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Anotace 

Bakalářská práce „Manifest „2000 slov“ a následná odezva v českých tištěných  

médiích“ analyzuje veškerý obsah, který se týká manifestu „2000 slov“, ve vybraných 

exemplářích českého periodického tisku v roce 1968. Přesné období, po kterou se daný 

tisk sleduje, je stanoveno od vydání manifestu do invaze vojsk pěti států Varšavské 

smlouvy (27. červen – 21. srpen). Analýza se zaměřuje na deset tiskovin s různou 

periodicitou: šest deníků (Zemědělské noviny, Práce, Mladá fronta, Rudé právo, 

Svobodné slovo a Lidová demokracie), tři týdeníky (Literární listy, Reportér a Student) 

a jeden měsíčník (MY68). Volba na tato periodika padla z toho důvodu, že se jednalo o 

nejdůležitější a nejčtenější tisk daného období, který tak nejvíce mohl přinášenými 

informacemi a názory utvářet a ovlivňovat smýšlení obyvatelstva. První část práce 

shrnuje ve stručnosti historický přehled vývoje poměrů v Československu v 60. letech 

se zaměřením na druhou polovinu tohoto desetiletí, s důrazem na Pražské jaro 1968, a to 

jak ve společnosti, tak i přímo v oblasti tisku. V druhé části je porovnáván obsah v 

jednotlivých typech periodik mezi sebou, čím se lišil, zda vycházel ze stejných 

informačních zdrojů, o jakých typech událostí referoval apod.  

 

 

 

Annotation 

Bachelor thesis „The manifesto „2000 slov“ and the esnsuing response in czech printed 

media“ analyzes all content which relates to the manifesto „2000 slov“ („2000 words) in 

selected specimens of czech periodicals in 1968. The exact period during which is the 
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print analyzed is determined from publication of the manifesto to the invasion of troops 

of five Warsaw Pact countries (from June 27th  to August 21st). The analysis aims to ten 

printed with varying periodicity: six newspapers (Zemědělské noviny, Práce, Mladá 

fronta, Rudé právo, Svobodné slovo and Lidová demokracie), three weekly newspapers 

(Literární listy, Reportér and Student) and a monthly (MY68). The choice of these 

periodicals fell on the ground that they were the most important and the most widely 

read press in the period, which were most able to shape and influence perceptions of the 

population. The first part briefly summarizes the historical overview of the development 

of relationships in Czechoslovakia in the 60‘s years with a focus on the second half of 

this decade, with an emphasis on the Prague Spring 1968, as well as in society as well 

as directly in the field of the press. In the second part is compared the content in 

different types of periodicals, what was different, whether it came from the same 

sources of information, on what types of events reported, etc. 

 

 

 

Klíčová slova 

Manifest „2000 slov“, Československá socialistická republika (ČSSR), 1968, Pražské 
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Úvod 

 

Téma své bakalářské práce Manifest „2000 slov“ a následná odezva v českých 

tištěných  médiích jsem si vybral na základě svého dlouholetého zájmu o historii. 

Obrodný proces v Československu v roce 1968 obsahuje mnoho různých témat, kterými 

se zabývá množství odborné literatury: vývojem v zemi, osobnostmi tohoto období, 

vztahy Československa a ostatních zemí sovětského bloku, vojenskou srpnovou 

intervencí nebo právě významem manifestu „2000 slov. Ale velmi málo už sleduje, jak 

se problematika manifestu objevovala na stránkách dobového tisku. Právě tuto mezeru 

se snaží zacelit tato bakalářská práce.  

Doba tzv. Pražského jara v roce 1968 patří mezi nejzajímavější etapy nejen ve 

čtyřicetiletém období vlády komunistické strany v Československu, ale celého 

poválečného vývoje v zemi až do současnosti. Progresivní českoslovenští komunisté 

svými názory a činností získali, po tvrdých 50. letech a éře velmi špatné hospodářské 

situace na začátku 60. let, obrovskou podporu velkého procenta obyvatel republiky. 

Lidé v obrodném procesu, který komunistická strana pomalu zahájila a veřejnost poté 

popoháněla dál, viděli možnost uvolnění stávajících represivních způsobů vlády 

komunistické strany a celkové zlepšení svých životních podmínek. Po dlouhé době měli 

opět zájem o politické a společenské dění a obrovsky se zvedla poptávka po 

informacích ve  všech sdělovacích prostředcích. Proto také bude velmi zajímavé 

prostudovat periodika, se kterými se občané Československa setkávali každý den a které 

pomáhaly utvářet jejich názory a myšlenky.  

Pro téma manifestu „2000 slov“ jsem se rozhodl proto, že se jedná o jeden 

z nejdůležitějších dokumentů tohoto období uvolnění, který měl velký vliv na 

znovunastartování aktivity veřejnosti, která v době před nastupujícím létem na rozdíl od 

začátku jara ochabla. Také se jednalo o článek, který byl ostatními vedoucími 

představiteli komunistických stran sovětského bloku označen za „platformu 

antisocialistických a kontrarevolučních sil“ a stal se tak záminkou k silné kritice poměrů 

v Československu, která nakonec v srpnu vedla k vpádu vojsk pěti zemí Varšavské 

smlouvy a k likvidaci reformního procesu v československé společnosti. 

Pro analýzu jsem zvolil deset tiskovin s rozdílnou periodicitou. Jedná se o šest 

deníků: Zemědělské noviny, Práce, Mladá fronta, Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová 
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demokracie; tři týdeníky: Literární listy, Reportér a Student; a jeden měsíčník: MY68. 

Vybral jsem je z toho důvodu, že se jednalo o nejčtenější listy tohoto období, které tak 

měly největší vliv na veřejnost. Sledované období je ohraničeno vydáním manifestu a 

invazí armád pěti zemí Varšavské smlouvy, tj. od 27. června do 21. srpna. Hlavní část 

bakalářské práce se zabývá komparací obsahů uvedených periodik, které se týkaly 

manifestu, porovnávaných podle jednotlivých typů spolu s jejich základní 

charakteristikou. Nejdříve analyzuji deníky, poté týdeníky a nakonec měsíčník. Před 

samotnou analýzou ještě stručně shrnu základní události v Československu ve druhé 

polovině 60. let, a to jak v samotné společnosti, tak také v oblasti tisku.  
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1. Zadání práce 

 

1.1 Téma práce 

Tématem mé bakalářské práce je analyzovat veškerý obsah ve vybraných českých 

tištěných periodikách určeného období, který se týká manifestu „2000 slov“, a porovnat 

jeho podobnost či rozdílnost v jednotlivých typech tiskovin. Pod veškerým obsahem 

rozumím kromě zpráv, komentářů, rozhovorů, obrázků a fotek, například i básně apod.  

 

 

1.2 Zkoumaný materiál 

 

Jako zdroje svého zkoumání jsem zvolil nejvýznamnější česká periodika 

celostátního charakteru roku 1968, která měla nejvyšší čtenost a tudíž také nejvíce 

mohla ovlivňovat mínění a názory obyvatelstva. Pro lepší povědomí o různém způsobu 

informování a zpracovávání jiných materiálů jsem vybral tiskoviny s různou 

periodicitou. Jedná se o šest deníků: Zemědělské noviny, Mladá fronta, Rudé právo, 

Práce, Svobodné slovo a Lidová demokracie; tři týdeníky: Literární listy, Reportér1, 

Student; a jeden měsíčník: MY682.  

 

1.2.1 Základní údaje deníků 

 

Titul:      Zemědělské noviny (ZN) 

Podtitul:     Deník venkova 

Vydavatel, místo, ročník:  Ministerstvo zemědělství a výživy, vydavatelství 

Zemědělské noviny Praha, 24. 

Cena a počet stran:    Pondělí – nevycházelo 

Úterý – 30 hal., 4 strany 

                                                 
1 Reportéra jsem v tezi bakalářské práce uvedl jako čtrnáctideník. Během analýzy jsem se ale dozvěděl, že 
tento list několikrát změnil svoji periodicitu a v mém sledovaném období vycházel jako týdeník.  
2 Časopis MY68 jsme v tezi bakalářské práce uvedl jako týdeník. Během analýzy jsem se ale dozvěděl, že 
tento časopis změnil svoji periodicitu a v mém sledovaném období vycházel jako měsíčník. 
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Středa – 50 hal., 6 stran (včetně 2 stran přílohy 

Zemědělec) + pruh s reklamami 

Čtvrtek – 30 hal., 4 stran 

Pátek – 50 hal., 6 stran  

Sobota – 70 hal., 8 stran (včetně 16 stran přílohy 

Náš domov - velikost ¼ strany) 

Neděle – 30 hal., 4 strany 

 

Titul:      Práce (Pr) 

Podtitul:     Deník Revolučního odborového hnutí 

Vydavatel, místo, ročník:  Vydává ústřední rada odborů, Praha, 24. 

Cena a počet stran:    Pondělí – 40 hal., 4 strany 

Úterý – 40 hal., 8 stran 

Středa – 40 hal., 8 stran 

Čtvrtek – 40 hal., 8 stran 

Pátek – 40 hal., 8 stran 

Sobota – 50 hal., 8 stran 

Neděle – 70 hal., 12 stran 

 

Titul:      Mladá fronta (MF) 

Podtitul:     Deník mladých lidí 

Vydavatel, místo, ročník:  Mladá fronta, Praha, 24. 

Cena a počet stran:   Pondělí – 40 hal., 4 strany 

Úterý – 40 hal., 6 stran 

Středa – 40 hal., 6 stran + vložený pruh 

s reklamami a inzeráty (velikost ¼ strany) 

Čtvrtek – 40 hal., 6 stran 

Pátek  - 40 hal., 6 stran 

Sobota  - 70 hal., 12 stran (včetně 12 stran přílohy 

„52 týdnů“ – velikost ½ strany) 

Neděle – 50 hal., 8 stran 
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Titul:      Rudé právo (RP) 

Podtitul:  Orgán ústředního výboru Komunistické strany 

Československa 

Vydavatel, místo, ročník:   Ústřední výbor KSČ, Praha, 48.  

