. 1980, s. 2. 

Krátká zpráva informuje o zahájení zasedání Organizace islámské konference 

v pákistánském Islámábádu, která byla podle autora svolána reakčními silami pod 

nátlakem Spojených států. 

 

[nesignováno]: Nová etapa vývoje. Lidová demokracie, 29. 1. 1980, r. 36, č. 24, s. 2. 

V krátké zprávě se čtenář dozvídá o interview Babraka Karmala se sovětskými novináři, 

ve kterém Karmal oznamuje pokračování vlády ve snaze dosáhnout cílů dubnové 

revoluce za pomoci přátelského Sovětského svazu, o kterou vláda před časem požádala. 

 

[nesignováno]: Rozhořčení nad pokusem bojkotovat OH. Lidová demokracie, 

30. 1. 1980, r. 36, č. 25, s. 1. 

Zpráva informuje o marné snaze Spojených států přesvědčit sportovce celého světa o 

nutnosti bojkotovat XXII. letní olympijské hry v Moskvě. Podle ní se žádný z národních 

olympijských výborů k bojkotu LOH nepřidal, jsou naopak velmi rozhořčeny nad 

snahou USA použít sport jako politický nátlak. 
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ČTK: Síly míru jsou silnější než síly války. Lidová demokracie, 31. 1. 1980, r. 36, č. 26, 

s. 1. 

Zveřejnění výsledného prohlášení z pražského zasedání představenstva 

Československého mírového výboru, v němž zhodnotilo činnost za uplynulý rok a 

odsoudilo agresivní protimírovou politiku Spojených států, která ohrožuje proces 

uvolňování mezi státy. 

 

[nesignováno]: Kontrarevoluční provokace vůči Afghánistánu. Lidová demokracie, 

6. 2. 1980, r. 36, č. 31,  s. 1, 2. 

Zpráva informuje o kontrarevolučních bandách, které pronikly z Pákistánu do afghánské 

pohraniční provincie Nangarhár ozbrojeny americkými zbraněmi a které terorizovaly 

místní obyvatelstvo a ničily jejich majetek a přístupové cesty. Civilisté podle zprávy 

poté s pomocí afghánské armády proti řáděním band úspěšně zasáhli.  

 

[nesignováno]: Zločiny Amínova klanu. Lidová demokracie, 9. 2. 1980, r. 36, č. 34, s. 1. 

Zpráva čtenáře informuje o zjištění sovětské tiskové agentury TASS, že měl Hafizulláh 

Amín se svým bratrem Abdulláhem v úmyslu zorganizovat v Afghánistánu koncem 

prosince puč, a to pomocí kontrarevoluční bandy sídlící na severu země, kterou vedl 

právě Abdulláh. Tato skupina však byla afghánským vojskem a obyvateli zlikvidována.   

 

MLADÁ FRONTA 

[nesignováno]: Složení nové revoluční rady. Mladá fronta, 29. 12. 1979, r. 35, č. 307, 

s. 5. 

Zpráva oznamuje složení nové revoluční rady a nové afghánské vlády. Dále informuje 

o stanovených cílech nové vlády, které navázaly na dubnovou revoluci roku 1978, 

o odsouzení Amína k trestu smrti za zločiny proti afghánskému lidu, které spáchal za 

své vlády, a také o tom, že nová afghánská vláda požádala o pomoc spřátelený Sovětský 

svaz z důvodu vměšování vnějších sil do vnitřních záležitostí země. 

 

[nesignováno]: Vláda normalizuje situaci v zemi. Mladá fronta, 4. 1. 1980, r. 36, č. 3, 

s. 5. 

Článek informuje o normalizace situace v Afghánistánu a prostřednictvím slov 

afghánského listu Kabul New Times odsuzuje americkou propagandistickou kampaň 

proti Sovětskému svazu, jehož pomoc Afghánistánu USA označují za invazi. 
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[nesignováno]: Posílit revoluci, napravit chyby. Mladá fronta, 5. 1. 1980, r. 36, č. 4, 

s. 1, 5. 

