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Anotace 
Bakalářská práce „Německý podzim roku 1977 očima Rudého práva a Frankfurter                       

Rundschau; srovnání prezentace teroristických útoků v českém a německém 

levicovém deníku“ pojednává o terorismu západoněmecké extrémně levicové 

organizace Frakce Rudé armády a jeho vyvrcholení na podzim roku 1977. Stručně 

jsou nastíněny obecné i mediální dějiny v Československu a západním Německu, 

popsán je vznik, vývoj a aktivity Frakce Rudé armády. V práci je sledováno, jakou 

měrou v říjnu 1977 referoval o teroristických akcích Frakce Rudé armády český a 

německý levicový tisk a jak se lišil jejich tematický rámec při referování o těchto 

násilných akcích. Sledovány a porovnávány jsou deníky Rudé právo a Frankfurter 

Rundschau. 

 

Annotation  
Die Bachelor - Diplomarbeit „Deutscher Herbst 1977 durch die Augen der 

Tageszeitungen Rudé právo und Frankfurter Rundschau; Vergleich der Präsentation 

der terroristischen Angriffe in tschechischer - und deutscher linksgerichteten Presse“ 

behandelt den Terrorismus der westdeutschen Linksradikalen Rote Armee Fraktion 

und ihre Kulmination im Herbst 1977. Es wird kurz auf die allgemeine Geschichte, 

sowie die Mediengeschichte in der Tschechoslowakei und in der Bundesrepublik 

Deutschland eingegangen. Zudem wird die Entstehung, Entwicklung und die 

Aktivitäten der Roten Armee Fraktion beschrieben. In dieser Arbeit wird verfolgt, 

inwiefern die tschechische- und deutsche Linke Presse über die Aktivitäten der Roten 

Armee  Fraktion diskutierten, bzw. berichteten und inwieweit sich der thematischer 

Rahmen der beiden Periodiken bei der Berichterstattung über diese Gewaltaktionen 

differenziert. Es wurden die Tageszeitungen Rudé právo und Frankfurter Rundschau 

betrachtet und bewertet.  
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1. Úvod 

Povědomí v České republice o nejnovějších německých dějinách se většinou omezuje 

na rozdělení Německa, postavení Berlínské zdi, její pozdější zboření a opětovné 

znovusjednocení západní a východní části Německa. Přitom se v 70. letech objevil 

v západním Německu výrazný fenomén levicového terorismu, který měl silné dopady 

na západoněmeckou společnost a dodnes je zde toto vzrušující téma vnímáno velice 

citlivě.  

Revolta levicového terorismu v západní části Německa, v době, kdy 

v Československu zažívali lidé tuhou normalizaci a někteří prchali na Západ, nebo o 

něm alespoň snili, se na první pohled může jevit jako nepochopitelná. Část mladých 

lidí v blahobytném Německu dospěla k extrémně levicové orientaci, silně se 

radikalizovala a v ozbrojeném boji za levicovou ideologii realizovala brutální teror. 

V září a říjnu 1977 dospěla nejznámější teroristická skupina Frakce Rudé armády 

vrcholu své aktivity.  

Zajímá mě, jak se k tomuto citlivému tématu postavil tehdejší český a 

německý levicový tisk a jak se dokázal s tématem levicového terorismu vyrovnat. Ve 

své bakalářské práci sleduji, jakou měrou o událostech takzvaného německého 

podzimu 1977 sledovaný levicový tisk referoval, jak se s brutálními akcemi Frakce 

Rudé armády vypořádal a jak se lišil tematický rámec obou periodik při referování o 

těchto událostech.  

Z českých deníků jsem zvolila Rudé právo, které bylo ústředním tiskovým 

orgánem Komunistické strany Československa a jehož náhled byl závazný. Z deníků 

Německé spolkové republiky sleduji Frankfurter Rundschau, který byl levicově 

orientovaný a vycházel přímo v regionu působení Frakce Rudé armády.  

Pro vysvětlení kontextu a dějinných příčin, které vedly ke vzniku levicového 

terorismu v západním Německu, uvádím stručný nástin vývoje v Německu od 

poválečného období až do konce 70. let. Se záměrem vyváženosti informací a 

nabídkou možnosti porovnání referuji také stručně o stejném období 

v Československu. Následně se snažím objasnit kořeny a ideové základy, z nichž 

levicový terorismus, konkrétně Frakce Rudé armády, vzešel a předestřít obraz 

působení této teroristické organizace v 70. letech. Podrobněji se pak věnuji událostem 

německého podzimu 1977, které přímo spadají do sledovaného období.  Následuje 

popis mediálního prostředí v Československu i západním Německu a podrobnější 



charakteristika obou sledovaných periodik. Po tomto obecném uvedení následuje 

vlastní analýza, která je zakončena zhodnocením zjištěných údajů a závěrem práce. 

 

Pro tuto práci si stanovuji výzkumný záměr jako zmapovaní, sběr a utřídění materiálu 

s cílem zjistit jeho základní charakteristiky a porovnat přístup k tématu v obou 

sledovaných periodicích. Pokusím se zpracovat odpověď na dvě základní výzkumné 

otázky:  

1] V jakém rozsahu sledovaný německý a český deník o událostech německého 

podzimu 1977 referoval? 

Na základě domluvy s konzultantem jsem druhou otázku tezí přeformulovala na 

následující tvar: 

2] Jak se lišil tematický rámec obou deníků při referování o těchto událostech? 

 

Metodou práce je  rešerše literatury a sběr materiálu, sleduji obsah deníků Rudé právo 

a Frankfurter Rundschau v období celého měsíce října 1977. Na základě kompletní 

rešerše relevantních textů, kterou přikládám v příloze, se pokouším o utřídění 

materiálu za použití jednoduchých kvantitativních metod s cílem provést 

jednoduchou kvantitativní analýzu. A na jejím základě zodpovědět základní 

výzkumné otázky. Důkladný popis metodologie práce a zdůvodnění vybraného 

časového období je uveden v samostatné kapitole. 

Citace příspěvků publikovaných ve Frankfurter Rundschau jsou mým 

překladem a jako takové si kladou za cíl především co nejpřesněji informovat o 

podstatě sdělení, jazykově dokonalý tvar tak byl vedlejším záměrem překladů.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Dějinný vývoj v Československu a Spolkové republice Německo 



2.1.  Československo v letech 1945–1948 

Již při osvobozování Československa na jaře 1945 probíhaly mezi představiteli 

československé exilové vlády v Londýně a členy Komunistické strany 

Československa (KSČ) v Moskvě jednání o dalším uspořádání státu. Komunisté zde 

prosadili složení nové vlády1 i znění jejího programu s výraznými zásahy do 

hospodářské, politické i sociální struktury země. Prezident Edvard Beneš pak 4. 

dubna 1945 jmenoval vládu v čele se Zdeňkem Fierlingerem.2 

 Funkci zákonů plnily v prvních poválečných měsících prezidentské dekrety. 

Jedněmi z prvních úkolů, které řešily, bylo potrestání nacistických zločinců a 

kolaborantů, vyhnání a znárodnění majetku Němců, Maďarů a zrádců vlasti.3 Na 

podzim 1945 vydal prezident první dekret o znárodnění klíčového průmyslu, bank a 

pojišťoven a dalším významným krokem ke změně majetkových poměrů byla 

pozemková reforma.4 Největší ekonomickou sílu soustředil sám stát, konkrétně vláda, 

ve které měli rozhodující vliv a sílu komunisté a sociální demokraté.5 

V roce 1945 Prozatímní národní shromáždění potvrdilo Edvarda Beneše ve 

funkci prezidenta.6 Významným mezníkem ve vývoji Československa byly 

parlamentní volby v květnu 1946. S převahou zvítězila KSČ, která získala 38 procent 

hlasů.7 Předsedou nové vlády se stal komunista Klement Gottwald.8 

                                                
1 Ve vládě obsadili komunisté propagandisticky významné posty (ministerstva vnitra, zemědělství a 
informací). Základem vlády, o níž rozhodl Košický vládní program, byla Národní fronta Čechů a 
Slováků,která znamenala legalizaci pouze šesti politických stran. Systém  posiloval pravomoci vlády 
na úkor parlamentu. In CUHRA, Jaroslav - ELLINGER, Jiří – GJURIČOVÁ, Adéla –  SMETANA, 
Vít: České země v evropských dějinách. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006, s. 160. 
2 OLIVOVÁ, Věra: Nová demokracie 1945-1948. In XIV. Letní škola historie: nejnovější čs. dějiny 
v kontextu obecných dějin: vybraná témata z období od r. 1938 do poloviny padesátých let. Praha: 
Porta linguarum, 2002,  s. 45.  
3 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 252. 
4 Tamtéž.  
5 KOCIAN, Jiří.: Poválečný vývoj v Československu 1945-1948. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství 1991, s. 35. 
6 OLIVOVÁ, s. 47. 
7 Komunistická strana měla velice dobře propracovanou rozsáhlou organizační síť, počet členů KSČ 
velmi rychle stoupal, především díky vydávání se za stranu národní a zacílení na city a potřeby 
nejslabších sociálních vrstev společnosti. KOCIAN 1991, s. 47. 
8 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 258. 



Na počátku roku 1948 se politické napětí v Československu stupňovalo.9 

Předmětem rozhodujícího střetnutí ve vládě se staly poměry ve Sboru národní 

bezpečnosti. V polovině února totiž ministr vnitra Václav Nosek odvolal osm 

dosavadních velitelů SNB a nahradil je komunisty, byla to poslední kapka, která 

vedla k vládní krizi.10 Vláda rozhodla – proti komunistům, že Nosek musí pozastavit 

své rozhodnutí. Ten to však odmítl a po horečných politických jednáních se 20. února 

12 ministrů rozhodlo na protest podat demisi.11 Věřili, že ji prezident nepřijme a 

Gottwaldova vláda bude nahrazena úřednickou vládou.12 KSČ byla na takové 

vyhrocení připravená a na 21. února svolala tábor lidu na Staroměstské náměstí. Další 

den se konal sjezd závodních rad, který vyslovil podporu přijetí demise a přijal 

usnesení o znárodnění všech průmyslových podniků nad 50 zaměstnanců.13  

Edvard Beneš nakonec tlaku komunistů podlehl, 25. února 1948 podepsal 

demisi demokratických ministrů a jmenoval nové ministry navržené předsedou vlády 

Klementem Gottwaldem.14 To znamenalo faktické zahájení komunistické diktatury 

v Československu a jeho začlenění do východního bloku pod vedením Sovětského 

svazu.  

 

2.2.  Československo od února 1948 do pražského jara 1968 

Po únorovém převratu byla veškerá moc v Československu plně soustředěna v rukou 

nejvyšších představitelů komunistické strany. V březnu parlament formálně potvrdil 

ústavní řešení krize a vyslovil důvěru nové vládě.15 Komunistický režim okamžitě 

zahájil likvidaci soukromého sektoru v hospodářství.16  

                                                
9 Plnění stanoveného dvouletého hospodářského plánu nedosahovalo očekávaných výsledků, životní 
úroveň obyvatelstva se nezvyšovala a celková spokojenost ve společnosti byla mizivá. Hospodářský a 
sociální neklid vyvolával konflikty mezi politickými stranami. KOCIAN 1991, s. 71. 
10 OLIVOVÁ, s. 53. 
11 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 263-264. 
12 OLIVOVÁ, s. 53. 
13 KOCIAN 1991, s. 72. 
14 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. 2001, s. 264. 
15 KOCIAN 1991, s. 73. 
16 Na konci března vláda schválila nový program pozemkové reformy, který postihl všechny majitele 
půdy nad 50 hektarů a soukromé vlastnictví větší plochy půdy tím bylo zcela odstraněno. Na konci 
dubna pak byly přijaty další zákony o znárodnění, a stát tak získal všechny do té doby soukromé 
podniky s více než 50 zaměstnanci.  Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Litomyšl: 
Paseka, 2001, s. 271. 



Nekomunistické strany po převratu zcela ztratily svou váhu, ovládli je 

sympatizanti s KSČ a v květnových volbách v roce 1948 pak nekandidovaly 

jednotlivé politické strany, ale voličům byla předložena jednotná kandidátka Národní 

fronty, která byla sestavena pod vedením KSČ.17 Komunisté tak získali 89 procent 

hlasů a Edvard Beneš se následně rozhodl abdikovat na funkci prezidenta republiky. 

O týden později jej nahradil Klement Gottwald a novým předsedou vlády se stal 

Antonín Zápotocký.18  

Jednou z posledních příležitostí projevit nesouhlas s mocenským zvratem byl 

pohřeb Edvarda Beneše, který se konal 8. září a spustil vlnu protestů se současnou 

vnitropolitickou situací. Šance na změnu poměrů však už nebyly reálné.19 Komunisté 

nastoupili novou cestu k zastrašení a odstranění opozice. Následovala vlna tvrdých 

represích, která přinesla vykonstruované politické procesy, jež byly vedeny proti 

„třídním nepřátelům“.20  

Velice záhy se ukázalo, že centrálně plánované hospodářství je naprosto 

neefektivní. Vládnoucí komunistická skupina chtěla katastrofální důsledky své 

ekonomické politiky odstranit drastickými opatřeními a v červnu 1953 vyhlásila 

měnovou reformu, která prakticky vedla k ožebračení všech vrstev společnosti a 

silnému otřesení stability režimu. Následovala totiž vlna nesouhlasu, stávek a 

protivládních demonstrací.21  

V polovině března roku 1953 zemřel sovětský vůdce Josif Vissarionovič 

Stalin a zanedlouho poté i československý prezident Klement Gottwald. Na jeho 

místo nastoupil dosavadní předseda vlády Antonín Zápotocký, nevlivnější pozici ve 

státě, post 1. tajemníka Ústředního výboru KSČ (ÚV KSČ), získal Antonín 

Novotný.22 Vedení Sovětského svazu převzal Nikita Sergejevič Chruščov, který 

v roce 1956 nečekaně vystoupil s projevem, ve kterém kritizoval Stalinův kult 

osobnosti. Tento krok vedl k destalinizaci a uvolnění poměrů ve východním bloku, 
                                                
17 KOCIAN 1991, s. 74. 
18 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 269. 
19 VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ. Vznik, vývoj a rozpad 
sovětského bloku 1944-1989. Praha: Libri, 2000, s. 158. 
20 Represe probíhala i v řadách samotné komunistické strany a vyvrcholila popravením jedenácti 
funkcionářů KSČ v roce 1952. CUHRA – ELLINGER – GJURIČOVÁ – SMETANA, s. 190-191. 
21 KOCIAN, Jiří: Krize komunistického režimu v Československu v letech 1953-1957. In  XIV. Letní 
škola historie:  nejnovější čs. dějiny v kontextu obecných dějin: vybraná  témata z období od r. 1938  
do poloviny padesátých let. Praha: Porta linguarum, 2002 s. 119. 
22 VYKOUKAL – LITERA - TEJCHMAN, s. 357. 



v Československu přitom došlo jen na kosmetické úpravy starého systému.23 

Pokračující centralizaci lze spatřovat i v opětovném soustředění dvou nejvyšších 

státních funkcí (tedy prezidenta a prvního tajemníka KSČ) od roku 1957 do rukou 

Antonína Novotného.24 Snaha ubránit se demokratizačním procesům deklarovalo 

vedení KSČ v roce 1960 přijetím nové ústavy. Ta oficiálně uzákonila vedoucí úlohu 

komunistické strany a její ideologie ve státě, což mělo být znamením pevného 

postavení KSČ. Nová ústava zároveň změnila název státu na Československou 

socialistickou republiku.25  

V první polovině 60. let postihla Československo hospodářská krize a bylo 

zřejmé, že bez zásadních změn se země neobejde. Plán ekonomických reforem 

společně s opožděnou vlnou destalinizace vedly k větší otevřenosti ve společnosti.26  

Zásadní událostí během vlny reformního úsilí pak byly soudní rehabilitace části z 

těch, kteří byli nespravedlivě odsouzeni během politických procesů v padesátých 

letech. Zveřejnění části zločinů režimu a přiznání se k chybám s sebou ale zákonitě 

přineslo další otázky a pochybnosti ze strany veřejnosti, rostl význam médií, která se 

těmto otázkám začala věnovat a zároveň z kulturních kruhů se ozývaly hlasitější 

požadavky na svobodu tvorby. Na sjezdu spisovatelů v červnu 1967 pak došlo 

k otevřené kritice a odsouzení stávajícího systému v zemi. Novotného režim se tehdy 

naposledy před Pražským jarem pokusil „řešit“ kritiku stalinskými metodami.27 To 

ale ještě posílilo nespokojenost veřejnosti a předznamenalo průběh následujících 

měsíců. 

 

2.3.  Československo v době pražského jara a na počátku normalizace  

V KSČ se postupně formovaly dvě proti sobě stojící křídla: zastánci původního 

systému, kteří odmítali jakékoli změny a stoupenci hospodářských a společenských 

reforem. Na lednovém plénu 1968 se reformním komunistům podařilo prosadit 

rozdělení dvou nejvyšších funkcí ve státě. Antonína Novotného nahradil ve funkci 

prvního tajemníka ústředního výboru Alexander Dubček a Novotnému zůstal post 

                                                
23 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 276. 
24 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 277. 
25 CUHRA – ELLINGER – GJURIČOVÁ - SMETANA, s. 217. 
26 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 277. 
27 CUHRA – ELLINGER – GJURIČOVÁ - SMETANA, s. 228-230. 



prezidenta republiky. Proces generační výměny pokračoval i v následujících měsících 

a na konci března rezignoval Novotný i na úřad prezidenta, kde se jeho nástupcem 

stal armádní generál Ludvík Svoboda. Ten vzápětí jmenoval novou vládu v čele 

s Oldřichem Černíkem.28   

 Plán komunistů, kteří hovořili o „socialismu s lidskou tváří,“ oficiálně 

prezentoval Akční program KSČ.29 Po dlouhé rezignaci na společenské dění 

reagovala veřejnost na demokratizační proces masivní vlnou aktivizace například ve 

formě občanského sdružování, svobodnější kulturní tvorbou, otevřeně se hovořilo o 

do té doby tabuizovaných tématech.30  

 Uvolňování poměrů sledovaly země Varšavské smlouvy s obavami a již v 

březnu byla svolána schůzka těchto zemí do Drážďan, kde daly jednoznačně najevo 

nesouhlas s děním v Československu. Moskva zvyšovala tlak na československé 

představitele, aby reformy zastavili.31  Výzvy k zastavení reformního procesu však 

předsednictvo KSČ se silnou podporou veřejnosti odmítlo, a tak se v polovině 

července země Varšavské smlouvy sešly kvůli stejnému problému znovu a přímo 

formulovaly výhrady vůči situaci v Československu. Sovětský svaz otevřeně pohrozil 

vojenskou intervencí, pokud by nebyl reformní proces zastaven. Jen zdánlivě a na 

krátkou doby byly rozpory odstraněny na schůzce delegací KSČ a Komunistické 

strany Sovětského svazu (KSSS) v Čierné nad Tisou na přelomu července a srpna.32 

O to bolestnější pak byl nečekaný zvrat o tři týdny později. 

                                                
28 Poslední kapkou pro odstranění Antonína Novotného z funkce prezidenta byly takzvané strahovské 
události v roce 1967. Šlo o surové potlačení poklidné studentské demonstrace, kterou studenti 
protestovali proti špatným podmínkám na vysokoškolských kolejích. In Kolektiv autorů: Dějiny zemí 
Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 281282.  
29 Akční program KSČ byl přijat na začátku dubna 1968, na svou dobu převratný dokument, který 
vyhlásil platnost základních lidských práv, připustil svobodu různých politických názorů a 
v ekonomickém hledisku počítal se samosprávou v jednotlivých podnicích. CUHRA – ELLINGER – 
GJURIČOVÁ - SMETANA, s. 232.  
30 CUHRA – ELLINGER – GJURIČOVÁ - SMETANA, s. 233. 
31 Jedním z nejvýraznějších nástrojů nátlaku bylo vojenské cvičení „Šumava,“ kdy na konci května 
vstoupily na československé území sovětské armádní jednotky. To přispělo k další radikalizaci 
obyvatelstva a podpoře reformního křídla KSČ. Reakcí na cvičení byl v červnu otištěný manifest Dva 
tisíce slov, který občany vyzýval k podpoře demokratizace systému. Autorem provolání byl spisovatel 
Ludvík Vaculík, provolání otiskly 27. června 1968 Literární listy, Mladá fronta, Zemědělské noviny a 
Práce. DURMAN, Karel: Útěk od praporů. Praha: Karolinum, 1993, s. 92. 
32 FELCMAN, Ondřej – MERVART, Jan: Rok 1968 v poválečných dějinách Československa. In XIV. 
Letní škola historie:  nejnovější čs. dějiny v kontextu obecných dějin: vybraná témata z období od r. 
1938  do poloviny padesátých let. Praha: Porta linguarum, 2002, s. 4-5. 



 V noci z 20. na 21. srpna 1968 začala násilná okupace Československa vojsky 

pěti zemí Varšavské smlouvy.33 Předstihli tak uskutečnění sjezdu KSČ, který by 

dosavadní reformy zřejmě oficiálně posvětil a po němž by již intervence možná 

nebyla.34  

Ráno 21. srpna byli nevyšší státní představitelé zatčeni a odvlečeni do 

Moskvy. Většina československých obyvatel se postavila okupaci na odpor, 

neustávaly manifestace, stávky a další projevy podpory vedení státu.35 Po vojenské 

stránce byla operace relativně úspěšná, avšak o tom, že tato akce byla politickým 

fiaskem, není pochyby.36 Zcela zkrachoval pokus sovětského vedení o vytvoření 

kolaborantské „dělnicko-rolnické“ vlády v čele s Aloisem Indrou, mimojiné i proto, 

že ještě během okupační noci vyhlásilo předsednictvo ÚV KSČ, že invaze proběhla 

bez vědomí nejvyšších státních představitelů a odporuje mezinárodnímu právu.37  

Sovětské vedení pod tlakem světové pozornosti začalo se zajatými reformisty 

jednat. Po jednání v Moskvě 27. srpna zde nakonec podepsali tzv. moskevský 

protokol, dokument, který vyjádřil souhlas s dočasnou přítomností sovětských vojsk 

na Československém území. Podpisy také stvrdily opětovné podřízení se Sovětskému 

svazu a slib „normalizace“ situace v ČSSR.38 Naděje na demokratizaci systému tak 

ztroskotaly a namísto uvolněné obrody socialismu nastalo tuhé období normalizace.39 

                                                
33 Velice rychle se statisícovým vojskům podařilo obsadit celou republiku. Po vojenské stránce byla 
operace relativně úspěšná. Invaze do Československa se zúčastnilo 750 tisíc vojáků. O úspěšnosti 
vojenské operace je přesvědčen například Antonín Benčík: Srov. BENČÍK, Antonín: Srpnová 
intervence a role intervenčních armád v systému velmocenského nátlaku Moskvy a varšavské pětky 
v plánech na porážku reformního hnutí.  In Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 
v Československu, sv. II, s. 229. 
34 FELCMAN –  MERVART, s. 5.  
35 Stejně dokonale zaskočila okupanty také pokračující činnost svobodných sdělovacích prostředků. 
DURMAN, s. 286. 
36 DURMAN, s. 106. 
37 Také mimořádný sjezd strany 22. srpna 1968 v pražských Vysočanech odmítl porušení suverenity 
Československa a požadoval okamžité stažení cizích vojsk z čs. území. Kolektiv autorů: Dějiny zemí 
Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 286. 
38 Mezi klíčové body moskevského protokolu patřil slib usměrnění hromadných sdělovacích 
prostředků. BENČÍK, s. 234. 
39 Reformistům podařilo po invazi podařilo prosadit ještě jeden ze svých cílů, a sice určitou 
decentralizaci moci v Československu, prostřednictvím federativního uspořádání republiky. 
Odpovídající zákon vstoupil v platnost 1. ledna 1969 a země se federalizovala na Českou a Slovenskou 
federativní republiku. Decentralizace však byla výrazně omezena přijetím dalších ústavních zákonů, 
které posilovaly pravomoc federálních orgánů na úkor národních republik. Československo v letech 
1968-1989, s. 13. 



Hlavním úkolem vedoucích činitelů bylo obnovení vedoucí úlohy KSČ v zemi 

a ve společnosti, posílení centrálního plánování na úkor ekonomických reforem a 

rozsáhlé politické čistky na nejdůležitějších místech. Během krátké doby se podařilo 

stranu očistit od reformátorů a zakonzervovat ji jako nehybnou na příštích dvacet 

let.40 Novým prvním tajemníkem ÚV KSČ se stal Gustáv Husák, který v dubnu 1969 

nahradil Dubčeka. 

V prosinci 1970 byl na XIV. sjezdu KSČ přijat dokument Poučení z krizového 

vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, který se stal základem 

normalizačního programu a na další dvě desetiletí oficiálním výkladem událostí let 

1968 – 1969.41 

V následujícím období se komunistická strana vypořádávala s odpůrci 

prostřednictvím represí (ať už násilné nebo ve formě disciplinárních opatření), které 

zlomily veřejný odpor obyvatelstva.42 Zároveň ale většina veřejnosti rezignovala na 

vlastní angažování pro režim a stáhla se do soukromí. Kultura, vzdělání i ekonomika 

se řídily potřebami a vůlí hlavních vedoucích činitelů strany a podřizovaly se 

požadavkům vládnoucí ideologie. Proti těm, kteří se vymykali, byly nařízeny 

politické procesy. Právě v 70. letech byly zaměřené zejména proti  hudebnímu 

undergroundu, který usiloval o svobodný projev mimo oficiální struktury. 43  

Mezníkem ve vývoji byl rok 1975, kdy proběhla v Helsinkách Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě, jejíž Závěrečný akt podepsali také představitelé 

Československa, kteří se tak zavázali k dodržování občanských a lidských práv.44 

Tento závazek a státní represe vůči undergroundu byly hlavními podněty sjednocení 

disentu v Chartě 77, která požadovala dodržování občanských práv 

v Československu.45 

                                                
40 Strana se zbavila na půl milionu členů, učinila to prostřednictvím výměny legitimací. Nechtění již 
nové stranické legitimace nedostali, a tím byli ze strany vyloučeni. 
41 Dokument označil okupaci za bratrskou a internacionální pomoc a demokratické reformy za 
kontrarevoluci. Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001, s. 291. 
42 OTÁHAL, Milan: Normalizace 1969-1989. Příspěvek ke stavu bádání. Praha: ÚSD, 2002, s. 53-55. 
43 OTÁHAL, s. 55. 
44 VYKOUKAL – LITERA – TEJCHMAN, s. 583. 
45 Občanská iniciativa Charta 77 požadovala dodržování občanských práv v Československu, 
vyplývajících z podpisu Závěrečného aktu Helsinské konference, a usilovala o zveřejňování jejich 
porušování všemi dostupnými prostředky. Signatáři byli zastrašováni a vystaveni přímé perzekuci. 
CUHRA – ELLINGER – GJURIČOVÁ – SMETANA,  s. 264.  



Režim reagoval masovou propagandistickou kampaní, jejímž cílem bylo 

vylíčit chartisty jako nepřátele socialismu. Její vrchol představovalo shromáždění 

v Národním divadle, kde se pod heslem tzv. anticharty umělci distancovali od Charty 

77 a přihlásili se k „budování socialismu.“46 Přesto se režimu nepodařilo Chartu 77 

zničit a ta až do roku 1989 pokračovala v protirežimních aktivitách.  

Na konci 70. let tak v Československu vedle sebe stály dvě kultury, dvě 

společnosti, lidé se upevňovali ve dvojí morálce. Oficiální linie státní ideologie ale 

nadále jasně sledovala zájmy a příkazy Sovětského svazu a pevně držela v rukou 

totalitní komunistický režim v Československu. 

 

2.4.  Poválečný vývoj v Německu 

Bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa 8. května 1945 vstoupila do 

německých dějin jako takzvaná „nultá hodina“.47 Vítězné mocnosti určily na 

Postupimské konferenci od 17. července do 2. srpna 1945 hlavní body své politiky 

vůči Německu. Byly jimi denacifikace, demokratizace, dekartelizace a demilitarizace 

Německa.48 Německo bylo rozděleno do čtyř okupačních zón, které připadly pod 

správu Spojených států amerických, Velké Británie, Francie a Sovětského svazu. 

Rozdělen byl i zcela rozbombardovaný Berlín, jakožto bývalé hlavní město Německé 

říše.49 Vítězné mocnosti se sice na Postupimské konferenci shodly na společných 

základních rysech politiky vůči Německu, skutečná realizace však uvízla na 

neslučitelných diferencích mezi demokratickými, tržně hospodářsky orientovanými 

západními mocnostmi a stalinistickou diktaturou s centrálně plánovaným 

hospodářstvím.  

                                                
46 OTÁHAL, s. 56. 
47 Ještě před definitivním poražením Německa vytvořila antihitlerovská aliance na Jaltské konferenci 
plán budoucí okupace, vytvoření státních hranic a především způsob vlády. Správa Německa měla být 
podřízena správě ústřední kontrolní komise, která se skládala z vrchních velitelů vítězných mocností. 
MÜLLER, Helmut – KRIEGER, Karl Friedrich – VOLLRATH, Hanna: Dějiny Německa. Praha: 
Lidové noviny, 1995, s. 314. Srov. BOK, V.: Přehled německých dějin. České Budějovice: 
Pedagogická fakulta JU, 1994, s. 132. 
48 Kolektiv autorů: Deutschland seit 1945. Besetzt-geteilt-entzweit-vereinigt. Berlin: Cornelsen, 1995, 
s. 27-29. 
49 WEBER, Jürgen: Kleine Geschichte Deutschlands seit 1945. Muenchen: Deutscher Taschenbuch 
Verlag 2002, s. 11-12. 



Zásadní poválečnou událostí bylo zasedání mezinárodního tribunálu 

v Norimberku,50 který soudil válečné zločince. Více než roční soud pokračoval 

v následujících letech vyšetřováním a souzením dalších zločinců. Denacifikace však 

proběhla rázně a takřka důsledně jen v sovětské zóně, ačkoli i zde měli bývalí členové 

Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) možnost v případě 

loajálnosti vůči Sovětskému svazu účinkovat v politickém životě pozdější Německé 

demokratické republiky (NDR). V americké zóně probíhala denacifikace sice nejprve 

velmi přísně, na řadu ale nejprve přišly lehčí případy a těžší se odsouvaly. Když pak 

v březnu 1948 Spojené státy denacifikaci zastavily, vyvolal tento krok obrovský 

odpor a kritiku veřejnosti, jelikož naprostá většina nejzávažnějších viníků zůstala 

zcela bez potrestání.51 V britské zóně dala vojenská vláda pragmaticky přednost 

efektivnímu budování německé správy před dokonalou politickou očistou a 

zaměstnala mnoho úředníků bývalé třetí říše. Podobně postupovali i francouzští 

vládní zmocněnci, kteří se řídili politickou účelností.52  

Nedůsledné potrestání nacistických zločinců či přisluhovačů a jejich zapojení 

do politického a hospodářského života budoucí Spolkové republiky Německo (SRN) 

bylo jedním z  důvodů protestních hnutí a nepokojů na konci 60. let a vedlo k útokům 

pozdějších levicových teroristických organizací na západní Německo, jež  teroristé 

označovali za nacistické.53 

Vznik německých politických stran umožnil ve své zóně nejprve Sovětský 

svaz. První strana v sovětské zóně vznikla krátce po kapitulaci Německa, jednalo se o 

Německou komunistickou stranu, která se v dubnu 1946 spojila se Sociálně 

demokratickou stranou, čímž vznikla Jednotná socialistická strana Německa (SED). 

SED, která byla pod přímou kontrolou Sovětského svazu, vedl stalinista Walter 

                                                
50 Norimberský proces trval od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946.Byli zde souzeni členové 
nejvyššího nacistického vedení a kolektivně byly obžalovány také organizace NSDAP, gestapo, 
Bezpečnostní služba, oddíly SS a SA, říšská vláda a Vrchní velitelství wehrmachtu. MÜLLER – 
KRIEGER – VOLLRATH, s. 322. 
51 MÜLLER – KRIEGER – VOLLRATH, s. 324. 
52 V západních zónách nebyly osoby s nacistickou minulostí důsledně potrestány – z 89 tisíc 
obalovaných bylo nakonec potrestáno jen 8 procent; mnohé mohly nadále působit nejen 
v hospodářství, ale i ve školství, politice a v soudnictví. Ve východní zóně resp. pozdější NDR byl 
postih těchto osob důsledný – ze 17 tisíc bylo usvědčeno a odsouzeno 77 procent.  MÜLLER – 
KRIEGER – VOLLRATH, s. 324. a BOK, s. 133. 
53 SONTHEIMER, Kurt –  BLEEK, Wilhelm: Grundzuege des politischen Systems der 
Bundesrepublik Deutschland. Muenchen: Piper Verlag, 1997, s. 22.   