Cena a počet stran:  Pondělí – 40 hal., 4 strany 

Úterý – 40 hal., 8 stran 

Středa – 40 hal., 8 stran  

Čtvrtek – 40 hal., 8 stran 

Pátek  - 40 hal., 8 stran 

Sobota  - 40 hal., 8 stran 

Neděle – 70 hal., 12 stran 

 

Titul:      Svobodné slovo (SS) 

Podtitul:     List Československé strany socialistické  

Vydavatel, místo, ročník:   Československá strana socialistická, Praha, 24. 

Cena a počet stran:   Pondělí – 40 hal., 4 strany 

Úterý – 40 hal., 6 stran + vložený pruh s inzeráty 

(velikost ½ strany) 

Středa – 40 hal., 6 stran+ vložený pruh s inzeráty 

(velikost ½ strany) 

Čtvrtek – 40 hal., 6 stran 

Pátek – 40 hal., 6 stran 

Sobota – 50 hal., 8 stran - od 1.července 70 hal., 12 

stran 

Neděle – 50 hal., 8 stran 

 

Titul:      Lidová demokracie (LD) 

Podtitul:     Orgán Československé strany lidové 

Vydavatel, místo, ročník:   Československá strana lidová, Praha, 24. 

Cena a počet stran:   Pondělí – 40 hal., 4 strany 

Úterý – 40 hal., 6 stran + vložený pruh s reklamami 

(velikost ¼ strany) 

Středa – 40 hal., 6 stran 

Čtvrtek – 40 hal., 6 stran 



Bakalářská práce   Manifest „2000 slov“ a následná odezva v českých tištěných  médiích 
  

 10  

Pátek – 40 hal., 6 stran 

Sobota – 70 hal., 12 stran (včetně 8 stran přílohy 

Sobotní příloha – velikost ½ strany) 

Neděle – 50 hal., 8 stran 

 

 

1.2.2 Základní údaje týdeníků 

 

Titul:      Literární listy (LL) 

Podtitul:     Týdeník svazu čs. spisovatelů 

Vydavatel, místo, ročník:  Svaz československých spisovatelů, Praha, 1. 

Vycházelo den, cena a počet stran: Čtvrtek, 1,20 Kčs, 16 stran 

 

Titul:      Reportér (Rep) 

Podtitul:     Týdeník pro politiku, kulturu a sport 

Vydavatel, místo, ročník:   Svaz čs. novinářů, Praha, 3.  

Vycházelo den, cena a počet stran: Středa, 3 Kčs, 32 stran + 4 strany obálky + příloha 

uprostřed (různý počet stran, nepravidelně) 

 

Titul:      Student (St) 

Podtitul:  Týdeník ČSM a Vysokoškolské rady ÚV ČSM – 

od 3. dubna Týdeník mladé inteligence 

Vydavatel, místo, ročník:  Mladá fronta, Praha, 4. 

Vycházelo den, cena a počet stran: Středa (v Praze k dostání už v úterý), 1 Kčs, 8 stran 

 

 

1.2.3 Základní údaje měsíčníku 

 

Titul:      MY68 

Podtitul:     Politickokulturní časopis 

Vydavatel, místo, ročník:  Mladá fronta, Praha, 5. 

Vychází den, cena a počet stran: nepravidelně, 4 Kč, 72 stran + 4 strany desek 
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1.3 Sledované období 

 

Počátek období, po které budu vybraná periodika studovat, jsem stanovil na první 

den, kdy byl manifest „2000 slov“ poprvé v tisku uveřejněn – 27. červen 1968. Závěr 

ohraničuje konec Pražského jara 1968, kdy bylo Československo vystaveno invazi vojsk 

pěti států Varšavské smlouvy – 21. srpen 1968. Celkově se tedy jedná o 56 dnů.  

 

 

1.4 Postup při analýze 

 

Nejdříve podrobím společné analýze šest deníků. Postupovat budu po jednotlivých 

dnech, kdy sdělím v jakých článcích se informace o manifestu vyskytovaly, co bylo 

jejich obsahem, dále porovnám materiály mezi sebou, jejich rozsah, umístění 

v periodikách apod. Budu hledat shody a rozdíly v textech, které se týkaly stejných 

událostí, zda deníky využívaly u zpráv oficiálního charakteru zpravodajství ČTK, nebo 

autorských materiálů.  

Následně budu stejným způsobem postupovat i u týdeníků, s tím rozdílem, že 

zde budu časově porovnávat čísla, která vyšla ve stejném týdnu.  

Na závěr ještě zhodnotím, jaké informace o manifestu přinesl měsíčník MY68. 
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2. Historické souvislosti  

 

2.1 Období Pražského jara 1968  

 

Běžně se označuje toto období od zvolení Alexandra Dubčeka 5. ledna do nejvyšší 

funkce v KSČ, prvního tajemníka, až do invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy 

v noci z 20. na 21. srpna. Jedná se o ojedinělé období ve čtyřicetileté historie komunisté 

nadvlády v Československu. Kromě roku 1968 se nikdy nestalo, aby se Komunistická 

strana Československa snažila o tak zásadní vlastní vnitřní reformu, která by si navíc 

získala mezi obyvatelstvem země takovou podporu. „… Vedoucí úloha komunistické 

strany měla sice zůstat zachována, strana se však měla oprostit od své celospolečenské 

řídící a integrační funkce. Měla znovu získat profil politické strany a věnovat se 

především programovým a koncepčním úkolům. Tímto způsobem hodlala KSČ napříště 

působit jako „přirozená autorita“. …“3 

 

 

2.1.1 Cesta k roku 1968 

 

Od počátku 60. lét docházelo v československé společnosti k uvolnění poměrů. 

Vliv na to mělo i snížení tlaku, který dosáhl vrcholu v roce 1962 během „Karibské 

krize“, v celosvětovém měřítku. Začaly se opět pomalu navazovat přerušené vztahy se 

Západem, což také pomohlo pozvolné liberalizaci. Vliv měly také větší možnosti 

cestování a lehké srovnání se zahraničními turisty a jejich způsobem života.  

Do struktury strany začali pronikat mladí lidé, kteří částečně vystřídali tvrdé 

politické kádry 50. let. Tito mladí už vyrostli v socialismu a nezažili předcházející 

období. Často se jednalo o absolventy politických škol, a proto dokázali jednoduše 

posoudit rozdíly mezi tím, co se psalo v knihách, a skutečností. Díky tomu i uvnitř 

strany narůstal tlak na její reformu. Na vedoucích pozicích se ale stále nacházeli lidé, 

kteří byli proti jakékoliv změně stávajícího stavu, jelikož by je to tyto pozice stálo. 

                                                 
3 PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: Pozadí – plánování – provedení, str. 24 
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 Na začátku 60. let také skončilo období politických procesů, velké množství 

politických vězňů bylo propuštěno. Rozšíření povědomí o tomto nejpalčivějším 

problému 50. let otřáslo víru především mladých lidí ve vedení strany a její 

představitele.  

 Že se ideály a realita lišily, bylo patrné i na poměrech ve společnosti. Známé „že 

si jsou všichni rovni, ale někteří si jsou rovnější“ bylo každému zřejmé. Rozdíl mezi 

straníkem a „těmi ostatními“ viděl každý. Naopak stejně se měřilo jinde. „… Nepatrný 

je rozdíl v odměňování pracovníka pilného a lenivého, dovedný může zastat dvakrát 

tolik práce, ale pobírá přibližně stejně velkou mzdu jako pracovník, který má obě ruce 

levé. Takové rovnostářství mělo samozřejmě své morální a hospodářské důsledky. …“4 

Být vidět nebylo většinou příliš k užitku, spíš naopak.  

Olej do ohně nespokojenosti veřejnosti se současným stavem přilévala také 

neútěšná hospodářská situace. Třetí pětiletka (1961 – 1965) se zhroutila už na konci 

prvního roku, což naprosto ochromilo už tak zbídačenou ekonomiku. Stát nebyl schopen 

podpořit obyvatele v růstu životní úrovně, byl velký nedostatek spotřebního zboží. 

Výrobní prostředky byly zastaralé a v havarijním stavu. O zlepšení kondice 

hospodářství se pokusila skupina ekonomů, v jejímž čele stanul Ota Šik, který se 

později stal jednou z tváří Pražského jara. Vládnoucí kruhy se však na reformy nedívaly 

s nadšením, a tak nějakou dobu trvalo, než se je podařilo i přes jejich odpor naplno 

prosadit. To se stalo na XIII. sjezdu KSČ v polovině roku 1966.5 „… O reformní návrh 

se ale od samého začátku vedl tvrdý boj, protože Novotným vedené politbyro se snažilo 

skutečnému zavedení tržního mechanismu do hospodářství zabránit a zachovat 

dirigistické výrobní plánování. Dogmatické síly skrývaly svou bezkoncepčnost za frází o 

„socialistickém principu plánovitosti“ a také „vedoucí úloze strany“. …“6 

Nečekaná kritika na poměry v Československu se snesla na vedení strany na IV. 

sjezdu Svazu spisovatelů (27. – 29. června 1967). Kritika se týkala svobod a práv 

občanů, splynutí KSČ a vlády v jedno apod. 

Problém se také začal objevovat ve vztahu obou národů Československa. 

V první polovině 60. let se vzedmula aktivita slovenských představitelů, především 

intelektuálů, týkající se nového řešení vztahů mezi Čechy a Slováky. Pražské politické 

vedení to ale nepřijímalo s úsměvem. Proklamovaná rovnost obou národů byla z jejich 

                                                 
4 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání : Pražské jaro 1968, str. 12 
5 ŠIK, Ota. Jarní probuzení - iluze a skutečnost, str. 144 
6 ŠIK, Ota. Jarní probuzení - iluze a skutečnost, str. 117 
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strany často přehlížena. Sám Novotný označoval tyto tendence za projevy nacionalismu. 