Zpráva referuje o tiskové konferenci Babraka Karmala, který na ní vytyčil cíle své nové 

vlády a oznámil, že v blízké době bude vypracována nová demokratická ústava a že 

nová vláda bude bojovat proti imperialistickým snahám ohrozit dosažení cílů dubnové 

revoluce. Zároveň odsoudil protisovětskou kampaň a zdůraznil, že o pomoc SSSR 

požádala jeho vláda sama na základě smlouvy z roku 1978.  

 

[nesignováno]: Právo na obranu revoluce. Mladá fronta, 8. 1. 1980, r. 36, č. 6, s. 1, 5. 

Zpráva informuje o vystoupení československého zástupce v OSN Ilji Hulínského na 

mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde odsoudil pomlouvačnou kampaň 

zaměřenou proti SSSR a hájil legitimitu jeho zásahu v Afghánistánu stejně jako 

sovětskou invazi do Československa roku 1968. 

 

[nesignováno]: V sázce je důvěryhodnost OSN. Mladá fronta, 16. 1. 1980, r. 36, č. 13, 

s. 3. 

Článek reaguje na vydání rezoluce na mimořádném zasedání Valného shromáždění 

OSN kvůli tzv. afghánské otázce, kterou označuje za hrubé vměšování do vnitřních 

záležitostí Afghánistánu a za pokus odepřít Afgháncům právo na kolektivní a 

individuální obranu zakotvenou v Chartě OSN. Dále jsou v článku zveřejněny 

především odmítavé reakce na vydání rezoluce od zástupců prokomunistických zemí. 

 

[nesignováno]: Proti intrikám imperialismu. Mladá fronta, 17. 1. 1980, r. 36, č. 14, s. 1. 

Zpráva informuje o projevech solidarity s afghánským lidem a mládeží od Světové 

federace demokratické mládeže a ÚV Svazu socialistické mládeže. 

 

[nesignováno]: Carter rozhořčil sportovní svět. Mladá fronta, 22. 1. 1980, r. 36, č. 18, 

s. 1. 

Článek referuje o rozhořčení, které mezi sportovci celého světa zavládlo po výzvě 

amerického prezidenta Cartera k bojkotu letních olympijských her v Moskvě roku 1980. 

Podle nich prezident nemá žádné pravomoci rozhodovat, zda se sportovci dané země 

mají či nemají zúčastnit olympijských her. 
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[nesignováno]: Kdo stál za Amínem. Mladá fronta, 22. 1. 1980, r. 36, č. 18, s. 1, 5. 

Zpráva informuje o tiskové konferenci ministra vnitra, na které oznámil, že má důkazy 

o spojení bývalého vládce Amína s kontrarevolucí, imperialistickými silami, dokonce že 

byl Amín agentem americké CIA. Se svými spojenci měl Amín podle ministra 

naplánovaný puč na 29. prosince 1979, který zhatil zásah afghánské armády společně 

s afghánskými obyvateli dva dny předtím, a následně zavést v zemi diktaturu. 

 

[nesignováno]: Kritický pohled na snahy USA. Mladá fronta, 1. 2. 1980, r. 36, č. 27, 

s. 1, 5. 

Zpráva se zabývá prohlášením sovětského olympijského výboru, který odsuzuje snahu 

amerického prezidenta Cartera šířit propagandu proti konání letních olympijských her 

v Moskvě. Olympijský výbor SSSR vyzývá k ignorování Carterových snah.  

 

[nesignováno]: Krach podvratných plánů CIA. Mladá fronta, 29. 2. 1980, r. 36, č. 51, 

s. 5. 

Zpráva informuje o normalizaci situace v zemi po pokusu kontrarevolučních sil 

podporovaných imperialistickými kruhy USA a CIA zorganizovat v Kábulu povstání 

proti vládě. Karmal tyto snahy vměšovat se do vnitřních záležitostí Afghánistánu 

odsuzuje, východisko vidí mimo jiné v zastavení agresivní politické propagandy vůči 

Afghánistánu. 
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Příloha č. 3 

 
1. Mapa Afghánistánu 
 

 
Zdroj: Afghan Network [online].  
Dostupné z <http://www.afghan-network.net/maps/afghanistan.jpg>. 
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2. Mapa jihozápadní Asie 
 

 
 
Zdroj: Military Education Reseach Library Network [online].  
Dostupné z  <http://merln.ndu.edu/imgUploaded/southasiamap.jpg>. 
 