Ulbricht a v sovětské zóně si získala velmi rychle dominantní postavení.54 Západní 

spojenci povolili zakládání demokratických stran až v létě 1945.55 Aktivity 

politických stran podléhaly kontrole okupačních zemí – vrchním orgánem okupační 

správy Německa byla kontrolní rada složená z vrchních velitelů spojeneckých 

velmocí.56  

Na konci roku 1946 se spojila britská a americká okupační správa a jejich 

zóny utvořily takzvanou Bizonii. Francie se k nim připojila v roce 1949, a tím vznikla 

takzvaná Trizonie, předchůdce pozdější Spolkové republiky Německo.57 

Konflikty mezi Západem a Sovětským svazem se postupně vyostřovaly a když se 

v únoru 1948 na londýnské konferenci západní země dohodly na vytvoření 

samostatného západoněmeckého státu, rozhodl se Sovětský svaz na protest vystoupit 

z kontrolní rady spojenců pro Německo.58  

Ještě v té době, tři roky po kapitulaci, se Německo nacházelo na dně svých 

hospodářských sil. Západní zóny Německa proto přijaly nabídku americké vlády 

hospodářské pomoci, tzv. Marshallův plán. Pro jeho přijetí však bylo nutné provedení 

měnové reformy. Ta se v západních zónách uskutečnila v červnu 1948, a tím se 

Trizonie jasně distancovala od východní části země.59 Sovětský svaz účast na 

Marshallově plánu totiž odmítl a stejně musely postupovat všechny země pod jeho 

sférou vlivu, tedy i východní zóna Německa. Provedení měnové reformy bylo ale 

porušením části postupimské dohody o jednotném německém hospodářství.60 Vlastní 

měna potvrdila snahy Trizonie vytvořit západoněmecký stát. A ačkoli Sovětský svaz 

proti měnové reformě protestoval, ještě během téhož měsíce provedl podobnou 

reformu i ve své zóně. Sovětská vláda se nehodlala vzdát své zóny a umožnit 

západním mocnostem vytvoření západoněmeckého státu.61  

                                                
54 SONTHEIMER –  BLEEK, s. 38. 
55 WEBER, s. 27. 
56 BOK, s. 135. 
57 WEBER, s. 35. srov. SONTHEIMER – BLEEK, s. 26. srov. MÜLLER – KRIEGER – VOLLRATH, 
s. 330. 
58 SONTHEIMER – BLEEK, s. 27.   
59 WEBER, s. 38-39.  
60 BOK, s. 136. 
61 Ještě v červnu 1948 tak zablokovala všechny přístupové cesty do Berlína a bezmála rok držela 
blokádu Berlína dál. Spojené státy a Velká Británie vytvořily „letecký most“ a po celou dobu blokády 
zásobovaly západoberlínské obyvatelstvo. První vyvrcholení studené války tak vyneslo západním 
spojencům sympatie západoněmeckého obyvatelstva. SONTHEIMER – BLEEK, s. 24.  



Okupační vlády Trizonie nepracovaly jen na hospodářském znovuoživení 

Německa, ale postupně rozšiřovaly politické uplatnění Němců. Zástupci zemských 

vlád se seskupili v Parlamentní radě a vypracovali tzv. Základní zákon: Grundgesetz. 

Tento ústavní zákon byl vyhlášen 23. května 1949 a spolu s ním byla konstituovaná 

na území západních zón Spolková republika Německo.62 Prvním spolkovým 

prezidentem se stal Theodor Heuss, post prvního spolkového kancléře ve Spolkovém 

sněmu obsadil Konrad Adenauer.63 Odpověď politického vedení východní zóny přišla 

brzy, na začátku června 1949 byla přijata ústava Německé demokratické republiky a 

sedmého října téhož roku byla na území východní zóny vyhlášena Německá 

demokratická republika. Prezidentem republiky se stal Wilhelm Pieck, ministerským 

předsedou Otto Grotewohl. Největší faktickou moc měl ovšem první tajemník SED 

Walter Ulbricht.64  

 

2.5.  Spolková republika Německo do konce 60. let 

Podobně jako se vžil pro kapitulaci Německa pojem „nultá hodina“, má i doba po 

vzniku západoněmeckého státu své označení: „hospodářský zázrak“. Díky pomoci 

Spojených států a politice ministra hospodářství Ludwiga Erharda se v nové republice 

podařil rozproudit hospodářský život. Zásadní pro úspěšný hospodářský vývoj SRN 

byl zákaz zbrojení – podniky se orientovaly na produkci a inovaci spotřebního zboží, 

které záhy získalo dobrou pověst v zahraničí, a to vedlo k dalšímu navyšování a 

rozvoji výroby. Od poloviny 50. let se začal ekonomický růst výrazněji promítat i do 

životní úrovně občanů SRN.65 

V době, kdy se Německo začalo stavět na nohy a vyrovnávalo se 

s ekonomickými potížemi, se podle prvního spolkového kancléře říká také 

                                                
62 Základní zákon měl představovat předběžný ústavní zákon, který tudíž nebyl záměrně nazván 
Ústava. Spolková republika Německo (SRN) získala mnoho pravomocí, přesto ale ještě podléhala 
vlivu západních mocností, které mohly dokonce sesadit vládu a všechny přijímané zákony mohly 
vstoupit v platnost až po povolení komisariátu západních mocností. SONTHEIMER – BLEEK, s. 25-
26.   
63 WEBER, s. 53. 
64 WEBER, s. 45. 
65 Kolektiv autorů: Deutschland seit 1945. Besetzt-geteilt-entzweit-vereinigt. Berlin: Cornelsen, 1995, 
s. 76. 



„Adenauerova doba“66 . Nejedná se přitom jen o jakési sporné označení, tento termín 

přesně vystihuje Adenauerův význam pro počátky utváření SRN. Konzervativní 

politik křesťanskodemokratické unie (CDU) využíval svých pravomocí takovým 

způsobem, že silně určoval politický vývoj země. Základními prvky jeho politiky 

bylo znovunabytí německé suverenity, jasná západní orientace a striktní odmítnutí 

komunismu. V roce 1956 dosáhla vláda dokonce prosazení zákona, který 

komunistickou stranu zakázal jako protiústavní.67  

Konrad Adenauer setrvával po celé své kancléřství v odmítavém postoji vůči 

komunismu a socialistickým zemím, což vedlo k ochlazení poměrů s východními 

sousedy i NDR. Napjaté vztahy s Německou demokratickou republikou vyvrcholily 

13. srpna 1961 stavbou zdi, jež protnula Berlín a jeho obyvatele oddělila na bezmála 

třicet let.68 

V roce 1963 nahradil Adenauera na postu spolkového kancléře dosavadní 

ministr hospodářství Ludwig Erhardt, často označovaný za „otce hospodářského 

zázraku“. Ekonomický rozmach země dál slibně pokračoval a Spolková republika se 

stala jednou z ekonomicky nejsilnějších zemí v Evropě. O to tvrdší byl nečekaný 

příchod hospodářské recese v druhé polovině 60. let, která vyvolala vysokou 

nezaměstnanost a politickou krizi. Vedle hospodářských problémů byla velmi tíživým 

tématem v tehdejší západoněmecké společnosti otázka viny, kterou oživovaly 

mimojiné i příliš mírné nebo dokonce žádné tresty pro nacistické zločince. Jejich 

působení ve vysokých hospodářských a dalších státních organizací se setkávalo 

s odporem veřejnosti.69 Svou nelibost s vládní domácí i zahraniční politikou i obavy z 

ekonomické recese dala veřejnost najevo ve volbách v roce 1966.70 Po nich byla 

vytvořena tzv. velká koalice ze stran Křesťansko-demokratické unie/ Křesťansko-

                                                
66 Adenauerova doba – tak je označováno období od nástupu Konrada Adenauera k moci v roce 1949 
až do roku 1961, ačkoli Adenauerovo kancléřské období skončilo až o dva roky později. Při volbách 
v roce 1961 ztratila unie CDU/CSU absolutní většinu a k oslabení Adenauerova vlivu přispěla výrazně 
také stavba Berlínské zdi.  
67 V roce 1969 byla Německá komunistická strana obnovena, ale její vliv byl v té době již jen 
nepatrný. BOK, s. 140. 
68 Kolektiv autorů, Deutschland seit 1945. Besetzt-geteilt-entzweit-vereinigt. Berlin 1995, s. 106. 
69 V letech 1963-1966 probíhal ve Frankfurtu nad Mohanem Osvětimský proces s příslušníky 
dozorčího personálu SS v koncentračním táboře v Osvětimi, někteří obžalovaní dostali velice mírné 
tresty. Stejně tak i Adenauerův postoj k denacifikaci nebyl právě nekompromisní. MÜLLER – 
KRIEGER – VOLLRATH, s. 383. 
70 WEBER, s. 106-107.  



sociální unie (CDU/CSU) a Sociálnědemokratické strany Německa (SPD), v jejímž 

čele stanula nová vláda s kancléřem Kurtem Georgem Kiesingerem.  

Pro hlubší pochopení studentského hnutí roku 1968 – a koneckonců i kořenů 

německého levicového terorismu – nelze ponechat stranou jednu skutečnost 

Kiesingerovy biografie, a sice fakt, že byl od roku 1933 členem NSDAP.71 A i přes to 

mohl později v Západním Německu působit jako poslanec, a nakonec se stal i 

spolkovým kancléřem. 

Koncem 60. let rostl v SRN zájem o marxismus, formovala se tzv. nová 

levice,72 populární byla tzv. frankfurtská škola, která spojovala ve svém učení prvky 

marxismu s poznatky psychoanalýzy a měla velký vliv na studentské antiautoritativní 

hnutí konce 60.let. Jejími hlavními představiteli byli Jürgen Habermas, Herbert 

Marcuse, Max Horkheimer a Theodor W. Adorno. Tito a další marxisticky 

orientovaní sociologové a filozofové působili v Institutu pro sociální bádání při 

univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem.73 

Vznik velké koalice vyvolal ve Spolkové republice vlnu odporu, stále více se 

ozývali příznivci levice a další kritické hlasy zejména z řad radikalizujících se 

studentů, podle nichž velká koalice de facto vyřadila ze hry fungující parlamentní 

opozici. Studentské a další – většinou levicové – organizace vytvořily po roce 1966 

takzvanou Mimoparlamentní opozici (APO).74  

Občanské aktivity a projevy občanského nesouhlasu nabraly na intenzitě a 

vyvrcholily na konci 60. let. V roce 1968 probíhaly v celé Spolkové republice masové 

protesty nejen členů radikálního studentského hnutí, odborářů, ale i spisovatelů a 

levicových intelektuálů.75 Protesty byly namířeny zejména proti přijetí ústavních 

zákonů pro případ výjimečného stavu, proti plánům atomového zbrojení SRN a USA, 

proti válce ve Vietnamu, ale zásadní byl i rozpor na vysokých školách a kritika 

                                                
71 Kiesinger vstoupil v roce 1933 do NSDAP a později pracoval v úřadu pro rozhlasovou propagandu. 
WEBER, s. 108 Srov. DAŇKOVÁ, Šárka, RAF – Frakce Rudé armády, Praha: Lidové noviny, 2006, 
s. 12. 
72 Tzv. nová levice se pokoušela nově interpretovat marxistickou teorii, definovala se jako hnutí a nově 
byl definován nositel sociální změny, už jím neměl být proletariát, ale mladá inteligence. GILCHER-
HOLTEYROVÁ, Ingrid: Hnutí ´68 na Západě. Studentské bouře  USA a západní Evropě. Praha: 
Vyšehrad, 2004, s. 19.  
73 HODENBERG, Ch.von.: Konsens und Krise. Eine Geschichte der westdeutschen 
Medienoeffentlichkeit1945-1973. Göttingen: Wallstein, 2006, s. 288. Srov. BOK, s. 154.  
74 Kolektiv autorů: Deutschland seit 1945. Besetzt-geteilt-entzweit-vereinigt. Berlin: Cornelsen, 1995, 
s. 124-125.  
75 DAŇKOVÁ 2006, s. 13. 



„industrializace“ vzdělání, výrazným faktorem protestů byl také odpor k působení lidí 

s nacistickou minulostí ve významných funkcích. Stejně tak byla silná i kritika 

zažitých poměrů ve společnosti, v rodinách, zpochybňování náboženství, atd. 

Zásadně šlo o kritiku stávajících pořádků a generace rodičů v každém směru.76 

V parlamentních volbách na podzim 1969 byla z velké koalice CDU/CSU a 

SPD úspěšnější středolevicová strana SPD, která po volbách vytvořila společně se 

Svobodnou demokratickou stranou (FDP) sociálně-liberální koalici.77 Další 

směřovaní Spolkové republiky výrazně určil nový kancléř, předseda SPD Willy 

Brandt.78  

 

2.6.  Spolková republika Německo v 70. letech 

Nový spolkový kancléř Willy Brandt vyhlásil ve vládě stran SPD/FDP rozsáhlý 

vnitropolitický program reforem, který si činil nárok na „odvahu k větší 

demokracii“.79 Brandtovy zahraničněpolitické cesty se orientovaly na východ a SRN 

zahájila sérii diplomatických jednání se socialistickými zeměmi.80 Tato Brandtova 

východní politika jednoznačně vedla k uvolnění napětí v Evropě, vedle zahraniční 

politiky byl Brandt zároveň velmi úspěšný a oblíbený i na domácím poli. Bez obtíží 

tak se svým kabinetem přestál hlasování o důvěře, nakonec ale odstoupil z funkce 

kancléře v květnu 1974 v souvislosti s Guillaumovou aférou.81 Jednalo se o zjištění, 

že spolupracovník Willyho Brandta v úřadu spolkového kancléře Günther Guillaume 
                                                
76 GILCHER-HOLTEYROVÁ, s. 24. 
77 WEBER, s. 145-146. 
78 Willy Brandt představoval po třech předcházejících kancléřích Spolkové republiky výraznou změnu, 
byl symbolem zcela jiného Německa a pro mnohé voliče byl symbolem představoval krok k 
modernizaci. Willy Brandt již v roce 1933 z Německa emigroval, ale po roce 1945 se vrátil. Od roku 
1957 byl starostou Berlína a právě v té době si získal širokou oblibu u západoněmecké veřejnosti. 
Hlavním rysem jeho politiky byla snaha o uvolnění vztahů se socialistickými zeměmi. Se svým heslem 
„Chceme více demokracie“ si Brandt získal mladé lidi, spisovatele a další příznivce protestního hnutí 
konce 60. let. jeho sociálněliberální politika s řadou reforem se podepsala na rozpadu tohoto 
protestního. SONTHEIMER – BLEEK, s. 57 a 60. Srov. WEBER, s. 148. 
79 MÜLLER – KRIEGER – VOLLRATH, s. 394. 
80 Rok po vstoupení Brandta do úřadu proběhla německo-německá setkání a SRN uznala NDR jako 
druhý německý stát. Na začátku 70. let byla mezi SRN a dalšími východními sousedy podepsána řada 
smluv. Například v roce 1970 byla podepsána smlouva se SSSR – obě strany se zřekly násilí a hrozby 
násilím ve vzájemných vztazích, nenarušitelnost evropských hranic vzniklých po 2. světové válce. 
V roce 1973 došlo na jednání mezi Západním Německem a Československem, zástupci obou zemí 
podepsali 11. prosince 1973 tzv. Pražskou smlouvu, ve které byla mnichovská dohoda označena za 
neplatnou a oba státy zahájily bezprostředně diplomatické styky. SONTHEIMER – BLEEK, s. 59-60. 
Srov. MÜLLER – KRIEGER – VOLLRATH, s. 414.  
81 SONTHEIMER – BLEEK, s. 61. 



byl ve skutečnosti agentem východoněmecké tajné služby. V roce 1974 byl 

Guillaume kvůli špionáži ve prospěch NDR zatčen a v návaznosti na to odstoupil 

Brandt z úřadu kancléře.82 

 Na Brandtovo doporučení získal post spolkového kancléře spolustraník z SPD 

Helmut Schmidt. Nová vláda pokračovala v dosavadní zahraniční politice, domácí 

politické reformy ale musely být kvůli hospodářské krizi utlumeny a pod heslem 

„kontinuita a koncentrace“ se vláda SPD a FDP soustředila především na udržení 

dosavadního stavu.83  

V 70. letech se v západním Německu rozvinul, především pod hlavičkou 

organizace Frakce Rudé armády, levicový terorismus, který vzešel z části extrémně 

radikálního studentského hnutí konce 60. let a který prostřednictvím ozbrojeného boje 

usiloval o zvrácení stávajícího politicko-hospodářsko-společenského systému. Právě 

toto téma, zničení teroristických skupin ve Spolkové republice se stalo jedním 

z hlavních vnitropolitických úkolů vlády v 70. letech a lze říci, že západní Německo 

čelilo výraznému ohrožení své mladé demokracie a obavám ze vzniku policejního 

státu.84 Kancléř Schmidt prokázal při potírání terorismu tvrdost a neobyčejnou 

vytrvalost, na druhou stranu měl ale i dobrý odhad situace, takže liberální právní stát 

nakonec neutrpěl větší újmu a Schmidt si vysloužil uznání od většiny obyvatelstva.85 

V čele západoněmecké vlády zůstal Schmidt až do roku 1982, kdy se vedení země 

ujala CDU/CSU a novým kancléřem se stal Helmut Kohl.86 

 

3. Frakce Rudé armády 

3.1.  Západoněmecké studentské hnutí konce 60. let 
                                                
82 Podle některých tehdejších politiků odstoupil Brandt z obav, že by Guillaume mohl u soudu 
vypovídat o jeho milostných vztazích, jiní vidí skutečný důvod spíše v Brandtově únavě z vysoké 
politiky a dobré zámince pro odchod. WEBER, s. 158-159. 
83 Válka na Blízkém východě a následná ropná krize ze začátku 70. let vyvolala v letech 1973 a 1974 
nejtěžší hospodářskou krizi od druhé světové války, jež postihla západní tržní ekonomiky. MÜLLER – 
KRIEGER – VOLLRATH, s. 409 a 413. 
84 WEBER, s. 173. 
85 MÜLLER – KRIEGER – VOLLRATH, s. 417. 
86 Od poloviny 70. let upadla Spolková republika do hospodářské krize, což vedlo k růstu inflace a 
nezaměstnanosti, průmyslová výroba začala oslabovat, což se odráželo v nespokojenosti veřejnosti. 
Díky účinným programům na podporu vzdělávání a zvýšení pracovních míst se vládě Helmuta 
Schmidta sice podařilo koncem 70. let vysokou nezaměstnanost snižovat, avšak protikrizová opatření 
nebyla dostatečná a to se koncem 70. let projevilo na postupně narůstajícím počtu voličů opoziční 
CDU/CSU. WEBER, s. 184. 



Samotný příběh, který předchází zrodu Frakce Rudé armády, má počátky v 

protestních hnutích 60. let. „Nelze pochopit okolnosti a příčiny vzniku skupiny s tak 

bizarním názvem, jako byla France Rudé Armády, aniž bychom se snažili porozumět 

specifické společensko – politické atmosféře, která koncem 60. let ve Spolkové 

republice Německo, ale i v dalších západních zemích panovala.“87   

Na konci 60. let  se v Německu88 rozšiřovalo studentské hnutí, které získávalo 

stále více příznivců. Podobně jako v dalších západních zemích i tady se mladí lidé 

zajímali o levicové názory, nesouhlasili se státním systémem a protestovali proti 

válce ve Vietnamu, která byla jakýmsi jednotícím aspektem tehdejších protestních 

hnutí. Hlavní stmelující myšlenkou demonstrujících byla revoluce. Revoluce proti 

stávajícímu pořádku, bez jasné představy, co by mělo přijít po ní. Situace v Německu 

se ale přeci jen trochu odlišovala od ostatních zemí. Spolkovou republiku vedla od 

roku 1966 velká koalice, která v praxi zamezila fungování reálné parlamentární 

opozice. Odpůrci této politické situace se sdružovali v tak zvané Mimoparlamentární 

opozici, která byla centrem diskusí a aktivit studentských i dalších převážně 

levicových skupin. 

Zdejší studenti se bouřili proti zastaralým pořádkům na vysokých školách, 

zdůrazňovali svobodu projevu, měli tendenci zpochybňovat takřka vše okolo sebe: 

stávající státní zřízení, náboženství, „estabilishment“, tradice i všeobecné morální 

hodnoty.89 Studenti hojně navštěvovali přednášky levicových filozofů, četli 

komunistické spisy Mao Ce-Tunga, Karla Marxe, Vladimíra Iljiče Lenina, Che 

Guevary. Zajímali se o myšlenky filozofů z okruhu tzv. frankfurtské školy, jejichž 

práce a kritika kapitalismu byly filozofickými východisky vzdělaných vůdců 

západoněmeckého studentského hnutí.90 Německé specifikum pak byl odpor proti 

nacistické minulosti, jež se všudypřítomně vkrádala i do současného dění. Mnozí 

bývalí funkcionáři NSDAP totiž vinou nedokončené denacifikace zastávali posty 

v politice, justici i vysoké pozice v hospodářství a školství.91 Mladí také nedokázali 

pochopit, jak jejich rodiče, kteří zažili druhou světovou válku a „hnědou“ německou 
                                                
87 DAŇKOVÁ, Š.: Fenomén Frakce rudé armády a jeho reflexe na stránkách  německého tisku druhé 
poloviny 90.let. FSV UK diplomová práce 2003, s. 66. 
88 Německem je dále míněna Spolková republika Německo, pokud by se jednalo o východní Německo, 
bude uvedeno jako Německá demokratická republika. 
89 DAŇKOVÁ 2006, s. 15.  
90 CUHRA – ELLINGER – GJURIČOVÁ – SMETANA, s. 236.  
91 DAŇKOVÁ 2006, s. 16. 



minulost, mohou válce ve Vietnamu jen tak přihlížet, jako by je zajímal jen konzum a 

vlastní hospodářský růst. To bylo zároveň dalším prvkem, který mladé vedl k odporu 

proti kapitalismu a imperialismu. Společně s antifašismem se dají tyto tři fenomény 

pokládat za základní pilíře západoněmeckého studentského hnutí.  

Obrat ve studentských demonstrací nastal 2. června 1967. Německý policista 

tehdy zastřelil studenta Benna Ohnesorga, který se účastnil demonstrace proti státní 

návštěvě íránského šáha Rézy Páhlávího.92 Zatímco šáh se bavil v Německé opeře, na 

ulici vřel souboj mezi studenty na jedné straně a íránskou tajnou policií a německými 

policisty na straně druhé. Jakmile vyšlo najevo, že policie jednoho studenta zastřelila 

a berlínský starosta93 se následně postavil na stranu policie, protestní akce studentů a 

radikálně odmítavý postoj vůči policii se vystupňoval. Posvěcení brutálního zákroku 

policie ze strany státních úřadů znamenalo pro studenty potvrzení represivního 

státního systému, který se nezdráhali označovat za fašistický. Odpor a násilí vůči 

němu se stupňovalo. Proti studentům se postavil a agitoval proti nim také tisk, 

zejména z nakladatelství Axel Springer,94 který se později stal cílem útoků teroristů.  

Berlínská levicová skupina Komuna 1 měsíc po smrti Ohnesorga vydala leták 

s provokativním textem pod heslem „Kdy budou hořet berlínské obchodní domy?“95 

Jeden z členů Komuny 1, Fritz Teufel, následně provolání obhajoval: „Je pořád lepší 

obchodní dům zapálit, než ho provozovat.“96 Před soudem se autoři nakonec obhájili, 

jednalo se podle nich pouze o satiru. V pamfletu Komuny 1 šlo v kontextu 

západoněmeckého protestního hnutí o počátek nalezení „cesty“ k prosazení vlastních 

cílů násilím. Ostatní studenti zatím dál „jen“ demonstrovali.  

                                                
92 Pro radikální studenty představoval íránský panovník Réza Páhláví symbol politického útlaku a 
represí íránského režimu vůči veškerým tamním projevům opozice a demonstrace proti jeho návštěvě 
tak byla samozřejmým vyjádřením jejich politických postojů. DAŇKOVÁ 2006, s. 17 
93 Tehdejší starosta Západního Berlína byl Heinrich Albertz ze sociálně demokratické strany SPD. V 
září 1967  v souvislosti s nezvládnutím studentských nepokojů rezignoval na vlastní žádost z funkce 
starosty Západního Berlína. AUST, s. 59. 
94 Mezi tituly vydávané nakladatelstvím Axel Springer patří například Bild, Welt, Berliner 
Morgenpost. Více o kampani proti koncernu Springer In Kolektiv autorů, Deutschland seit 1945. 
Besetzt-geteilt-entzweit-vereinigt. Berlin: Cornelsen, 1995, s. 133. 
95 SIEMENS, Anne, Fuer die RAF war er das System, fuer mich der Vater, Die andere Geschichte des 
deutschen Terrorismus. München: Piper Verlag, 2007, s. 16.  Jednalo se o odkaz k  zapálení 
Bruselského obchodního domu 22. května 1967, při tomto útoku zahynulo na 300 lidí. In 
[http://www.cicero.de/97.php?ress_id=7&item=2361] 17. května 2008 
96 SIEMENS, s. 17. 



Proti nim otiskl 7. února 1968 bulvární deník Bild článek s titulkem: „Celá 

špinavá práce se nesmí nechat jen na policii a jejích vodních dělech.“97 Výzva 

nezůstala dlouho nevyslyšena. 11. dubna 1968 pravicový extremista, povzbuzený 

apely v médiích, spáchal atentát na Rudi Dutschkeho, vůdce radikálního protestního 

studentského hnutí.98 To nezůstalo bez odezvy, následovala další vlna radikalizace 

studentů a další, stále masovější demonstrace. V největších německých městech 

vycházeli do ulic desetitisíce mladých, inspirovaní marxismem, nadšení Che 

Guevarou a rozezlení atentátem na Dutschkeho. Pokoušeli se znemožnit vydání tisku 

ze Springerova nakladatelství, při blokádách výjezdů z tiskáren a následných 

pouličních potyčkách bylo zajato na tisíc studentů, dva přitom zemřeli.99 

V této rozbouřené době se zároveň jednalo o přijetí ústavních zákonů pro 

případ výjimečného stavu tzv. Notstandsgesetze, které by v případě ohrožení SRN 

rozšiřovaly pravomoci úřadů.100 Proti tomu se angažovali nejen studenti, ale i mnozí 

vysokoškolští profesoři a  levicoví intelektuálové.101  

Studentské protestní hnutí se nakonec kvůli svým příliš širokým a pestrým 

požadavkům rozpadlo koncem 60. let na menší skupinky. Výrazný vliv na utlumení 

studentských bouří mělo také zvolení sociálně liberální koalice v čele s novým 

spolkovým kancléřem Willy Brandtem, který pro mnohé studenty znamenal skutečné 

a přijatelné zastoupení.102 Výrazně však studentské hnutí ovlivnilo a určilo další 

vývoj nejen německé společnosti jako takové, ale mělo i zásadní vliv na množství 

příznivců levice, kteří v následujících letech přešli do umírněnějších (i politických) 

skupin. 103  

                                                
97 KNOBBE, Martin – SCHMITZ, Steffan: Terrorjahr 1977. Wie die RAF Deutschland  veränderte. 
München: Wilhelm Heyne Verlag, 2007, s. 10. 
98 Rudi Dutschke atentát přežil, s následky zranění ale bojoval po zbytek života a nakonec i jeho smrt 
(jedenáct let po atentátu) byla zapříčiněna pozdními následky atentátu. BACKES, Uwe - JESSE, 
Eckhard: Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Prophyläen 1996, s. 
160. 
99 SIEMENS, s. 19. 
100 DAŇKOVÁ 2006, s. 19. 
101 Přijetí ústavních zákonů pro případ výjimečného stavu vyvolávalo u širokých vrstev obyvatelstva 
obavy, kvůli podobnosti s nedostatečnou právní ochranou demokratického zřízení před druhou 
světovou válkou. In WEBER, s. 110-111. 
102 SIEMENS, s. 23. 
103 Ze studentského hnutí, které se na konci 60. let rozpadlo, vzešlo například ekologické hnutí, později 
strana  Zelených, širší podpora emancipace žen, angažovanost různých občanských hnutí, které se 
stavěly za obranu  svobody projevu. Velká část účastníků protestního hnutí se vydala na tzv. „pochod 
institucemi,“ což představovalo pokus o prosazení reformních názorů parlamentní, respektive oficiální 



Přechod od bouřlivých demonstrací do poklidnějších redakcí, či politických 

klubů a hnutí se ale nezamlouvala všem. Na sklonku existence studentského hnutí se 

několik radikálů rozhodlo pokračovat v boji proti stávajícímu politickému systému 

Spolkové republiky, v případě potřeby byli připraveni použít i ozbrojené násilí.104 

 

3.2.  Frakce Rudé armády v 70. letech a počátek ofenzivy 1977 

Počátky teroristických aktivit zakládajících členů skupiny Frakce Rudé armády se 

datují na noc z 2. na 3. dubna 1968. Tehdy vyslyšeli Andreas Baader, Gudrun 

Ensslinová, Thorwald Proll a Horst Soehnlein volání pamfletu Komuny 1 „Kdy 

budou hořet berlínské obchodní domy?“ Ne v Berlíně, ale v bankovní metropoli 

Německa Frankfurtu nad Mohanem, městem vnímaným za centrum kapitalismu, 

explodovaly ve dvou obchodních domech výbušniny.  

Baader a Ensslinová společně s Prollem a Soehnleinem105 umístili do dvou 

obchodních domů časované zápalné nálože. Výbuch zapříčinil značné věcné škody, 

ale nikdo – díky noční době výbuchu - nebyl zraněn.106 Pátrání po útočnících netrvalo 

dlouho. Dva dny po výbuších byli všichni čtyři zajati a odsouzeni ke třem letům 

odnětí svobody. Po roce ve vazbě byli ale dočasně propuštěni k revizi trestu.  

Svým násilným činem chtěli zaútočit na státní pořádek a panující systém ve spolkové 

republice, zároveň tak chtěli demonstrovat proti lhostejnosti vraždění ve Vietnamu.107 

Kapitalismus, ztělesňovaný mimojiné právě i obchodními domy, pro ně znamenal 

nástroj k vykořisťování a utlačování slabých, a tudíž i základní zlo lidstva.108 

Situaci pečlivě sledovala uznávaná novinářka Ulrike Meinhofová a psala o ní 

do magazínu konkret,109 ústředního tisku levicově smýšlejících ve SRN. Tehdy ještě 

                                                                                                                                      
cestou. Kolektiv autorů, Deutschland seit 1945. Besetzt-geteilt-entzweit-vereinigt. Berlin: Cornelsen, 
1995, s. 135-136. 
104 DAŇKOVÁ 2006, s. 21. 
105 Thorwald Proll a Horst Soehnlein později dobrovolně nastoupili k výkonu trestu a od dalších aktivit 
budoucí RAF se distancovali. DAŇKOVÁ 2006, s. 22. Srov. AUST, s. 98. 
106 Výbuch čtyř náloží podobných Molotovovým koktejlům ve frankfurtských obchodních domech 
způsobil škody v hodnotě dvou a čtvrt milionu marek. DAŇKOVÁ 2006, s. 22. 
107 PFLIEGER, Klaus: Die Aktion „Spindy“. Die Entführung des Arbeitsgeberpräsidenten Dr.Hanns-
Martin Schleyer. Baden-Baden: Nomos 1996, s. 11. 
108 Tamtéž. 
109 Konkret založili v roce 1957 levicově smýšlející studenti Klaus Huebotter, Klaus Rainer Roehl a 
Peter Ruehmkorf. Ti přejmenovali v roce 1957 časopis Studentenkourier na konkret a pozměnili jeho 
pozici ze studentského magazínu na  časopis určený i pro nestudenty. Nejprve vycházel jen během 



Meinhofová nebyla zcela vyhraněná a násilí jednoznačně nepřijímala, přesto jsou její 

texty o „frankfurtských žhářích“ považovány za její přechod k levicovému terorismu. 

Meinhofová, která se při procesu se žháři setkala a později s nimi dále udržovala 

kontakt, mimojiné o výbuchu obchodních domů napsala: „Progresivní moment 

žhářského útoku na obchodní dům nespočívá ve zničení zboží, ale v kriminalitě 

tohoto činu, v porušení zákona.“110 

Při procesu a vyšetřování se protnuly cesty budoucího tvrdého jádra 

teroristické skupiny Frakce Rudé armády. Baader, Ensslinová a Meinhofová našli o 

několik měsíců později společnou cestu, která je dovedla až ke smrti. Kdo vlastně ti 

tři mladí lidé, odhodlaní, fanatičtí a fascinovaní svým bojem byli? Byl pro ně určující 

vliv studentského hnutí? 

Ulrike Marie Meinhofová se narodila v roce 1934, vystudovala germanistiku, 

filozofii, sociologii a pedagogiku a aktivně se zapojovala do protiatomového hnutí 

v 60. letech v Německu. Později pracovala jako novinářka v levicovém konkretu, kde 

po čase převzala i místo šéfredaktorky a vypracovala si velice uznávané postavení. Se 

svými dvěma  dcerami a manželem, komunistickým aktivistou Klausem Rainerem 

Roehlem, žila v luxusní čtvrti v Hamburku a lze říci, že patřila k německé 

smetánce.111 Během studentského protestního hnutí toto téma pečlivě sledovala a 

psala o něm komentáře, ve kterých se stavěla na stranu studentů a levice. Zatím ale 

Meinhofová striktně odmítala násilí, které by mohlo ohrozit lidské životy.  

Gudrun Ensslinová pocházela z rodiny evangelického faráře. Narodila se 

v roce 1940, během dospívání vedla hodiny studia Bible, později studovala 

germanistiku, anglistiku a pedagogiku.112 Při studiích spolu s Bernardem Vesperem 

založila nakladatelství studio neue literatur, které mimojiné vydávalo dílo Vesperova 

otce – nacistického básníka a spisovatele Williho Vespera.113 Když Ensslinová 

získala stipendium na berlínské Svobodné univerzitě, přestěhovala se spolu s 

                                                                                                                                      
vysokoškolských semestrů, později měsíčně, pak jedenkrát za dva týdny a v roce 1972 byl vydáván 
jako týdeník. Již od poloviny 60. let nebyl pouze studentským listem, stal se z něj hlavní titul levicově 
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Bernardem Vesperem právě do Západního Berlína, budoucího ohniska studentských 

nepokojů. Na jaře 1967 se jim narodil syn Felix, o něhož se matka – posedlá 

osvobozením světa od imperialismu  - starala jen pár měsíců. 

  Andreas Baader, pozdější vůdčí osobnost RAF, se narodil v roce 1943. 

Vyrůstal mezi ženami a toho dokázal později dovedně využívat. Podle Baaderova 

matky byly jen dvě možnosti: „Buď ho člověk mohl milovat, nebo nenávidět.“114 

Ačkoli byl mnohými považován za velice inteligentního, nedokončil ani střední 

školu. Od první poloviny 60. let žil v Západním Berlíně jako bohém, rád šokoval 

okolí a během studentských nepokojů se zapojil do protestních hnutí. Žádal při nich 

„akce“ namísto „intelektuálních žvástů.“ To přispívá k dojmu, že k levicovému 

terorismu jej nepřivedlo ani tak ideové marxistické smýšlení, jako spíše potřeba 

vynikat, šokovat okolí a stát se novým revolucionářem.115 Stejně jako Meinhofová i 

Ensslinová, tak i Baader měl potomka. V roce 1965 se mu narodila dcera, téměř 

nikdy se o ni však nestaral. Baader proslulý rebelstvím, se marně pokoušel také o 

uměleckou kariéru a po svém příchodu do Berlína krátce pracoval v bulvárním deníku 

Bild (!).116 

   

„Frankfurtští žháři“ Baader, Ensslinová, Proll a Soehnlein byli po roce ve vězení 

propuštěni k revizi procesu. Baader a Ensslinová se po několik měsíců v rámci 

sociálního projektu starali o skupinu mladistvých, často se jednalo o uprchlíky 

z dětských domovů.117 Mnozí z jejich chráněnců se později stali členy skupiny RAF, 

nebo alespoň jejími sympatizanty. 