Vyvrcholení přišlo na konci srpna při návštěvě slovenského Martina, sídla Matice 

slovenské. „… Novotný se tu rozhořčeně pustil do údajných nacionalistů a 

s neomluvitelnou arogancí zakázal své ženě přijmout nabídnuté dárky. Odmítl 

pokračovat v dohodnutém programu a bez loučení odjel s tím, že přijde jakási dohra. 

…“7 

 Ta sice přišla, ale měla jiný charakter, než Novotný předpokládal. Když odmítl 

Dubčekovu kritiku k postavení KSČ ve společnosti na plenárním zasedání ÚV KSČ na 

konci října 1967, utvořila se proti němu v ÚV z reformistů a slovenských členů 

opozice.8 „… Vystoupení A. Dubčeka, zvláště jeho požadavek spravedlivého řešení 

národnostních problémů, vyvolalo u A. Novotného prudkou odmítavou reakci. Obvinil 

Dubčeka z „nacionální úchylky“. Ale řada členů ÚV KSČ pochopila správnost a 

opodstatněnost Dubčekových požadavků a návrhů a odmítla reakci Novotného jako 

neopodstatněnou a nepřiměřenou. …“9 

 Novotný se snažil svou pozici zachránit a na začátku prosince pozval do Prahy 

Brežněva, aby mu dodal podporu. Ten však, když viděl, jaká se proti prvnímu 

tajemníkovi KSČ a prezidentovi v jedné osobě utvořila opozice, nechal raději věcem 

volný průběh, ať si to českoslovenští komunisté rozhodnou sami. Prohlašoval, že se do 

vnitřních záležitostí Československa nebude míchat: „Eto vaše dělo.“10 Novotný byl 

odvolán ze stranické funkce, ve které ho nahradil Dubček, 5. ledna na pokračujícím 

prosincovém zasedání ÚV KSČ.  

 Dubčekovi pomohlo ke zvolení prvním tajemníkem několik skutečností. Nebyl 

příliš známý, a proto nijak zvlášť nevadil odpůrcům ani stoupencům odvolaného 

Novotného. To, že se do čela strany dostal Slovák, zklidnilo rozbouřené slovenské 

představitele. Také to, že vyrůstal v Sovětském svazu a měl vzdělání z politické školy 

v Moskvě, mluvilo v jeho prospěch ve vztahu k vedení KSSS. 

 

 

 

 

                                                 
7 CÍSAŘ, Čestmír. Moji českoslovenští presidenti, str. 80 
8 PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: Pozadí – plánování – provedení, str. 23 
9 BENČÍK, Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice, str. 48 
10 KURAL, Václav, et al. Československo roku 1968 : 1. díl: obrodný proces, str. 24 
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2.1.2 Události Pražského jara 

 

Přestože nové vedení mluvilo o změnách, mělo zatím na mysli spíše jen formální 

úpravy. To, v co během jara 1968 celý obrodný proces vyústil, bylo zapříčiněno 

především tlakem zdola. 

  Jako první prolomil bariéru mlčení Josef Smrkovský, tehdy ministr lesního a 

vodního hospodářství. Svým článkem „Oč dnes jde“, zveřejněným 21. ledna v deníku 

Práce, nastínil, o co se v lednu jednalo. Překvapivá byla především jeho slova, která 

pojmenovala budoucí hlavní otázky: „… Zvlášť zapůsobila jeho slova, že je nutno do 

důsledku napravit deformace socialismu, že stranické a státní funkce nemohou 

komunisté považovat za doživotní a že nadále nebude na prvním místě rozhodovat 

v kádrové politice příslušnost ke KSČ, nýbrž odborné znalosti a charakterové vlastnosti. 

…“11 

 Několik dní poté (25. ledna) ho napodobil Eduard Goldstücker, nový předseda 

Svazu československých spisovatelů, když označil jednání KSČ ve vztahu s mládeží a 

inteligencí za chybné. Stavěl se za přehodnocení rozhodnutí, které vedení strany 

vyvodilo ze IV. sjezdu spisovatelů, navrhl novelizaci tiskového zákona (= zrušení 

cenzury) a výměnu lidí, kteří jsou spojeni se starou novotnovskou politikou.12 

Zásadním zlomem v postoji veřejnosti se stalo zveřejnění útěku „semínkového 

generála“, generálmajora Jana Šejny13, (25. únor) přes Jugoslávii a Itálii do Spojených 

států, kde požádal o azyl. Vzal s sebou, kromě svého syna a jen o několik let starší 

milenky, dokumenty týkající se Varšavské smlouvy. Díky tomu je jeho útěk považován 

za jedno z nejvýznamnějších zběhnutí v celém období studené války vůbec.14 

V atmosféře po zveřejnění tohoto skandálu se na konci února konaly okresní konference 

KSČ, na kterých došlo k výměně mnoha funkcionářů, právě podle jejich postoji k 

„lednu“.15  

 Od března dostával vývoj rychlejší spád. Začínala sílit kritika tisku, který se 

přestával řídit cenzurními restrikcemi. Dubčekovo vedení se potřebovalo zbavit 

Novotného, který stále ještě seděl v prezidentském křesle na Pražském hradě. Tisk tak 

                                                 
11 KURAL, Václav, et al. Československo roku 1968 : 1. díl: obrodný proces, str. 34 
12 KURAL, Václav, et al. Československo roku 1968 : 1. díl: obrodný proces, str. 34 - 35 
13 mj. byl zapleten do několika trestných činů (nejznámější je překupnictví s travním a jetelovým 
semenem), v prosinci se pokusil vyjednat podporu vojenských velitelů Novotnému; viz. BENČIK, 
Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice, str. 41-59 
14 BENČIK, Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice, str. 32 
15 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání : Pražské jaro 1968, str. 28 
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v útocích proti jeho osobě získal neoficiálně volnou ruku. Novotný tlak neustál a 22. 

března se vzdal postu prezidenta. „… Poněvadž zpočátku se kritika novinářů 

zaměřovala zejména na Novotného, který na jaře 1968 ztratil i funkci hlavy státu, neboť 

jej nahradil generál Ludvík Svoboda, je logické předpokládat, že původním smyslem 

nečekaného obratu událostí v komunisty ovládaném státě bylo dovolit novinářům, aby 

se pustili do Novotného. …“16   

 V nejvyšší státnické funkci ho vystřídal generál Ludvík Svoboda, který byl 

zvolen poslanci NS do čela státu 30. března, když obdržel 282 hlasů z 288 (zbylých šest 

poslanců se zdrželo)17. Dubček potřeboval najít osobu, která bude přijatelná jak pro 

sílící hlas veřejnosti, tak také potřeboval naznačit vstřícné gesto pro Brežněvovo vedení 

do Moskvy, které už spolu s ostatními nejvyššími představiteli komunistických stran 

sovětského bloku, vývoj v Československu začínali kritizovat. „… Ale politici vybrali 

Svobodu. O jeho volbě rozhodly dvě Svobodovy přednosti – jako generál z východní 

fronty se těšil velké autoritě obyvatel a navíc byl přijatelný pro Čechy i Slováky. Také 

Moskva proti němu nic neměla. Kromě toho komunističtí lídři hledali politika bez 

osobních ambicí. Nechtěli, aby se nový prezident zapojoval aktivně do politiky. …“18 

 Vedoucím funkcionářům zahraničních komunistických stran se přestávalo dění 

v ČSSR zamlouvat hned na začátku roku. Dubčekův proslov k dvacetiletému výročí 

vítězného února, kterého se účastnily delegace všech bratrských stran sovětského bloku, 

musel být na žádost Brežněva zbaven „revizionistických prvků“.19 První přímé ostré 

kritiky byl Dubček vystaven na setkání stranických špiček Varšavské smlouvy 

v Drážďanech 23. a 24. března, kde mu bylo vytýkáno i odvolání Novotného z funkce 

prezidenta bez náležité konzultace s Kremlem.  

 Všechny politické síly se sdružovaly uvnitř  Národní fronty. Její hlas však neměl 

v politickém rozhodování vůbec žádnou váhu.  Na přelomu března a dubna ale mimo 

její organizaci vznikla dvě nezávislá uskupení: Klub 231 (31. března) a Klub 

angažovaných nestraníků (5. duben). K231 byla organizace, která sdružovala bývalé 

politické vězně 50. let. Jméno pocházelo ze zákona 231/1948 Sb. na ochranu lidově-

demokratické republiky, podle něhož byla velká většina politických vězňů odsouzena. 

Do srpnové invaze získala téměř 100 000 členů. Po roce 1989 na ní navázala 

                                                 
16 KALVODA, Josef. Role Československa v sovětské strategii, str. 277 
17 CÍSAŘ, Čestmír. Člověk a politika : Kniha vzpomínek a úvah, str. 401 
18 BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů, str. 189 
19 PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: Pozadí – plánování – provedení, str. 35 
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Konfederace politických vězňů Československa.20 KAN bylo na rozdíl od K231 

politickým hnutím, jehož členové nesměli být členy žádné politické strany. Na začátku 

září byl KAN zakázán. V březnu 1990 obnovilo svoji činnost.21 

Nejdůležitějším oficiálním dokumentem Pražského jara se stal Akční program 

KSČ. Schválen byl na pokračujícím březnovém zasedání ÚV KSČ.  V něm byly 

zakotveny principy demokratizace socialistického systému, a to po stránce politické, 

ekonomické a společenské. Také obsahoval požadavky slovenských komunistů na 

federativní uspořádání republiky. „… Hlavním smyslem dubnového jednání pléna ÚV 

KSČ bylo jednak schválit akční program jako východisko nové politiky, jednak kádrově 

přebudovat řídící stranické a státní orgány, aby byly schopné tuto politiku uskutečňovat 

a dále rozvíjet. …“22 

V dubnu došlo také k výrazné obměně ve funkcích vrcholných státních orgánů. 

Prezident Svoboda jmenoval 8. dubna novou vládu v čele s Oldřichem Černíkem a o 

deset dní později vystřídal Smrkovský ve funkci předsedy Národního shromáždění 

Laštovičku. Byl to jasný signál toho, že progresivní síly získávají navrch.  

 Velmi znepokojivě působilo cvičení vojsk zemí Varšavské smlouvy „Šumava“ 

na území západní Čech, které se konalo na konci června. Mělo se jednat o štábní 

cvičení, kdy jsou větší vojenské útvary simulovány jen menším počtem vojáků. Sověti 

však stále plány měnili, a tak se ho nakonec účastnilo mnohem více vojáků, než bylo 

původně v plánu. Samo cvičení proběhlo bez problémů. To se už však nedá říci o 

odchodu vojáků. Oficiálně byl konec naplánován na 30. června. S rychlostí, s jakou ale 

vojáci opouštěli území Československa, ovšem vzbuzovala u všech obyvatel 

znepokojení. Poslední jednotky překročily hranice až na začátku srpna23.  

 Cenzura byla zákonem zrušena 26. června.24 

Další vlna nespokojenosti ze strany zahraničních komunistických představitelů 

na sebe nenechala po zveřejnění manifestu „2000 slov“ (27. červen) dlouho čekat. 

Předsednictvo ÚV KSČ obdrželo 4. července dopis od politbyra ÚV KSSS, který 

obsahoval první oficiální kritiku ze Sovětského svazu na vývoj v zemi. Podle něj byl 

manifest „2000 slov“ „… politickou platformou antisocialistických sil, je to „jedovatý 

pokus“ očernit KSČ před lidem, je to výzva k pučistickým aktivitám, ke stávkám, bojkotu 

                                                 
20 http://www.totalita.cz/vysvetlivky/k231.php 
21 http://www.kan.cz/ 
22 CÍSAŘ, Čestmír. Člověk a politika : Kniha vzpomínek a úvah, str. 404 
23 jednalo se o mimořádné cvičení Varšavské smlouvy; v léto 1968 žádné cvičení původně být vůbec 
nemělo; viz. FIDLER, Jiří. 21.8.1968 : Okupace Československa :Bratrská agrese, str. 114 
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a podrývání oficiální moci. …“25 Sovětské vedení totiž, i přes stálé ujištění ze strany 

Dubčeka, že vývoj u nás KSČ zvládne, vidělo, že situace stále pokračuje nastoupeným 

směrem.  

Další schůzka stranických špiček byla naplánována na 14. a 15. července ve 

Varšavě. Českoslovenští představitelé se omluvili a pozvání odmítli. Ze setkání poté 

obdrželi velmi kritický dopis vyjadřující se k aktuální situaci v republice. Předsednictvo 

ÚV KSČ na něj rychle reagovalo odmítnutím. Dopis i odpověď se už 18. července 

objevily v plném znění ve zvláštních vydáních některých listů. Obyvatelstvo okamžitě 

reagovalo vlnou dopisů a rezolucí, které zasílalo vedoucím funkcionářům, a vyjadřovalo 

jim jednoznačnou podporu. 

Poté se stala v historii do té doby zcela ojedinělá událost, celé politbyro 

Komunistické strany Sovětského svazu přijelo jednat se zástupci „bratrské“ 

komunistické strany na jejich území. Schůzka se uskutečnila mezi 29. červencem a 1. 

srpnem v Čierné nad Tisou. Dva dny poté se delegace přesunuly do Bratislavy, kde se 

sešly i s dalšími představiteli komunistických stran zemí Varšavské smlouvy. 

Československé vedení z jednání odcházelo s tím, že se jim podařilo svoje protějšky 

uklidnit, když nabídlo ústupky v podobě znovuzavedení cenzury a zastavení činnosti 

K231 a KAN.  

Mýlili se. Sovětští představitelé viděli, že pokud by došlo k připravovanému 

XIV. sjezdu KSČ, získali by v ní jasnou většinu zastánci progresivních sil ve straně, a 

v tom spatřovali ohrožení svých mocenských zájmů. Situace se jim jevila taková, že už 

KSČ sama nedokáže vývoj v zemi zastavit. A tak přistoupili na poslední variantu, která 

připadala možná – vojenská invaze. Brežněv se ji sice snažil do poslední chvíle oddálit, 

ale nejvyšší vojenské kruhy si už nenechaly nic vymluvit.26 

„… K podobnému hodnocení nás vedou i zveřejněné přepisy telefonním 

rozhovorů mezi Dubčekem a Brežněvem z 13. srpna 1968. 

Brežněv: Budeme nuceni přijmout opatření, když vy nic neuděláte. 

Dubček: Ať politbyro udělá, co uzná za vhodné.  

Brežněv: Sašo, pochop, co by to znamenalo! 

Dubček: Ať politbyro udělá, co uzná za vhodné. 

                                                                                                                                               
24 Viz. kapitola 2.1.4.1 Situace tisku 
25 PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: Pozadí – plánování – provedení, str. 98 
26 FIDLER, Jiří. 21.8.1968 : Okupace Československa :Bratrská agrese, str. 114 
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Jen těžko si lze představit, že Dubček, který vyrůstal a později studoval v sovětském 

Rusku, nevěděl, co Brežněv svými výhružkami myslí. …“27 

 

 

2.1.3 Situace po 21. srpnu 

 

Invaze vyšla vojensky, ale ne politicky. Nepodařilo se prosadit vznik dělnicko-

rolnické vlády, která by ji schválila, naopak se povedlo mezi obyvatelstvo rozšířit 

provolání předsednictva ÚV KSČ, které s intervencí nesouhlasilo. Také byli svoláni 

delegáti připravovaného XIV. sjezdu strany, kteří se sešli 22. srpna „… V odpoledních 

hodinách se v budově ČKD ve Vysočanech sešli delegáti 14. sjezdu k poradě. Po 

informaci, že skupina konzervativců jedná na velvyslanectví o ustavení kolaborantské 

vlády, se porada rozhodla prohlásit se za mimořádný sjezd KSČ. Z bezpečnostních 

důvodů a pro krátkost jednal jen o nejdůležitějších otázkách. Zvolil nový  ÚV KSČ, 

v němž zůstali všichni zatčení členové dosavadního předsednictva. … Jednáním a 

rozhodnutím tohoto sjezdu, který se přihlásil k reformní politice Dubčekova vedení, 

ztratil starý ÚV KSČ mandát. Tím měla vypadnout ze hry skupina „zvatelů“. Tento 

sjezd a jeho závěry získaly plnou podporu permanentně zasedajícího parlamentu i 

vlády. …“28  

Okamžitě na začátku invaze byli zatčeni vrcholní progresivní představitelé 

strany a státu. Ještě během noci ale stihli po bojích s konzervativním křídlem uvnitř 

předsednictva ÚV KSČ schválit text provolání „Všemu lidu Československé 

socialistické republiky“, ve kterém předsednictvo ÚV KSČ vojenskou intervenci odmítá 

jako „popření mezinárodního práva“.29 

Během dne jsou poté transportováni do Polska, následně na Zakarpatskou 

Ukrajinu a po dvou dnech do Moskvy. Vyjednávat odletěl 23. srpna také prezident 

Svoboda. Výsledkem nátlaku ze strany KSSS, ale i dalších komunistických stran 

socialistických zemí, se stalo všemi přítomnými československými funkcionáři, vyjma 

Františka Kriegla, podepsání tzv. Moskevského protokolu (26. srpen). Ten obsahoval 15 

bodů (např. zakazoval všechny organizace, které vznikly během roku, znovu schválil 

cenzuru a označil vysočanský sjezd za neplatný). „… Vágní formulace, náhodné pořadí 

                                                 
27 PEČINKA, Bohumil. Zpackané pražské jaro. Reflex : CS společenský týdeník. 2008, roč. 19, č. 34, s. 12 
28 BENČÍK, Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice, str. 142 



Bakalářská práce   Manifest „2000 slov“ a následná odezva v českých tištěných  médiích 
  

 20  

bodů, nedbání jakýchkoliv zásad mezinárodního práva a mnoho dalších prvků ukazují, 

že tu nejde o nějakou úmluvu vyhovující aspoň minimálním požadavkům mezinárodního 

práva, nýbrž že tu byl podepsán pouhý diktát, který sice dostal formu protokolu, jeho 

interpretace je však i v zásadních ohledech sporná. …“30  

 Už v září začíná docházet k výměně lidí (ekonom Šik, ministr vnitra Pavel, 

ministr zahraničí Hájek, ředitel ČST Pelikán nebo ředitel ČSRo Hejzlar). Vláda přijala 

25. září usnesení o dočasném pobytu sovětských vojsk na území státu. Tato dočasnost 

trvalo přes 20 let, poslední voják opustil Československo až v roce 1990. Dočasný 

pobyt byl potvrzen smlouvou mezi oběma státy 16. října. Jediným výrazným počinem, 

který přežil z Pražského jara, bylo schválení zákona o federalizaci státu, k čemuž došlo 

den  před padesátým výročím vzniku samostatného Československa 27. října.  

 První veřejné protesty se uskutečnily během oslavy Velké říjnové socialistické 

revoluce, kdy někteří občané vyvolávali protisovětská hesla, strhávali sovětské vlajky 

apod. Už tehdy se ale začala projevovat nastupující normalizace, když bylo několik 

desítek lidí zatčeno a následovaly známé postihy, v podobě vyhození ze školy, zastavení 

kariérního postupu apod. Došlo i na studentské stávky, kdy byly studenty během 17. 

listopadu a několika následujících dnů obsazeny školy a studenti vyhlásili několik 

požadavků (např. respektování akčního programu, trvání znovuzavedení cenzury jen na 

omezenou dobu, pokračování v ekonomické reformě nebo zachování svobody 

spolčování a shromažďování)31 „… Stranické a státní orgány přijaly stávku se špatně 

tajenou nevolí, jak o tom svědčila veřejná prohlášení, v nichž se protestní akce studentů 

odsuzovaly a poukazovalo se na listopadovou rezoluci pléna ÚV, kde prý mohou 

studenti najít mnohé, co žádají ve svých požadavcích. …“32 Ani tady se organizátorům 

později nevyhnuly represe.  