  V lednu 1970 potvrdil soud původní tříletý trest za žhářství a 

odsouzení se měli vrátit na zbývající dva roky do vězení. O rozhodnutí se dozvěděli 

z rozhlasu a v žádném případě nehodlali nastoupit zbytek výkonu trestu.118 Skrývali 

se a na několik měsíců dokonce utekli do Francie a Itálie. Již v dubnu 1970 se ale 

německé policii podařilo dopadnout Andrease Baadera, který se pokoušel pro skupinu 

                                                
114 AUST, s. 25. 
115 Srov. AUST, s. 25 Srov. DAŇKOVÁ 2006, s. 24.  
116 AUST, s. 45. 
117 KOENEN, Gerd: Das rote Jahrzehnt, Unsere kleine deutsche Kulturrevolution  1967-1977. Köln: 
Kiepenheuer und Witsch, 2001, s. 175. 
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obstarat zbraně. Ensslinová se okamžitě spojila s novinářkou Meinhofovou a společně 

naplánovaly akci na osvobození Andrease Baadera.  

Ten byl 14. května 1970 v dopoledních hodinách eskortován z věznice Tegel 

do berlínské Ústřední budovy pro sociální otázky, kde se měl sejít s Meinhofovou. 119 

Revolucionář, jak se Baader označoval, měl společně s touto novinářkou ve 

studovně institutu pracovat na knize o výchově mládeže. Ten den ale nebyl zrodem 

nové knihy.  

Do budovy ale zakrátko vnikly maskované osoby, padlo několik výstřelů120 a 

mezi dozorci a útočníky se strhl souboj. Baaderovi se podařilo vyskočit oknem, hned 

za ním skočila Ulrike Meinhofová, ostatní je následovali. Nasedli do připravených 

vozů a okamžitě ujeli.121 Ten den bývá označován za „hodinu zrodu“ Frakce Rudé 

armády, zkráceně RAF.122  

Všichni tři byli prohlášeni za největší zločince ve SRN a bylo spuštěno rozsáhlé 

pátrání. Na jejich dopadení byla vypsána vysoká odměna. To byl okamžik zrodu 

Frakce Rudé armády, tehdy označované Skupina Baader-Meinhofová.123  

  Skupina, ukrytá v ilegalitě, byla od toho okamžiku odkázaná na své příznivce 

a levicové kruhy, se kterými se znali z dob studentských protestů. Sympatizantů bylo 

zatím ještě dost, z řad příznivců se ke skupině postupně připojovali i další členové. 

Mezi nimi například Jan-Carl Raspe, Horst Mahler či Brigitte Mohnhauptová. 

Skupina, která se prohlašovala za revolucionáře a bojovníky proti imperialismu, 

nejprve potřebovala vybavení, fungující základnu, ale i zbrojní vyškolení. Proto již 

v červnu 1970 odletěla jedna skupina Frakce Rudé armády do Bejrútu, krátce po nich 

je následovalo i jádro RAF: Baader, Ensslinová a Meinhofová. Tady absolvovali 

dvou měsíční výcvik u palestinské organizace Fatah.  

  V polovině června uveřejnil magazín Der Spiegel přepis nahrávky s výpovědí 

Ulrike Meinhofové: „Samozřejmě říkáme, policajti jsou prasata, říkáme, ten typ 

v uniformě je prase, to není člověk, a proto s ním musíme jít do konfliktu. To 

                                                
119 AUST, Stefan: Der Baader Meinhof Komplex. München: Goldmann, 1990, s. 20 a 21. 
120 Během přestřelky byl těžce postřelen ředitel institutu Georg Linke, byla to první násilná akce RAF, 
při které byl útok veden proti člověku.  
121 AUST, s. 23. 
122 DAŇKOVÁ 2006, s. 5. 
123 V počátcích existence skupiny, byli nazýváni Baader-Meinhof Gruppe (Skupina Baader-
Meinhofová), často také označovaní jako Baader-Meinhof Bande (Banda Baader-Meinhofová). AUST, 
s. 176. 



znamená, že s ním nemáme mluvit, vůbec je špatně s těmahle lidmi mluvit, a 

samozřejmě se může i střílet.“124 To znamenalo jasný přechod k otevřeně 

deklarovanému násilí a potvrzení, že skupina Baader-Meinhofová je pro Německo 

nebezpečná. 

  V srpnu 1970 byl palestinský výcvik ukončen125 a členové RAF se vrátili do 

Berlína. Když byli ale zpátky v Berlíně, ukázalo se, že boj v horách se přeci jen od 

toho v metropoli liší.126 Po návratu do SRN bylo hlavním úkolem skupiny obstarat 

peníze. Přepadali banky a alespoň zpočátku se jim dařilo tímto způsobem získávat 

velké finanční prostředky pro svůj život v ilegalitě, falšovali průkazy totožnosti, 

obstarávali si zbraně a kradli auta.127  

  Na území celé Spolkové republiky probíhalo rozsáhlé pátrání, po celé zemi 

byly vyvěšeny plakáty s fotografiemi teroristů, na jejichž nalezení byla vypsána 

odměna. Oni sami hojně měnili místo pobytu a pronajímali si byty pod falešnými 

jmény. Často se jim hodili známí z dřívějšího studentského hnutí a různé spřízněné 

levicové skupiny. O jejich relativně dobrých možnostech skrývání svědčí i fakt, že 

zpočátku existence skupiny, ještě v polovině roku 1971, byl každý dvacátý občan 

SRN připraven poskytnout pronásledovaným teroristům přechodně nocleh.128 

  O skutečných cílech (zdali takové vůbec reálně existovaly) dala skupina skrytá 

v ilegalitě vědět v dubnu 1971. Tehdy zveřejnili spis Ulriky Meinhofové, který nese 

název „RAF: Koncept městské guerilly.“129 V tomto dokumentu představili písemně 

své myšlenky, pozice a cíle. Poprvé se zde skupina také označila jako France Rudé 

                                                
124 SIEMENS, s. 26. 
125 Mezi německými hosty a Palestinci začaly narůstat problémy a nedorozumění pramenící 
z odlišných kulturních a společenských základů. Němcům se například nelíbilo, že muži a ženy musí 
spát odděleně, nechutnalo jim tamní jídlo a jedna členka RAF prý požadovala v poušti automat na colu 
(!).AUST, s. 126. 
126 KNOBBE – SCHMITZ, s. 15. 
127 V prvních letech existence Frakce Rudé armády kradli její členové takřka výhradně vozy značky 
BMW. Usnadňovali tím pátrání policii, která se zaměřovala právě na tuto značku. Mezi obyvatelstvem 
se v té době vžilo pro BMW označení Baader-Meinhof Wagen (vůz Baader-Meinhofové). 
128 DAŇKOVÁ 2006, s. 32. Srov. AUST, s. 176. 
129 První spis RAF z roku 1971 nese název Das Konzept Stadtguerilla (Koncept městské guerilly), o 
rok později RAF zveřejnila další spis z pera Ulrike Meinhofové s názvem RAF: Stadtguerilla und 
Klassenkampf (RAF: městská guerilla a třídní boj). V listopadu 1972 se Frakce Rudé armády písemně 
také vyjádřila k teroristickému útoku na olympijských hrách v Mnichově, ve spisu Die Aktion des 
Schwarzen September in Muenchen – Zur Strategie des antiimperialistischen Kampfes (Akce Černého 
září v Mnichově – ke strategii antiimperialistického boje) vyjádřila RAF sympatie s útokem 
palestinských teroristů na izraelské sportovce. PFLIEGER 1996, s. 13 



armády a ke spisu připojila svůj znak:130 rudou pěticípou hvězdu, překrytou 

samopalem a písmeny RAF. Meinhofová ve spisu obhajuje ozbrojený boj proti teroru 

imperialismu a konsumu, činy Frakce Rudé armády mají podle prohlášení sloužit boji 

za osvobození lidstva a dělnické třídy. Je třeba však podotknout, že naprostá většina 

skupiny nepocházela z dělnických vrstev společnosti a někteří autoři později teroristy 

označují za „zaběhnuté děti blahobytu.“131 Bez ozbrojeného boje jako „nejvyšší 

možné formy marxismu-leninismu“ není podle RAF boj proti imperialismu možný.132  

  Frakce Rudé armády sama sebe chápala jako počáteční impuls, který musel 

mobilizovat masy utlačovaných lidí, kteří nakonec provedou revoluci v marxisticko-

leninském duchu a nastolí komunistický systém. Do jaké míry členové RAF opravdu 

chtěli „osvobodit“ lidstvo a do jaké míry je lákalo spíše dobrodružství a pocit nutnosti 

„něco“ učinit, lze jen těžko určit. Jisté ale je, že skupina svůj ideologický koncept 

alespoň navenek brala velmi vážně a pečlivě pracovala na svém obraze levicových 

bojovníků proti imperialismu. 

  Život v ilegalitě znamenal vedle rizika odhalení také stále intenzivnější 

izolaci. Vztah k realitě se ztrácel a skupina postupně žila více a více ve svém vlastním 

světě.133  

  Po roce života v utajení došlo k prvnímu vrcholu německého terorismu. 

V květnu 1972 odpálili teroristé z Frakce Rudé armády během dvou týdnů nálože 

v hamburské centrále nakladatelství Axel Springer, o pár dní později zaútočili na 

kasárny americké armády v Heidelbergu a Frankfurtu nad Mohanem, další bomby 

odpálili v Mnichově a v Augsburgu. Podle teroristů to měla být oprávněná reakce na 

vraždění ve Vietnamu. Během série pumových útoků RAF na jaře 1972 zahynuli čtyři 

lidé a více než 70 obětí útoků bylo zraněno. V Německu vyvolala vlna vražedných 

útoků odpor vůči Frakci Rudé armády a část jejích dosavadních sympatizantů se 

začala od RAF odvracet.  

  Ozbrojení a k útoku připravení členové skupiny představovaly pro bonnskou 

republiku největší bezpečnostní ohrožení v její dosavadní historii. Ministerstvo vnitra 

proto hledalo nového prezidenta Spolkového kriminálního úřadu, kterým se nakonec 

                                                
130 Tamtéž.  
131 WUNSCHIK, Tobias: Baader-Meinhofs Kinder – Die zweite Generation der RAF. Opladen: 
Westdeutscher Verlag 1997,  s. 11. 
132 DAŇKOVÁ 2006, s. 33. 
133 SIEMENS, s. 28. 



stal 1. září 1971 Horst Herold.134 Ten oproti dosavadním zvykům kladl důraz na 

vyspělou techniku a počítačové programy. Vytvořil celoněmeckou počítačovou 

databázi, díky které se podařilo nakonec teroristy vystopovat. Mezi 1. červnem a 7. 

červencem 1972 se německé policii podařilo chytit všechny  vedoucí postavy Frakce 

Rudé armády.135 To ovšem ani v nejmenším neznamenalo její konec. Právě naopak.  

  Následující období se neslo v duchu protestů vězněných členů RAF, 

rozmístěných ve věznicích po celé Spolkové republice. Vytrvale protestovali proti 

izolaci ve vězení, která podle nich byla druhem mučení.136 Následovala série 

hladovek s požadavkem, aby byli přemístěni do jedné společné věznice. V době, kdy 

hlavní kádry RAF seděly za mřížemi, získaly mezi veřejností díky debatám o 

podmínkách ve vězení doposud nejvíce pozornosti a zájmu. Téma mučení izolací se 

stalo hlavním agitačním tématem skupiny. Do jaké míry však byly jejich protesty 

oprávněné, je sporné.137 Jednoznačně však tento způsob propagandy – poukazovat na 

nelidský systém Spolkové republiky a vytrvale a důrazně ji označovat za fašistickou – 

měl u řady lidí z řad levice úspěch a přinesl RAF dosud nebývalou popularitu.  

  V roce 1974 dosáhli věznění teroristé dílčího úspěchu. Byli převezeni do 

věznice Stammheim ve Stuttgartu, údajně nejbezpečnější věznice ve Spolkové 

republice. Ani zde ale jejich protesty nepřestávaly. I to i přes to, že se mohli denně 

vídat, měli přístup k širokému množství novin a časopisů a na rozdíl od ostatních 

vězňů mohli ve svých celách bez omezení sledovat rádio i televizi. Jejich podmínky 

věznění byly tedy naprosto nadstandardní.  

  Další předmět, o který členové RAF usilovali, bylo, aby byli vnímáni a 

později souzeni jako političtí vězni. Největší výhru jejich mediální kampaně pak 

                                                
134 DAŇKOVÁ 2006, s. 31. 
135 Nejprve byli zatčeni Andreas Baader a Holger Meins, 150 policistů je obklíčilo, když se skrývali 
v garáži. Ensslinovou dopadla policie v obchodě, Meinhofová byla zatčena o několik dní později. 
Chycena byla i Mohnhauptová, Raspe a Möllerová. AUST, s. 251-254 a 258-261. 
136 Problém tzv. “mučení izolací“ -  Isolationsfolter, věznění členové RAF využívala této taktiky 
k propagaci svých cílů, získání příznivců a rozšíření idejí své teroristické skupiny. Zda lze skutečně 
hovořit o izolaci je problematické: vězni měli přístup k rozsáhlému množství novin, časopisů 
(mimojiné dostávali i tituly jako Vojenská technika, či Německý zbrojní žurnál,…), stejně tak měli ve 
svých celách mnoho knih, ale i hudební desky. PFLIEGER 1996, s. 14.  Srov. AUST, s. 291. 
137 V nejtvrdších podmínkách byla vězněna Ulrike Meinhofová a Astrid Prollová, obě byly odříznuty 
od sociálních kontaktů, ale i od akustických i vizuálních vjemů. Meinhofová to označila za „mrtvý 
trakt,“ více než 250 dní strávila v prakticky neměnném prostředí. Oprávnění takových podmínek 
věznění je problematické, ale přirovnání Meinhofové mrtvého traktu ke koncentračnímu táboru je 
přehnané. AUST, s. 292. 



představuje návštěva francouzského filozofa Jeana-Paula Sartra u vězněného 

Baadera.138  

  Teroristé ve Stammheimu chtěli své požadavky, především vyžadované 

zlepšení práv vězněných, vynutit prostřednictvím kolektivních hladovek. Při třetí 

hladovce, po dvou měsících odmítání stravy, zemřel v listopadu 1974 člen RAF 

Holger Meins. Jeho smrt – vykládaná členy Frakce Rudé armády jako vražda – 

způsobila vlnu demonstrací v celém Německu a silnou radikalizaci sympatizantů 

RAF. Diskutovalo se o legitimitě násilí proti věcem a násilí proti lidem, o nutnosti a 

legitimitě protinásilí.139 Vznikaly četné komise proti mučení politických vězňů. Den 

po smrti Holgera Meinse byl v Berlíně zastřelen soudce Günther von Drenkmann. 

Člověk, který s procesem proti teroristům neměl nic společného. Pro RAF i jim 

spřízněné Hnutí 2. června, které za atentátem stálo, ale představoval článek 

nenáviděného systému a jeho vražda měla být způsobem pomsty za smrt Holgera 

Meinse.  

 

Frakce Rudé armády nebyla jediným radikálním levicovým uskupením ve Spolkové 

republice. Hnutí 2. června140 nebylo sice tak populární jako RAF, jeho aktivity 

dosahovaly ale jasnějších výsledků.141 Zatímco Frakce Rudé armády po uvěznění 

hlavních „kádrů skupiny“ kradla auta a přepadala banky, provedlo Hnutí 2. června 

výrazný teroristický čin. Jeho členové unesli v únoru 1975, pouhé 3 dny před 

volbami, politika Petera Lorenze.142 Za vydání rukojmího požadovali propuštění 

zajatých členů své skupiny. Spolková vláda jejich požadavkům po týdnu nakonec 

vyhověla.143 Pro členy RAF, kteří byli na svobodě, to představovalo jasný návod, jak 

postupovat. Fritz Teufel z Komuny 1 se Frakci Rudé armády tou dobou posmíval: 

                                                
138 J.-P. Sartre navštívil Baadera v prosinci 1974 a na následující tiskové konferenci kritizoval 
podmínky, v nichž jsou teroristé drženi. Netušil ale zřejmě, že návštěva neproběhla v Baaderově cele. 
Terorismus ale Sartre odmítl s tím, že tento druh boje ohrožuje levici. AUST, s. 317-318. 
139 SIEMENS, s. 32. 
140 Bewegung 2. Juni (Hnutí 2. června) bylo pojmenované podle dne, kdy byl v roce 1967 při 
demonstraci v Berlíně policistou zastřelen student Benno Ohnesorg. BACKES - JESSE, s. 228. 
141 Další levicovou teroristickou organizací té doby byly Revoluční buňky, Revoluzionaere Zellen 
(RZ). Podobně jako RAF a Hnutí 2. června se RZ zaměřovali na boj proti imperialismu a úsilí o 
socialistickou revoluci. KOENEN, s. 359-414.  
142 Přední politik Peter Lorenz byl v době únosu předsedou berlínské CDU. AUST, s. 326. 
143 Skupina propuštěných teroristů a únosců odletěla do komunistického Jižního Jemenu. AUST, s. 
328. 



RAF byla podle něj „guerilla na osvobození guerilly, “ která se soustředí a zabývá jen 

sama sebou.144  

  A má pravdu. Mimo vězení se utvářela nová generace Frakce Rudé armády. 

Její jedinou ideologií a určujícím cílem jejích akcí bylo osvobození vězněných 

teroristů. Dál plány druhé generace RAF nesahali. Veškeré aktivity směřovali 

k osvobození hlavních kádrů RAF. Na jaře 1975 obsadilo Komando Holgera 

Meinse145 německé velvyslanectví ve Stockholmu a po vzoru Hnutí 2. června 

požadovalo propuštění svých „soudruhů“. Baader, Meinhofová, Ensslinová, Raspe a 

další měli být podle požadavků únosů propuštěni na svobodu.146 Komando drželo 

v budově jedenáct rukojmích, spolková vláda ale odmítla podmínky únosců 

akceptovat. Ti na potvrzení svých hrozeb zastřelili dva rukojmí. Německá vláda 

přesto jejich požadavky dál striktně odmítla. Krátce před půlnocí otřásl budovou 

výbuch. Explodovala špatně instalovaná výbušnina, při výbuchu jeden terorista 

zemřel, ostatní přežili a byli zatčeni. Rukojmí, někteří těžce zraněni, z hořící budovy 

unikli.  

  Necelý měsíc po přepadení německého velvyslanectví ve Stockholmu začal 

soudní proces s hlavními aktéry RAF: Andreasem Baaderem, Ulrike Meinhofovou, 

Gudrun Ensslinovou a Janem-Carlem Raspem.147 Předmětem obžaloby byly 

především útoky Frakce Rudé armády provedené v květnu 1972.148 

  Proces probíhal velice zdlouhavě, obžalovaní neustále jednání protahovali, 

pozornost převáděli na problém izolace a nehodlali – stejně jako jejich obhájci - 

spolupracovat. Ačkoli při procesu se to neprojevovalo, rostlo mezi jednotlivými 

odsouzenými napětí. Především mezi Meinhofovou a Ensslinovou. „Jsi nůž v zádech 

RAF,“ napsala Meinhofové Ensslinová.149 Bezmála po roce od začátku procesu, po 

čtyřech letech ve vězení byla 9. května 1976 nalezena Ulrike Meinhofová ve své cele 

mrtvá. Oběsila se na mříži okna, podle šetření bez cizího zavinění – pro teroristy to 

však byla vražda. 
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na následky hladovky ve vězení. AUST, s. 330. 
146 Požadovali propuštění celkem 26 teroristů. SIEMENS, s. 34. 
147 Proces s teroristy RAF známý pod označením Stammheimský proces začal 21.5. 1975, trval téměř 
dva roky, po 142 zasedacích dnech – ukončen byl 28.4. 1977. PFLIEGER 1996, s. 16. 
148 Tamtéž 
149 KNOBBE – SCHMITZ, s. 29. 



  Tentokrát ale nevyšly do ulic davy rozezlených demonstrantů. Tisíce bývalých 

přátel a příznivců za Meinhofovou truchlili, další radikalizace a rozhodnutí k jasnému 

činu150 však byla vlastní už jen členům druhé generace Frakce Rudé armády. Ta 

připravovala plány na novou, lépe organizovanou ofenzivu, která musela osvobodit 

vězně ze Stammheimu.  

  Nově organizovaná Frakce Rudé armády, kterou nyní vedl Siegfried Haag, 

bývalý Baaderův obhájce, pracovala celkem na třech plánech útoku.151 Ty označovaly 

hesly „margarín“, „big money“ a „big raushole“.152 Na konci roku 1976 je Haag 

zatčen a RAF se ocitá bez jasného vedení. To se ale změnilo již na začátku února 

1977, kdy byla ze Stammheimu propuštěna Brigitte Mohnhauptová. Drobná žena, 

vynikající neobvyklou tvrdostí vůči ostatním, se postavila do čela „ilegálů.“ Ještě ve 

vězení dostala pokyny od hlavních kádrů RAF co dál dělat. Prvotní úkol byl obstarat 

zbraně. Za pomoci tzv. info-systému, vedeného přes kancelář právníka Croissanta a 

jeho kolegů, kteří fungovali jako kurýři RAF a přenášeli zprávy mezi vězni a teroristy 

v ilegalitě, se podařilo propašovat dvě střelné zbraně do cel teroristů. 

  Společně s propuštěním Mohnhauptové začal horký rok německého terorismu. 

Na začátku dubna zavraždili dva členové RAF spolkového generálního prokurátora 

Siegfrieda Bubacka, jeho řidiče i strážce. Pachatelé bez potíží z místa uprchli. Série 

teroristických útoků pokračovala krátce po tomto atentátu.153 Na konci července se 

pokusilo komando RAF unést mluvčího představenstva Dresdner Bank Jürgena 

Ponta. Plán únosu ale nevyšel, Ponto se bránil a došlo na střelbu.154 Po několika 

výstřelech padl mrtvý Ponto k zemi.  

  Plány osvobození vůdčích sil RAF troskotali. Na ilegály zároveň rostl tlak 

z vězení, Baader, Raspe i Ensslinová hrozili, že vezmou svůj osud do vlastních rukou. 

Na konci dubna 1977 byl nad nimi totiž vynesen rozsudek: Baader, Ensslinová a 

Raspe byli odsouzeni k doživotnímu trestu.  

                                                
150 „Jasnost akce“ byl nový požadavek skupiny, v praxi to znamenalo doposud nebývalou bezohlednost 
jejich činů. KNOBBE – SCHMITZ, s. 26. 
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dozvěděla z dokumentů, které získala při jeho zatýkání. AUST, s. 435. 
152 Heslo margarín znamenalo akci, při které byl později zavražděn státní spolkový zástupce Siegfried 
Buback – jeho iniciály S.B. odpovídaly značce margarínu. Big money znamenalo akci na získání peněz 
a big raushole označovalo samotné osvobození teroristů ze Stammheimu. PFLIEGER 1996, s. 16.  
153 K atentátu na Bubacka se přihlásilo RAF Komando Ulriky Meinhofové. SIEMENS, s. 35.  
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  Skupina pokračovala v ofenzivě. V srpnu se pokusili zaútočit na budovu 

spolkového státního zastupitelství v Karlsruhe. Z protějšího bytu chtěli teroristé 

vystřelit 42 raket na budovu. Peter-Jürgen Boock, který raketový systém 

zkonstruoval, ale během akce začal o jejím smyslu pochybovat a sabotoval ji.  

  Teroristé se ale i přes neúspěchy ofenzívy 1977 nevzdávali. Nyní už byla RAF 

skutečně pouze guerilla, která chtěla osvobodit guerillu. Na to byla ovšem připravena 

nasadit všechny své síly.155 Jiné cíle, než osvobození hlavních kádrů RAF, nyní 

Frakce Rudé armády už neměla.  

 

3.3.  Německý podzim 1977 

Frakce Rudé armády dosáhla v září a říjnu roku 1977 vrcholu své aktivity. Během 

čtyřicet čtyř dní, které do historie vstoupily jako tzv. Německý podzim, dvacet 

teroristů RAF paralyzovalo Spolkovou republiku, Německo pojal strach a nejistota.156 

Odpoledne pátého září 1977 jel ze zasedání Sdružení německých spolků 

zaměstnavatelů jeho předseda Hans Martin Schleyer. Ve voze s ním seděl řidič, 

následováni byli druhým vozem s třemi policisty. V zatáčce první vůz prudce 

zabrzdil, druhý do něj narazil a v tu chvíli stáli okolo ozbrojené osoby a začaly 

okamžitě střílet. Kromě Schleyera všichni z jeho doprovodu okamžitě zemřeli.157  

Den po únosu, 6. září 1977, zveřejnili únosci – Komando Siegfrieda 

Hausnera158 –podmínky vydání svého rukojmí. Požadovali propuštění jedenácti členů 

RAF, mezi nimi i tvrdého jádra skupiny (Baader, Ensslinová, Raspe a Möllerová). 

Podle požadavků únosců  jim mělo být umožněno vycestovat do jimi vybrané země, 

jako záruka měla jejich cesta proběhnout v doprovodu evangelického faráře a 

švýcarského advokáta Denise Payota. Každý vězeň měl navíc na cestu dostat sto tisíc 

marek. Odlet, který měla podle požadavků únosců přenášet televize, se měl uskutečnit 

následující den ráno.159  
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Únosci ke svým požadavkům přiložili dopis a fotografie Schleyera, které měl 

tentýž den odvysílat hlavní televizní zpravodajský pořad. Vláda chtěla ale získat čas, 

a tak ve zprávách uveřejnila, že dopis obdržela pozdě a jeho zveřejnění ten den 

nebylo realizovatelné.  

Ještě v noci 6. září zasedal tzv. velký krizový štáb160 a snažil se najít řešení. 

Politici schválili tři cíle: osvobodit rukojmí, dopadnout únosce a postavit je před soud 

a v žádném případě nepropustit vězněné členy RAF. 161 Velký krizový štáb se rovněž 

shodl na zamezení kontaktu s okolím pro všechny vězně RAF.162 Pro toto omezení ale 

neexistoval žádný právní rámec, který by takový zákaz legitimizoval. Teprve 

dodatečně, na začátku října, byl pro nařízení, které už prakticky fungovalo od září, 

odhlasován příslušný zákon: Kontaktsperregesetz.163  

V dalších dnech se scházel denně tzv. malý krizový štáb a projednával další 

postup vůči únoscům i jejich vězněných „soudruhům.“ Země se skutečně vyskytla ve 

výjimečném stavu. Nejen že byla praktikována nařízení, jež neměla odpovídající 

právní základ, vláda se dožadovala i jisté formy cenzury. Šéfredaktoři v médiích byli 

požádáni, aby nezveřejňovali nic, co by mohlo ohrozit úsilí bezpečnostních úřadů. 

Německá tisková rada se k žádosti připojila. Později bylo dokonce uvaleno 

informační embargo, proti kterému téměř nikdo neprotestoval.164 

Proč si teroristé zvolili právě Schleyera? Podle jednoho z členů RAF 

představoval právě Schleyer ideální pojítko mezi imperiálním chováním třetí říše a 

poválečným hospodářským rozmachem a kapitalismem.165 Reprezentoval ideální 

obraz nepřítele: za druhé světové války byl příslušníkem bezpečnostního oddílu 

                                                
160 Během vrcholu teroristických akcí ve SRN na podzim 1977 vedl zemi de facto tzv. velký a malý 
krizový štáb. Malý krizový štáb se scházel i několikrát denně, patřili do něj například kancléř Helmut 
Schmidt, ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher, ministr vnitra Hans Jochen Vogel či státní ministr 
Stefan Wischnewski. Velký krizový štáb jednal jednou až dvakrát týdně a vedle členů malého štábu do 
něj patřili například Willy Brand, Helmut Kohl či Franz-Josef Strauss. Krizové štáby neměly zvláštní 
pravomoci, jejich účinnost spočívala v rychlosti jednání a rozhodování všech zúčastněných stran. 
AUST, s. 501. 
161 KNOBBE – SCHMITZ, s. 80. 
162 Tzv. Kontaktsperregesetz znamenal zákaz komunikace vězňů mezi sebou, stejně tak jako s obhájci i 
dalšími lidmi. Vězni měli být zcela izolováni od okolí, a tak byly i rádio i televize odstraněny z cel. 
Existovaly totiž vážné obavy, že vězni ve Stammheimu stáli za únosem Schleyera a že se mohou 
dorozumívat s únosci. AUST, s. 552-554. 
163 PFLIEGER 1996, s. 18. 
164 KNOBBE – SCHMITZ, s. 81. Média ve Spolkové republice nařízení, podle nějž neměla 
zveřejňovat žádné informace, jež obdržela přímo od únosců, dodržovala. 
165 KNOBBE – SCHMITZ, s. 67. 



NSDAP SS, nyní prominentní představitel kapitalismu, tvrdý vůči odborům, pro 

levici symbol utlačování třetího světa a pracujících.166  

Spolková vláda se stále snažila ve vyjednávání s únosci získat čas potřebný 

k odhalení jejich úkrytu a osvobození rukojmího. Vedle toho únosci posílali dopisy 

do redakcí, nechávali je v poštovních schránkách. Opakovaně chtěli, aby jejich 

požadavky, dopisy i nahrávky byly zveřejněny v hlavních zpravodajských relacích. 

Krizový štáb na druhé straně se neustále domáhal důkazů, že je Schleyer stále naživu. 

Doufal, že teroristé udělají chybu a jejich úkryt bude odhalen.167 Změna v kontaktu 

mezi teroristy a vládou nastala 9. září, kdy do vyjednávání mezi únosce a vládu 

vstoupil prostředník, bernský advokát a aktivista za lidská práva Denis Payot.168  

Vláda předstírala snahu o vyjednávání a tázala se únosců, kam mají být vězni 

po propuštění letadlem dopraveni. Únosci 12. září odpověděli, že možné cíle mají 

určit sami vězni. Ti dostali ve Stammheimu dotazník, do kterého měli zvolené země 

vyjmenovat. Jen jeden z vězňů, Andreas Baader, konkrétně odpověděl na pokyn, aby 

jmenoval cíle letu. Do dotazníku uvedl Alžírsko, Vietnam, Libye, Irák, Jemen a dodal 

komentář: „Domníváme se, že spolková vláda musí země, které přicházejí v potaz, 

požádat o přijetí.“169 Vláda pokračovala ve „spolupráci“ a vyslala Hanse Jürgena 

Wischnewského na cestu po Baaderem jmenovaných zemích. Šestnáct dnů 

vyjednával s vládami pěti zemí, zda by přijaly německé teroristy. Všechny 

dotazované země to odmítli.170 

Únosci, kteří se zpočátku hlásili téměř denně, o sobě už nedávali vědět i po 

několik dní. Z obav, že jejich úkryt bude odhalen, se rozhodli jej změnit. 

Z německého Erfstadtu se přesunuli i se Schleyerem do Haagu, pak ještě jednou 

změnili úkryt a přesunuli se do Bruselu. Někteří z únosců se koncem září vydali do 

Bagdádu.  

                                                
166 Prezident spolkového kriminalistického úřadu Horst Herold o důvodu nacistické minulosti 
Schleyera pro únos pochybuje. Na druhou stranu je možné, že RAF byla o Schleyerově minulosti 
informována prostřednictvím východoněmeckého ministerstva pro státní bezpečnost Stasi. KNOBBE – 
SCHMITZ, s. 68. 
167 To se dokonce několikrát málem stalo, policie vytipovala správný byt, kde byl Schleyer skutečně 
držen, shodou nešťastných náhod, ale nedošlo k prohledání bytu.  AUST, s. 509.  
168 Denis Payot byl švýcarský právník a aktivista za lidská práva, kterého si únosci H.M. Schleyera 
vybrali jako prostředníka ke komunikaci se spolkovou vládou. Později byl Payot obviňován, že svou 
úlohu neplnil dostatečně zodpovědně a spíše ji využil pro svůj zisk a prezentaci své právnické 
kanceláře. WUNSCHIK, s. 260.  
169 KNOBBE – SCHMITZ, s. 86.  
170 Tamtéž. 



Tady se začínala rýsovat spolupráce se starými známými Palestinci (PFLP). Ti 

již byli připraveni vlastní akcí podpořit únos Hanse Martina Schleyera, aby vynutili 

propuštění zajatých teroristů Frakce Rudé armády.171 Vůdce palestinských teroristů 

Wadi Haddad navrhl  německým „soudruhům“ dva plány.172  Jeden z nich bylo 

obsazení německého velvyslanectví v Kuvajtu, ten ale RAF po nepříjemných 

zkušenostech ze Stockholmu odmítla. Druhý plán představoval únos letadla.  

Palestinci do akce nešli jen kvůli „dobrému“ skutku. Jejich návrh byl, že 

budou po německé vládě za rukojmí žádat výkupné patnáct milionů dolarů.173 Frakce 

Rudé armády se rozhodla pro únos letadla. Čtyřčlenné komando nastoupilo 13. října 

v Palma de Mallorca do letadla „Landshut“174 společnosti Lufthansa, které směřovalo 

do Frankfurtu nad Mohanem.175  

Krátce po vzletu  se ozbrojení palestinští teroristé chopili řízení letu a 

prohlásili, že letadlo je unesené. „Kdo bude klást odpor, bude okamžitě popraven.“176 

Letadlo s 86 pasažéry vracejícími se z dovolené a pětičlennou posádkou na palubě 

změnilo směr.  