 Na začátku roku 1969 se stala, na české poměry, naprosto nezvyklá a šokující 

událost. Na Václavském náměstí se 16. ledna zapálil student filozofické fakulty Jan 

Palach, který tak chtěl manifestovat proti posrpnovému vývoji směřujícímu znovu do 

starých kolejí. Jeho pohřeb o týden později byl národní manifestací proti posrpnovému 

vývoji. Poté ho napodobili další dva: Jan Zajíc (25. únor) a Evžen Plocek (4. duben).  

 Poslední událost, která znamenala pro Alexandra Dubčeka konec ve funkci 

prvního tajemníka KSČ, následovala po výhře nad hokejisty Sovětského svazu 20. 

                                                                                                                                               
29 MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu, str. 170-171 
30 PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: Pozadí – plánování – provedení, str. 278 
31 CÍSAŘ, Čestmír. Člověk a politika : Kniha vzpomínek a úvah, str. 528 
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března na hokejovém Mistrovství světa ve Švédku33 4:3. Spontánní veřejné oslavy 

přerostly v protisovětské nepokoje po celé zemi. V Praze byly, s přispěním 

prosovětských provokatérů, zdemolovány kanceláře společnosti Aeroflot. Následovala 

ostrá kritika a nátlak Moskvy, po které Dubček na zasedání ÚV KSČ 17. dubna 

rezignoval. Vystřídal ho, s Brežněvovým požehnáním, Gustáv Husák a naplno se tak 

mohla rozběhnout normalizace.34 „… Mnozí reformní komunisté považovali Husáka 

v šedesátých letech a pak během pražského jara za svého politického spojence, často 

snad i za svého osobního přítele. Husák však považoval tyto lidi spíše za nezbytný, ale 

ne zcela nejlepší nástroj k uskutečnění vlastních mesiášských představ a s nimi 

spojených mocenských ambicí. Mnozí z nich poznali tuto pravdu až příliš pozdě, po roce 

1969, kdy se Husák k nejvyššímu stupínku moci dostal … Po roce 1969 Husák vlastně 

zlikvidoval velkou většinu těch lidí, kteří mu dopomohli k návratu do politického života 

a podporovali i jeho snahu o získání nejvyšší stranické funkce. …“35  

Následky vojenské intervence v Československu měly nedozírné následky na 

celé komunistické hnutí na Západě. Obrodný proces a KSČ byly silně podporovány 

členy a stoupenci komunistických stran po celém světě. Demokratizační změny, které 

v Československu probíhaly, pro ně představovaly reálnou možnost, že je šance 

socialismus přebudovat zevnitř, bez revolucí a s podporou naprosté většiny 

obyvatelstva. To vše vpád vojsk zemí Varšavské smlouvy zničil, což prakticky vedlo k 

likvidaci komunistických stran v západních zemích. Sovětský svaz získal jediné, i když 

z jeho pohledu, a co se týče jeho plánů, jednalo se o velmi důležitý bod, že na území 

Československa byly rozmístěny sovětské jednotky. 36 O to se sovětští představitelé, 

díky odmítavému stanovisku všech vedoucích činitelů ČSSR, neúspěšně snažili od 

poloviny 50. let.37 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
32 CÍSAŘ, Čestmír. Člověk a politika : Kniha vzpomínek a úvah, str. 528 
33 původně se mělo MS 1969 konat v Československu, po srpnu ale Mezinárodní hokejová federace 
přesunula šampionát do Stockholmu; uvažovalo se, že utkání mezi Československem a Sovětským 
svazem se budou hrát bez diváků, aby nedocházelo k na stadionech k demonstracím čs. emigranty; viz. 
BENČÍK, Antonín. Utajovaná pravda o Alexandru Dubčekovi, str. 42 
34 BENČÍK, Antonín. Utajovaná pravda o Alexandru Dubčekovi, str. 46-47 
35 MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu, str. 245-246 
36 FIDLER, Jiří. 21.8.1968 : Okupace Československa :Bratrská agrese, str. 7-8 
37 FIDLER, Jiří. 21.8.1968 : Okupace Československa :Bratrská agrese, str. 101 
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2.2 Tisk v Československu ve 2. polovině 60. let 

 

2.2.1 Situace tisku 
  

Poprvé byla cenzura v Československu oficiálně přiznána v roce 1966, když 

Hlavní správu tiskového dohledu vystřídala Ústřední publikační správa. V období před 

Pražským jarem se prováděla cenzura předběžná. K první změně došlo 4. března 1968, 

kdy předsednictvo ÚV KSČ zrušilo usnesení z roku 1966, cenzura se změnila na 

následnou a její dohled přešel pod ministerstvo kultury.38 

Zákonem byla cenzura zrušena na plenárním zasedání Národního shromáždění 

26. června. Neoficiálně však média na cenzurní nařízení nebrala zřetel už od konce 

února. V té době započala kritika představitelů minulého období v čele s prezidentem 

Novotným. Ten nakonec právě pod tlakem z tisku odešel z funkce. Poté se kritika 

zaměřila na další problémy a chyby minulosti. Především se začaly odkrývat skutečnosti 

kolem politických procesů ze začátku 50. let, jako například s Miladou Horákovou.  

Velká otevřenost a vysoká informační hodnota tisku, oproti minulým rokům, 

zvedla dlouho neviděnou vlnu zájmu obyvatelstva o veškerá média. Na noviny se stály 

dlouhé fronty, lidé četli vše, co jim přišlo pod ruku. „… Náklady tisku se podstatně 

zvýšily, na noviny stáli lidé ve frontách a již v březnu se počet občanů pravidelně 

poslouchajících rozhlas zvýšil ze 43 na 80 procent. …“39 

 Postupně se začal objevovat jev do té doby v celém sovětském bloku nevídaný. 

Politické akce nejvyšších představitelů byly v tisku diskutovány a polemizovalo se 

s nimi. Často novináři zacházeli až do bodu (např. v ostré kritice konzervativních 

funkcionářů), který čelní komunisty v ostatních komunistických zemích šokoval, 

protože ti nedokázali pochopit, jelikož nebyli na svobodu tisku zvyklí, že si 

českoslovenští komunisté nechávají tímto způsobem podkopávat nohy a nezakročí proti 

tomu. A stále častěji z toho důvodu vedení KSČ kritizovali, jako např. v dopisu 

z varšavské schůzky z poloviny července, ke kterému předsednictvo ÚV KSČ okamžitě 

vydalo stanovisko. V něm se mj. pravilo, že co se dříve jen šeptalo, mohlo být nyní díky 

svobodě slova vysloveno nahlas. „… Víme, že tato situace je umožněna tím, že jsme u 

                                                 
38 KURAL, Václav, et al. Československo roku 1968 : 1. díl: obrodný proces, str. 44 
39 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání : Pražské jaro 1968,  str. 34 
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nás zrušili cenzuru a uzákonili svobodu slova a tisku. Co bylo dříve šířeno jen jako 

„šeptaná propaganda“ apod., může nyní dojít veřejného výrazu. …“40 

Novináři tak působili vedení KSČ v sovětském bloku potíže. Dubček se také 

často snažil nejradikálnější novináře krotit a domlouvat jim. „… Na těchto schůzkách 

Dubček přesvědčoval tak upřímně, až mu šly slzy do očí. Ale co do praktického 

politického výsledku, marně. Pamatuji si na několik osobních rozhovorů, které se různě 

této problematiky dotýkaly. „Proč to dělají mně?“ říkával Dubček s upřímnou lítostí. 

„Za Novotného by se báli. Cožpak nevědí, že mi tím škodí?“ …“41  

 Hned v prvních dnech invaze intervenční jednotky obsazovaly redakce a 

tiskařské závody, aby tak znemožnily vydání novin. Postupně se vše začalo vracet do 

bývalého stavu. Jeden z bodů Moskevského protokolu se zabýval také právě omezením 

svobody slova „… ovládání sdělovacích prostředků s tím, aby plně sloužily věci 

socialismu . …„42. Vláda 30. srpna rozhodla zřídit Úřad pro tisk a informace. Ten místo 

přímého dohledu nad obsahem periodik, vysílal své lidi přímo do redakcí. Došlo tak 

k uplatnění Marxova návrhu, aby se z cenzorů stali šéfredaktoři.43  

Nový působ uplatňování cenzury se tak od toho dřívějšího lišil tím, že se 

nejednalo o cenzuru předběžnou ale následnou, jejímž hlavním prvkem byla 

autocenzurní aktivita samotných novinářů a redakcí. Už během podzimu začala být 

zastavována nejaktivnější periodika Pražského jara, jako Reportér. Stejně tak dopláceli 

na svou činnost i samotní novináři, z nichž velká množství s nástupem normalizace 

nesměla dále v žádném médiu působit. „… Se Slovem do vlastních řad44 pak začínají 

čistky. U komunistů vyloučením nebo vyškrtnutím ze strany, u ostatních hrozbou 

rozvázání pracovního poměru pro ztrátu důvěry a tedy „dobrovolným“ odchodem. Přes 

dva tisíce novinářů je vyhnáno od své práce. …“45 

 

 

 

 

                                                 
40 NESG.: Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran. Rudé 
právo. 19.7.1968, roč. 48, č. 198, s. 1,2 
41 MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu, str. 117 
42 bod 4; viz. http://www.totalita.cz/texty/prot_mosk_1968.php 
43 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání : Pražské jaro 1968, str. 116 
44 vydané 17. května 1969 v Rudém právu 
45 MALEČEK, Stanislav. Byli jsme při  tom : Čeští novináři a publicisté vzpomínají na události let 1968 – 
1969, str. 48 
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2.2.2 Čtyři teorie tisku  

 

Uznávané představy o fungování masových médií v demokratických a 

nedemokratických společnostech jsou obsaženy ve „čtyřech teoriích tisku“. Ty 

vycházejí ze základní myšlenky, že masová média vždy přejímají vlastnosti sociálních a 

politických struktur, ve kterých se nacházejí.46  

První z nich, nejstarší, je autoritativní, která je odvozena od absolutistického 

chápání vlády ze 16. století. Tisk by měl této státní moci sloužit, a to za pomoci licencí 

a zásahů cenzorů. Druhá se nazývá liberální, pochází z období osvícenství a největší 

rozmach zaznamenala v 18. a 19. století. Člověk podle ní dokáže rozlišovat pravdu od 

nepravdy a tisk by mu během tohoto hledání měl sloužit jako partner, a ne jako 

propagandistický nástroj vlády. Měl být od kontroly státní mocí osvobozen a naopak by 

ji měl kontrolovat. Další dvě teorie jsou odvozeninami od těchto prvních. Třetí teorie, 

sociální odpovědnosti, vznikla na začátku 20. století. Vychází z liberální teorie, avšak 

pojímá novou problematiku koncernů a z toho pramenící „gatekeeping“47 ze strany 

mocných vydavatelů. Tato teorie je založena na myšlence svobodného a sociálně 

zodpovědného jednání tisku; například diskuse a vyjádření se k veřejným záležitostem, 

informovat veřejnost, aby byla schopná sebeurčujícího jednání, chránit práva 

jednotlivců a vystupuje na jejich obranu proti vládě jako „hlídací pes“ apod. Poslední 

teorie, sovětská, se vyvinula z autoritářského typu. Tisk je v tomto případě nástrojem 

státu a je jím přímo kontrolován. Nezáleží mu o generování zisku, ale o rozvoj 

vládnoucí strany a socialistického systému. Narozdíl od autoritativního typu mu nejde o 

zachování statusu quo, ale o  přerod společnosti k socialismu.48  

 

Kromě období Pražského jara odpovídal model československého tisku 

sovětskému typu. Obsahoval všechny jeho základní body: nešlo mu o zisk, aktuálnost 

informací byla druhořadá, plně podporoval linii strany a státu v prosazování jejich cílů. 

Avšak v roce 1968 od začátku ignorace cenzury médii (tendence od února), přes 

oficiální zrušení cenzury na konci června, až do srpnové vojenské intervence a znovu 

                                                 
46 k těmto čtyřem teoriím připojil Denis McQuail ještě další dvě: rozvojovou a demokratickou participaci; 
viz. McQUAIL, Denis. Úvod do studia masové komunikace, str. 157-158 
47 rozhodování o tom, které informace „projdou bránou“ - dostanou se k publiku; viz McQUAIL, Denis. 
Úvod do studia masové komunikace, str. 241-242 
48 SIEBERT, Fred S., PETERSON, Theodore, SCHRAMM, Wilbur. Four theories of the press : the 
authoritarian, libertarian, social responsibility, and soviet communist koncept of what the press should be 
and do, str. 2-7 
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zavedení omezení v mediální oblasti se československý model pozměnil. Zařadil by se 

na pomezí mezi typy sovětský a sociální odpovědnosti. Z obou teorií totiž obsahoval 

určité prvky a naopak některé popíral. Ze sovětského si stále nesl, kvůli absenci tržních 

principů v československé společnosti, nulovou závislost na obchodní a finanční 

úspěšnosti, ale naopak přestal být nástrojem státní propagandy. Z teorie sociální 

odpovědnosti přijal teze o diskusi k veřejným tématům a vystupování na obranu členů 

společnosti jako „hlídací pes“. I z této teorie některé prvky popírá, jako finanční 

autonomii.  

  

„… Spor o Dva tisíce slov je ukázkou vyvrcholení demokratizace novinářské 

práce a příznačně ilustruje přerod totalitního modelu médií k demokratickému. …“49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 KONČELÍK, Jakub. Přelomová témata českého tisku jara 1968, str. 130 
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2.3  Manifest „2000 slov“ 

 

2.3.1 Význam manifestu  

  

Manifest „2000 slov“50 se stal jedním z nejdůležitějších dokumentů Pražského 

jara 1968. Ukázal totiž, že „v případě českého tisku ztratila KSČ v létě 1968 svoji 

vedoucí úlohu“51. Vznikl na popud vědeckých pracovníků (Otto Wichterle, Jan Brod, 

Otakar Poupa a Miroslav Holub), kteří se také chtěli nějakým způsobem vyjádři 

k obrodnému procesu. Byl jejich odpovědí na obavu, že se demokratizační proces 

v československé společnosti zpomalil až zastavil a že se konzervativní síly konsolidují 

a nadechují k reakci. O sepsání takového prohlášení požádali spisovatele a redaktora 

týdeníku Literární listy, Ludvíka Vaculíka. Ten ho dokončil 11. června po osmi dnech 

psaní.52 Manifest vyšel 27. června ve třech denících, Zemědělské noviny, Práce a Mladá 

fronta, a týdeníku Literární listy. Dva dny poté text otiskly ještě severomoravský deník 

Nová Svoboda a slovenský deník Smena.53   

 Na jeho tak velkou propagaci a rozšíření mezi obyvatelstvo měla velký podíl 

také skutečnost, že už ve stejný den, kdy byl manifest v tisku zveřejněn,  se o něm 

mluvilo na půdě Národního shromáždění, kde ho jako výzvu ke kontrarevoluci označil 

poslanec generálmajor Kodaj. Následovalo jednoznačné odmítavé stanovisko 

předsednictva ÚV KSČ, kterému se nelíbil útok na jeho držení absolutní politické moci, 

vlády a Národního shromáždění. Reakce veřejnosti však byla zcela opačná a také 

delegáti na okresních a krajských konferencích KSČ, které se uskutečnily několik dní 

po zveřejnění manifestu a na kterých se volili kandidáti nadcházejícího XIV. 

mimořádného sjezdu komunistické strany, se spíše než na stranu zamítavého postoje 

vedení KSČ postavili právě na stranu manifestu, většinou ale s výhradou, že s částí, kde 

se volá po určitých  anarchistických akcích, jako ustavování autonomních výborů, nelze 

souhlasit. 

                                                 
50 text manifestu viz. příloha č. 1 
51 KONČELÍK, Jakub. Přelomová témata českého tisku jara 1968, str. 130 
52 viz. www.praha.eu/jnp/cz/extra 
53 KONČELÍK, Jakub. Přelomová témata českého tisku jara 1968, str. 123 
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 Jeho význam dokládá také fakt, že se k němu, jednoznačně záporně, ihned 

postavili také představitelé ostatních socialistických států. Stal se pro ně možností, jak 

tvrdit, že KSČ ztrácí v zemi kontrolu a že manifest vznikl jako „organizačně-politická 

platforma kontrarevoluce“54. Na to okamžitě navázal tamní tisk, který zcela 

jednostranně manifest odsuzoval a negativně tím ovlivňoval mínění dané veřejnosti. 

Vše vyvrcholilo srpnovou vojenskou intervencí.  

 Text manifestu by se dal rozdělit do třech tematických částí: „… První třetina 

obsahuje ostrý odsudek způsobu vlády KSČ v zemi v uplynulém dvacetiletí, druhá 

třetina formuluje víru v obrodný proces a vyzývá čtenáře k podpoře „pokrokového 

křídla uvnitř KSČ“ a Akčního programu, ale zároveň i k opatrnosti a iniciativě a 

konečně poslední  - a nejprovokativnější – třetina poněkud neorganicky kombinuje 

nápadně zkratkovité zmínky o federalizaci Československa a o vztahu k SSSR 

s rozsáhlou a kontroverzní výzvou k občanské neposlušnosti, která ve jménu obrodného 

procesu přiměje k odchodu staré funkcionáře a otevře diskuzi k potlačeným tématům 

(manifest se věnoval i otázce tiskové svobody), ale zároveň nebude nezákonná, neslušná 

a hrubá. …“55 Právě kvůli třetí části byl manifest označován jako výzva ke 

kontrarevoluci, jelikož se zde mluvilo o ustavování autonomních komisí výborů, 

bojkotu nedůvěryhodných a nečestných funkcionářů apod.  

 

2.3.2 Autor manifestu – Ludvík Vaculík 

 

Ludvík Vaculík56 patří mezi významnější české publicisty, spisovatele a fejetonisty 

druhé poloviny 20. století. Do povědomí širší veřejnosti se dostal ve druhé polovině 60. 

let, kdy nastoupil do redakce Literárních listů. Aktivně se zúčastnil kritiky dvacetileté 

vlády komunistické strany v Československu na IV. sjezdu spisovatelů 27. až 29. června 

1967. Po této události následovalo první vyloučení v KSČ57 („členem KSČ od 7. 5. 

1946, vyloučen v roce 1967, v roce 1968 vráceno členství, vyloučen 1972“58). V červnu 

1968 napsal článek „2000 slov“, nejdůležitější z neoficiálních dokumentů reformního 

období. Po zastavení Listů (přejmenované Literární listy) v roce 1969 následoval pro 

                                                 
54 KALVODA, Josef. Role Československa v sovětské strategii, str. 291 
55 KONČELÍK, Jakub. Přelomová témata českého tisku jara 1968, str. 123,124 
56 životopis Ludvíka Vaculíka viz. příloha č. 2 – heslo z CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách 
ve 20. století, díl 2. str. 246-247 
57 text návrhu k vyloučení z KSČ v roce 1967 viz. příloha č. 3 
58 BAKALÁŘ, Petr. Dluhy české politiky, str. 30 
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Ludvíka Vaculíka také zákaz jakékoliv publikační činnosti. Jelikož se však nařízení 

vztahovalo jen na socialistické země, mohla jeho tvorba vycházet v zahraničí (Sixty-

Eight Publishers, Index). V roce 1973 založil samizdatovou edici Petlice. Po roce 1989 

se věnuje dál spisovatelské a novinářské činnosti. V roce 1996 mu byl propůjčen Řád T. 