Únosci donutili pilota přistát v Římě, tam také poprvé zveřejnili své 

požadavky. Žádali propuštění vězněných teroristů Frakce Rudé armády a výkupné 15 

milionů dolarů. Co již Bonn tušil, se nyní potvrdilo. Za únosem stála RAF. Letadlo 

v Římě natankovalo a protože tamní úřady nechtěli, aby se na jejich území vyhrotil 

konflikt s teroristy, nechali letadlo letět dál. Tentýž den, tedy 13. října 1977, přistál 

Landshut na kyperském letišti v Larnace. V Německu mezitím opět zasedal krizový 

štáb a výsledek jednání byl jednoznačný. Nepropouštět vězně a osvobodit rukojmí.177 

Ještě večer odlétla z Německa speciální skupina Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9), která  

měla za úkol rukojmí osvobodit. Pro GSG 9 to byla vůbec první akce v její pětileté 

                                                
171 WUNSCHIK, s. 267. Srov. PFLIEGER 1996, s. 81. 
172 Palestinský vůdce Wadi Haddad vystupoval a byl známý pod falešným jménem Abu Hanni. AUST, 
s. 559-560. 
173 PFLIEGER 1996, s. 84. 
174 Letadlo Landshut získalo svůj název podle jména bavorského města Landshut v roce 1970. Letouny 
německé společnosti Lufthansa jsou již od roku 1960 tradičně křtěny jmény německých spolkových 
zemí a měst. Viz 
[http://www.landshut.de/php3/pages/article.php3?ident=1:2:0&id=14744&n_typ=archv&vice=vice] 
24. dubna 2008 
175 AUST, s. 593-594. 
176 KNOBBE – SCHMITZ, s. 100. 
177 KNOBBE – SCHMITZ, s. 106. 



historii.178 Jednotka letěla na Kypr, kde právě přistálo unesené letadlo. To hodinu 

před půlnocí ale opět odstartovalo a pokračovalo v letu. Žádná země ale nebyla 

ochotna nechat teroristy řízený letoun přistát na svém území a přistávací dráhy byly 

zablokovány tanky. Nakonec unesený letoun přelétl na východ a dvě hodiny po 

půlnoci, 14. října přistál v Bahrajnu.  

V té době zazvonil Denisu Payotovi telefon, volající člověk požadoval 

propuštění jedenácti vězňů RAF, pro každého z nich sto tisíc dolarů, dále propuštění 

dvou Palestinců, kteří byli vězněni v Istanbulu a k tomu 15 milionů dolarů výkupného 

za pasažéry v letadle. Ultimátum pro splnění podmínek bylo stanoveno na 16. října. 

Pokud budou odmítnuty, zemřou všichni zajatci.179  

Ještě v noci opět německý letoun vzlétl a přeletěl do Dubaje, kde přistál kvůli 

nedostatku paliva na další cestu. Tamní ministr obrany se pokusil únosce přesvědčit, 

aby propustili alespoň děti, ženy a nemocné. Jeho výzva byla ale marná. Přes 

devadesát lidí bylo drženo v letounu, kterému přestala fungovat klimatizace a teplota 

dosahovala až 60 stupňů. Rukojmí se nesměli od začátku únosu pohnout ze svých 

míst, již několik hodin tak seděli připoutáni  bezpečnostními pásy.  

V Dubaji požadovali únosci dotankování letounu, když to letiště odmítlo, 

stanovili únosci půlhodinové ultimátum. Hrozili, že po jeho vypršení zastřelí každých 

pět minut jednoho rukojmí. Landshut tedy nakonec natankoval a i přes žádosti 

kancléře Helmuta Schmidta byl povolen start. Psal se 16. října 1977. 

Letoun zamířil do Jemenu. V Adenu nouzově přistál do písku vedle 

zablokované přistávací dráhy. V tuto chvíli si únosci i ostatní teroristé, kteří se 

skrývali se Schleyerem, mysleli, že mají vyhráno. Podle předchozích informací je 

totiž měl Jemen přijmout.180 Tamní úřady ale nyní tvrdě prohlásily, že letoun musí 

okamžitě odletět. Na potvrzení těchto slov letadlo obklíčili vojáci. Kapitán Landshutu 

Jürgen Schumann se nechtěl pokoušet s letadlem vzlétnout, aniž by se podíval, jestli 

stroj není po tvrdém přistání poškozen. Únosci mu tedy povolili vystoupit, 
                                                
178 GSG, neboli Grenzschutzgruppe, byla speciální protiteroristická jednotka, které vznikla v roce 1972 
po teroristickém útoku na izraelské sportovce při olympijských hrách v Mnichově. Neúspěšný pokus o 
záchranu rukojmích přiměl ministra vnitra Hanse Dietricha Genschera k založení speciální jednotky 
určené pro podobné případy.  
179 KNOBBE –  SCHMITZ, s. 109. 
180 Jak později vypověděla jedna z únosců letadla Souhaila Andrawes, měli teroristé předem zajištěno, 
že pokud se v Adenu vydají tamním úřadům, nebudou nijak ohroženi, právě naopak. Doposud není 
jasné, kdo stál za změnou přístupu jemenských úřadů k teroristům, podle některých autorů zde mohly 
fungovat vazby s Německou demokratickou republikou a její tajnou policií Stasi. KNOBBE – 
SCHMITZ, s. 122. Srov. PFLIEGER 1996, s. 109. 



Schumannova obhlídka ale trvala více než půl hodiny, to bylo déle, než se únoscům 

zdálo přiměřené. Teroristé se domnívali, že Schumann nezjišťoval poškození stroje, 

ale ve skutečnosti informoval jemenské úřady o stavu v letounu. Jakmile se 

Schumann vrátil, zastřelili ho.  

Řízení převzal druhý pilot a Landshut vzlétl z Adenu. Další směr, alternativní 

plán, bylo Somálsko, letiště v Mogadišu. Tady unesené letadlo přistálo 17. října 1977. 

Spolkový kancléř okamžitě telefonoval se somálským prezidentem Siadem Barrem a 

pokoušel se vyjednat povolení k osvobozovací akci skupiny GSG 9, v domnění, že 

únosci jsou Němci, přesvědčoval Schmidt, že je musí zajmout německá policie.181 

Siad Barre nakonec, po nabídce výhod pro svou zemi ze strany Spolkové 

republiky,182 s akcí na osvobození letadla skupinou GSG 9 souhlasil.  

Speciální komando ale nemělo mnoho času nazbyt. Do vypršení ultimáta 

nezbývalo dlouho, únosci se již připravili na vyplnění své hrozby, připravili 

výbušniny, svázali rukojmí, polili je alkoholem, aby rychleji shořeli. Jeden z únosců 

vydal prohlášení, že za 23 minut letadlo vybuchne.183 Německá vláda ale potřebovala 

ještě čas, aby se do Mogadiša speciální komando stihlo dostat. Léčka na únosce byla 

jednoduchá: spolková vláda se rozhodla, že vězněné teroristy propustí. Bude to ale 

trvat ale několik hodin, než se dostanou do Mogadiša. Únosci v letadle tomu uvěřili, a 

zatímco se rukojmí i únosci radovali, přistálo v Mogadišu letadlo se skupinou GSG 9. 

První akce GSG 9, operace Feuerzauber. Nepozorovaně se členové 

speciálního komanda dostali k obsazenému letounu. Pět minut po půlnoci začala 

jejich osvobozovací akce a po sedmi minutách bylo hotovo. Všichni rukojmí byli 

v pořádku osvobozeni, tři teroristé zemřeli a jedna z nich byla těžce zraněna. Dvanáct 

minut po půlnoci 18. října dostal krizový štáb v Bonnu hlášení „Práce je vyřízena.“184 

V půl jedné a jednu minutu vydala německá tisková agentura dpa fleš: „gsg 9 

osvobodila rukojmí“. O několik minut později vysílalo zprávu veřejnoprávní televizní 

stanice ARD,185 následovala další média. 

                                                
181 KNOBBE –  SCHMITZ, s. 124. 
182 Později bylo Somálsko odškodněno: dostalo úvěr na 25 milionů marek a získalo novou nemocnici, 
pravděpodobně zde zůstal i kufr s deseti miliony marek, jež měl s sebou Wischnewski pro případ 
vyjednávání s únosci. KNOBBE – SCHMITZ, s. 124. 
183 KNOBBE – SCHMITZ, s. 125. 
184 PFLIEGER 1996, s. 99. 
185 Tamtéž. 



Zprávu o zmaření akce na osvobození stammheimských vězňů Frakce Rudé 

armády slyšeli i oni sami. Jako první zprávu slyšel Jan Carl Raspe a okamžitě 

prostřednictvím tajného dorozumívacího systému informoval ostatní vězněné 

teroristy.186   

Při roznášení snídaně byli ráno 18. října Baader a Ensslinová nalezeni mrtví. 

Raspe ještě žil, ale zdravotní pomoc přišla příliš pozdě a on ještě totéž ráno zemřel. 

Möllerovou našli v její cele pobodanou v hrudníku. Ač těžce zraněná, nakonec 

přežila. Zda vězni spáchali sebevraždu, nebo za jejich smrtí stál někdo jiný, bylo 

dlouho předmětem ostrých sporů. Mezi sympatizanty Frakce Rudé armády a levicově 

smýšlejícími lidmi měl být tento čin jakýmsi dalším způsobem agitace a měl svědčit o 

státní popravě vězněných. Závěry vyšetřování však jednoznačně hovoří o 

sebevraždách.187 Teroristé Frakce Rudé armády udělali to, co již dlouho slibovali, a 

vzali svůj osud do vlastních rukou. Například podle Klause Pfliegera je cizí zavinění 

ve všech čtyřech případech zcela vyloučené.188  

Smrt vězněných teroristů vyvolala ve Spolkové republice vlnu zděšení. Jak se 

mohli vězni v nejlépe střeženém vězení v SRN, navíc v naprosté izolaci od okolí, 

dozvědět o osvobození uneseného letounu? Jak se mohli mezi sebou dorozumět a 

domluvit na spáchání sebevraždy? Jak je možné, že Baader a Raspe u sebe měli 

pistole, kterými se zastřelili? A kde se v cele Ensslinové vzal kabel, na kterém se 

oběsila? 

V Raspeho cele bylo po jeho smrti nalezeno malé rádio, které bylo naladěno 

na stanici německého veřejnoprávního rozhlasu.189 Vyšetřovatelé také zjistili, že mezi 

jednotlivými celami, kde byli drženi Raspe, Baader, Ensslinová a Möllerová, byl 

vybudovaný komunikační systém, díky němuž se vězni mohli zcela jednoduše 

vzájemně dorozumívat. Střelné zbraně se do Stammheimu dostali prostřednictvím 

                                                
186 PFLIEGER 1996, s. 100. 
187 Navzdory závěrům vyšetřování například Irmgard Möllerová ještě bezmála po třiceti letech od této 
události tvrdila, že vězni RAF ve Stammheimu sebevraždu nespáchali a že ani ona sama se o ni 
nepokusila. Na druhou stranu tvrdé jádro RAF se vyjadřovalo v tom smyslu, že sebevražda byla pro 
případ neúspěchu osvobozovacích akcí varianta, o níž vězni ve Stammheimu mluvili a počítali s ní.  
[http://www.morgenpost.de/content/2007/09/02/biz/919129.html] 17. května 2008 
188 PFLIEGER 1996, s. 101. 
189 DAŇKOVÁ 2006, s. 86. 



advokátů, kteří pistole do přísně hlídaných cel pronesli ve speciálně upravených 

deskách na dokumenty.190 

O smrti Baadera, Ensslinové a Raspeho informoval ještě totéž dopoledne 

rozhlas. Tak se mohli o naprostém ztroskotání svých plánů dozvědět také únosci 

Hanse Martina Schleyera. Ti od samého začátku plánovali, že pokud by se nepodařilo 

vězně osvobodit, Schleyera zabijí.191  

Devatenáctého října pozdě odpoledne zavolala neznámá žena do tiskové 

agentury dpa a oznámila, že patří k RAF.192 Následně podala prohlášení: Hanns 

Martin Schleyer je mrtvý, po 43 dnech únosu ho třemi střelami do hlavy Frakce Rudé 

armády zabila a jeho tělo odvezla do francouzského Mülhausenu, tam si jej kancléř 

může vyzvednout.193 O několik hodin později byla Schleyerova mrtvola na 

ohlášeném místě v kufru auta skutečně nalezena.  

Prohlášení Frakce Rudé armády z 19. října končí větami194 „Boj teprve začal. 

Svobodu prostřednictvím ozbrojeného antiimperialistického boje.“ Rok 1977 skončil 

pro teroristy ve Spolkové republice Německo jasným neúspěchem. Všichni členové 

RAF, kteří se v září a říjnu 1977 aktivně podíleli na akci Schleyer, nebo ji alespoň 

podporovali, a tak na ní spolupracovali, byli v několika následujících letech zajati 

nebo při pokusu o zajetí zastřeleni.195  

 

3.4.  Frakce Rudé armády po ofenzívě roku 1977  

Po fatálním neúspěchu akcí Frakce Rudé armády během takzvané ofenzivy 1977 byla 

skupina výrazně oslabena. Nejen ve významu počtu členů, ale především jednotící 

myšlenky, hnací síly organizace.  

Hlavní kádry RAF, Baader, Ensslinová a Raspe, byly po smrti. Pokus o 

vynucení svých požadavků prostřednictvím únosů ať už vysoce postavené osoby, či 
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běžných občanů se nezdařil. Násilný rozměr akce, namířený prakticky proti 

komukoli, navíc od RAF odradil i dosud sympatizující příslušníky levice a nepočetná 

skupinka teroristů se tak ocitla zcela osamocená. Oproti tomu Spolková republika 

Německo a její političtí reprezentanti získali doposud nevídaný souhlas a podporu 

veřejnosti.196 Vítězství SRN během „německého podzimu 77“ ale zdaleka 

neznamenalo konec terorismu. Atmosféra v západním Německu byla prodchnuta 

akcemi RAF, hledáním viníků levicového terorismu, vzájemného obviňování 

jednotlivých politických stran, spisovatelů, teologů a novinářů za zavinění eskalace 

levicového radikalismu. Intenzivní pátrání po teroristech pokračovalo dál.  

Vedení skupiny i po neúspěšných akcích na podzim 1977 držela v rukou 

Brigitte Mohnhauptová, pobočníky jí byli Christian Klar, Sieglinde Hofmannová a 

Adelheid Schulzová.197 U bývalého člena nejužšího vedení Petera–Jürgena Boocka se 

vystupňovala drogová závislost, která výrazně omezovala šance Frakce Rudé armády 

na konsolidaci sil a realizaci dalších teroristických útoků.198 Již v květnu 1978 byl 

v Paříži zadržen člen vedení RAF Stefan Wisniewski, téměř ve stejnou dobu byli 

v Záhřebu dopadeni i Mohnhauptová, Boock, Hofmannová a další.199 Jugoslávské 

úřady je ale deportovaly do Jemenské lidově demokratické republiky, kde se skupina 

v táboře palestinských teroristů znovu připravovala na další útoky.200 

Frakce Rudé armády znovu zaútočila 25. června 1979, tentokrát se v Belgii 

pokusila o atentát na vrchního velitele sil NATO v západní Evropě Alexandra Haiga. 

Pod jeho vůz nainstalovala výbušninu, exploze ale nastala pozdě a Haig nebyl 

zraněn.201 Neúspěchy RAF pokračovaly v následujícím roce dopadením několika 

teroristů, Brigitte Mohnhauptová ale nehodlala boj vzdát a Frakce Rudé armády 

v roce 1981 zaútočila na americké vojenské letiště v německém Ramsteinu. Výbuch 

stokilové nálože zranil téměř dvacet lidí, nikdo však při útoku nezemřel. O několik 
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týdnů později spáchalo Komando Gudrun Ensslinové neúspěšný atentát na vrchního 

velitele amerických sil NATO v Evropě Fredericka Kroesena.202  

Frakce Rudé armády ztrácela příznivce, ale i samotní teroristé ji postupně 

opouštěli. Vystoupení z ilegálního uskupení ale s sebou neslo mnohé komplikace, a 

tudíž se pro „odpadlíky“ hledalo náhradní řešení. Nakonec se ukázala jako 

nejvhodnější spolupráce s východoněmeckým ministerstvem pro státní bezpečnost 

(Stasi).203 To osmi členům zajistilo novou identitu a v říjnu 1979 se stali oficiálně 

občany Německé demokratické republiky.204 

V malé míře se k RAF přidalo i několik radikálů, mezi nimi například z vězení 

v roce 1979 propuštěný člen první generace RAF Helmut Pohl. Dřívější sílu ale už 

skupina nezískala. Nová generace teroristů RAF vydala v květnu 1982 svůj jediný 

spis205 pod názvem „Guerilla, Widerstand und antiimperialistische Front“ (Guerilla, 

odpor a antiimperialistická fronta).206 Cílem tohoto konceptu207 bylo vytvořit jakousi 

druhou rovinu Frakce Rudé armády, fungující na základě sympatií s vedoucí linií 

teroristů a antiimperialismem, která by na základě domluvy s RAF prováděla 

militantní útoky.208 Brzy po vydání nového spisu ale dopadla německá policie 

v listopadu 1982 Mohnhauptovou, Klara a Schulzovou.209 Vedení Frakce Rudé 

armády, které ještě vycházelo z původních vazeb na zakládající členy této teroristické 

organizace, se tak ocitlo za mřížemi. Oslabená skupina, která se prokazovala 
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neobvyklou tvrdostí a brutalitou, spáchala v období od druhé poloviny 80. let až do 

roku 1991 dalších sedm atentátů, při kterých zabili deset lidí.210  

Na jaře 1992 vydala Frakce Rudé armády prohlášení nazvané „April – Papier“ 

(Dubnový leták), ve kterém se zřekla zabíjení. O rok později teroristé dostáli svému 

spisu a při detonaci novostavby věznice způsobili sice materiální škody, nikdo však 

nebyl zraněn.211 

Teprve před deseti lety, 20. dubna 1998, dostala zpravodajská agentura Reuter 

zprávu, ve které stálo: „Městská guerilla ve formě RAF je nyní jen historií.“212 Frakce 

Rudé armády tak po 28 letech existence oficiálně oznámila ukončení své činnosti. 

 

4. Mediální situace v Československu a Spolkové republice Německo 

a charakteristika sledovaných periodik 

4.1.  Mediální situace v Československu 

Po skončení druhé světové války vstoupilo Československo do nové éry, kterou 

určovala jeho příslušnost do sféry vlivu Sovětského svazu a začátek přechodu 

k socialistickému státnímu zřízení.  

Řízení tisku přešlo již v květnu 1945 pod správu ministerstva informací, které 

vedl Václav Kopecký, a tisk se tak dostal pod kontrolu KSČ.213 V poválečném 

Československu došlo k  obnově médií a jejich „očistě“ od kolaborantů. Vznikala 

nová periodika a obnovala se tradice některých předválečných listů.214 

 V březnu 1946 vznikl Svaz českých novinářů, který byl de facto kontrolován 

komunisty. Do února 1948 se ministerstvu informací podařilo centralizovat kontrolu a 
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regulaci médií a například prostřednictvím nedostatku novinového papíru omezit či 

zakázat vydávání nežádoucích listů.215 

Po únorovém komunistickém puči se média dostala zcela pod kontrolu 

komunistů, velice rychle byli ze Svazu novinářů vyloučeni systému nepohodlní 

novináři.216 Klíčové pozice v tisku i rozhlase okamžitě obsadila KSČ, aby se tak 

média mohla stát bezpečným a spolehlivým nástrojem realizace politiky jedné 

strany.217  

Média se stala prostředkem komunistické propagandy, pojem stranickosti se 

měl nadále stát nejdůležitějším rysem československého tisku. Sdělovací prostředky 

měly fungovat jako kolektivní agitátor, propagandista i organizátor společnosti.218 

V roce 1950 byl přijat zákon, podle kterého mohl být novinářem jen ten, kdo byl 

členem Svazu československých novinářů.219 Vedení státu tak mělo v ruce účinný a 

jednoduchý nástroj, jak regulovat a kontrolovat komu umožnit psaní a publikování 

v tisku.V roce 1953 byla v Československu usnesením vlády zavedena cenzura, 

prováděná a organizovaná byla prostřednictvím Hlavní správy tiskového dohledu.220 

Tato organizace, která kontrolovala veškerý mediální obsah, fungovala až do roku 

1966. Téhož roku byl přijat nový zákon, který upravoval tiskové poměry a po čtrnácti 

letech oficiálně legalizoval cenzuru. Novou cenzurní institucí se stala Ústřední 

publikační správa. 221 

V šedesátých letech společně s postupným všeobecným uvolněním poměrů 

začala přibývat nová periodika, významné byly především kulturní tituly.222 V roce 

1968 po odstoupení Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a 
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později i z postu prezidenta republiky docházelo k obsazování nejvyšších politických 

pozic proreformně orientovanými politiky. V dubnu byl vydán Akční program KSČ, 

který  vedle hlavních politickoekonomických témat řešil i otázku médií. Na konci 

června 1968 dokonce došlo v rámci pražského jara k uzákoněnému zániku cenzury.223 

V průběhu roku 1968 docházelo u tištěných periodik, která začala nabízet zajímavá a 

závažná témata, k nárůstu nákladu.224 

V srpnu ovšem přerušil tento vývoj vpád vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa a krátce po něm byla znovu zavedena cenzura. Ještě během prvního 

týdne po intervenci se média zcela vyvázala z reglementu KSČ a pracovala ve zcela 

svobodném režimu. Dostat média zpět pod naprostou kontrolu byl tedy jeden 

z hlavních požadavků interventů. Proto byla zrušena novela zakazující cenzuru a již 

v září 1968 byla zřízena nová instituce Úřad pro tisk a informace (ÚTI), která měla 

podobné úkoly jako dříve Hlavní správa tiskového dohledu.225 

K 1. lednu 1969 bylo státní zřízení Československa transformováno na 

federaci české a slovenské socialistické republiky, což se projevilo i na regulaci 

médií. Ze stávajícího ÚTI a jeho územní organizace SÚTI vznikly dva nové cenzurní 

úřady: Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI) a Slovenský úřad pro tisk a informace 

(SÚTI).226 V médiích byla spuštěna personální očista, prostřednictvím přeregistrace 

byli opět nepohodlní a nežádoucí novináři odstraněni ze svazu novinářů, bylo 

zakázáno vydávání řady zejména kulturních periodik.227 Rudé právo otisklo na jaře 

1969 dokument Slovo do vlastních řad, ve kterém signatáři odmítli reformy 

uplynulého roku a vyslovili se pro nastolení pořádku.228  

Od sedmdesátých let nastalo období tuhé normalizace, Český a Slovenský 

úřad pro tisk a informace vydávaly pokyny, o čem mohl tisk psát, opět přídělem 

papíru se reguloval rozsah jednotlivých titulů. Předběžná cenzura byla nenápadně, ale 

o to účinněji nahrazena autocenzurou jednotlivých šéfredaktorů a novinářů, kteří sami 
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nesli odpovědnost za to, co zveřejňovali.229 Normalizační média byla poznamenána 

důrazem na propagandu a také odchodem řady zkušených novinářů.230 

V sedmdesátých letech se lidé stáhli do soukromí, nastal obrovský rozmach 

chalupaření a rozvoj nejrůznějších zájmů, ke kterým vznikaly a vycházely i 

odpovídající zájmové tituly. 

V druhé polovině sedmdesátých let došlo k postupnému sjednocení disentu, 

který v roce 1977 v Prohlášení Charty 77 požadoval dodržování lidských a 

občanských práv v Československu. Ačkoli text Charty normalizační média 

nezveřejnila, rozpoutala proti ní rozsáhlou hysterickou kampaň, jejíž součástí byla i 

tzv. anticharta, která měla za úkol zdiskreditovat signatáře provolání Charta 77.231  

Během období normalizace fungovala v Československu jakási dvojí 

společnost: velká část obyvatel se stala pasivní „mlčící většinou,“ která proti režimu 

nijak nevystupovala, zároveň jej ale ani nepodporovala a především mu nevěřila. 

Vedle této oficiální existovala ještě alternativní společnost, opoziční neorganizované 

skupiny obyvatel, kteří se projevovali zejména prostřednictvím samizdatu, prováděli 

ale také happeningy, koncerty, výstavy a podobně.232 Přičemž tyto občanské 

iniciativy spojoval především odpor vůči normalizačnímu režimu a touha po 

svobodné tvorbě.233 

 

4.2. Mediální situace ve Spolkové republice Německo 

Po druhé světové válce byl život v Německu určován vojenskými vládami 

okupačních zemí. To se samozřejmě týkalo i řízení médií, kterým spojenci přikládali 

velký význam a uvědomovali si jejich sílu při demokratizaci Německa.   

 Okupační mocnosti chtěly vytvořit nový německý tisk, který by byl spolehlivý 

a který by neměl žádné vazby na tiskovou  tradici třetí říše. Tisk z té doby byl 

zakázán a lidé, kteří v něm byli nějak zodpovědně činní už neměli mít nikdy povolen 
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přístup do médií.234 Vydávání novin po roce 1945 tak bylo vázáno na licence, které 

mohly získat jen ty osoby, jež prokazatelně nebyly za války v NSDAP či 

sympatizanty s nacisty.235 Rozdílný přístup probíhal v západních okupačních zónách 

Velké Británie, Francie a USA a ve východní zóně, která byla pod kontrolou 

Sovětského svazu. V té začaly být noviny vydávány jako první, Sověti postupovali 

systémem přídělu licencí. V jejich zóně ovšem licence nemohly získat jednotlivci, ale 

pouze politické strany a masové organizace.236 V západních zónách nastal nejprve po 

konci války dočasný, několikaměsíční zákaz vycházení tisku.237 Jako první udělili 

licenci k vydávání tisku Američané, a sice na konci července 1945 sedmi novinářům, 

kteří vzápětí 1. srpna vydali první číslo nového listu Frankfurter Rundschau.238 Další 

v udělení licence byli na přelomu září a října 1945 Francouzi a jako poslední povolili 

ve své zóně německý tisk Britové v lednu 1946.239  

 Během prvních poválečných let byl německý tisk pod kontrolou a následnou 

cenzurou vojenských okupačních vlád, noviny vycházely kvůli nedostatku papíru 

v omezeném rozsahu a jen několikrát týdně. Publikované materiály pocházely 

převážně z agentur okupačních zemí, takže obsah novin byl jimi de facto určován.240  

 Systém licencovaného tisku byl ukončen v roce 1949241 společně se vznikem 

Spolkové republiky Německo. V Základním zákoně (ústavě) byla garantována 

svoboda informací a projevu a zakotvena byla i nepřípustnost cenzury.242 Zrušení 

licenční povinnosti vedlo během krátkého období po vzniku západního Německa k 

prudkému nárůstu zakládání nových titulů. K vydávání tisku se vrátila řada dřívějších 

vydavatelů s tradičními tituly a v průběhu několika měsíců se na trhu objevilo několik 
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238 PÜRER – RAABE, s. 98. Srovnej: [http://www.fr-
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roku 1990. STÖBER, s. 153.  
242 PROKOP, Dieter.: Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum 
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stovek nových novin. Tento masivní nárůst vyvolal na západoněmeckém tiskovém 

trhu silný konkurenční boj.243 Ten pak postupně vedl k hojným fůzím novin a také k 

posílení lokálního tisku, který se stal jakýmsi poznávacím znamením 

západoněmeckého tiskového trhu.244  

 Během 50. let docházelo k potlačování komunistického tisku, což umožňovaly 

zákony proti publikacím ohrožujícím stát.245 V roce 1954 vznikl Spolkový svaz 

vydavatelů novin, který měl za úkol chránit svobodu a nezávislost tisku.246 Během 

následujících přibližně dvaceti let nastalo tzv. období koncentrace, kdy došlo k 

výraznému snížení počtu titulů a zároveň k posílení pozic těch novin, které uspěly. 

Jako nejlepší příklad to lze dokumentovat nakladatelstvím Axel Springer, které se 

svými tituly jako Bild, Welt a Berliner Zeitung ovládalo více než 30 procent 

západoněmeckého tiskového trhu.247  

 V 60. letech západoněmecký tisk ovládlo období mediálně politických afér, 

které ve svém důsledku přispěly k etablování stále kritičtější a demokratičtější 

společnosti.248 Zatímco někteří žurnalisté sledovali skandály, konzervativní síly ve 

vládě a společnosti podporovali národní, antikomunistický konsens. Proti této 

tendenci se ale od poloviny 60. let konsolidovala tzv. nová levice a studentské hnutí. 

Na jedné straně tak stála dobově kritická média jako Stern, Spiegel, Die Zeit, nově se 

objevil také významný komunisticky orientovaný časopis konkret, který nabízel 

základnu pro příznivce levice. Na druhém pólu pak byla konzervativní média, 

především tituly z nakladatelství Axel Springer, která se do konce 60. let posunula 

výrazně doprava a představovala konzervativně-nacionální směr.249  

Konkurenční boj velkých mediálních domů na přelomu 60. a 70. let oslaboval 

menší média a mohl vést k unifikaci tisku. Spolková vláda ovšem chtěla udržet jeho 

rozmanitost, a tak vydala v roce 1972 Memorandum k hospodářské situaci 
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německých deníků, které menším listům nabízelo daňové a další zvýhodnění 

například ve formě půjček pro tiskové vydavatele.250 

Ještě po celá 70. léta se v podobě a orientaci tisku zprostředkovaně 

projevovalo protestní hnutí konce 60. let. Výrazný vliv na to měli samotní novináři, 

protože velká část pocházela z řad aktérů protestního hnutí. Po jeho rozpadu přešli 

někteří aktivisté do mediální sféry, neboť žurnalistické povolání pro ně bylo díky 

možnosti zprostředkovaného politického působení atraktivní. Z dobových průzkumů, 

které proběhly v 70. letech, vyplývá, že většinu novinářů vázaly k jejich povolání 

výslovně politické motivy.251 Od poloviny 70. let se západoněmecká mediální krajina 

dalekosáhle ustálila, jedinou výraznější výjimku zde představoval jen vznik nového 

deníku die tageszeitung, známého také pod zkratkou taz. 252 Kromě tohoto případu ale 

výraznější změny v 70. letech v západoněmecké mediální scéně nenastaly a díky 

kooperaci mezi jednotlivými vydavatelstvími se dlouhodobě upevnilo rozdělení 

trhu.253 

 

4.3.  Rudé právo – charakteristika deníku 

List Rudé právo (RP) začal vycházet v roce 1920,254 během druhé světové války byl 

zakázaný a vycházel v ilegalitě. Po skončení války navázal na předválečnou linii a 

jeho vydávání pokračovalo. Rudé právo bylo ústředním tiskovým orgánem 

Komunistické strany Československa, což dokládalo i na své titulní straně, a jako 

takové představovalo klíčový propagandistický a ideologický nosič postojů strany.255 

Díky přímé vazbě na mocenské centrum země se Rudé právo stalo po únoru 1948 

hlavním a nejdůležitějším médiem v Československu.256 Jeho zřejmá preference ze 
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strany státu se reflektovala i v jeho podpoře: v letech 1948 až 1989 dosahoval 

nejvyššího nákladu tisku v Československu, který se trvale (vyjma konce 60. let) 

pohyboval nad 1 milionem výtisků.257 

 Vedení listu spočívalo v rukou členů nejvyšších stranických orgánů, které 

zaručovaly ideovou neomylnost deníku a umožňovali vedení systematických kampaní 

namířených proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli.258 

Ve sledovaném období vycházelo Rudé právo denně kromě neděle v rozsahu 

osmi stran a jeho šéfredaktorem byl Oldřich Švestka. Zástupci šéfredaktora byli 

Zdeněk Hoření, Vladimír Gerloch, František Ryba a Antonín Zázvorka.  

Ke stabilní struktuře Rudého práva neodmyslitelně patří na titulní straně 

rozsáhlý ideologický úvodník, komentáře a další hodnotící texty následují i na 

ostatních stranách. Rudé právo věnovalo prostor i reakcím a dopisům čtenářů či 

pracovních kolektivů, které potvrzovaly a korespondovaly s ideologickou linií listu. 

V oblasti zahraničí a zahraniční politiky věnovalo RP prostor především státním 

návštěvám zejména spřátelených socialistických zemí. Pokud se jednalo o 

zpravodajství ze Západu, byly články z této oblasti zpravodajsky suché a nepříliš 

čtivě psané. Rudé právo přitom přetiskovalo agenturní zprávy ČTK, která měla 

výsadní právo na distribuci zpravodajství zahraničních agentur a fungovala jako 

dodavatel zahraničních zpráv.259 Velice často byly publikována doslovná znění 

projevů nejvyšších představitelů moci či přetisky mezistátních smluv.  

První tři strany deník sledoval a informoval převážně o dění 

v Československu, na následujících stranách byla otiskována krátká inzertní rubrika 

nabízející volná pracovní místa, několik seznamovacích inzerátů a kulturní rubrika 

listu. Dvě předposlední strany se věnovaly zahraničním tématům, u kterých nechybí 

„vysvětlující“ komentář. Poslední strana listu přinášela informace ze sportu.  

Během sledovaného měsíce se Rudé právo věnovalo s největší intenzitou 

zemědělství a sklizni, která měla pravidelně prostor (nejen) na titulních stranách 

deníku.  
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4.4. Frankfurter Rundschau – charakteristika deníku 

List Frankfurter Rundschau (FR) byl první deník, který začal vycházet po skončení 

druhé světové války v západních zónách Německa. Jeho první číslo bylo vydáno 1. 

srpna 1945.260 Sedm zakládajících novinářů, kteří společně sdíleli post šéfredaktora, 

bylo socialistického, komunistického a levicově katolického politického přístupu. 

Frankfurter Rundschau se od počátku své existence orientoval a prezentoval jako 

levicově liberální  list.261 

 Mluvčí redakce se cítili svázáni s myšlenkou sociálního státu a dodržování 

lidských práv, což se projevovalo i na tématech a jejich zpracování redaktory 

Frankfurter Rundschau.262 Frankfurter Rundschau se snažil profilovat jako finančně i 

myšlenkově nezávislý, ale ne neutrální deník,263 který se věnoval dlouhodobé kritice 

reflektující třetí říši a který usiloval o podporu demokracie bez jakéhokoli vměšování 

se totalitárního smýšlení.264 Svou nezávislost deklaroval na titulní straně každého 

vydání, je kde pod názvem listu výrazně uvedeno „nezávislý deník.“ 

Ve sledovaném období vycházel Frankfurter Rundschau denně kromě neděle. 