G. Masaryka 3. třídy a  v roce 2008 získal Státní cenu za literaturu za dosavadní literární 

a publicistickou tvorbu.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 zdroje (pokud není uvedeno jinak): CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, díl 
2. str. 246-247; Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2.str. 582-585; MENCLOVÁ, Věra, et al. 
Slovník českých spisovatelů, str. 706-708 
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3. Analýza periodik 

 

3.1 Deníky  

 

Čtvrtek 27. června 

Tři deníky přinesly na svých stránkách text manifestu „Dva tisíce slov“60.61 ZN a 

MF zveřejnily část manifestu na titulní straně. U ZN se jednalo o podstatnou část, 

zbytek se nacházel na straně 2. Naopak MF manifest na titulní straně jen uvedla a 

zbytek otiskla na třetí straně. Jediná Pr text nerozdělila a otiskla ho na páté straně. 

Všechny tři listy na vlastním textem přinášejí seznam signatářů, kteří se pod manifest 

podepsali62. A také shodně všechny tři uvádějí, že se nejedná o všechny podpisy ale jen 

o vzorek. „…Podpisy nejsou úplná sbírka souhlasu, nýbrž jen vzorek z různých skupin 

občanstva podle toho, jak bylo koho možno zastihnout. …“63 64 

 

 Pátek 28. června 

 Všech šest deníků informovalo své čtenáře o tom, že se o manifestu mluvilo na 

plénu Národního shromáždění65, které v těchto dnech probíhalo. Jeden z poslanců, 

generálmajor Samuel Kodaj, se přihlásil o slovo a označil manifest, který si přečetl 

v MF, za výzvu ke kontrarevoluci, což následně poslanci přijali s potleskem. MF a SS 

věnovaly této události samostatné články, u ostatních novin se jednalo pouze o odstavce 

v textu o schůzi NS. MF celou událost popsala na největším prostoru a jako jediná 

obšírněji referovala o následném dění, kdy Smrkovský prohlásil, že některé body 

v manifestu jsou velmi vážné a že se jimi budou zabývat v předsednictvu ÚV KSČ, a 

tak by měli učinit poslanci i ostatních stran Národní fronty66. Text SS jako jediný 

obsahoval názory dalších, tří, poslanců (za Československou stranu socialistickou), kteří 

se k manifestu postavili narozdíl od poslance Kodaje klidně a podle jejich názoru se 

                                                 
60 dále jen manifest 
61 text manifestu viz. příloho č. 1 
62 seznam signatářů uvedených v Literárních listech 27.6. a 19.7. viz příloha č. 4 
63 NESG. Dva tisíce slov. Mladá fronta. 27.6.1968, roč. 24, č. 176, s. 1,3 
64 v poznámkovém aparátu jsou uvedeny pouze bibliografické údaje článků, ze kterých se citovalo; celý 
seznam zkoumaných článků i s bibliografickými údaji se nachází v pramenech 
65 dále jen NS 
66 dále jen NF 
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tímto textem ani NS zabývat nemělo. „… K faktické poznámce se přihlásil posl. S. 

Kodaj (KSS), který podal návrh na rozšíření programu pléna NS. Přečetl si – jak pravil 

– v dnešní Mladé frontě článek „2000 slov“ a označil jej za výzvu ke kontrarevoluci. 

Doporučil, aby na plénum NS byl pozván ministr M. Galuška67 a k článku se vyjádřil 

stejně jako další činitelé odpovědní za tisk. Současně navrhl, aby se článkem, který je – 

podle jeho slov – v rozporu se zákonem na ochranu republiky, zabýval generální 

prokurátor. …“68 

 

V případě ZN bylo vše dokonce popsáno dvakrát, poprvé v textu o schůzi a 

podruhé v úvodu článku, který obsahoval výpovědi čtyř signatářů manifestu (Otto 

Wichterle, Jiří Snížek, Jaroslav Seifert, Alfréd Radok) adresované právě posl. Kodajovi, 

kteří tato slova označují jako snahu o zastavení demokratizačního procesu. „… 

Akademik Otto Wichterle, ředitel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze: 

„Takové obvinění mohlo vzniknout jedině díky nepozornému čtení nebo vytržení ze 

souvislostí. Není-li tomu tak, pak si je lze vykládat jako projev zlé vůle nebo součásti 

širšího politického plánu, který chce být prosazován metodami, na jaké jsme byli zvyklí. 

…“69 

  

Jako první, jediný list v tento den, informuje Pr o několika ohlasech čtenářů na 

manifest, které redakce dostala telefonicky. „… Do naší redakce během včerejšího dne 

volalo několik čtenářů, kteří  vyslovovali svůj názor k uvedenému prohlášení. Byl kladný 

i negativní. …“70 

  

 Co se týče informací v denících, které předchozího dne manifest nezveřejnily, 

pouze v SS bylo v hlavních rysech popsáno, co to vůbec „Dva tisíce slov“ je a čeho se 

text týká. Čtenáři RP a LD se tak nedozvěděli, k čemu se vlastně poslanec Kodaj 

vyjadřoval. „… Poznámka redakce: Článek Dva tisíce slov přinesly včera Práce, 

Zemědělské noviny, Mladá fronta, Literární listy a podepsala jej celá řada veřejných 

pracovníků. Zabývá se současnou politickou situací, snaží se ji analyzovat a hledat cesty 

dalšího rozvoje demokratizačního procesu. Bez komunistů demokratizovat nejde, říká 

                                                 
67 Ministr kultury – viz. www.mkcr.cz 
68 HH+NEL. Sociální zákony v plénu Národního shromáždění : Zákon o přídavcích na děti; Poznámka 
poslance Kodaje. Lidová demokracie. 28.6.1968, roč. 24, č. 177, s. 1 
69 NESG. Odpověď poslanci S. Kodajovi. Zemědělské noviny. 28.6.1968, roč. 24, č. 153, s. 1 
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doslova a vyzývá všechny, kdož zatím stáli stranou, aby se angažovali. Prohlášení 

vzniklo z podnětu vědců, formuloval je L. Vaculík. …“71 

 

 Sobota 29. června 

 Tento den se na stránkách denního tisku nalézalo zpráv, jejichž hlavním bodem 

byl manifest „Dva tisíce slov“, nejvíce. Jednalo se především o stanoviska orgánů státní 

správy a politických stran.   

 

 Hlavní zprávou dne byla informace o posledním dnu plenárního zasedání NS. Na 

pořadu jednání měli poslanci jediný bod, a to právě interpelaci poslance Kodaje. Po 

úvodech v perexu obsahovala těla všech zpráv vyjádření vlády72 k manifestu, které 

přečetl její předseda, Oldřich Černík. Prohlášení bylo poté poslanci NS jednomyslně 

přijato. Čtyři sledované deníky otiskly celou, nezkrácenou premiérovu řeč, na rozdíl od 

Pr a SS, které zveřejnily jen některé odstavce. Kromě SS všechny články začínaly na 

titulní straně a poté pokračovaly ještě uvnitř listů. „Pětidenní schůze pléna Národního 

shromáždění včera skončila. Na pořadu včerejšího jednání byl jediný bod: projednávání 

interpelace posl. generála Kodaje ohledně článku 2000 slov, publikovaném ve 

čtvrtečních Literárních listech a denících, které nepatří politickým stranám. Předseda 

vlády ing. O. Černík přednesl jako odpověď na tuto interpelaci vládní vyjádření, které 

poslanci se souhlasem jednomyslně přijali. …“73 

 

Kromě SS obsahovalo pět analyzovaných novin stanovisko předsednictva ÚV 

KSČ74 k manifestu, které k němu zaujalo odmítavý postoj. ZN, MF a RP přinesly 

prohlášení v nezkrácené podobě. Předsednictvu se především nelíbila pasáž, ve které 

manifest vyzýval občany k vytváření samostatných politických výborů a komisí mimo 

rámec NF. Dále podle předsednictva ÚV KSČ manifest neobsahoval žádné nové 

myšlenky, které by se nenacházely už v akčním programu KSČ, špatně byla vyložena 

situace o novém státoprávním uspořádání Československa a celkově se prý manifest 

stavěl proti nové politice strany. 

                                                                                                                                               
70 HOL. Komplex sociálních zákonů schválen : Čtvrtý den zasedání pléna Národního shromáždění. Práce. 
28.6.1968, roč. 24, č. 177, s. 1,2 
71 NESG. 2000 slov v parlamentě : Vystoupení poslance gen. Kodaje; Slova našich poslanců. Svobodné 
slovo. 28.6.1968, roč. 24, č. 177, s. 1 
72 text prohlášení vlády viz. příloha č. 6 
73 NEL. Jednomyslný souhlas poslanců s vyjádřením vlády : Jednání parlamentu skončilo; Program příští 
schůze: volba ČNR. Lidová demokracie. 29.6.1, roč. 24, č. 178, s. 1,3 
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Všechny deníky zveřejnily prohlášení NF75 a také vyjádření představitelů 

uměleckých a tvůrčích svazů76, které se týkalo názoru na současnou politickou situaci 

v ČSSR a manifestem se zaobíralo ve své větší části77. To nebylo ani v jednom deníku 

zkráceno, na rozdíl od prohlášení NF, které v plném znění přinesly pouze ZN a RP.  

  

 Co se týče stanovisek, ZN a RP informovaly své čtenáře také o vyjádření ÚV 

KSS, které se připojilo ke stanovisku ÚV KSČ. Uvedlo také, že se k manifestu ještě 

podrobněji vyjádří později. Pr jako jediná informovala o závěru zasedání ÚV SČSP, 

které se také vyjádřilo k manifestu. Plénum schválilo zprávu o tom, že formulace na 

konci manifestu mohou ztížit současný obrodný proces. SS zveřejnilo stanovisko 

poslanců za Československou stranu socialistickou. Ti nesouhlasili s označením 

manifestu jako výzvou ke kontrarevoluci, stejně tak ale nesouhlasili s body, kterými by 

mohli vybízet k nezákonným činům. 