Jeho šéfredaktorem a předsedou redakčního vedení byl Werner Holzer. Zástupci 

šéfredaktora byli Hans-Herbert Gaebel, Horst Wolf a vedoucím služby byl Georg 

Herda.  

Frankfurter Rundschau nevycházel ve vždy stejném rozsahu, výtisky od 

pondělí do pátku obsahovaly ve sledovaném období minimálně 20 nejvíce 28 stran, 

včetně zemské přílohy.  

Deník Frankfurter Rundschau přinášel na prvních dvou stranách nejnovější 

zpravodajství, třetí strana obsahovala komentáře, případně i rozsáhlejší reportáže. Na 

dalších třech stranách  byly publikovány zprávy z domova i zahraničí a hospodářská 

rubrika. Jedna strana pod názvem fejeton byla určena obsáhlým textům odborníků 
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k aktuálním tématům. Sportovní rubrice byly určeny většinou tři strany. Následující 

strana přinášela informace o televizním a rozhlasovém programu. Na dalších 

přibližně pěti stranách byla vydávána zemská příloha, dvě až tři následující strany 

byly určeny pro inzerci. V některých vydáních byla otištěna i vícero celostránkových 

reklam. Poslední strana vydání Frankfurter Rundschau ve všední den byla určena 

rubrice z celého světa.  

Sobotní vydání byla značně obsáhlejší, měla 88 stran, z nichž 6 stran patřilo 

víkendové příloze listu. Sobotní vydání bylo vedle magazínu tak obsáhlé kvůli 

inzerci, jež zabírala okolo 50 stran deníku.   

Ve sledovaném měsíci byly hlavním tématem Frankfurter Rundschau 

teroristické únosy, vnitropolitické napětí a diskuse, jež se odvíjely od teroristických 

akcí a terorismu samotného jakožto fenoménu tehdejšího západního Německa.  

 

5. Metodologická a teoretická východiska práce 

5.1.  Výzkumné otázky 

Pro tuto práci si stanovuji výzkumný záměr jako zmapovaní, sběr a utřídění materiálu 

s cílem zjistit jeho základní charakteristiky a porovnat přístup k tématu v obou 

sledovaných periodicích. Pokouším se zpracovat odpověď na dvě základní výzkumné 

otázky: 

1] v jakém rozsahu sledovaný německý a český deník o událostech Německého 

podzimu 1977 referoval? 

2] Jak se lišil tematický rámec obou deníků při referování o těchto událostech? 

 

5.2.  Výběr materiálu a základní postupy práce 

Metodou předkládané práce je v prvním kroku především sběr a komplexní rešerše 

pramenného materiálu a recepce sekundární literatury, v druhém kroku pak utřídění 

materiálu a jeho analýza za použití jednoduchých kvantitativních metod.  

a) rešerše literatury a sběr materiálu 

Sleduji obsah deníků Rudé právo a Frankfurter Rundschau za období 1. říjen 1977 až 

31. říjen 1977 a publikování materiálů souvisejících s akcemi levicové teroristické 

organizace Frakce Rudé armády. Zvoleno je toto období, protože v říjnu 1977 



vyvrcholily aktivity Frakce Rudé armády. Již 5. září byl unesen průmyslník Hans 

Martin Schleyer, což sice nespadá do sledovaného měsíce, ale jelikož byl v zajetí 

držen a později zavražděn v říjnu 1977, podepsala se i tato událost na charakteru a 

obsahu publikovaných textů. Sledovat předcházející či  případně následující časové 

období okolo zvoleného měsíce by bylo sice možné, považuji je ale za méně 

přínosné, protože právě v říjnu vyvrcholila aktivita západoněmeckých levicových 

teroristů a zároveň byl rozsah jejich akcí v tomto období velmi rozsáhlý a netýkal se 

pouze vnitroněmeckých záležitostí. Na základě konzultací považuji zvolený vzorek za 

reprezentativní a postačující.  

K hlavním událostem tzv. německého podzimu 1977, které proběhly právě ve 

sledovaném měsíci říjnu patří nejprve zákon o zabraňování kontaktu vězněných 

teroristů s okolím, který byl přijat 2. října. O jedenáct dní později došlo k únosu 

západoněmeckého letadla Landshut společnosti Lufthansa s desítkami pasažérů a 

posádkou na palubě. Dvě zřejmě nejvýznamnější události se pak udály 18. října, kdy 

bylo nejprve krátce po půlnoci osvobozeno unesené letadlo Landshut a následně byli 

v ranních hodinách nalezeni tři mrtví teroristé ve svých celách ve stuttgartské věznici 

Stammheimu. O den později pak západoněmecká policie nalezla mrtvolu Hannse 

Martina Schleyera. 

Tímto dnem ale sledování vybraných periodik nekončím, protože s nalezením 

těla Hannse Martina Schleyera nekončí aktivity Frakce Rudé armády a informování o 

teroristech. Média právě v následujících dnech přinášela se zpožděním další 

doplňující informace. A to z důvodů, že ve Spolkové republice Německo bylo až po 

nalezení Schleyerova těla zrušeno informační embargo a Rudé právo postupovalo 

v informování pomaleji a s větším časovým odstupem od událostí zveřejňovalo 

relevantní texty.  

 

b) kompletní rešerše relevantních textů, kterou přikládám v příloze práce, která slouží 

k utřídění materiálu za použití jednoduchých kvantitativních metod.  

Zpracovávám relevantní texty, které byly ve sledovaném období publikovány 

deníky Rudé právo a Frankfurter Rundschau. V tomto titulu sleduji hlavní část 

deníku, která byla společná pro celé Německo a stránkovým rozsahem je srovnatelná 

s Rudým právem. Regionální části i další přílohy do rešerše nezahrnuji. Ve 

Frankfurter Rundschau tedy sleduji strany 1 až 12 a v Rudém právu strany 1 až 8, to 

znamená obsah celého deníku.  



 

V obou denících sleduji textový i obrazový materiál. Pro textové materiály používám 

termín příspěvek, pod který zahrnuji všechny žánry relevantních publikovaných textů. 

Žánrová skladba textových příspěvků je rozčleněna podle kritérií, která volím na 

základě studia literatury teorie žurnalistiky, do  kategorií 1) zpráva, 2) komentář, 3) 

rozhovor, 4) reportáž a 5) komuniké.265 Sledován je i obrazový doprovod, kterým 

jsou míněny fotografie, které jsou redakčního, agenturního či jiného původu.   

 

Autorství příspěvků je sledováno a rozčleněno do kategorií 1) agenturní původ, 2) 

redakční materiál označený zkratkou autora, 3) redakční materiál označený celým 

jménem autora či 4) bez označení. U některých příspěvků je uvedeno více zdrojů, 

případně pod jedním titulkem jsou otištěny kratší tiskové materiály od několika 

autorů. Z tohoto důvodu jejich součet neodpovídá celkovému počtu příspěvků.  

 

c) na základě takto utříděného materiálu se pokouším odpovědět na základní 

výzkumné otázky, které jsou již uvedeny výše. 

Sebraný a utříděný materiál slouží k zobecnění a závěru, ve kterém je shrnuto 

množství relevantních publikovaných příspěvků a jejich základní charakteristiky 

v obou denících a ve kterém je porovnán přístup ke sledovanému tématu v těchto 

periodikách.  

 

d) na příkladu analyzovaného referování o teroristických činech levicových 

organizací se pokouším poukázat na odlišné ideové základy působení médií. 

V práci uvádím příklady a původní ukázky z relevantních příspěvků, které mají 

dokumentovat a prokázat zjištěný přístup obou vybraných periodik ke sledovanému 

tématu a doložit rozdílné působení médií v totalitním a demokratickém státním 

systému.  

 

                                                
265 Žánrové utřídění a uvádění žurnalistických pojmů vychází z definic a teoretických výkladů 
následujících publikací:  

Kolektiv autorů: Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum  2005.  

OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan. a kol: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri 
2002.  

 



6. Analýza 

6.1.  Rudé právo 

Během sledovaného období 1. až 31. října 1977 otisklo Rudé právo 21 relevantních 

příspěvků, z nichž jeden byl rozdělen do dvou částí, otištěn byl tedy na dvou stranách. 

Nejvíce příspěvků otisklo Rudé právo 19. října, kdy publikovalo tři relevantní 

příspěvky. Ve dvanácti dnech sledovaného období neotisklo Rudé právo žádný 

relevantní příspěvek.266 

 

Příspěvky pocházely převážně z agenturního servisu České tiskové kanceláře. Značka 

ČTK se objevila u 14 příspěvků. Ve zde sledovaném období publikovalo Rudé právo 

8 relevantních příspěvků označených zkratkou autora. U dvou příspěvků bylo 

uvedeno celé jméno pisatele. Pouze jeden příspěvek byl otisknut zcela bez označení 

autora či jiného zdroje.267  

Rudé právo publikovalo ke sledovanému tématu zejména zprávy. 

Zpravodajský charakter mělo 15 otištěných příspěvků. Následují komentáře, tomuto 

žánrovému zařazení  odpovídá 5 relevantních příspěvků. Jeden z publikovaných 

příspěvků byl proveden formou rozhovoru. Rudé právo nezveřejnilo během 

sledovaného měsíce žádnou relevantní reportáž ani komuniké, stejně tak neotisklo 

žádný obrazový materiál.  

 

Rudé právo se ve svých příspěvcích o událostech okolo Frakce Rudé armády vyhýbá 

používání oficiálního názvu skupiny. To se objevilo v Rudém právu pouze jednou, a 

sice 29. října. Název ovšem nebyl přeložen do češtiny, a tak se čtenáři dozvěděli 

„jen“ o Rote Armee fraktion. „Zahraniční agentury uvádějí, že v pátek dopoledne se 

v telefonátu listu Het Parool k únosu přihlásila západoněmecká teroristická 

organizace Rote Armee fraktion (RAF), která unesla a později zavraždila předsedu 

západoněmeckých zaměstnavatelů Hanse-Martina Schleyera.“268 V ostatních 

                                                
266 Rudé právo nepublikovalo žádný relevantní příspěvek v těchto dnech: 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 12., 
18., 26., 28. a 31. října 1977.  
267 U některých příspěvků je uvedeno více zdrojů, tudíž součet příspěvků podle zdroje neodpovídá 
celkovému počtu relevantních příspěvků. Viz metodologie s. 50.  
268 Viz [ČTK]: Po Schleyerovi holandský milionář. In Rudé právo. Ročník 58, č. 256, ze dne 29. 10. 
1977, s. 7.  



příspěvcích používá Rudé právo označení anarchisté, teroristé, Baaderova skupina či 

dobrodruzi.  

Rudé právo věnuje nejvíce pozornosti ze sledovaných událostí únosu 

západoněmeckého letadla Landshut společnosti Lufthansa. Téměř výhradně však o 

tomto únosu informuje v porovnání, či alespoň s připomenutím únosů 

československých letadel na Západ.269 U devíti příspěvků, teda bezmála poloviny 

všech publikovaných relevantních textů, dochází k takovéto komparaci. Rudé právo 

však nezůstává pouze u srovnání, dochází i na kritiku rozdílného přístupu vlády 

Německé spolkové republiky k těmto čs. únosům a únosu Landshutu. „Tisk NSR na 

pozadí únosu letadla Lufthansy široce komentuje letecké pirátství a terorismus. (…) 

Většina listů samozřejmě ani v nejmenším nepřipouští, že i německá spolková 

republika mohla mít vinu na leteckém terorismu tím, že  letecké piráty nevydává do 

zemí, kde se zločinu dopustili, ale dokonce jim uděluje „politický azyl.“ 270  

Ve stejném přístupu se pokračuje na stránkách Rudého práva i v dalších příspěvcích. 

„Dramatické epizody kolem únosu letadla Lufthansy se staly středem pozornosti 

světové veřejnosti, ale západní tisk cudně mlčí o drastickém únosu čs. letadla. A 

přitom pirátský čin Ťoupalíka a jeho družky je přece stejným zločinem jako únos 

západoněmeckého letadla. V obou případech byly ohroženy životy desítek 

cestujících.“271 

 

Další významný tematický celek tvoří příspěvky, v nichž Rudé právo informuje o 

současné vnitropolitické situaci v NSR, která je určována teroristickými událostmi. 

Rudé právo se v této souvislosti věnuje problému obviňování levice za původ a 

podporu terorismu. Informuje především o snahách pravice zakázat Německou 

                                                
269 Nejnovější případ únosu čs. letadla na Západ, konkrétně do NSR, se udál během sledovaného 
období 11. října 1977, kdy dva českoslovenští občané Vlastimil Ťoupalík a Růžena Vlčková donutili 
letoun na cestě z Karlových Varů do Prahy změnit směr a přeletěli do Frankfurtu nad Mohanem. Aniž 
by ohrozili ostatní cestující, dobrovolně se vydali do rukou tamních úřadů s žádostí o politický azyl.  

Viz [pý] [jl] [ČTK]: Účinnost mezinárodní spolupráce. In Rudé právo. Ročník 58, č. 248, ze dne 20. 
10. 1977, s. 7.  

a [Hermann Lammert] CSSR Flugzeug nach Frankfurt entführt. Luftpiraten ergaben sich den 
Behörden. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 237, ze dne 12. 10. 1977, s. 1. 
270 Viz [zr] [ČTK]: Únos pokračuje. Letadlo západoněmecké společnosti Lufthansa se v neděli 
přemístilo do Adenu. In Rudé právo. Ročník 58, č. 245, ze dne 17. 10. 1977, s. 6. 
271 Viz [jl] [vh] ČTK]: Dvojí loket vůči únoscům. Jakou morálkou se řídí NSR? Mlčení v případě 
čs.vzdušných pirátů. Naše žádost o vydání je oprávněná. In Rudé právo. Ročník 58, č. 249, ze dne 21. 
10. 1977, s. 7. 



komunistickou stranu (NKS) a pomíjí ostatní skupiny, které byly v západním 

Německu nařčené ze sympatií a podpory terorismu. Ve sledovaném období otisklo 

Rudé právo i rozhovor s Güntherem Weissem z vedení NKS. Rudé právo 

charakterizuje situaci v západním Německu následujícím způsobem: „V souvislosti 

s únosem [Hanse-Martina Schleyera, doplnila P. F.] dostává vnitropolitické napětí 

v NSR ráz „protiteroristické hysterie“. Ta sahá od volání po „tvrdém a rázném 

postupu“ přes pomlouvání inteligence jako „duchovního zázemí terorismu“ až ke 

kampani proti pokrokovým a demokratickým silám s požadavkem zakázat Německou 

komunistickou stranu.“ 272 I v dalších příspěvcích věnuje Rudé právo prostor 

Německé komunistické straně. „Ultrapravicové síly v NSR se snaží využít 

teroristických akcí k rozpoutání kampaně proti levicovým silám, především proti 

Německé komunistické straně.“ 273  

 

Rudé právo na počátku sledovaného období informovalo také o přijetí zákona, který 

zamezoval kontakt vězňů obviněných z terorismu. V příspěvku je uvedena 

skutečnost, že: „Vězňové odsouzení za různé teroristické činy však byli prakticky 

izolováni již dříve.“ 274 O tom se v té době západním Německu vedly nanejvýš 

diskuse, v tamním tisku však takové tvrzení nemělo prostor.  

Na stránkách Rudé práva si osvobození letounu Lufthansy „vybojovalo“ místo 

na titulní straně. V příspěvku je vyzdvihnuta role somálských sil při osvobození 

letadla na úkor západoněmecké speciální jednotky. „Somálské bezpečnostní síly ve 

spolupráci se zvláštní jednotkou příslušníků západoněmecké pohraniční stráže 

osvobodily o půlnoci na úterý všechny cestující a posádku letadla západoněmecké 

společnosti Lufthansa na letišti v Mogadišu.“ 275  

Ačkoli Rudé právo informovalo o tak zásadní události, jakou bylo úmrtí třech 

teroristů ve Stammheimu, nezískala si tato šokující informace místo v žádném titulku 

některého z relevantních příspěvků v Rudém právu. Informace o úmrtích teroristů 

                                                
272 Viz [ČTK]: Růst vnitropolitického napětí v NSR. In Rudé právo. Ročník 58, č. 234, ze dne 4. 10. 
1977, s. 7. 
273 Viz [ČTK]: Využívají terorismu k útoku na levici. In Rudé právo. Ročník 58, č. 240, ze dne 11. 10. 
1977, s. 7. 
274 Viz [ČTK]: Růst vnitropolitického napětí v NSR. In Rudé právo. Ročník 58, č. 234, ze dne 4. 10. 
1977, s. 7.  
275 Viz [ČTK]: Všichni cestující osvobozeni. Tři únosci zastřeleni, čtvrtý zraněn, Předseda NKS H. 
Mies vyzývá komunisty a sociální demokraty na obranu demokracie v SRN. In Rudé právo. Ročník 58, 
č. 247, ze dne 19. 10. 1977, s. 1 a 7.  



v jejich celách odpovídají výsledkům vyšetřování, v příspěvcích RP se tak o úmrtích 

píše jakožto o sebevraždách, avšak specifické jazykové prostředky, náznak ironie a 

nedůvěry a poměrně hodně prostoru věnované tomuto problému vybízejí 

k pochybnostem, že teroristé možná přeci jen sebevraždy nespáchali a vinu za jejich 

smrt má někdo jiný. Taková pochybnost však není v žádném z příspěvků Rudého 

práva vyjádřena přímo. „V oficiální zprávě o pitvě mrtvých se tvrdí, že spáchali 

sebevraždu. Obhájci obžalovaných, kteří se pitvy zúčastnili, však ve středu na tiskové 

konferenci v Bonnu vyjádřili o této verzi vážné pochybnosti: jeden z nich hovořil 

otevřeně o vraždě a poukazoval na to, že např. Baader zemřel ranou do týla, což si 

sotva mohl přivodit sám.“276 

Rudé právo stručně informovalo i o smrti Hannse Martina Schleyera, kterého 

nazývá „nelítostným zastáncem kapitalistických zájmů proti požadavkům 

dělnictva,“277 v noticce uvedené až v samém závěru příspěvku složeného z vícero 

kratších zpráv.  

Stejně tak nevynechalo Rudé právo informaci o vlně násilných útoků 

v zahraničí na západoněmecké společnosti a osoby, které nastaly po úmrtích třech 

teroristů ve Stammheimu. V příspěvku korespondenta RP z Paříže Zdeňka Porybného 

se ovšem píše jen o násilí ve Francii, žádné další země nejsou uvedeny. Autor navíc 

přechází do útoku a cituje z francouzského tisku, podle nějž by Baader a ostatní měli 

svůj boj obrátit proti utlačující Německé demokratické republice. Autor příspěvku v 

RP to vykládá jako výzvu k vraždění v NDR. „Kdyby se Baaderova skupina,“ píše 

Journal du Dimanche, „neponořila do křečovitého šílenství, musela by si všimnout, že 

hned vedle, v části v její vlasti (!), je skutečně utlačující společnost – komunistické 

východní Německo.“ (…) Jinými slovy, francouzský tisk vyzývá teroristy, aby vraždili, 

unášeli letadla, roznášeli teror – ne však v NSR, ale po NDR. Jinak si jeho slova 

skutečně nelze vysvětlit.“ 278 

Rudé právo věnovalo pozornost příčinám a kořenům terorismu v Německu, 

které bez zaváhání vysvětluje jako „výplod nemocné společnosti.“279 V příspěvcích, 

ve kterých se píše o této problematice, je zřejmá jednoznačnost přístupu RP a jistota, 
                                                
276 Viz [pý] [jl] [ČTK]: Účinnost mezinárodní spolupráce. In Rudé právo. Ročník 58, č. 248, ze dne 20. 
10. 1977, s. 7. 
277 Viz [dra]: Terorismus není třídní boj. In Rudé právo. Ročník 58, č. 249, ze dne 21. 10. 1977, s. 7. 
278 Viz [Porybný, Zdeněk]: Dobří a špatní teroristé. In Rudé právo.Ročník 58, ze dne 25. 10. 1977, č. 
252, s. 7. 
279 Viz [dra]: Sociální kořeny terorismu. In Rudé právo. Ročník 58, č. 256, ze dne 29. 10. 1977, s. 7. 



kdo a co má terorismus na svědomí a měl by nést za něj odpovědnost. RP píše o 

studentských bouřích v západním Německu na konci 60. let a vyvozuje: „Tehdy se 

mezi studenty zrodilo heslo, že „násilí je třeba potírat násilím.“ Ti, kteří toto heslo 

vydali, pocházeli vesměs z blahobytných rodin. Rozešli se se společností, z které vzešli 

a pro kterou našli jen opovržení. Stejné opovržení však měli i pro denní zápasy 

pracujících. Toto schizofrenní postavení jejich osobností jim neumožnilo pochopit 

zákonitosti třídního boje a přivedlo je na scestí individuálního teroru.“280 

V Rudém právu došlo i na kritiku teroristů v západním Německu, a sice 

v následující souvislosti. „Terorismus nemá nic společného s bojem dělnické třídy, ať 

už se maskuje jakýmikoli rádoby levicovými hesly.“281 Rudé právo ve svých 

příspěvcích levicový terorismus odsuzuje nejen pro něj (jakožto násilí) samotný, ale 

důraz klade na kritiku kvůli jeho vlivu na posílení pozic pravice. „V psychóze 

strachu, kterou tyto zločinné akce vyvolaly v západoněmecké veřejnosti, se pravicové 

kruhy CDU/CSU pokoušejí rozviřovat protikomunistické nálady, k čemuž se jim 

nesmírně hodí to, že teroristé se vydávají za „revolucionáře“, používají 

pseudorevoluční frazeologie a dokonce i zneužívají emblémů komunistického hnutí.“ 
282  

V závěru měsíce přineslo Rudé právo informaci o únosu holandského 

milionáře Mauritie Caransy, ke kterému se přihlásila Frakce Rudé armády. Pouze 

v této zprávě otisklo RP oficiální název skupiny.283 

 

6.2.  Frankfurter Rundschau 

Během sledovaného období 1. až 31. října 1977 otiskl Frankfurter Rundschau 199 

relevantních příspěvků, z nichž 23 bylo rozděleno do dvou částí, otištěny byly tedy na 

dvou stranách. Nejvíce příspěvků otiskl Frankfurter Rundschau 19. října, kdy 

publikoval 31 relevantních příspěvků. Nejméně jich naopak otiskl 4. října, a sice jen 

jeden příspěvek. 

 
                                                
280 Viz [dra]: Sociální kořeny terorismu. In Rudé právo. Ročník 58, č. 256, ze dne 29. 10. 1977, s. 7. 
281 Viz [dra]: Terorismus není třídní boj. In Rudé právo. Ročník 58, č. 249, ze dne 21. 10. 1977, s. 7. 
282 Viz [Douděra, Karel]: Komu slouží terorismus. In Rudé právo. Ročník 58, č. 247, ze dne 19. 10. 
1977, s. 7. 
283 Viz výše; Viz [ČTK]: Po Schleyerovi holandský milionář. In Rudé právo. Ročník 58, č. 256, ze dne 
29. 10. 1977, s. 7. 



Frankfurter Rundschau využilo u 149 příspěvků tiskové agentury, jednalo se přitom o 

západoněmeckou agenturu dpa, francouzskou AP, britskou Reuter, západoněmeckou 

křesťanskou agenturu KNA a americkou agenturu UPI. U 67 příspěvků bylo uvedeno 

celé jméno autora, někdy doplněné o informaci, že se jedná o zahraničního 

korespondenta FR. Ve sledovaném období publikovalo Frankfurter Rundschau 56 

příspěvků, u nichž byla uvedena autorská zkratka. U dvou příspěvků nebyl uveden 

jejich zdroj. 284  

 Většina relevantních příspěvků ve Frankfurter Rundschau byla 

zpravodajského charakteru, FR publikovalo ve sledovaném období 145 zpráv. 

Komentářů otisklo Frankfurter Rundschau 23. Podobný prostor byl věnován i 

přetiskům oficiálních vyjádření a komuniké, těch bylo vydáno 19. Frankfurter 

Rundschau sledoval informoval o sledovaných událostech i prostřednictvím reportáží, 

kterých publikoval 10. Nejméně se objevovaly rozhovory, které ve sledovaném 

období vyšly pouze dva. Zajímavý a výjimečný úkaz je přetištění třech bleskových 

hlášení tiskové agentury dpa, které byly otištěny v doslovném znění a graficky se 

zřejmě jednalo o fotografie bleskových hlášení dpa.285 Během vyhrocení 

teroristických akcí otiskoval FR několikrát jednoduché chronologie událostí. 

 Frankfurter Rundschau využívalo i obrazového materiálu, ve sledovaném 

období publikovalo 61 fotografií, z nichž 45, tedy více než polovina byly jednoduché 

portréty či policejní snímky hledaných osob, o kterých se v některém z textových 

příspěvků na stejné straně psalo.  

 

Frankfurter Rundschau pečlivě sledoval a referoval o všech významných událostech, 

které nastaly v souvislosti s Frakcí Rudé armády. Na počátku měsíce informoval o 

přijetí zákona, který zamezoval kontaktu vězňů obviněných z terorismu s okolím. 

                                                
284 U některých příspěvků bylo uvedeno více zdrojů, případně pod jedním titulkem byly otištěny kratší 
tiskové materiály od několika autorů, tudíž součet příspěvků podle zdroje neodpovídá celkovému 
počtu relevantních příspěvků. Viz výše s. 53. 
285 Viz [dpa]: Blitzmeldung der dpa.  In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 
1977, s. 2. 

Viz [dpa]: Eilmeldung der dpa.  In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, 
s. 2. 

Viz [dpa]: Blitzmeldung der dpa. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 10. 1977, 
s. 2. 

Přetištěná blesková hlášení agentury dpa jsou v analýze zařazena do žánru zprávy, nejsou tedy 
počítána k celkovému součtu samostatně, nýbrž již jsou zařazena v počtu zpráv.   



„Kvůli odvrácení současného nebezpečí ohrožení života Schleyera je třeba u 

některých vězňů zastavit všechny styky mezi vězni i s vnějším světem, včetně 

písemného a ústního styku s obhájci.“ 286 

Zejména v první polovině a na konci sledovaného období byla velmi častým 

tématem příspěvků otázka původu a příčin vzniku levicového terorismu v západním 

Německu. Příspěvky se věnovaly problematice takzvaného „sympatizantství,“287 

které doslova ovládlo vnitropolitické dění a rozšířilo se do všech oblastí 

společenského života. Spisovatel Günther Grass k tomu v rozhovoru ve FR uvedl: 

„Nepřesný pojem „sympatizant“ způsobil současný hon na spisovatele, intelektuály a 

duchovní.“ 288 Obrovské rozšíření označení „sympatizant“ vedlo mezi levicí a pravicí 

k vzájemnému obviňování ze sympatií s terorismem a stalo se skutečně výrazným 

vnitropolitickým tématem tohoto období. Onen hon, o němž Grass hovoří, 

podněcovali zejména pravicoví politici, kteří únosu Hannse Martina Schleyera a 

později letadla Lufthansa využívali pro svou antilevicovou kampaň. „Bonnský orgán 

CDU předložil v úterý 33 stránkovou „dokumentaci“ o citátech vedoucích politiků 

SPD, spisovatelů, teologů, univerzitních profesorů a novinářů k tématu terorismu.“ 
289 Frankfurter Rundschau v četných příspěvcích o antilevicové kampani CDU/CSU 

však nikdy neinformoval o snahách zakázat Německou komunistickou stranu.  

Nejvíce prostoru věnoval Frankfurter Rundschau únosu letadla Lufthansy, ke 

kterému průběžně vydával odpovídající chronologie únosu i agenturní doplňující 

zprávy jako například seznam dosud nejdéle trvajících leteckých únosů. Ve vazbě na 

únos letadla publikoval Frankfurter Rundschau příspěvky, které sledovaly jednání 

                                                
286 Viz [dpa]: Vogel ordnet Kontaktsperre an. Etwa 70 Häftlinge getroffen/ Bundesanwälte dürfen in 
Berlin auftreten. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 229, ze dne 3. 10. 1977, s. 1. 
287 Šlo o vzájemné obviňování mezi politickými stranami, kdo podporuje teroristy či sympatizuje 
s terorismem. Zejména pravicové strany rozpoutaly intenzivní antilevicovou kampaň, naopak levicové 
strany obviňovaly pravicové politiky, že právě oni jsou skutečnými sympatizanty levicového 
terorismu, kterého využívají ve svůj prospěch. Tím bylo zřejmě míněno, že pravici se levicový 
terorismus hodí pro její antilevicovou kampaň, a tudíž jí bude vyhovovat, když bude levicový 
terorismus i nadále pokračovat. Tak bude moci pravice ukazovat na nebezpečí levicového smýšlení a 
levicové politické orientace. Těžení ze strachu obyvatelstva před levicovými teroristy tak pravicovým 
politikům hrál do karet a měli z něj vlastní úspěch. Naproti tomu levicoví politici se snažili od 
terorismu distancovat a poukazovat na „radost“ pravice z násilných akcí levicových teroristů. 
288 Viz [Fr]: Im Ausland geschätzt – im Inland gehasst. Der Schriftsteller Günther Grass über die 
Angriffe auf Intelektuelle nach dem Terroranschalg auf Schleyer und seine Begleiter in Köln. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 231, ze dne 5. 10. 1977, s. 7.   
289 Viz [AP] [sp] [FR]: CDU legt Liste der „Terror-Verharmloser“ vor. Boell, Schmidt, Brandt, 
Maihofer, Vogel und Mitscherlich genannt. FDP: Übles Machwerk. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 237, ze dne 12. 10. 1977, s. 4.   



krizových štábů. Tyto příspěvky pocházely zejména z pera bonnského korespondenta 

a zřejmá u nich byla velice dobrá informovanost autora. Někdy se jednalo dokonce o 

reportáže z průběhu vyjednávání. „Spolková vláda a zúčastněné zemské vlády nejsou 

ochotny přistoupit na požadavky únosců Hanse-Martina Schleyera a letadla Landshut 

společnosti Lufthansa. Nebyly podniknuty žádné kroky, které by připravily jedenáct 

vězňů skupiny Baader-Meinhofová, jejichž propuštění teroristé požadují.“ 290 

Frankfurter Rundschau informovalo velice důkladně o osvobození letadla 

Lufthansy, v těchto příspěvcích informovalo téměř výhradně o roli západoněmecké 

speciální jednotky GSG 9 při osvobození rukojmích. Údaje o roli somálských 

jednotek nebyly vůbec uváděny. „S úspěšným bleskovým útokem osvobodili 

příslušníci GSG 9 v noci na úterý 82 pasažérů a 4 členy posádky letadla Lufthansy, 

které bylo uneseno do somálského Mogadiša.“ 291  

V příspěvcích Frankfurter Rundschau, které informovaly o úmrtích třech 

vězňů ve Stammheimu, jsou tyto označovány za sebevraždy. „Zřejmě pod tlakem 

neúspěchu únosu letadla Lufthansy spáchali Andreas Baader, Gudrun Ensslinová a 

Jan Carl Raspe ve svých celách ve Stuttgartu Stammheimu sebevraždu.“ 292 Na 

stránkách Frankfurter Rundschau sice dostali prostor i zastánci tvrzení, že se jednalo 

o vraždy, v příspěvcích bylo ovšem důsledně používané označení „sebevražda“ a list 

otiskl i výsledky vyšetřování těchto úmrtí. Spíše než otázku sebevraždy či vraždy 

řešily příspěvky FR, jak se do cel mohly dostat zbraně a jakým způsobem se věznění 

teroristé dorozumívali mezi sebou a vnějším světem. „Stále není jasné, kdy a jak se 

mohly do stammheimských cel dostat zbraně.“ 293 V této souvislosti sledoval 

Frankfurter Rundschau v druhé polovině měsíce také závažnou otázku demisí 

odpovědných osob za věznici ve Stammheimu.  

Frankfurter Rundschau věnoval hodně pozornosti vraždě Hannse Martina 

Schleyera, otiskl i vyjádření Schleyerovy rodiny, která kritizovala přístup vlády 

k jeho osvobození. Frankfurter Rundschau posléze publikoval zprávy z pohřbu třech 

                                                
290 Viz [Moe]: Kein Eingehen auf Forderung. Regierung und Bundestagsparteien demonstieren Härte. 
In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 242, ze dne 18. 10. 1977, s. 1 a 2. 
291 Viz [FR]: Geiseln frei – Selbstmorde in Stammheim. Blitzaktion in Somalia erlogreich. Baader. 
Ensslin und Raspe sind tot. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 1.  
292 Viz [FR]:Geiseln frei – Selbstmorde in Stammheim. Blitzaktion in Somalia erlogreich. Baader. 
Ensslin und Raspe sind tot. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 1.  
293 Viz [Renate Faerber]: Stuttgart muss einige Angaben ueber Stammheim korrigieren. Zellen nach 
Entdeckung des Selbstmords doch betreten. Vorwürfe gegen Anwälte der RAF-Häftlinge erhoben. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 250, ze dne 27. 10. 1977, s. 4. 



stammheimských teroristů i Schleyera a jeho nekrolog. U Baadera, Ensslinové a 

Raspeho se spíše než o nekrolog jednalo o biografii, ve které se autor pokoušel klást 

důraz na objektivní hodnocení jejich života. Krátká biografie byla publikována i o 

Möllerová, která pokus o sebevraždu přežila. 

 Na stránkách Frankfurter Rundschau, zejména v komentářích se řešila 

problematika fenoménu západoněmeckého terorismu a jeho kořenů. Autoři 

komentářů nepřistupují na tezi Frakce Rudé armády o politickém uskupení a jako 

takou ji zcela odmítali. „Společně s internacionalizací teroru podniknutého proti 

Hansi-Martinovi Schleyerovi, při němž před téměř šesti týdny padly za oběť čtyři lidé, 

má jít ruku v ruce očividně i politizace. Společně se svými oběma ultimáty rozeslali 

němečtí teroristé a únosci letounu Lufthansa (jimiž jsou zřejmě Palestinci) 

prohlášení, které patrně považují za politické zdůvodnění svých činů, zatímco ve 

skutečnosti odráží jen halucinace těchto malých, fanatických skupin.“ 294 

 Frankfurter Rundschau informoval o zahraničních útocích proti 

západoněmeckým podnikům a osobám, které prováděli příznivci Frakce Rudé 

armády. V souvislosti se zahraničním děním přinesl ve svých příspěvcích FR také 

zahraniční gratulace spolkové vládě k osvobození uneseného letounu. Kladné 

vyjádření přišlo i z Moskvy. „Osvobození rukojmích v uneseném letounu Lufthansy, 

které provedla speciální jednotka spolkové pohraniční stráže v somálském hlavním 

městě Mogadišu, označila Moskva za odvážné rozhodnutí spolkové vlády.“ 295 

 V druhé polovině sledovaného období se také rozšířil prostor věnovaný 

pátrání po teroristech, proto se čtenáři FR mohli dočíst praktické rady, jak pomoci při 

pátrání a FR otiskl i fotografické portréty hledaných osob. 

 Na konci sledovaného měsíce informoval Frankfurter Rundschau o únosu 

holandského milionáře, ke kterému se přihlásila Frakce Rudé armády. Další část 

příspěvků konce sledovaného období se věnovala přípravě souhrnné dokumentace 

k únosu Hannse Martina Schleyera a letadla Landshut, kterou se chystala vydat 

spolková vláda. 

 

                                                
294 Viz [Zer]: Politischer Wahn. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, 
s. 3. 
295 Viz [dpa] [Reuter] [sir] [moe]: Moskau lobt ausdrücklich Geisel-Befreiung in  Mogadischu. 
„Mutige  Eintscheidung Bonns.“ Anschläge auf deutsche Frmen in Griechenland angedroht. 
Botschafter „verurteilt.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 248, ze dne 25. 10. 1977, s. 4. 

 



7. Zhodnocení výsledků analýzy sledovaných periodik a diskuze 

výzkumných otázek 

Na základě rešerše textů souvisejících s aktivitami Frakce Rudé armády 

publikovaných na stránkách Rudého práva a Frankfurter Rundschau během 

sledovaného období od 1. do 31. října 1977 lze vyvodit následující závěry. 

 

Rudé právo věnovalo v porovnání s Frankfurter Rundschau akcím Frakce Rudé 

armády přibližně desetkrát méně pozornosti a prostoru. Za sledované období 

zveřejnilo ke sledovanému tématu 21 příspěvků, u nichž se ve dvou třetinách případů 

jednalo o materiály ze zahraničního servisu státní zpravodajské agentury ČTK. Deník 

Frankfurter Rundschau věnoval sledovanému tématu výrazně více pozornosti, což ale 

souvisí i s faktem, že se sledovaná problematika odrážela v takřka všech oblastech 

společenského života a především se výrazně prolínala do vnitropolitického zápasu. 

Během sledovaného období tak Frankfurter Rundschau otiskl 199 relevantních 

příspěvků. Informace pocházejí většinou z agenturního zpravodajství. Frankfurter 

Rundschau při tom čerpal nejvíce ze servisu tiskových zpravodajských agentur dpa, 

Reuter a AP. 

Rudé právo i Frankfurter Rundschau věnovalo nejvíce prostoru sledovanému 

tématu 19. října, což byla zřejmá reakce na osvobození uneseného letounu a smrt 

třech vězněných teroristů.  

Rudé právo nepublikovalo během sledovaného období žádný obrazový 

materiál ke sledovanému tématu. Oproti tomu Frankfurter Rundschau obrazového 

doprovodu příspěvků využíval, převážně se však jednalo o jednoduché portréty či 

policejní snímky hledaných osob.  

Většina sledovaných textů v RP je zpravodajského charakteru, využití 

specifických jazykových prostředků a klišé však přináší ideologické a komentářové 

vyznění příspěvku. Další žánry, které RP používá u relevantních příspěvků, je 

komentář a rozhovor. Žánrová skladba příspěvků ve FR má širší rozsah, od zpráv, u 

kterých je patrná snaha o objektivní přístup, přes citově zabarvené rozsáhlé reportáže, 

komentáře k rekapitulacím významných událostí a rozhovorům. Častá jsou doslovná 

přetištění vyjádření osob se sledovanou problematikou nějak spjatých. FR publikoval 

i komuniké vydané únosci Hannse Martina Schleyera a letounu Lufthansy a nekrolog 

Schleyera. Jazykové prostředky využívané ve FR odpovídají zvolenému žánru, autoři 



se ve zprávách pokoušejí oprostit od  hodnocení a komentování ve zpravodajství. 

Fakta nejsou využitými jazykovými prostředky zveličována, ani zjednodušována. U 

některých příspěvků je spíše patrné časté opakování již známých informací jinými 

slovy.296  

U textových materiálů FR jsou často příspěvky složené z kratších částí, 

čerpaných z jednotlivých agentur, takový materiál pak přináší i pod jedním titulkem 

několik různých zpráv. Obdobný jev lze sledovat i u příspěvků RP, kde bývá také pod 

jedním titulkem vícero kratších zpráv z různých zdrojů. Rozpětí zdrojů v Rudém 

právu však není tak široké jako je tomu u Frankfurter Rundschau a jedná se tedy o 

texty agentury ČTK či redaktora RP označeného zkratkou.  

 

Oba sledované deníky pokrývají všechny nejvýznamnější události zde sledovaného 

období.297 U faktických údajů, jako jsou počet rukojmích, místa přesunu letadla a 

podobně, se sledované deníky výrazněji nediferencují. Oba tituly se (ač v rozdílné 

míře) věnují problematice příčin, původců a viníků německého levicového terorismu. 

Frankfurter Rundschau informuje o výroku politika CDU Alfreda Dreggera: 

„Terorismus Baader-Meinhofové a jejich následovníků“  nemá podle slov Dreggera 

„žádný základ v sociální nouzi nebo ve světě pracujících.“ Terorismus je prováděn 

„mladými lidmi, kteří chtějí osvobodit dělnickou třídu, aniž by kdy oni sami 

produktivně pracovali.“298 V Rudém právu reaguje na vyjádření Dreggera autor pod 

značkou [dra], který kořeny nové generace „rebelů“ vidí v sociální situaci v západním 

Německu: „(…) některé ze západoněmeckých studentů beznaděj přivedla až 

k nebezpečnému teroru, škodícímu politickému pokroku, anebo k nesprávnému 

posuzování těchto činů.“ 299 

 

Rudé právo i Frankfurter Rundschau rozsáhle informují o antilevicové kampani 

CDU/CSU, která využívala teroristických akcí k propagandistickému posílení 

                                                
296 Důvod pro opakované popisování již známých informací jinými slovy je možné hledat ve snaze 
důkladného informování, vyhovění čtenářských požadavků na velký objem zpravodajství k aktuálnímu 
tématu, které doslova hýbalo celou společností. Částečný podíl na této situaci mohlo mít i informační 
embargo, které vláda po dobu únosů H.-M. Schleyera a letadla Lufthansy uvalila na informace, jejichž 
zveřejnění by mohlo ohrozit životy rukojmích. 
297 Výčet nejvýznamnějších událostí sledovaného období je uveden v metodologickém postupu.  
298 Viz [AP] [Reuter] [dpa]: Dregger sieht eine falsche Vergangenheitsbewältigung. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 247, ze dne 24. 10. 1977, s. 4. 
299 Viz [dra]: Sociální kořeny terorismu. In Rudé právo. Ročník 58, č. 256, ze dne 29. 10. 1977, s. 7. 



pravicových pozic. Zatímco sledovaný západoněmecký deník v žádném ze svých 

četných příspěvků k této kampani neinformuje o pokusech pravice zakázat Německou 

komunistickou stranu, v Rudém právu se právě tato skutečnost stává nejdůležitější 

informací. Právě na ni klade Rudé právo v souvislosti s antilevicovou kampaní 

největší důraz. 

Podobnost mezi oběma sledovanými tituly spočívá v přístupu k označování 

členů Frakce Rudé armády i této organizace jako takové. Frankfurter Rundschau 

převážně inklinuje k pojmenování „skupina Baader-Meinhofová“ a označení teroristé. 

„Teroristé, kteří unesli stroj Lufthansa s více než 90 rukojmími na palubě, krajně 

zesílili tlak na spolkovou vládu, aby nechala odletět vězně skupiny Baader-

Meinhofová.“ 300 

Rudé právo převážně používá označení anarchističtí teroristé, teroristé, řidčeji 

pak dobrodruzi, či pouze Baaderova skupina. „Andreas Baader a Gudrun Ensslinová, 

členové západoněmecké teroristické skupiny Baader-Meinhofová, spáchali v noci na 

úterý ve stammheimské věznici ve Stuttgartu – zřejmě pod dojmem zprávy z Mogadiša 

– sebevraždu.“301  

Oba deníky se však spíše odklánějí od publikování a využívání oficiálního 

názvu skupiny Frakce Rudé armády. U Rudého práva lze důvod pro tento přístup 

vidět v averzi takto zprostředkovaně odkazovat k Rudé armádě a vyvolávat tím u 

čtenářů nežádoucí konotace. Důvod u Frankfurter Rundschau spatřuji spíše v příklonu 

k personifikaci Frakce Rudé armády prostřednictvím využití názvu „skupina Baader-

Meinhofová.“ Takovéto zosobnění mohlo být pro čtenáře, který obě vůdčí osoby 

RAF jistě znal z jejich předchozí aktivity, konkrétnější a možná i emotivnější než 

oficiální název skupiny. Částečně mohlo nepoužívání oficiálního jména organizace 

spočívat i v odmítnutí její snahy profilovat se jako politické uskupení. Zřejmě i to 

bylo důvodem, proč Frankfurter Rundschau nepřistoupil na pseudopolitický název, 

kterým se teroristé sami označovali a za nímž se skrývali.  

 

                                                
300 Viz [FR]: Bonn unter Entscheidungszwang. Entführer drohen mit Tod Schleyers und der Lufthansa-
Passagiere in Dubai. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 1. 
301 Viz [ČTK]: Všichni cestující osvobozeni. Tři únosci zastřeleni, čtvrtý zraněn, Předseda NKS H. 
Mies vyzývá komunisty a sociální demokraty na obranu demokracie v SRN. In Rudé právo. Ročník 58, 
č. 247, ze dne 19. 10. 1977, s. 1 a 7.  

 



U bezmála poloviny příspěvků publikovaných v Rudém právu dochází ke 

srovnání či alespoň připomenutí únosů československých letadel na Západ a kritice 

rozdílného přístupu k těmto únosům a únosu Landshutu ze strany vlády Německé 

spolkové republiky. Je zde patrná snaha využít zpravodajství o únosech letadel 

v zahraničí a o únosu československého letadla k propagandistickým účelům, k 

vytvoření jakéhosi pocitu bezpečí a klidu v Československu, vytvoření představy 

ideálního stavu v tuzemsku.  

Příspěvky publikované ve Frankfurter Rundschau, mimojiné i díky využívání 

vícero zdrojů a informací od vlastních korespondentů, nabízejí širší rozpětí názorové i 

žánrové. Levicové zaměření tohoto listu lze však vypozorovat na prostoru, který byl 

určován vyjádřením či rozhovorů s osobnostmi levicově orientovanými, či přímo 

těmi, kteří byli pravicí nařčeni z podporování terorismu. Ke slovu se tak ve 

Frankfurter Rundschau dostal například i Jürgen Habermas z tzv. frankfurtské školy, 

která byla částí německé veřejnosti považována za původce levicového terorismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Závěr 

Na základě rešerše relevantních příspěvků otištěných během sledovaného období 

v Rudém právu a Frankfurter Rundschau byly zjištěny tyto výstupy práce: přístup 

Frankfurter Rundschau a Rudého práva ke sledovanému tématu se lišil zejména 

významem a prostorem, který mu tyto deníky věnovaly. Oba deníky informovaly o 

všech nejvýznamnějších událostech spojených s vyvrcholením aktivit teroristické 

organizace Frakce Rudé armády, které se udály během sledovaného období. Rozdíl 

mezi oběma periodiky spočívá v míře, jakou se tomuto tématu věnovaly, přičemž 

rozdíl relevantních příspěvků byl téměř desetinásobný. Frankfurter Rundschau 

publikoval 199 relevantních příspěvků, zatímco Rudé právo jich otisklo 21. Tento 

fakt dokumentuje rozdílnou důležitost, jež oba tituly sledovanému tématu přikládaly.  

U faktických informací se údaje v obou denících neliší. Rozdíl spočívá 

zejména ve zdrojích, z nichž sledované tituly čerpaly. U Rudého práva byly příspěvky 

omezené zejména na Českou tiskovou kancelář, zatímco Frankfurter Rundschau 

využíval vícero tiskových agentur i vlastních korespondentů a čtenářům tak byl 

schopen nabídnout větší pestrost žánrů i názorů. To ovšem bylo v případě Rudého 

práva pro režim nežádoucí, a ani se tomu tak nestalo.  

U sledovaných periodik byl odlišný i tematický rámec při referování o 

hlavních událostech souvisejících s Frakcí Rudé armády, které proběhly ve 

sledovaném měsíci, tedy v říjnu 1977. Rudé právo mělo potřebu v souvislosti 

s únosem západoněmeckého letadla referovat o únosech československých letadel, 

informovalo o úsilí pravicových stran v západním Německu zakázat komunistickou 

stranu a věnovalo prostor a ocenění úlohy somálských jednotek při osvobození 

uneseného letounu v Mogadišu. Naproti tomu Frankfurter Rundschau referoval o 

zákoně, který izoloval vězně podezřelé z terorismu od okolí, a následných 

vnitropolitických rozepřích kvůli tomuto zákonu. Frankfurter Rundschau rozsáhle 

informoval o únosu západoněmeckého letadla a následně o jeho osvobození, přičemž 

výrazně vyzdvihl roli a význam západoněmecké speciální jednotky na osvobození 

rukojmích.  

 

 

9.  Resumé 



Die Bachelor - Diplomarbeit „Deutscher Herbst 1977 durch die Augen der 

Tageszeitungen Rudé právo und Frankfurter Rundschau; Vergleich der Präsentation 

der terroristischen Angriffe in tschechischer- und deutscher linksgerichteten Presse“  

präsentiert eine Ansicht der jüngsten Geschichte Westdeutschlands und der 

Tschechoslowakei und befasst sich dabei ausführlich mit der Problematik des 

Linksterrorismus der Roten Armee Fraktion, deren Aktivitäten im  Herbst 1977 

stattfanden. Die grundlegenden Forschungsfragen, inwiefern die betrachtete deutsche 

und tschechische Tagespresse über die Ereignisse des Deutschen Herbstes 1977 

berichtete und inwiefern sich der thematischer Rahmen der beiden Tageszeitungen 

bei der Berichterstattung über diese Ereignisse differenzierte, wurden anhand 

Recherchen relevanter Beiträge in den Tageszeitungen Rudé právo und Frankfurter 

Rundschau vom Oktober 1977, beantwortet. Anschließend wurden grundlegende 

Charakteristiken des thematischen Rahmens der Berichterstattung der beiden 

Tageszeitungen über die verfolgten Ereignisse vorgetragen.  

Aus einer einfachen Quantifizierung ergibt sich, dass die Zeitung Rudé právo 

beinahe zehnmal weniger über die Ereignisse des Deutschen Herbstes 1977 als 

Frankfurter Rundschau berichtete. Obwohl die beiden Tageszeitungen über alle 

bedeutende Ereignissen des verfolgten Zeitraums berichteten, legte die Rudé právo 

insbesondere auf die Berichterstattung über den Vergleich mit den Entführungen der 

tschechoslowakischen Flugzeuge und über die Bemühungen um das Verbot der 

Kommunistischen Partei im Westdeutschland, Wert. Demgegenüber steht die 

Frankfurter Rundschau, die über das vieldiskutierte „Kontaktsperregesetz“, die 

erfolgreiche Befreiung des entführten Flugzeuges „Landshut“ und über die Rolle der 

westdeutschen Spezialeinheit bei Befreiung der Geiseln berichtete. 
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11.  Přílohy 
Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

Příloha č. 2: Rešerše sledovaných příspěvků publikovaných v Rudém právu 

Příloha č. 3: Rešerše sledovaných příspěvků publikovaných ve Frankfurter 

Rundschau 

 

Příloha č. 1 

Seznam použitých zkratek 

AFP              Agence France-Presse (Francouzská tisková agentura) 

AP                Associated Presse (Sdružený tisk) 

APO             Ausserparlamentarische Opposition (Mimoparlamentní opozice) 

CDU/ CSU   Christlich demokratische Union/ Christlich soziale Union (Křesťansko  

                     demokratická unie/ Křesťansko sociální unie)                     

čs.                 československý 

ČSSR           Československá socialistická republika 

ČTK             Československá tisková agentura 

ČÚTI            Český úřad pro tisk a informace 

DPA             Deutsche Presse Agentur (Německá tisková agentura)                 

FDP              Freie Demokratische Partei (Svobodná demokratická strana) 

FR                Frankfurter Rundschau 

KNA            Katholische Nachrichten-Agentur (Katolická zpravodajská agentura) 

KSČ             Komunistická strana Československa  

NATO          North Atlantic Treaty Organisation (Severoatlantická aliance) 

NDR             Německá demokratická republika 

NKS             Německá komunistická strana 

NSDAP        Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei (Nacionálně-socialistická  

                     německá dělnická strana) 

RAF             Rote Armee Fraktion (Frakce Rudé armády) 

RP                Rudé právo  

SED              Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Jednotná socialistická  

                     strana Německa) 

SNB              Sbor národní bezpečnosti 



SPD              Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sociálnědemokratická  

                     strana Německa) 

SRN             Spolková republika Německo 

SS                 Schutzstaffel (Ochranný oddíl)  

SSSR            Svaz sovětských socialistických republik 

SÚTI             Slovenský úřad pro tisk a informace 

UPI               United Press International (Spojený mezinárodní tisk) 

ÚTI               Úřad pro tisk a informace 

ÚV KSČ       Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

 

Příloha č. 2 

Rešerše sledovaných článků publikovaných v Rudém právu 

4. říjen 1977 
[ČTK]: Růst vnitropolitického napětí v NSR. In Rudé právo. Ročník 58, č. 234, ze 
dne 4. 10. 1977, s. 7. 
Stručná zpráva o novém zákoně ve SRN, který umožňuje izolaci vězněných teroristů 
od okolí. Podle zprávy byla izolace vězňů praktikována ještě před schválením zákona, 
v reakci na únos Hanse Martina Schleyera. RP hodnotí situaci v SRN jako 
„protiteroristickou hysterii“ a připomíná snahy o zákaz tamní komunistické strany.  
 
10. říjen 1977 
[ČTK]: Další dopis oběti únosu. In Rudé právo. Ročník 58, č. 239, ze dne 10. 10. 
1977, s. 6. 
Velmi krátká zpráva, která přináší informaci o dalším dopise uneseného H.-M. 
Schleyera, v němž podle RP žádá pod spolkovou vládu o osvobození. 
 
11. říjen 1977 
[ČTK]: Využívají terorismu k útoku na levici. In Rudé právo. Ročník 58, č. 240, ze 
dne 11. 10. 1977, s. 7. 
Zpráva se věnuje situaci na německé politické scéně a odsuzuje pravicovou stranu 
CSU, která podle RP viní Německou komunistickou stranu za terorismus a chce ji 
zakázat. RP uvádí, že NKS nemá s terorismem nic společného a odsuzuje jej. 
 
13. říjen 1977 
[ČTK]: Předseda NKS o ofenzívě reakce. In Rudé právo. Ročník 58, č. 242, ze dne 
13. 10. 1977, s. 7. 
Komentář z tiskové konference NKS ke stávajícím teroristickým akcím. Podle zprávy 
je jedná se o individuální teror extremistů, kterého chce zneužít pravice k prosazení 
protidemokratických zákonů. 
 
14. říjen 1977 



[ČTK]: Únos letadla NSR. Pokračování aféry Schleyer? In Rudé právo. Ročník 58, 
č. 243, ze dne 14. 10. 1977, s. 7. 
Stručné faktické informace o únosu letadla Landshut, kde se nyní nachází, kolik je 
uneseno rukojmích. Uvádí také prohlášení, jež únosci zaslali agentuře Reuter a 
požadavky, které kladou za výměnu rukojmích. 
 
15. říjen 1977 
[zr]: K únosu letadla NSR. Teroristé kladou podmínky. Únosy nelze měřit 
dvojím metrem. In Rudé právo. Ročník 58, č. 244, ze dne 15. 10. 1977, s. 7. 
Rozsáhlá zpráva, ve které jsou uvedeny nové údaje o únosu letadla. Větší část textu je 
věnována srovnání s únosy československých letadel emigranty. Tím, že je SRN 
nechce vydat, sama podporuje letecký terorismus. 
 
17. říjen 1977 
[zr][ČTK]: Únos pokračuje. Letadlo západoněmecké společnosti Lufthansa se 
v neděli přemístilo do Adenu. In Rudé právo. Ročník 58, č. 245, ze dne 17. 10. 
1977, s. 6. 
Rozsáhlá zpráva, ve které jsou uvedeny nové informace o místě, kde se unesené 
letadlo nachází, potvrzení ultimáta teroristy a zamítnutí splnění jejich podmínek 
spolkovou vládou. Zpráva silně kritizuje nevydání čs. leteckých únosců ze SRN. 
 
19. říjen 1977 
[ČTK]: Všichni cestující osvobozeni. Tři únosci zastřeleni, čtvrtý zraněn, 
Předseda NKS H. Mies vyzývá komunisty a sociální demokraty na obranu 
demokracie v SRN. In Rudé právo. Ročník 58, č. 247, ze dne 19. 10. 1977, s. 1 a 7.  
Zpráva o osvobození uneseného letadla v Mogadišu, záchraně všech cestujících a 
zastřelení třech únosců, informuje také, že věznění teroristé spáchali za 
nevyjasněných okolností sebevraždu. Za teroristickými akcemi vidí šanci pro pravici 
a závěrem připomíná únos čs. letadla. 
 
[nesignováno]: Teror nahrává reakci. Jednoznačné stanovisko německé KS. 
Rozhovor RP se soudruhem G. Weissem, předsedou ústřední rozhodčí komise 
NKS. In Rudé právo. Ročník 58, č. 247, ze dne 19. říjen 1977, s. 1. 
Rozhovor s Güntherem Weissen z Německé komunistické strany o terorismu ve SRN, 
Weiss terorismus odmítá a označuje jej za anarchistický. Další otázka se věnuje 
únosům čs. letadel a  
Poslední otázka sleduje neonacistické skupiny v SRN. 
 
[Karel Douděra]: Komu slouží terorismus. In Rudé právo. Ročník 58, č. 247, ze dne 
19. 10. 1977, s. 7. 
Autor v komentáři shrnuje osvobození rukojmích z letadla a vyvozuje závěr, že jak 
únos letadla, tak únos Schleyera napomáhají pravici. Tvrdě kritizuje teroristy kvůli 
jejich sebeoznačování za revolucionáře a zneužití symbolů komunismu. 
 
20. říjen 1977 
[pý] [jl] ČTK]: Účinnost mezinárodní spolupráce. In Rudé právo. Ročník 58, č. 
248, ze dne 20. 10. 1977, s. 7. 
Citace zahraničního tisku, výběr těch komentářů, podle nichž SRN nemůže dělat 
rozdíl mezi čs. a ostatními únosci a připomíná další podobné události. Část textu se 
věnuje záhadným okolnostem sebevražd ve Stammheimu a přináší nové údaje 



z vyšetřování. Poslední část informuje o nalezení Schleyerovy mrtvoly v odstaveném 
voze. 
 
21. říjen 1977 
[dra]: Terorismus není třídní boj. In Rudé právo. Ročník 58, č. 249, ze dne 21. 10. 
1977, s. 7. 
Krátká zpráva přináší informaci o nalezení zastřeleného Schleyera, který je vylíčen 
jako nelítostný zastánce kapitalistických zájmů. Podle autora ale teroristé vraždou 
jednoho kapitalisty systémem neotřásli a odsuzuje je kvůli poškození levice. 
 
[jl] [vh] [ČTK]: Dvojí loket vůči únoscům. Jakou morálkou se řídí NSR? Mlčení 
v případě čs. vzdušných pirátů. Naše žádost o vydání je oprávněná. In Rudé 
právo. Ročník 58, č. 249, ze dne 21. 10. 1977, s. 7. 
Zpráva rozdělená do třech částí, v první z nich připomenutí únosu čs. letadla a kritika 
německých reakcí, další část se věnuje Springerovu tisku a jeho chvále osvobozovací 
akce Landshutu, autor kritizuje mediální i politický nezájem o únos čs. letadla. 
Poslední text informuje o pátrání po teroristech na svobodě a demisi ministra 
spravedlnosti. 
 
22. říjen 1977 
[ČTK]: Liknavý postup. Chce NSR opět chránit čs. letecké piráty? In Rudé právo. 
Ročník 58, ze dne 22. 10. 1977, č. 250, s. 7.  
Kritika rozdílného přístupu Spolkové republiky k únosu čs. a západoněmeckého 
letadla. 
 
24. říjen 1977 
[ČTK]: Napětí a nervozita v NSR. Zatím bezvýsledné pátrání po teroristech, 
Problém únosů čs. letadel se pečlivě obchází. In Rudé právo. Ročník 58, ze dne 24. 
10. 1977, č. 251, s. 6. 
Zpráva přináší informaci o bezvýsledném pátrání po pachatelích teroristických útoků 
a únosů. A přenesení napětí do vnitropolitického boje.V závěru připomenut problém 
čs. únosců letadla. 
 
25. říjen 1977 
[Zdeněk Porybný]: Dobří a špatní teroristé. In Rudé právo.Ročník 58, ze dne 25. 10. 
1977, č. 252, s. 7. 
Zpráva o atentátech a útocích ve Francii proti společnostem a osobám ze SRN. Autor 
kriticky komentuje zprávu ve francouzském tisku, podle níž by Baader a ostatní měli 
svůj boj obrátit proti utlačující NDR. Autor to vykládá jako výzvu k vraždění v NDR.  
 
27. říjen 1977 
[ČTK]: Výpověď teroristky. In Rudé právo. Ročník 58, č. 254, ze dne 27. 10. 1977, 
s. 7. 
Krátká zpráva o smrti vězněných teroristů, vyjádření pochyb, zda se skutečně jednalo 
o sebevraždu. Informuje o prohlášení Moellerové, že ona ani ostatní nechtěli spáchat 
sebevraždu.  
 
[ČTK]: V zájmu potírání leteckého pirátství. In Rudé právo. Ročník 58, č. 254, ze 
dne 27. 10. 1977, s. 7. 
Kritika SRN a jejího rozdílného přístupu k únosům letadel.  



 
29. říjen 1977 
[ČTK]: Po Schleyerovi holandský milionář. In Rudé právo. Ročník 58, č. 256, ze 
dne 29. 10. 1977, s. 7.  
Stručná informace o únosu další osoby. Poprvé RP uvádí název skupiny Rote Armee 
Fraktion a připomíná vraždu Schleyera. 
 
[dra]: Sociální kořeny terorismu. In Rudé právo. Ročník 58, č. 256, ze dne 29. 10. 
1977, s. 7. 
Rozsáhlý článek, který rekapituluje a zamýšlí se nad původem německého levicového 
(označovaného za anarchistický) terorismu. Informuje o studentských bouřích na 
konci 60. let, do souvislosti dává i sociální problémy v SRN, které studenty 
k terorismu donutily. 
 
[ČTK]: Útok opozice na Schmidtovu vládu. In Rudé právo. Ročník 58, č. 256, ze 
dne 29. 10. 1977, s. 7. 
Informuje o aktuální západoněmecké politické situaci, kritika pravice, která chce 
podle zprávy zneužít protiteroristických nálad. Uvádí komentář NKS k této situaci. 
 
 
Příloha č. 3 

Rešerše sledovaných článků publikovaných ve Frankfurter Rundschau 

 
1. říjen 1977 
[dpa]: Anwalt Croissant in Paris verhaftet. Bonn erwartet Auslieferung des 
Juristen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 228, ze dne 1. 10. 1977, s. 1.  
Od poloviny července skrývající se bývalý advokát skupiny Baader-Meinhofová byl 
dopaden v Paříži. Další údaje o Croissantovi, který se počátkem září vyjádřil v TV, že 
pro RAF není jiná možnost, než ozbrojený boj proti státu. 
 
[Vokmar Hoffmann]: Scheel unterschrieb sofort. Kontaktsperre für Anwälte auch 
vom Bundesrat gebilligt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 228, ze dne 1. 
10. 1977, s. 1.  
Zpráva přináší informaci o podpisu zákona zamezujícím kontakt mezi vězni a jejich 
zástupci, tzv. Kontaktsperregesetz. Po podpisu spolkového prezidenta vstupuje zákon 
nyní v platnost.  
 
[Wolfram Schütte]: Gefährliche Stimmungsmache. Bayerischer Rundfunk 
unterdrückte Interview Heinrich Bölls. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
228, ze dne 1. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o zákazu vysílání rozhovoru s Heinrichem Boellem v Bavorském rozhlase, 
kvůli Boellovu nařčení ze sympatií s terorismem. V rozhovoru se Boell vyjadřuje 
k prohledání bytu jeho syna 40 policisty, kteří tam vnikli na základě udání z 
anonymního telefonátu. 
 
[Detlef Frank]: Dichterlesung abgesagt. Marie Luise Rinser 
„Sympathisantentum“ vorgeworfen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
228, ze dne 1. 10. 1977, s. 4. 



Zpráva o zrušení literárního předčítání autorky Marie Luise Rinserové kvůli jejímu 
setkání v 70. letech s Baaderem a Ensslinovou v Itálii. Rinserová sympatie k RAF 
popírá. 
 
[fr]: „Diese Art von Stimmungsmache ist lebensgefährlich.“ Ein Gespräch mit 
Heinrich Böll über die aktuelle Denunziantenszene. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 228, ze dne 1. 10. 1977, s. 5. 
Rozsáhlý rozhovor s Heinrichem Boellem, jehož části měl vysílat Bavorský rozhlas, 
chvíli před vysíláním byl tento program odvolán. Boell se vyjadřuje k aktuální 
politické situaci ve vztahu k levicovému terorismu. 
 
3. říjen 1977 
[dpa]: Vogel ordnet Kontaktsperre an. Etwa 70 Häftlinge getroffen/ 
Bundesanwälte dürfen in Berlin auftreten. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 229, ze dne 3. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o vstoupení v účinnost zákona tzv. Kontaktsperregesetz, který se podle 
nařízení ministra spravedlnosti dotýká přibližně 70 vězňů. Zákon je odůvodňován 
v souvislosti s únosem H.M. Schleyera. Zákon prošel parlamentem během pouhého 
desetiminutového jednání.  
 
[Ulf G. Stuberger]: Letzter Anwalt des Croissant-Bürros verhaftet. Auch Gehilfin 
der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung beschuldigt. Kontakt 
verbot. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 229, ze dne 3. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o zadržení další osob z okruhu advokátů, které podle podezření vyšetřovatelů 
napomáhali RAF. 
 
[rpo]: „Kompetentzen abgeben.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 229, 
ze dne 3. 10. 1977, s. 4. 
Stručná zpráva o průběhu pátrání po teroristech, jednotlivé spolkové země mají 
přeložit své kompetence ve prospěch Spolkového kriminálního úřadu. 
 
4. říjen 1977 
[dpa]: Bonn schickt neue Nachricht. Wieder Mitteilung des BKA an den Genfer 
Anwalt Payot. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 230, ze dne 4. 10. 1977, s. 
1 a 2. 
Informuje o předání další zprávy Spolkového kriminální úřadu prostřednictvím 
advokáta Payota únoscům H.M. Schleyera, ve snaze znovunavázat kontakt. Uvedeny 
další výroky jednotlivých politických stran ohledně pátrání po teroristech. 
 
5. říjen č. 231 
[dpa]: Rechtsanwälte halten ihre Bedenken weiter Aufrecht. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 231, ze dne 5. 10. 1977, s. 1.  
Stručná zpráva o právních zástupcích, kteří pochybují o zákoně zamezujícím kontakt 
s vězni, obávají se dlouhodobé izolace nevinných. 
 
[Fr]: Im Ausland geschätzt – im Inland gehasst. Der Schriftsteller Günther Grass 
über die Angriffe auf Intelektuelle nach dem terroranschalg auf Schleyer und 
seine Begleiter in Koeln. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 231, ze dne 5. 
10. 1977, s. 7. Celostránková rozhovor se spisovatelem Güntherem Grassem o 



útocích na intelektuály v souvislosti s únosem H.M. Schleyera. Problém obviňování 
levicových intelektuálů, kteří jsou podle pravice vinni za terorismus. 
Fotografie: 5 portrétů 
 
6. říjen, č. 232 
[Ulf G. Stuberger]: Klagen gegen Besuchsverbot abgelehnt. 
Bundesverfassungsgericht erlässt keine einsweilige Anordnung. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 232, ze dne 6. 10. 1977, s. 1 a 2. 
Zpráva o zamítnutí stížnosti některých právních zástupců a jejich mandantů ohledně 
zamezování kontaktu ještě před vstupem v platnost zákona, který toto právně ustavil. 
Kritika, že stačí, aby vězeň byl obviněn z terorismu a kontakt je mu bez prokázání 
viny odepřen. 
 
[Reuter]: Polizei sucht zwei Schiffe. Fahndung an Frankreichs Westkueste im 
Fall Schleyer. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 232, ze dne 6. 10. 1977, s. 
1. 
Policie pátrá po dvou jachtách, na kterých by mohli být únosci H.M. Schleyera. 
 
[nesignováno]: Juristen nennen Verhalten der Bundestagsmehrheit  
„beschämend.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 232, ze dne 6. 10. 1977, 
s. 2.  
Zpráva o advokátovi jednoho z teroristů, který požaduje umožnění kontaktu. I další 
advokáti žalují zamezování kontaktu a varují před mučením izolací. 
 
[Roderich Reifenrath]: Und Paragraph 34? In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 232, ze dne 6. 10. 1977, s. 3. 
Komentář k neobvykle rychle přijatému zákonu tzv. Kontaktsperregesetz, který 
neodpovídá ústavě, autor uvádí obavy z možného zneužití takovéhoto zákona. 
 
[moe]: Eine Million für Payot? In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 232, ze 
dne 6. 10. 1977, s. 4. 
Krátká zpráva o pověstech, že Payot má dostat milion marek za zprostředkování 
komunikace s únosci H.M. Schleyera s informací, že spolková vláda se k tomu 
nevyjádřila. 
 
[Margarete Mittscherlich]: Aggression und Idealisierung: das deutsche 
Schreckens-Duett. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 232, ze dne 6. 10. 
1977, s. 10. 
Zamyšlení nad příčinami vzniku teroristických organizací, vina sociálních problémů, 
nezaměstnanost, nedostatek práce pro vzdělané mladé lidi je přivedly k bezmocnému 
nepochopení situace. Snaha o psychologické vysvětlení jejich příklonu k teroru. 
 
7. říjen 1977, č. 233 
[Hermann Bleich]: Schüsse auf Generalkonsulat. Zeuge will Folkerts bei 
Schleyer-Entführung gesehen haben. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
233, ze dne 7. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o útoku na generální konzulát v Rotterdamu, informuje, že RAF se nyní 
skrývá v Nizozemsku. Další část zprávy o zadržení teroristy Knuta Folkertse, který je 
obviněn z účasti na únosu H.M.Schleyera a vraždě jeho řidiče a ochránců. 
 



[dpa]: „Nachrichtensperre aufheben.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
233, ze dne 7. 10. 1977, s. 4. 
Krátká zpráva o vyjádření politika CDU/CSU o jeho požadavku zrušení informačního 
embarga k případu únosu H.M. Schleyera. Jeho požadavek byl ale zamítnut. 
 
8. říjen 1977, č. 234 
[dpa] [sp]: D-Zug bei Terroristenfahndung kurz vor Hannover gestoppt. 
Verdächtige waren harmlose Urlaubsreisende. SPD-Politiker nehmen Heinrich 
Boell und andere Künstler in Schutz. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
234, ze dne 8. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o zadržení vlaku, ve kterém podle policie měli být teroristé. Ve skutečnosti se 
jednalo o běžné cestující. Další část zprávy informuje o obraně levicových 
intelektuálů ze strany SPD. 
 
[dpa]: Mehr Schutz für Deutsche. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 234, 
ze dne 8. 10. 1977, s. 1. 
Stručná zpráva o posílené bezpečnosti západoněmeckých občanů a jejich majetku 
v Belgii kvůli obavám z teroristických útoků RAF. 
 
10. říjen 1977, č. 235 
[dpa]: Neues Lebenszeichen Schleyers. Entführter fordert von der 
Bundesregierung eine Entscheidung. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
235, ze dne 10. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o požadavku H.M. Schleyera, který v jednom ze svých dopisů požaduje, aby 
spolková vláda učinila rozhodnutí. Po zasedání malého krizového štábu ale nebyly 
dohodnuty žádné konkrétní  kroky. Informace, že dopis i s fotografií uneseného byl 
doručen i do redakcí. 
 
[Hanns-Martin Schleyer]: „Ich sprach von Entscheidung.“ In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 235, ze dne 10. 10. 1977, s. 2. 
Přetisk dopisu H.M. Schleyera z 6. října, ve kterém požaduje od spolkové vlády 
rychlé rozhodnutí.  
 
[Wiltrude Schleyer]: „Verhängnisvoller Irrtum.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 235, ze dne 10. 10. 1977, s. 2. 
Přetisk apelu na spolkovou vládu ženy H.M. Schleyera Wiltrude Schleyerové, který 
zveřejnil list Bild am Sonntag. Žádá v něm akci na záchranu svého muže. 
 
[sub]: Unbehagen über Kontaktsperre. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
235, ze dne 10. 10. 1977, s. 2. 
Krátká informace o jednání spisovatelů, vědců a publicistů, kteří ostře kritizovali 
přijetí  zákona zamezující kontakt vězňům s okolím. 
Fotografie: snímek H.M. Schleyera od RAF 
 
[lo] a [epd]: „Strauss und Dregger wirkliche Sympathisanten.“ In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 235, ze dne 10. 10. 1977, s. 2. 
Vyjádření berlínského profesora Gollwitzera, podle nějž skutečnými sympatizanty 
RAF jsou politici CDU/CSU Strauss a Dregger. Druhá část zprávy je o kázání, během 
nějž farář mluvil o terorismu a kritizoval pravicového politika Strausse. 
 



[Walter Scheel]: Rede wider jene, die glauben, dass sie die Wahrheit verwalten. 
Bundespräsident Walter Scheel nimmt zur Diskussion ueber die Ursachen des 
Terrorismus Stellung. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 235, ze dne 10. 
10. 1977, s. 2. 
Přepis vyjádření spolkového prezidenta Scheela k útokům proti intelektuálům a honu 
na domnělé sympatizanty s levicovým terorismem. Vyjadřuje se i k příčinám vzniku 
německého terorismu.  
  
11. říjen 1977, č. 236 
[Volkmar Hoffmann] [AP] [dpa] [Reuter]: Rasche Antwort an Schleyer–Entführer. 
„Wesentliche Mitteilung“ über Payot. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
236, ze dne 11. 10. 1977, s. 1 a 2.  
Rozsáhlá zpráva o předání „významného sdělení“ spolkové vlády únoscům 
Schleyera. Pověsti, že státní ministr se vydal na cestu do některých zemí, aby zjistil, 
zda by případně přijaly propuštěné teroristy byla dementovány. Další část hovoří o 
setrvání Payota ve funkci prostředníka mezi únosci a spolkovou vládou. Vyjádření 
sociálního filozofa Juergena Habermase k antilevicové kampani Strausse a Dreggera, 
která má vést k tomu, aby levicově smýšlející intelektuálové mlčeli. Habermas také 
striktně odmítá nařčení, že tzv. Frankfurtská škola je původcem levicového terorismu. 
 
[Peter Amstutz]: Durch ein Missverständnis wurde er Kontaktmann. Bei 
Rechtsanwalt Payot rufen die Entführer von Hanns-Martin Schleyer nicht mehr 
an. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 236, ze dne 11. 10. 1977, s. 3. 
Kritika Payotovy zprostředkovatelské práce, kvůli špatné taktice se podle autora 
článku Schleyerovi únosci u Payota již neozvou. Autor jej viní z netaktických 
vyjádření pro tisk, které teroristy od dalšího kontaktu odradí. 
 
[Kurt Lenk]: Bewährung oder blinder Wiederholungszwang? In der Antwort auf 
die Herausforderung des Terrorismus muss die Bundesrepublik ihre 
Lernfähigkeit beweisen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 236, ze dne 11. 
10. 1977, s. 8. 
Rozsáhlý článek, který má být částí komplexu stanovisek profesorů, spisovatelů… 
k příčinám vzniku levicového terorismu v SRN. Sílu RAF vidí v poukazování na 
pouhou demokratickou vnější schránku státu, který je podle nich ve skutečnosti 
fašistický. Úsilí potrestat je, ale právě jakoby potvrzuje tvrzení teroristů. 
Fotografie: snímek automobilů po únosu H.M. Schleyera 
 
12. říjen 1977, č. 237 
[dpa]: Industrielle beim Kanzler. Gespräch über Bemühungen zur Befreiung 
Schleyers. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 237, ze dne 12. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o snaze průmyslníků a dalších vysokých osob v hospodářství, kteří při 
schůzce se spolkovým kancléřem Schmidtem usilovali o osvobození již více než pět 
týdnů únosci drženého H.M. Schleyera.  
 
[AP [sp] [FR]: CDU legt Liste der „Terror-Verharmloser“ vor. Boell, Schmidt, 
Brandt, Maihofer, Vogel und Mitscherlich genannt. FDP: Übles Machwerk. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 237, ze dne 12. 10. 1977, s. 4.  
Zpráva o dokumentu CDU, ve kterém jsou sepsány výroky levicových politiků, 
teologů, spisovatelů,…o terorismu. Dokument má prokázat vinu sympatizantů.  
 



13. říjen, č. 238 
[bl]: RAF-Sympathisanten in Holland verhaftet. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 238, ze dne 13. 10. 1977, s. 4. 
Stručná zpráva o zatčení čtyř lidí podezřelých ze spolupráce s RAF a vyšetřování 
jednoho člena RAF v Nizozemsku.  
 
14. říjen, č. 239  
[dpa] [Reuter] [AP] [FR]: Urlauber-Jet der Lufthansa entführt. Freilassung von 
Gefangenen in der Bundesrepublik gefordert. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 239, ze dne 14. 10. 1977, s. 1 a 2. 
První informace o unesení letounu z Mallorcy neznámými teroristy. Zpráva uvádí, že 
na palubě je 86 pasažérů a 5 členů posádky. Podle dpa jsou únosci dvě ženy a dva 
muži neznámého původu. Letadlo vzlétlo z Kypru a míří do Bejrútu. Informace, kdo 
se nachází na palubě (královny krásy, lidé z dovolené, obchodníci). Únos je akcí na 
podporu požadavků únosců H.M. Schleyera. 
Fotografie: snímek uneseného letadla 
 
[dpa]: Bundeskanzler Schmidt bedauert „Aufheizung.“ In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 239, ze dne 14. 10. 1977, s. 1. 
Stručná zpráva o obavách spolkového kancléře, který kritizuje rozpálenou diskusi o 
vinících terorismu. 
 
[Sp]: Kiep: Absurd und idiotisch. Vor sinnlosen Streit über Verantwortung für 
Terror gewarnt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 239, ze dne 14. 10. 
1977, s. 1.  
Politik z CDU kritizuje diskuse a hádky o zodpovědnosti za politický terorismus. 
 
[Horst Schlitter]: Fuer die Entführer des City-Jets war Parkzone 16 nur 
Zwischenstation. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 239, ze dne 14. 10. 
1977, s. 2. 
Zpravodaj z Říma píše o mezipřistání uneseného letounu v Římě. 
 
[Ojw]: Absage an die RAF. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 239, ze dne 
14. 10. 1977, s. 4. 
Požadavek historika Petera Brandta o vytvoření jasné hranice mezi levicí a 
pseudopolitickými teroristickými organizacemi. 
 
[Vh]: Rechtsanwälte protestieren gegen Kontaktsperregesetz. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 239, ze dne 14. 10. 1977, s. 4. 
Zpráva o protestu právníků v Bonnu proti zákonu zamezujícímu kontakt vězňů 
s obhájci. 
 
[Herbert Zahn]: Klar Stellung beziehen zugunsten des Menschen. Eine Chance 
zur Glaubwürdigkeit unserer Gesellschaft und Herausforderung an die, die ihr 
Humanität nicht mehr zutrauen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 239, 
ze dne 14. 10. 1977, s. 5. 
Další text ze série rozsáhlých zamyšlení o problému sympatizantů a viníků terorismu.  
Fotografie: snímek smutečního pochodu obětem únosu H.M.Schelyera 
 
15. říjen č. 240 



[FR]: Bonn unter Entscheidungszwang. Entführer drohen mit Tod Schleyers 
und der Lufthansa-Passagiere in Dubai. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 1. 
Potvrzení, že únos letadla souvisí s únosem H.M. Schleyera. První konkrétní 
informace o požadavcích únosců a ultimátu, po jeho vypršení budou všichni rukojmí 
zabiti. Komuniké únosců pokračují na další straně. 
 
[Winfried Didzoleit]: Experten des BKA nach Zypern geschickt. Spezialisten 
trafen jedoch zu spät ein. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 
15. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o vyslání speciální jednotky GSG9 na Kypr. Tam se dostali ale až po odletu 
uneseného letounu dál na východ.  
 
[dpa] [FR] [Reuter]: Karlsruhe leitete Verfahren ein. Flugzeugentführer der 
„Nötigung von Verfassungsorganen“ beschuldigt. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 1. 
Spolkové státní zastupitelství podalo trestní oznámení na neznámé pachatele únosu 
letadla. 
 
[Vh]: Maihofer bat Kollegen in Italien um Hilfe. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 1. 
Spolkový ministr vnitra Maihofer se telefonicky pokoušel zajistit pomoc italských 
úřadů při řešení únosu letadla Lufthansa, to se ovšem nepodařilo. 
 
[Volkmar Hoffmann]: Stundenlange Krisensitzungen. Regierung deutet 
Bereitschaft zu Auslieferung an. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze 
dne 15. 10. 1977, s. 1 a 2. 
Zpráva o vytrvalém zasedání západoněmeckých krizových štábů. Podle závěrů 
zasedání chce vláda osvobodit všechny rukojmí, případné propuštění vězněných 
teroristů ale není dojednáno. 
 
[AP] [dpa] [FR]: Keiner durfte von Bord gehen. Entführte Maschine landete 
nach Irrflug in Dubai. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 
10. 1977, s. 1. 
Zpráva o pokračování letu do Dubaje, kde nejprve byla letiště zablokována, ale pak 
jim bylo přistání přeci jen umožněno. Rukojmí a únosci dostali potraviny, nápoje a 
léky. Informace o nepodařeném pokusu přesvědčit únosce k propuštění nemocných, 
žen a dětí. 
 
[dpa] [UPI] [vh]: Tuerkei lehnt Freilassung ab. Entführer hatten Ausreise zweier 
Palaestinenser verlangt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 
10. 1977, s. 1. 
Turecko zamítlo požadavek únosců Landshutu o propuštění dvou vězněných 
Palestinců. SRN a Turecko společně vyjednávají o možném propuštění zajatých 
teroristů. 
 
[Hermann Lammert] [Reuter]: Niemand weiss, wie die Waffen an Bord der 
„Landshut“ kamen. Lufthansa-Sprecher aeussert sich sehr zurückhaltend über 
die Sicherheitsvorkehrungen auf spanischen Flughäfen. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 1. 



Problém kontrol na letištích, autor pokládá otázku, jak se na palubu letadla mohly 
dostat zbraně. Podle některých vyjádření nejsou kontroly na španělských letištích 
dostatečné. 
 
[Volkmar Hoffmann]: Im Blickpunkt: Chronologie der Boeing-Entführung. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 2. 
Bodově vypsaná chronologie událostí, které se během únosu staly.  
 
[dpa]: „Rechtfertigender Notstand.“ Bei einem möglichen Austausch Berufung 
auf Paragraph 34. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 10. 
1977, s. 2. 
Zpráva o vyjednávání krizového štábu, zda propustí vězněné teroristy, v tom případě 
by se mohl odvolat na zákony o nouzovém stavu. 
 
[Wolfgang Stockklausner] [AP]: Beirut kennt die Gruppe nicht. Kontakte 
zwischen RAF und PLO schon seit viel Jahren. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 2. 
Informace, podle níž skupina únosců není v Bejrútu známá, jistá však je dlouhodobá 
spolupráce RAF s Palestinci. 
 
[RAF]: Erklärung der RAF. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 
15. 10. 1977, s. 2. 
Doslovný přepis vyjádření RAF k únosu letadla, s podpisem Komando Siegfried 
Hausner. 
 
[S.A.W.I.O.]: Forderung der Luftpiraten. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 2. 
Doslovný přepis ultimáta a požadavků únosců letadla a H.M. Schleyera na vydání 
svých rukojmích. 
 
[S.A.W.I.O.]: Kommunique Kofr Kaddum. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 2. 
Přepis komuniké únosců letadla Landshut s odůvodněním svého činu.  
 
[Reuter]: Die Erklärung Payots. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze 
dne 15. 10. 1977, s. 2. 
Vyjádření zprostředkovatele Payota, jak se o únosu letounu dozvěděl. Apeluje na 
nenásilné vyřešení krize. 
Fotografie: portrét 
 
[Karl-Heinz Krumm]: Kaum noch Spielraum. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 3. 
Komentář o snaze únosců provádět mezinárodní útoky a tak deklarovat svou velikost. 
Spolková vláda se bude muset podřít požadavkům, pokud chce zachránit všechny 
rukojmí. 
 
[Eghard Moerbitz]: Eine düstere Ahnung wurde plötzlich Wirklichkeit. Nach dem 
zweiten Terroranschlag: Diplomatische Kontakte und pausenlose Beratungen. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 3. 



Rozsáhlá zpráva shrnující dosud zjištěné informace o únosu letadla a jednání 
krizových štábů. 
Fotografie: snímek uneseného H.M.Schelyera od RAF 
 
[Zer]: Politischer Wahn. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 
10. 1977, s. 3. 
Komentář k vyjádření únosců, podle autora se únosci chtějí deklarovat jako politické 
uskupení, jejich činy však dokazují, že se jedná pouze o fanatické skupiny. 
 
[dpa]: Chronologie der Schleyer-Entführung. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 4. 
Přehled průběhu únosu H.M.Schleyera vypsané den po dni od 5. září do 13. října. 
 
[dpa]: Die elf Häftlinge. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 
10. 1977, s. 4. 
Stručný popis jedenácti vězněných německých teroristů, jejichž propuštění únosci 
požadují. 
 
[Sir] [AP] [Reuter]: Sollten die Geiseln nach dem Vorbild Entebbe befreit 
werden? In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 240, ze dne 15. 10. 1977, s. 4. 
Podle vídeňského deníku Kurier chtěla německá vláda násilně osvobodit rukojmí 
v letadle, když byl letoun na Kypru. Další část zprávy informuje o vysílání rozhovoru, 
který proběhl mezi pilotem uneseného letadla a dalším německým letadlem. 
 
17. říjen, č. 241 
[FR]:  Bonn liess die Ultimaten verstreichen. Bisher keine weitere Nachricht über 
das Schicksal Hanns-Martin Schleyer. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
241, ze dne 17. 10. 1977, s. 1. 
Spolková vláda minula ultimáta únosců, která vypršela předchozí den. Letadlo 
přeletělo do Adenu, podle zprávy  ale není známý osud H.M.Schleyera. Ve zprávě je 
také odůvodnění, proč nebylo možné ultimáta dodržet. 
 
[Reuter] [dpa]: Flugzeug nun in Aden. Etführer wurden in Dubai offenkundig 
immer nervöser. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 241, ze dne 17. 10. 
1977, s. 1. 
Krátká zpráva o uneseném letounu, který po zablokování přistávacích drah nouzově 
přistál v Adenu. Vláda zatím nemá kontakt s únosci. 
 
[Amm] [dae] [vh]: Indiskretion verhinderte Übergabe von Lösegeld. Treff in 
Frakfurt geplant. 130 Kilo Banknoten. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
241, ze dne 17. 10. 1977, s. 1. pokr. Na str. 2. 
Splnění jedné podmínky únosců, a sice  předání peněz se nevydařilo kvůli zveřejnění 
místa a času této akce. Kdo stojí za zveřejněním informace se přesně neví.  
 
[dpa]: Aden sperrt Wischnewski aus. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
241, ze dne 17. 10. 1977, s. 1. 
Jemenské letiště nedovolilo přistání leteckého speciálu se státním ministrem 
Wischnewskim na palubě, který zde chtěl vyjednávat s únosci Landshutu. 
 



[Reuter] [dpa]: Karlsruhe gibt Regierung freie Hand. BVG lehnt Antrag des 
Schleyer-Sohnes auf einsweilige Anordnung ab. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 241, ze dne 17. 10. 1977, s. 1. 
Nejvyšší německý soud zamítl žádost rodiny uneseného H.M. Schleyera o dočasné 
nařízení, které by sloužilo ke splnění požadavků únosců. 
 
[Volkmar Hoffmann]: Bundesregierung bleibt hart. Nach pausenloser Beratung: 
Terroristen-Förderung abgelehnt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 241, 
ze dne 17. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o téměř nepřetržitém jednání krizového štábu, jehož výsledkem bylo 
odmítnutí požadavků a ultimáta únosců. 
 
[dpa] [Reuter]: Schleyer in der Tagesschau. Fernsehen zeigte Teil des Video-
Bandes der Entführer. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 241, ze dne 17. 
10. 1977, s. 2. 
Poprvé po šesti týdnech od únosu H.M. Schleyera byla v televizi vysílána známka, že 
je naživu, část videonahrávky, ve které děkuje své rodině a přátelům.  
Fotografie: snímek královen krásy (mezi rukojmími v letadle) 
 
[dpa] [lno]: Appell der Belegschaft. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 241, 
ze dne 17. 10. 1977, s. 2. 
Stručná zpráva o apelu zaměstnanců Lufthansy na únosce, aby se zdrželi násilí na 
lidech.  
 
[dpa] [Reuter] [AP]: Auch Somalia lehnte die Aufnahme der Häftlinge ab. Nach 
Vietnam und Südjemen weigerte sich auch der ostafrikanische Staat, den elf 
Terrroristen Asyl zu gewähren. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 241, ze 
dne 17. 10. 1977, s. 2. 
Po Vietnamu a Jižním Jemenu odmítlo i Somálsko přijmout případně propuštěné 
německé teroristy.  
 
[dpa] [Reuter] [AP]: EntfUhrte Lufthansa-Maschine in Aden eingetroffen. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 241, ze dne 17. 10. 1977, s. 2. 
Pokračování ze str. 1 Zpráva o rostoucí nervozitě únosců na letišti v Dubaji a jejich 
hrozbách, že zastřelí rukojmí, pokud stroj nebude natankován. Turecká vláda se 
chystá spolupracovat a zůstat v kontaktu s německou vládou.  
 
[dpa]: Chronologie des Entführungs-Dramas. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 241, ze dne 17. 10. 1977, s. 2. 
Bodový výpis událostí spojených s únosem H.M.Schleyera a letadlem Lufthansa.  
 
[dpa]: Von den Mauern Stammheims. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
241, ze dne 17. 10. 1977, s. 2. 
Zpráva, že ze stammheimské věznice bylo slyšet hlas, který vykřikoval „Boj je náš, 
brzy se dostaneme ven!“ Autor soudí, že izolace vězněných teroristů zřejmě není 
dokonalá. Mnoho novinářů a fotografů se shromáždilo před branami věznice, nic 
dalšího se ale neudálo. 
 
[Nesignováno]: Ernste Situation. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 241, ze 
dne 17. 10. 1977, s. 2. 



Přepis vyjádření mluvčího spolkové vlády po vypršení ultimáta stanoveného únosci. 
Vláda jedná se všemi zúčastněnými státy a chce osvobodit rukojmí. 
 
[Wolfgang Stockklausner]: Niemand wusste, wohin die Reise ging. Auf dem 
Wüstenflugplatz von Dubai jagte ein Gerücht das andere. Hitze und Nervosität. 
In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 241, ze dne 17. 10. 1977, s. 3. 
Reportáž z Dubaje v době, kdy tam ještě bylo unesené letadlo. Autor popisuje 
množství fotografů, kteří však nedostali žádné oficiální informace. 
Fotografie: 2 snímky z Dubaje 
 
[Eghard Moerbitz]: Keiner sagte ein unbedachtes Wort. Ein dramatisches 
Wochenende zwischen Bonn, Karlsruhe und dem Persischen Golf. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 241, ze dne 17. 10. 1977, s. 3 a 5. 
Reportáž z Bonnu o jednání krizového štábu, které se odvíjelo v tíživé atmosféře a 
výsledkem bylo zamítnutí požadavků teroristů. 
 
[Roderich Relfenrath]: Die Verantwortung liegt in Bonn. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 241, ze dne 17. 10. 1977, s. 3. 
Komentář k pokusu rodiny H.M. Schleyera jej zachránit, autor se zamýšlí nad 
komplikovanou situací, zda je správné zachránit jeden život a propustit nebezpečné 
teroristy. 
 
[Ulf.G. Stuberger]: Nächtliches Szenarium mit Roben und Pistolen. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 241, ze dne 17. 10. 1977, s. 4. 
Popis nočního zasedání ústavního soudu, jehož závěr byl, že stát sice musí chránit 
životy svých občanů, ale je volbou státu, jaké zvolí prostředky.  
 
[Nesignováno]: Die Karlsruher Entscheidung. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 241, ze dne 17. 10. 1977, s. 4. 
Doslovný přepis vyjádření Spolkového ústavního soudu, mimojiné stanovisko, že 
ústavní soud nemůže přikázat státním orgánům určité kroky (zde propuštění teroristů 
jako záchranu rukojmích).  
Fotografie: snímek kancléřského úřadu v Bonnu 
 
18. říjen, č. 242 
[FR]: Pilot der Lufthansa-Maschine getötet. Vermutlich der Flugkapitaen 
ermordet. Bisher keine Nachricht von Schleyer. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 242, ze dne 18. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o zavraždění pilota uneseného letadla, ve zprávě se předpokládá, že jde o 
Jürgena Schumann. Teroristé vyhodili jeho tělo z letadla po přistání v Mogadišu. 
Informace o posunutí ultimáta únosců.  
 
[Eghard Moerbitz]: Schon in Aden erschossen. Schumann landete im Sand, 
obwohl die Piste frei war. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 242, ze dne 
18. 10. 1977, s. 1. 
Konkrétnější informace o zastřeleném pilotovi letadla a odhady, proč k jeho vraždě 
došlo. 
 
[Moe]: Kein Eingehen auf Forderung. Regierung und Bundestagsparteien 
demonstieren Härte. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 242, ze dne 18. 10. 



1977, s. 1 a 2. Informace, podle které vláda není ochotna přistoupit na požadavky 
únosců a vražda pilota letadla utvrdila politiky v nekompromisním přístupu. 
 
[KNA]: Papst bietet seine Hilfe an. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 242, 
ze dne 18. 10. 1977, s. 1. 
Stručná zpráva o nabídce papeže Pavla IV., že je připraven se nechat vyměnit za 
rukojmí. 
 
[Reuter] [AP]: Angehörige von Geiseln kamen ins Kanzleramt. Gespräch mit 
parlamentarischen Staatssekretären. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
242, ze dne 18. 10. 1977, s. 1. 
Několik rodin a přátel rukojmích v letadle žádalo v úřadě kancléře o záchranu životů 
svých blízkých. 
Fotografie: snímek příbuzných osob v uneseném letadle 
 
[AP]: Botschaft an Entführer. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 242, ze 
dne 18. 10. 1977, s. 2. 
Přepis vyjádření Schleyerovy rodiny o vlastní iniciativě navázat s únosci kontakt. 
 
[dpa]: Vorwürfe von Schleyer-Sohn. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
242, ze dne 18. 10. 1977, s. 2. 
Schleyerův syn ostře kritizuje způsob informování spolkovou vládou o stávající 
situaci svého uneseného otce a pokračování vyjednávání. 
 
[Karl-Heinz Krumm]: „Die Triebwerke müssen voller Sand gewesen sein.“ Der 
gefährliche Irrflug der „Landshut“ und die Rolle von Kapitän Jürgen 
Schumann. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 242, ze dne 18. 10. 1977, s. 
3. 
Reportáž k průběhu jednání krizového štábu po zjištění smrti pilota letadla a další 
informace o zavražděném. 
Fotografie: 2 portréty 
 
[Volkmar Hoffmann]: Ein schwergewichtiger und beredsamer Ostpreusse. 
Staatsminister Wischnewski auf Sondermission im Horn von Afrika. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 242, ze dne 18. 10. 1977, s. 3. 
Portrét Wischnewského, na kterém závisí vyjednávání. 
Fotografie: portrét 
 
[Werner Holzer]: Terrorismus kennt keine Grenzen. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 242, ze dne 18. 10. 1977, s. 3. 
Komentář o problematice zemí, jež poskytují teroristům útočiště a podporují je tak 
v teroru. 
 
19. říjen, č. 243 
[FR]: Geiseln frei – Selbstmorde in Stammheim. Blitzaktion in Somalia 
erlogreich. Baader. Ensslin und Raspe sind tot. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 1.  
Zpráva o osvobození uneseného letounu speciální jednotkou GSG 9 a záchraně všech 
pasažérů i celé posádky. Pokračuje předpokladem, že se teroristé RAF ve 



Stammheimu o zkrachování akce na jejich osvobození dozvěděli a spáchali 
sebevraždu.  
Fotografie: snímek osvobozených rukojmích 
 
[Renate Foerber]: Zwei Häftlinge lagen tot in ihren Zellen. Dritter starb im 
Krankenhaus. Möller gerettet. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze 
dne 19. 10. 1977, s. 1 a 2.  
Detailnější popis, jak jádro RAF spáchalo sebevraždu. Autor o smrti vězňů píše bez 
pochyb jako o sebevraždách. Spekulace, jak se do cel teroristů dostaly zbraně a do 
jaké míry fungovala jejich izolace od okolí. 
 
[Reuter] [FR]: Bonn über Vorgänge in Stuttgart betroffen. Ankündigung voller 
Aufklärung begrüsst. Anwälte wollen an Obduktion teilnehmen. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 1 a 2.  
Reakce spolkové vlády na smrt stammheimských teroristů, zmiňováni jsou obhájci 
teroristů, kteří nechtějí tezi o sebevraždách akceptovat a  požadují povolení k účasti 
na obdukci. Vyjádření předsedy CSU Franze Josefa Strausse, podle nějž nemůže smrt 
vězněných teroristů zůstat bez následků. 
 
[Reuter] [dpa]: Sondereinheit stürmte Boeing. Bundesgrenzschutz befreite 
Geiseln in wenigen Minuten. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze 
dne 19. 10. 1977, s. 1 a 2. 
Zpráva o rychlém průběhu osvobození uneseného letounu speciální zásahovou 
jednotkou a o konečném rozhodnutí, že speciální jednotka letadlo přepadne. 
 
[Reuter] [dpa]: Appell Scheels an Entführer. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 1.  
Stručná zpráva o apelu spolkového prezidenta na únosce H.M. Schleyera, aby svého 
rukojmí propustili. 
 
[Reuter]: Boelling: Es blieb keine Wahl. Regierungssprecher betont sorgfältiges 
Abwägen der Aktion. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 
10. 1977, s. 1 a 2.  
Vyjádření mluvčího vlády k rozhodnutí, jež povolilo násilné osvobození rukojmích a 
obhajoba tohoto kroku. Mluvčí zdůraznil, že úsilí osvobodit Schleyera pokračuje dál. 
 
[dpa] [van]: Stewardess schildert Mord. Birgit Röhl: Pilot wollte Maschine 
verlassen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 1.  
Popis jedné letušky, jak došlo k zastřelení pilota letadla Jürgena Schumanna.  
 
[Hermann Lammert]: Ministr empfingen die befreiten Geiseln auf Rhein-Main. 
Dank der Lufthansa an die Bundesregierung. Bundesinnenminister Maihofer zu 
den GSG-Maennern: Wir sind stolz auf Sie. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 1.  
Autor líčí, jak proběhl přílet osvobozených rukojmích do SRN a jejich přivítání na 
letišti. Zpráva o poděkování ministra vnitra členům speciální jednotky GSG 9. 
Fotografie: portrét 
 
[Nesignováno]: „Entscheidung lange bedacht.“  In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 2. 



Vyjádření spolkové vlády a dalších politiků k provedení osvobozovací akce zajatých 
rukojmích. 
 
[dpa]: DDR bot Unterstützung an. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, 
ze dne 19. 10. 1977, s. 2. 
Krátká zpráva o NDR, která nabídla SRN pomoc při záchraně rukojmích v letadle. 
Dále uvedena stručná informace o pomoci britských speciálních jednotek skupině 
GSG 9.  
 
[dpa]: Blitzmeldung a Eilmeldung der dpa.  In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 2. 
FR přetisklo první blesková hlášení zpravodajské agentury dpa o osvobození 
rukojmích a sebevraždách Andrease Baadera a Gudrun Ensslinové. 
 
[Reuter] [dpa]: GSG-Mann: Es war ein Gefühl, wie wenn man über eine 
verkehrsreiche Strasse geht. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 
19. 10. 1977, s. 2. 
Zpráva o návratu speciální jednotky GSG 9, která osvobodila rukojmí, vyjádření 
některých členů komanda a pochvala jejich akce.   
Fotografie: snímek politiků 
 
[AP]: „…das Leben genommen.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, 
ze dne 19. 10. 1977, s. 2. 
Doslovné znění prohlášení, jež vydalo ministerstvo spravedlnosti spolkové země 
Baadensko-Wuertenbersko k úmrtí vězňů ve Stammheimu.  
 
[Karl-Heinz Krumm]: Die lange verschmähte Elitetruppe. Das Spezialkommando 
der GSG 9 und der erste Einsatz  in Somalia. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 3 a 5. 
Rozsáhlý text o speciální jednotce GSG 9, její původ, ale i informace o osvobození 
letadla.  
Fotografie: snímek příslušníků GSG 9 
 
[Werner Holzer]: Mogadischu und Stammheim. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 3. 
Komentář, ve kterém autor shrnuje události okolo osvobození uneseného letadla a 
úmrtí ve stammheimské věznici, ty jsou označeny za otřesnou událost.  
 
[Renate Faerber] [Ulf Stuberger]: Stuttgart und Karlsruhe: Gerüchte und grosses 
Schweigen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 
3. 
Kritika, jak úřady novináře informovaly o událostech ve Stammheimu: dementovaly 
zprávy, že vězni měli zbraně, spolkové zastupitelství bylo vůči novinářům také zcela 
uzavřeno. 
 
[Drz]: Benders Auftritt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 
10. 1977, s. 3. 
Krátký komentář, v němž se autor ptá, jestli není na místě odstoupení zodpovědných 
osob po sebevraždách vězňů ve Stammheimu.  
 



[dpa] [Reuter]: „Die Arbeit ist erledigt.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
243, ze dne 19. 10. 1977, s. 4. 
Bodově a chronologicky seřazený výčet událostí od únosu letadla Lufthansa 13. října 
do jeho osvobození krátce po půlnoci 18. října.  
 
[Reuter] [dpa]: Erleichterung und Dankbarkeit unter den Bonner Politikern. 
Genscher, Wehner und Kohl zollen den Beamten des Bundesgrenzschutzes 
Anerkennung. Trauer um Flugkapitän Schumann. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 4. 
Zpráva o radosti členů spolkové vlády i dalších politiků včetně jejich komentářů poté, 
co byli osvobozeni rukojmí v letadle.  
 
[AP]: Keine einhellige Meinung. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze 
dne 19. 10. 1977, s. 4. 
Otištění výňatků průzkumu magazínu Stern, ve kterém 42 procent dotazovaných 
žádalo splnění požadavků teroristů, stejný počet pak bylo pro zachování 
nekompromisního kursu. Zbylých 16 procent neodpovědělo.  
 
[dpa] [AP] [FR]: Bonn dankt Somalia: Wir werden Ihnen das nicht vergessen. 
Telegramm des Bundeskanzlers an Staatspraesident Barre. Botschafter bei 
Kabinettsitzung mit Beifall empfangen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
243, ze dne 19. 10. 1977, s. 4.  
Zpráva o poděkování spolkového kancléře somálskému státnímu prezidentovi, že 
německé jednotce umožnil osvobození rukojmích na somálském území. Vyjádření 
Somálska, že i tamní jednotky se na úspěšné akci podílely. 
 
[dpa]: Bisher 24 Todesopfer. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 
19. 10. 1977, s. 4. 
Chronologicky vypsaný výčet obětí německých teroristů. 
 
[dpa]: Die Erklärung des Bundespräsidenten. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 4. 
Projev spolkového prezidenta k událostem v Mogadišu a Stammheimu, Scheel děkuje 
jednotce GSG 9  apeluje na únosce H.M.Schleyera, aby jej propustili. 
 
[dpa] [AP] [Reuter] [FR] [ha]: Callagan: Die ganze Welt schuldet Deutschland 
etwas. Erleichterung in aller Welt über die Geiselbefreiung in Mogadischu. 
Glückwunschtelegramme und befriedigte Kommentare. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 4. 
Zpráva o vlně gratulací z celého světa, v nichž autoři blahopřejí spolkové vládě 
k úspěšnému zdolání teroristického únosu letadla. Otištěny jsou výňatky z některých 
telegramů. 
 
[HB] [Reuter] [sir] [fre] [dpa]: „Brennender Wunsch“ nach effektiver 
Bekämpfung des Terrorismus. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze 
dne 19. 10. 1977, s. 4. 
Popis reakcí státníků a veřejnosti z Nizozemska, Itálie, Izraele, Egyptu a Sovětského 
svazu na osvobození uneseného letadla. 
 



[Eghardt Moerbitz]: In Bonn waren die Hochgefühle wie weggeblasen. Die Nacht 
im Krisenstab und der Tag danach. Wischnewski: In zehn Minuten wird 
angefangen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 
5. 
Reportáže úřadu spolkového kancléře, kde probíhala jednání krizových štábů. Autor 
popisuje situaci v krizovém štábu od rozhodnutí k akci na osvobození letounu, až po 
zprávu o sebevraždách ve Stammheimu.  
Fotografie: tři snímky po osvobození letadla 
 
[Winfried Didzoleit]: Die Beschutzer waren die Beschützten. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 5. 
Reportážní zpráva o příletu a přivítání osvobozených rukojmích a jednotky GSG 9 ve 
SRN. 
 
[Ulf G. Stuberger]: Auch von „drinnen“ zu neuen Taten „draussen“ angestachelt. 
Der Weg der Pfarrerstochter Gudrun Ensslin von der hochbegabten 
Gymnasiastin zur Aktivistin der Gewalt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 6. 
Rozsáhlý portrét Gudrun Ensslinové, autor líčí její život a přechod k terorismu.  
Fotografie: portrét 
 
[Ulf G. Stuberger]: Vom ständigen Scheitern und der Sucht nach Anerkennung. 
In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 10. 1977, s. 6. 
Rozsáhlý portrét Andrease Baadera. 
Fotografie: portrét  
 
[dpa]: Jan-Carl Raspe. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 
10. 1977, s. 6. 
Kratší vylíčení života Jana-Carla Rapeho.  
Fotografie: portrét 
 
[dpa]: Irmgard Möller. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 243, ze dne 19. 
10. 1977, s. 6. 
Kratší vylíčení života Irmgard Möllerové.  
Fotografie: portrét 
 
20. říjen, č. 244  
[FR] [dpa] [Reuter] [AP]: Hanns-Martin Schleyer ist tot. Leiche in einem Auto im 
Elsass entdeckt. RAF erklärt sich für verantwortlich. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 10. 1977, s. 1 a 2.  
První informace o zavraždění H.M.Schleyera. Zpráva uvádí, kde a za jakých 
okolností bylo jeho tělo nalezeno. Dpa zavolal anonym a uvedl, že po šesti týdnech 
držení rukojmí ho RAF zabila.  
Fotografie: snímek vozu, kde bylo nalezeno tělo H.M.Schelyera. 
 
[dpa] [AP]: Ärzte bestätigen Selbstmorde in Stammheimu. Liter der Haftanstalt 
von Ministr abgelöst. CDU zögert mit Untersuchungsausschuss. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 10. 1977, s. 1 a 2.  



Výsledky soudní pitvy prokázaly, že se ve Stammheimu jednalo o sebevraždy. 
Uvedena je zde také nová informace o odstoupení vedoucího stammheimské věznice 
z funkce.  
 
[Nesignováno]: Vetter: Tief bewegt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
244, ze dne 20. 10. 1977, s. 1.  
Předseda západoněmeckého svazu zaměstnavatelů vyjádřil lítost nad osudem 
H.M.Schleyera. 
 
[Volkmar Hoffmann]: Anwälte zweifeln die offizielle Darstellung an. 
Internationale Kommission zur Untersuchung des Todes von Baader, Ensslin 
und Raspe gefordet. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 10. 
1977, s. 1 a 2.  
Zpráva o pochybách právníků teroristů RAF, kteří pochybují o oficiální verzi 
vyšetřování úmrtí ve Stammheimu a požadují mezinárodní vyšetřovací komisi.  
 
[dpa]: Neue Anschläge befürchtet. Politische Parteien  in Bonn sind über 
Ermordung entsetzt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 10. 
1977, s. 1.  
Reakce některých předních politiků SRN na vraždu H.M. Schleyera, vedle soustrasti 
vyjadřují obavy z pokračování teroristických útoků. 
 
[dpa]: Fahndung voll angelaufen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 244, 
ze dne 20. 10. 1977, s. 2. 
Zpráva o vydání seznamu osob, které jsou spojené s únosem a smrtí H.M.Schleyera a 
po kterých spolkový kriminální úřad spustil nové intenzivní pátrání. Část zprávy se 
věnuje bankovním loupežím, při nichž od roku 1971 teroristé v SRN ukradli přes 11 
milionů marek. 
  
[Nesignováno]: Chronologie des Terror. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
244, ze dne 20. 10. 1977, s. 2. 
Chronologický přehled událostí od únosu H.M. Schleyera 5. září do nalezení mrtvých 
teroristů ve věznici Stammheim 18. října. 
 
[Reuter]: „Diese ist die Stunde der Fahndung.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 244, ze dne 20. 10. 1977, s. 2. 
Přepis vládního prohlášení, které vláda vydala po nalezení mrtvého H.M.Schleyera. 
V prohlášení přislibuje další pátrání po teroristech. 
 
[dpa]: Blitzmeldung dpa. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 
10. 1977, s. 2. 
FR otiskl bleskovou zprávu agentury dpa o smrti H.M.Schleyera. 
 
[dpa]: „Schleyers Existenz beendet.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
244, ze dne 20. 10. 1977, s. 2. 
Komuniké Komanda Siegfrieda Hausnera, které obdržela dpa a ve kterém teroristé 
informují o zavraždění H.M.Schleyera. 
 



[Gerd Kuebler]: Mord nach dreiundvierzig Tagen der Qual. Hanns-Martin 
Schleyer fürchtete den „blutigen Zwang“, dem sich Terroristen verschrieben 
haben.  In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 10. 1977, s. 3. 
Rozsáhlý nekrolog Hanse Martina Schleyera, autor připomíná hlavní zásady, 
myšlenky a cíle tohoto muže. 
Fotografie: portrét  
 
[Reinhard Voss]: Die Mauer des Schweigens war lückenlos. In Stuttgart-
Stammheim blühten die Spekulationen. Diskussionen vor der Strafanstalt. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 10. 1977, s. 3. 
Zpráva o spekulacích, které ohledně smrti Baadera, Ensslinové a Raspeho probíhají. 
Autor jim ale nakloněn není a hovoří o sebevraždách. 
 
[Gerhard Ziegler]: Warnung vor Legenden.  In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 244, ze dne 20. 10. 1977, s. 3. 
Komentář, ve kterém autor varuje před vytvořením legendy okolo úmrtí teroristů ve 
Stammheimu, které by mohlo vést ke vzniku skupin nových sympatizantů. Stejně tak 
ale varuje před přílišným uctíváním násilí proti teroristům a posilováním tak 
radikálních pravicových pozic. 
 
[Rr]: Techniker des Hasses. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 
20. 10. 1977, s. 3. 
Krátký komentář k nelidskosti teroristů, kteří popravili H.M.Schleyera a otázka, zda 
nebylo přeci jen možné ho zachránit. 
 
[AP]: Schleyer-Sohn schildert Kontakte mit Entführern. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 10. 1977, s. 4. 
Syn H.M.Schleyera se vyjádřil k nepodařenému předání peněz únoscům, 
předpokládá, že indiskreditace předání byla záměrem vlády. 
 
[Winfried Didzoleit]: Kapitän gab Zeichen mit ungerauchten Zigarren. Maihofer 
und Wischnewski berichten ueber den Einsatz der Grenzschutzgruppe in 
Mogadischu. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 244, ze dne 20. 10. 1977, s. 
4. 
Podrobnosti o průběhu osvobození letadla Landshut jednotkou GSG 9. 
 
21. říjen, č. 245  
[FR]: Justizminister Bender ist zurückgetreten. Regierungserklärung des 
Bundeskanzlers. Grossfahndung nach Schleyers Moerdern. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 1.  
Zpráva o demisi ministra spravedlnosti spolkové země Baadensko-Wuertenbersko 
v souvislosti s úmrtími vězňů ve Stammheimu. Zpráva pokračuje informací o 
rozsáhlém pátrání po teroristech, kteří se účastnili únosu a vraždy H.M.Schelyera. 
 
[Reuter] [fae]: Häftlinge unterhielten sich von Zelle zu Zelle. Weitere Funde in 
Stammheimu. Filbinger hätte Bender behalten. Untersuchungsausschuss. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 1 a 2.  
Detailnější zpráva o důvodech odstoupení ministra spravedlnosti Bendera. Podrobné 
informace o předmětech a dorozumívacím systému, které byly v celách mrtvých 
teroristů nalezeny. 



 
[dpa]: Vogel hebt Kontaktsperre auf. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
245, ze dne 21. 10. 1977, s. 1.  
Spolkový ministr spravedlnosti dočasně zrušil zákon zamezující kontakt vězněných 
teroristů s okolím. 
 
[AP]: Carstens gedenkt der Opfer.  In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 245, 
ze dne 21. 10. 1977, s. 1.  
Zpráva o vyjádření soustrasti prezidenta spolkového sněmu ke smrti H.M. Schleyera 
a J.  Schumanna.  
 
[Winfried Didzoleit]: Schmidt hofft auf Solidarität. Kanzler vor dem Bundestag: 
Der Terrorismus ist nicht tot. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 245, ze 
dne 21. 10. 1977, s. 1.  
Zpráva o projevu kancléře, který upozornil, že terorismus ještě není přemocen a 
uvedl, jak krizový štáb postupoval při hledání řešení únosů. 
 
[AP] [dpa] [Reuter]: 800 000 Mark Belohnung. Bundeskriminalamt fordert 
Bevölkerung zur Mitfahndung auf. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
245, ze dne 21. 10. 1977, s. 1 a 2.  
Spolkový kriminální úřad vypsal odměnu na dopadení 16 osob, hledaných 
v souvislosti s nedávnými teroristickými útoky. Výzva policie, aby obyvatelstvo při 
pátrání pomohlo. Uvedeny jsou i praktické rady, co mají občané sledovat. 
 
[dpa] [AP] [Reuter]: Der grüne Audi 100GL war neimandem aufgefallen. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 2. 
Popis okolností, za jakých byl nalezen vůz s tělem H.M.Schleyera.  
 
[dpa]: Schleyer durch drei Kopfschüsse getötet. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 2. 
Informace o vraždě H.M. Schleyera, které jsou doplněné o nové výsledky šetření. 
 
[Nesignováno] [FR]: Untersuchungsausschuss hat einen detallierten 
Fragenkatalog zusammengestellt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 245, 
ze dne 21. 10. 1977, s. 2. 
Zpráva o vyšetřování ve Stammheimu a základních otázkách týkajících se smrti 
vězňů, na které by mělo šetření odpovědět. 
 
[Reuter]: In Gesprächen mit den Entführern vermied die Besatzung der 
„Landshut“ politische Diskussionen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
245, ze dne 21. 10. 1977, s. 2. 
Rozsáhlá zpráva, která reflektuje chování rukojmích v letadle a jejich únosců. 
Doplněné o komentáře psychologa, který se touto oblastí zabývá.  
Fotografie: snímek vozu, kde bylo nalezeno tělo H.M.Schelyera 
 
[Volkmar Hoffmann]: Nur Frankfurt fehlt in der Anrufer-Liste. Auf den Tag X 
war das Bundeskriminalamt seit Wochen vorbereitet. Die Grossfahndung. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 3. 
Shrnující zpráva k rozsáhlému pátrání a způsobu, jakým ho kriminální úřad realizuje. 
 



[Juergen Schreiber]: Rufe nach dem Pfarrer. Stammheim und noch viele offene 
Fragen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 4. 
Zpráva o možnostech, jak se mohli vězni mezi sebou v celách dorozumívat. Dál se 
zde píše o návštěvách farářů u vězněných teroristů, které proběhly v posledních 
dnech.  
Fotografie: snímek vozu záchranné služby 
 
[Nesignováno]: Das BKA sucht sechzehn Verdächtige. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 5.  
Celostránková zpráva o hledaných teroristech, otištěny jsou jejich jména i fotografie. 
Fotografie: osm portrétů hledaných osob 
 
[Nesignováno]: Unausweichlich im Bereich von Schuld und Versäumnis. 
Regierungserklärung des Bundeskanzlers zur Geiselbefreiung und zum Tode 
Hanns-Martin Schleyers. Wir stehen zu der Verantwortung. Gott helfe uns! In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 6.  
Přetisk vládního prohlášení ke osvobození rukojmích v letadle a smrti 
H.M.Schleyera. 
Fotografie: čtyři portréty 
 
[Sir] [dpa] [AP] [Reuter]: Brandanschläge in mehreren Ländern Europas. 
Molotow-Coctails gegen deutsche Firnem und Reisebusse. Schiesserei in Athen. 
In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 7. 
Zpráva o útocích levicových organizací proti německým firmám a autobusům, které 
vypukly v některých evropských zemích a měly být reakcí na úmrtí ve Stammheimu. 
 
[Volkmar Hoffmann]: Mysteriöses um drei angebliche Briefe Gudrun Ensslins. 
Gespräch mit Anstaltsgeistlichen nur zum Zweck der Legendenbildung? Auch 
Baader verhielt sich vor dem Tod ungewöhnlich. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 7. 
Zpráva o rozhovoru Ensslinové s faráři, který proběhl několik dní předtím, než 
spáchala sebevraždu. Rozhovor a údajné tři dopisy Ensslinové měly zřejmě pomoci 
k vytvoření legendy okolo RAF. 
 
[Reuter] [dpa]: Doch kein Pulverschmauch? In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 245, ze dne 21. 10. 1977, s. 7. 
Krátká zpráva o různých názorech na sebevraždy či vraždy vězňů ve Stammheimu. 
 
22. říjen, č. 246 
[dpa]: Auch Sprengstoff in Stammheimer Zelle. Filbinger: Häftlinge zu rafiniert. 
In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 246, ze dne 22. 10. 1977, s. 1 a 2. 
Informace vyšetřovacích orgánů, podle níž byla v celách teroristů nalezena 
výbušnina.  
 
[Hans Helmut Kohl]: Schumann Vorbild genannt. Trauerfeier fuer ermordeten 
Flugkapitän in Babenhausen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 246, ze 
dne 22. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o pohřbu pilota Schumann, další informace o konání státního pohřbu 
H.M.Schleyera. 
 



[AP]: Unmut in Stuttgart über gemeinsame Beerdigung. Rommerl genehmigt 
Grab für tote von Stammheim. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 246, ze 
dne 22. 10. 1977, s. 1 a 2. 
Zpráva o chystaném pohřbu teroristů, proti němuž se zvedla silná vlna protestů.  
 
[Volkmar Hoffmann]: Boelling: Es gab keine Briefe von Gudrun Ensslin an 
Staatssekretär Schüler. Stammheimer Gefängnisgeistliche haben die 
angeblichen Schreiben nicht gesehen. Gerüchte über Wunsch nach Ausstieg aus 
der Terroristen-Szene. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 246, ze dne 22. 
10. 1977, s. 2. 
Zpráva o údajných dopisech teroristů, které měli vidět vězeňští duchovní, podle 
šetření, ale žádné takové dopisy neexistují. Text pokračuje dalšími informacemi 
z výpovědí duchovních. 
 
[Rr]: Wann geht Filbinger? In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 246, ze dne 
22. 10. 1977, s.3. 
Komentář k demisím zodpovědných osob v souvislosti s úmrtími ve Stammheimu, 
autor míní, že by měl odstoupit i ministerský předseda Filbinger.  
 
[Nesignováno]: Wackernagel gilt als „Terror-Propagandist.“ In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 246, ze dne 22. 10. 1977, s. 4. 
Uvedeno dalších osm osob včetně jejich fotografií, po kterých se pátrá v souvislosti 
s nedávnými teroristickými útoky. 
Fotografie: osm portrétů 
 
[dpa] [Reuter]: Payot glaubte an Austausch. Tender Anwalt hatte nur 
Telefonkontakt mit Entführern. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 246, ze 
dne 22. 10. 1977, s. 4. 
Zpráva z tiskové konference právníka Payota, který byl jako prostředník mezi 
teroristy a spolkovou vládou přesvědčen, že dojde k propuštění vězněných teroristů. 
Nahrávky telefonických hovorů s únosci hodlá předat policii.  
 
[Reuter]: Nur leicht verletzt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 246, ze dne 
22. 10. 1977, s. 4. 
Velmi stručná zpráva o lehkém zranění teroristky, která jako jediná z únosců přežila 
osvobození letadla Lufthansy. 
 
[Reuter]: Fahndungsblätter verloren. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
246, ze dne 22. 10. 1977, s. 4. 
Krátká zpráva o ztrátě tajných dokumentů při pátrání po Schleyerových únoscích. 
 
24. říjen, č. 247 
[dpa] [AP] [Reuter] [FR]: Ausland verstärkt Schleyer-Fahndung. Leute wollen 
Terroristen gesehen haben. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 247, ze dne 
24. 10. 1977, s. 1 a 2. 
Do rozsáhlého pátrání po německých teroristech se v posledních dnech zapojilo i 
zahraničí. Několik svědků již oznámilo, že některé z hledaných osob viděli. 
  
[Karl-Heinz Krumm]: Stammheim und die Folgen. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 247, ze dne 24. 10. 1977, s. 3. 



Komentář k politickým důsledkům událostí ve Stammheimu, autor kritizuje opětovné 
zneužívání situace politickými stranami k vzájemnému obviňování. 
 
[Horst Schlitter]: Germania muss heftige Angriffe abwehren. In Italien schreibt 
man den „Selbstmord“ von Stammheim in Anführungszeichen. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 247, ze dne 24. 10. 1977, s. 3. 
Reportáž z Itálie, kde poslední události ve Spolkové republice vyvolaly vlnu násilí a 
odmítavých postojů k tvrzení, že teroristé ve Stammheimu spáchali sebevraždy. 
Fotografie: snímek policejního zásahu proti demonstraci 
 
[dpa] [AP] [Reuter] [VS]: Ruf nach dem Rücktritt Filbingers wird lauter. 
Schwere Vorwürfe aus SPD und FDP im Zusammenhang mit dem 
Stammheimer Gefängnisskandal. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 247, 
ze dne 24. 10. 1977, s. 4. 
Zpráva o požadavcích politiků na odstoupení dalších členů vlády Bádenska-
Wuertenberska kvůli nedostatečnému zajištění věznice ve Stammheimu. 
Fotografie: dva snímky z cel teroristů 
 
[AP] [Reuter] [dpa]: Dregger sieht eine falsche Vergangenheitsbewältigung. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 247, ze dne 24. 10. 1977, s. 4. 
Pět krátkých zpráv, které se týkají příčin a okolností, které vedly ke vzniku 
německého levicového terorismu. 
 
25. říjen, č. 248 
[Lutz Krusche]: „Das ist ein Drama ganz Europas.“ Auswirkungen des 
terorismus in der Bundesrepublik auf Frankreich. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 248, ze dne 25. 10. 1977, s. 3. 
Reportáž z Francie o tamních účincích a působení posledních událostí 
okolo německých teroristů, hlavní témata médií, ale i vnitřní politiky. 
Fotografie: snímek zdi se znakem RAF 
 
[Renate Faerber]: Stuttgarter Bürger empfahlen, die toten Terroristen einfach ins 
Klärwerk zu werfen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 248, ze dne 25. 10. 
1977, s. 4. 
Zpráva o rozhořčení Stuttgartských občanů kvůli záměru města nechat teroristy 
pohřbít na místním hřbitově. Lidé navrhovali těla hodit do čistírny vody nebo do 
řeky. 
Fotografie: portrét 
 
[Eghard Moerbitz] [AP]: Bonn hält an Verantwortung Filbingers für Stammheim 
fest. Bundesjustizministerium: Ausreden des Ministerpraesidenten lösten nur 
Kopfschütteln aus. „Widersprüche zu Aussagen Benders.“ In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 248, ze dne 25. 10. 1977, s. 4. 
Spolkové ministerstvo spravedlnosti trvá na tom, že zodpovědnost za sebevraždy ve 
Stammheimu musí nést ministerský předseda Bádenska-Wuertenberska.  
 
[dpa] [Reuter] [sir] [moe]: Moskau lobt ausdrücklich Gesel-Befreiung in 
Mogadischu. „mutige Eintschedung Bonns.“ Anschläge auf deutsche Frmen in 
Griechenland angedroht. Botschafter „verurteilt.“ In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 248, ze dne 25. 10. 1977, s. 4. 



Zpráva o pochvale Moskvy vůči ozbrojenému osvobození uneseného německého 
letadla, které sovětští politici označují jako odvážné rozhodnutí. Další stručné 
informace z něktecýh evropských zemích o pokračujících útocích na západoněmecké 
podniky. 
 
26. říjen, č. 249 
[AP] [dpa] [Reuter]: Ehrung für Opfer des Terorismus. Scheel würdigt Schelyer 
bei Staatsakt. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 249, ze dne 26. 10. 1977, 
s. 1 a 2. 
Zpráva o průběhu státního pohřbu H.M.Schleyera. Spolkový prezident hovořil i o boji 
proti terorismu. 
Fotografie: dva snímky z pohřbu 
 
[Vh]: Schelte für Stuttgart. SPD rügt langes Schweigen. Möller: Kein 
Selbstmordversuch. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 249, ze dne 26. 10. 
1977, s. 1 a 2. 
Ostrá kritika z SPD vůči pomalému dodání výsledků vyšetřování událostí, které 
předcházely sebevraždám ve Stammheimu, zdráhání vede k označování kancléře 
v zahraničí za vraha. Podle Moellerové, která jako jediná z teroristů přežila, se 
nepokusila spáchat sebevraždu. 
 
[dpa] [Reuter]: „Terroristen nun im Ausland.“ BKA-Chef rechnet nicht mit 
unmittelbarem fahndungserfolg. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 249, 
ze dne 26. 10. 1977, s. 1. 
Spolkový kriminální úřad nepočítá s bezprostředním dopadením teroristů, podle 
pátrání se se ukrývají v zahraničí. 
 
[dpa] [ust] [sub]: Ein Taschenbuch war als „Container“ hergerichtet. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 249, ze dne 26. 10. 1977, s. 2. 
Zpráva, podle níž spolkové zastupitelství vylučuje tvrzení Moellerové, že se ji pokusil 
někdo zabít. Další informace o vyšetřování cel teroristů, v Baaderově cele byl nalezen 
šanon, který sloužil jako skrýš pro zakázané předměty.  
 
[dpa] [UPI]: Entführer mit iranischem und niederlaendischem Pass. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 249, ze dne 26. 10. 1977, s. 2. 
Informace o únoscích letadla Lufthansy, podle posledních zpráv nastoupili tři z nich 
do letadla s iránskými pasy a jeden s pasem nizozemským. 
 
[Moe]: Auch Ostblock gegen Terror. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
249, ze dne 26. 10. 1977, s. 2. 
Krátká zpráva o vyjádření spolkového prezidenta, ve kterém uvedl, že si cenní 
nabídky pomoci Sovětského svazu a NDR v boji proti terorismu. 
 
[Horst Schlitter] [AP] [dpa] [Reuter]: Welle der Gewalttaten im Ausland ebbt 
nicht ab. Zwischenfälle aus Italien, Griechenland, Holland, Frankreich, aus der 
Türkei und der Schweiz gemeldet. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 249, 
ze dne 26. 10. 1977, s. 2. 
Zpráva ze zahraničí, kde stále nepolevují útoky vůči západoněmeckým firmám, které 
mají vyjadřovat podporu německým teroristům. 
 



[Hanns-Herbert Gaebel]: Der richtige Augenblick. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 249, ze dne 26. 10. 1977, s. 3. 
Komentář k smutečnímu projevu spolkového prezidenta, který pronesl při pohřbu 
H.M.Schleyera.  
 
27. říjen, č. 250 
[Renate Faerber]: Stuttgart: Eindeutig Selbstmord festgestellt. Landesregierung 
legt Untersuchungsbericht vor. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 250, ze 
dne 27. 10. 1977, s. 1. 
Podle vyšetřovací zprávy, kterou předložila zemská vláda, šlo v případě smrti třech 
teroristů ve Stammheimu jednoznačně o sebevraždu. Stále ale není jasné, jak se do 
cel dostaly zbraně.  
 
[Reuter]: Schleyer-Stiftung gegründet. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
250, ze dne 27. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o založení nadace H.M.Schleyera, která má podporovat pospolitost mezi 
státem a společností. 
 
[Renate Faerbe]: Erster Stammheim-Bericht: Mehr Fragen als zuvor. In 
Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 250, ze dne 27. 10. 1977, s. 3. 
Komentář k vyšetřovací zprávě ze Stammheimu, podle autorky zpráva přinesla nové 
nejasnosti a problematické otázky, aniž aby situaci vyjasnila. 
 
[Drz]: Eindeutiges Ergebnis. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 250, ze dne 
27. 10. 1977, s. 3. 
Krátký komentář k vyšetřovací zprávě, která neopověděla na základní otázku, jak se 
do cel dostaly zbraně, ale alespoň vyloučila pochybnosti o sebevraždách.  
 
[AP]. Kampf gegen Terror mehrt das Ansehen der bundesregierung. Laut einer 
Meinungsumfrage würden Koalitionsparteien bei Neuwahlen zum jetzigen 
Zeitpunkt in Bonn an der Macht bleiben. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 250, ze dne 27. 10. 1977, s. 4. 
Zpráva o podpoře a důvěře současné vládě, která roste díky postoji a jednání vlády při 
posledních teroristických akcích. 
 
[Renate Faerber]: Stuttgart muss einige Angaben ueber Stammheim korrigieren. 
Zellen nach Entdeckung des Selbstmords doch betreten. Vorwürfe gegen 
Anwälte der RAF-Häftlinge erhoben. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
250, ze dne 27. 10. 1977, s. 4. 
Zpráva k vyšetřování ve Stammheimu, uvedeny jsou některé další výsledky šetření. 
Stále však není jasné, jak mohli mít vězni zbraně. Problém je viděn v obhájcích 
vězňů.  
 
28. říjen, č. 251 
[Renate Faerber]: Trauergäste kamen zum Teil maskiert. Ensslin, Baader und 
Raspe in Stuttgart beigesetzt. Genaue Kontrollen. In Frankfurter Rundschau. 
Ročník 33, číslo 251, ze dne 28. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva z pohřbu Baadera, Ensslinové a Raspeho, kterého se zúčastnilo na tisíc lidí a 
který proběhl za velmi přísných bezpečnostních opatřeních. V textu jsou uvedeny 
nápisy z transparentů, které nesly příznivci teroristů.  



Fotografie: snímek z pohřbu 
 
[Fae] [dpa]: Eppler mahnt das Ausland. „These vom Mord in Stammheim nicht 
überprüft übernehmen.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 251, ze dne 
28. 10. 1977, s. 1. 
Apel politika SPD, aby v zahraničí nepřebírali bez znalosti vyšetřování tezi o 
vraždách ve Stammheimu. Vláda se pokouší detailním informováním přemoci 
antiněmecké útoky v zahraničí. 
 
[Volkmar Hoffmann] [dpa]: Eine noch nicht erschienene Schrift sorgt für 
Verwirrung. Zahlreiche Änderungs-, Ergänzungs-, Streichungswünsche für die 
Dokumentation über die Schleyer-Entführung. In Frankfurter Rundschau. Ročník 
33, číslo 251, ze dne 28. 10. 1977, s. 1. 
Zpráva o dokumentaci, kterou spolková vláda připravuje k únosům H.M.Schleyera a 
letadla Lufthansy. Někteří politici ale vyžadují v dokumentaci změny, doplnění a 
opravy. Poslankyně z FDP apeluje na média, aby byla zdrženlivá ve zveřejňování 
podrobností z osvobození rukojmích v letadle Lufthansy. 
 
[dpa]: Baader distanzierte sich von Brutalität der Schleyer-Entführer. Häftling 
versprach vor seinem Tod im Gespräch mit einem Bonner Beamten, mässigend 
auf aktive Terroristen einzuwirken. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 
251, ze dne 28. 10. 1977, s. 2. 
Zpráva o rozhovoru Baadera s úředníkem spolkového státního zastupitelství, který 
proběhl krátce před Baaderovou sebevraždou. Baader – zde označovaný jako 
anarchista, se údajně distancoval od brutálního postupu při únosu H.M.Schleyera a 
letadla Lufthansy. Popřel také, že by obě akce byly řízeny z cel Stammheimu.  
 
[Hanns-Joachim Noack]: Bisher war er immer nur der Sohn. Wie Stuttgarts 
Oberbürgermeister Rozmel zum Mittelpunkt wurde. Beerdigung der 
Terroristen. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 251, ze dne 28. 10. 1977, s. 
3. 
Reportáž z pohřbu Baadera, Ensslinové a Raspeho, autor upozorňuje, že síla 
sympatizantů teroristů je oslabena.  
Fotografie: tři snímky z pohřbu 
 
29. říjen, č. 252 
[Hl] [dpa] [Reuter] [AP]: Millionär in Holland von Unbekannten entführt. 
Anrufer bei Zeitung in Amsterdam behauptet: Wir, die Rote Armee Fraktion, 
haben Caransa. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 252, ze dne 29. 10. 
1977, s. 1 a 2. 
Zpráva o únosu milionáře v Nizozemsku, únosci se označili za RAF a požadovali 
propuštění jednoho teroristy RAF z vězení. 
Fotografie: portrét  
 
[dpa]: Aufruf der Verteidiger: Terroristen sollen aufgeben. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 252, ze dne 29. 10. 1977, s. 1. 
Dva obhájci bývalé skupiny Baader-Meinhofová vyzvali teroristy, aby vzdali svůj 
násilný boj. 
 



[Karl-Heinz Krumm]: Eine brüchige Kulisse. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 252, ze dne 29. 10. 1977, s. 3. 
Komentář k připravované dokumentaci spolkové vlády o teroristických událostech 
posledních šesti týdnů. Autor pochybuje, že v dokumentaci budou všechny 
informace, ale podotýká, že to zesílí zvědavost médií, které budou pátrat dál. 
 
[Eghard Moerbitz] [dpa]: Auch letzte Schleyer-Botschaften erscheinen in 
Dokumentation. Regierung berüecksichtigte zwölf Änderungswünsche der 
Oposition. „Sicherheitsrelevante Fakten“ werden nicht mitgeteilt. In Frankfurter 
Rundschau. Ročník 33, číslo 252, ze dne 29. 10. 1977, s. 4. 
V dokumentaci spolkové vlády k teroristickým událostem posledních šesti týdnů 
budou připojeny i dopisy uneseného H.M.Schleyera. Ve zprávě se dál rozebírá, co 
bude dokumneatce obsahovat a kdy by měla být zveřejněna. 
 
[Ojw]: Uni-Präsident wehrt sich.  In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 252, 
ze dne 29. 10. 1977, s. 4. 
Zpráva k vyjádření prezidenta Technické univerzity v Berlíně, který odmítá svalování 
viny za terorismus na univerzity. Příčiny terorismu jsou podle něj mnohem 
komplikovanější. 
 
31. říjen, č. 253 
 
[FR] [pff]: Schleyer-Tonband löst Streit aus. Vorwürfe gegen Bundesregierung. 
In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 253, ze dne 31. 10. 1977, s. 1 a 2. 
Zpráva o zveřejnění obsahu jedné nahrávky uneseného a později zavražděného 
H.M.Schleyera, která byla určena spolkovému kancléři. Výroky politiků, zda jednání, 
které zvolili, bylo správné, kontroverze, kdo a co je příčinnou levicového terorismu. 
Ve zprávě se také uvádí, že nahrávka původně neměla být součástíb dokumentace. 
 
[AP]: Rommel rügt Dokummentation. „Gefährlicher Begriff Sympathisant muss 
verschwinden.“ In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 253, ze dne 31. 10. 
1977, s. 1. 
Stuttgartský primátor kritizuje používání slova sympatizant v souvislosti 
s terorismem, vrací se k souboru citátů politiků a dalších osob, které CDU označuje 
za sympatizanty. 
 
[Nesignováno]. Menschenquälerei ohne Sinn. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, 
číslo 253, ze dne 31. 10. 1977, s. 2. 
Doslovný přepis nahrávky z 12. září, kterou H.M.Schleyer určil spolkovému kancléři, 
kritizuje zdlouhavé jednání krizového štábu a zbytečné týraní rukojmího.  
 
[Hhg]: Grenzen der Vermarktung. In Frankfurter Rundschau. Ročník 33, číslo 253, 
ze dne 31. 10. 1977, s. 3. 
Krátký komentář k zveřejnění nahrávky H.M.Schleyera, které opozice zneužila jako 
dobrý politický tah, což komentátor velmi kritizuje. Dokazování, že Schleyer by byl 
ještě naživu, kdyby byl u moci Strauss a Dregger, by mělo mít také hranice, kde končí 
využití tragédie na politickém trhu. 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
 