„Předsednictvo ÚV KSS na svém pátečním zasedání projednalo stanovisko 

předsednictva ÚV KSČ k prohlášení Dva tisíce slov uveřejněném v časopise Literární 

listy a v některých dalších českých denících 27. června 1968. Předsednictvo ÚV KSS 

vyslovilo souhlas se stanoviskem předsednictva ÚV KSČ k uvedenému prohlášení. …“78 

 

 Čtyři listy, ZN, Pr, MF a SS, informovaly o začínající záplavě ohlasů, v podobě 

dopisů občanů, rezolucí ze závodů a organizací, které přišly do jednotlivých redakcí. 

První tři jmenované deníky některé dopisy a rezoluce otiskly, v případě SS se jednalo 

pouze o krátkou informaci, která referovala o dvou došlých rezolucích. Největší rozsah 

věnovala názorům občanů Pr, ve které si jich mohli čtenáři přečíst jedenáct. V ZN se 

navíc, kromě osmi otištěných dopisů, nacházel ještě redakční úvod článku a dovětek, 

který shrnuje obsah došlých ohlasů. MF zveřejnila pouze jeden otevřený dopis 

adresovaný NS a sekretariátu prvního tajemníka ÚV KSČ. Vedle toho však uvedla 

dlouhý seznam skupin zaměstnanců závodů z celé republiky, kteří s manifestem 

souhlasí. Z dopisů lze vyčíst, o čemž informovali i redakce, že naprostá většina 

obyvatelstva s manifestem souhlasila a odmítla záporná stanoviska strany a státních 

orgánů, všichni však podporovali vedení KSČ. 

                                                                                                                                               
74 Text prohlášení předsednictva ÚV KSČ viz příloha č. 5 
75 Text prohlášení Národní fronty viz příloha č. 7 
76 Svaz čs. spisovatelů, české části Svazu architektů, Divadelních umělců, Svazu čs. filmu a televizních 
umělců, Svazu čs. novinářů, čs. skladatelů a Svazu výtvarných umělců 
77 Text prohlášení uměleckých a tvůrčích svazů viz příloha č. 8 
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„… Náš dovětek: Duch všech došlých rezolucí a projevů plně vyzněl ve prospěch 

socialismu a pro podporu akčního programu KSČ. Ani jedenkrát se nikde neozval hlas, 

který by se stavěl proti tomu, oč usiluje i komunistická strana. Řada hlasů v těchto 

rezolucích považuje myšlenku občanských výborů za zbytečnou a všechny hlasy chápou 

článek „Dva tisíce slov“ jako osobitý, ale upřímný projev snahy přispět k plnému 

rozvinutí politického života v duchu oněch zásad, které od ledna ovládají naší politiku. 

…“79 

„… Článek „2000 slov“ podepsalo 70 našich občanů, jichž většinu dobře známe 

a jichž si vážíme. Mezi nimi je i 13 našich pracovníků našeho podniku. Domníváme se, 

že žádná z částí článku „2000 slov“ nevede ani nenavádí ke kontrarevoluci, jak tvrdil ve 

svém vystoupení posl. gen. Kodaj. Nesouhlasíme s gen. Kodajem a nepokládáme Věru 

Čáslavskou, Beno Blachuta, Danu a Emila Zátopkovy, prof. MUDr. Laufbergera, Karla 

Krautgartnera, Rudolfa Hrušínského, Jiřího Suchého, Jaroslava Vojtu, Jiřího Rašku, 

řadu svých spolupracovníků a další osobnosti, které článek podepsaly, za 

kontrarevolucionáře. Se všemi základními myšlenkami článku „2000 slov“ zásadně 

souhlasíme a tento souhlas jsme ochotni dokázat i činy. – Pracující ČKD Praha – záv. 

Kompresory (podpisy 696 připojeny na arších) …“80 

 

 Další informace, jež se objevila ve čtyřech denících, mimo RP a LD, se týkala 

televizní debaty z předešlého dne, kde se probíral manifest. Kromě jiných (F. Kriegl, J. 

Ruml a V. Kašpar) se jí také účastnilo několik signatářů (O. Starý, O. Wichterle, M. 

Holub a J. Hanzelka). Ti uvedli, že manifest byl odpovědí na ochabující demokratizační 

snahy po dubnu a snažil se aktivizovat veřejnost. MF a SS o besedě pouze v krátkosti 

informovali. Na rozdíl od nich ZN a Pr zveřejnily také některá vyjádření jednotlivých 

účastníků.  

„… Ing. HANZELKA: Myslím, že veřejnosti nejsou přesné představy, jak silné 

jsou konzervativní živly. Tyto síly se dokonce uchylují k pohrůžkám zbraněmi. A z toho 

vzniká pochopitelně obava. Článek, který jsem spolupodepsal, je podle mého názoru 

reakcí na tuto obavu, jejím vyjádřením. …“ 81 

                                                                                                                                               
78 ČTK. Stanovisko předsednictva ÚV KSS. Rudé právo. 29.6.1968, roč. 48, č. 178, s. 1 
79 ZN. Spontánní vlna upřímných hlasů : Nejde o kontrarevoluci, jde o aktivizaci kladných sil. 
Zemědělské noviny. 29.6.1968, roč. 24, č. 154, s. 1,4 
80 NESG. Do redakce přišly: delegace ze závodů, dopisy kolektivů, stanoviska občanů. Práce. 29.6.1968, 
roč. 24, č. 178, s. 1,4 
81 VAN. Proti nebezpečí starých sil : Nad včerejší besedou v televizi. Práce. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 
4 
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 Tři deníky, které manifest zveřejnily, přinesly v tento den také vyjádření 

několika signatářů. V případě ZN (Emil Zátopek, Jiří Suchý a Jiří Šlitr, Věra Čáslavská, 

Yvonne Přenosilová) se jednalo o reakci na vystoupení poslance gen. Kodaje. 

Nejrozsáhlejší text, a tudíž i nejdelší vyjádření signatářů, si mohli občané přečíst v Pr 

(Jan Brod, Miroslav Holub, Otto Wichterle, Emil Radok, Otakar Poupa). V MF se 

nacházelo vyjádření jen jediného, Oldřicha Starého. „… Jeden ze signatářů článku, 

rektor Karlovy univerzity v Praze prof. Oldřich Starý, DrSc., člen ÚV KSČ, řekl, že 

signatáři prohlášení 2000 slov považují za reálné nebezpečí formování sil, kterým se 

může zvrátit vývoj vpřed k předlednovým poměrům. Proto také článek vznikl. Výklad, 

který se mu dává, je do určité míry i reakcí zastánců starých forem a metod práce, čehož 

signatáři litují. Věří, že on i další podepsaní budou mít příležitost v televizi i v tisku 

vysvětlit své stanovisko a smysl dopisu podrobněji. …“82 

 

 V ZN a MF se nacházely také už první komentáře týkající se manifestu. Autor, 

Miroslav Jelínek, v MF zveřejnil svůj názor, že on sám v manifestu žádnou výzvu ke 

kontrarevoluci nevidí a že ji chápe jako podporu nového vedení strany. Text v ZN se 

zabýval hlavními událostmi uplynulého týdne. Mluvilo se v něm především právě o 

manifestu. Autor pokládá diskuzi, kterou vyvolal, a to jak na straně obyvatel, tak také na 

straně KSČ a vlády, jako kladnou, protože diskuzí lze dojít k nejlepším řešením. Uvádí 

také, že mezi signatáře patří občané ze všech sfér a všichni jistě chtějí dojít 

k socialismu. „…Dostává-li se takovému počinu neprodleně odpovědi, je to patrně 

logika toho, co bylo na počátku tohoto procesu jasně vysloveno: počítat s účastí 

každého – a počítat tedy i s tím, že názory budou nejrůznější. Jejich střetáváním a 

probojováváním se chceme přece dobrat onoho specifika, jemuž bylo dáno označení 

naše společná, osobitá, československá cesta k socialismu. K socialismu chceme 

všichni, chce k němu dojít beze všech pochyb o jeden vedle druhého z těch, kdo Dva 

tisíce slov podepisovali.“83 

 Poslední událost, která měla s manifestem spojitost, se týkala zahájení okresních 

konferencí KSČ (první konference v Praze, Brně a Plzni), na kterých se delegáti často 

k manifestu vyjadřovali. Informace, že se na konferencích hovořilo také o manifestu, se 

objevily ve čtyřech denících, Pr, MF, RP a LD, ne ve všech se však zveřejněná 

                                                 
82 ČTK. Stanovisko předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR k prohlášení „2000 slov“. Mladá fronta. 
29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1,3 
83 DVK. Na konci týdne. Zemědělské noviny. 29.6.1968, roč. 24, č. 154, s. 1,2 
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vyjádření nesla ve stejném duchu. RP o prvních okresních konferencí informuje ze 

všech deníků na největším prostoru. Napsalo, že na konferenci v Praze 5 delegáti se 

k manifestu postavili záporně a odhlasovali souhlas se stanoviskem ÚV KSČ. „… 

Někteří diskutující se ve svém vystoupení zmínili i o článku Dva tisíce slov. Soudruh 

Koudelka z o. p. Svoboda jej jednoznačně odsoudil jako „rafinované servírování 

polopravd“, jimiž se má přesvědčit veřejnost, že se strana ve své minulé i nynější 

činnosti tak zkompromitovala, že nemůže stát v čele obrodného procesu a společnosti. 

…“84 

 

LD v textu uvedla vyjádření, která se nestavěla k manifestu tak kriticky jako 

v případě RP, ale podle všech delegátů ve zprávě uvedených nejde souhlasit 

s posledními odstavci, protože nabádají k nezákonnosti. Pr se o manifestu zmiňuje 

pouze v souvislosti s konferencí pražských vysokých škol, kde delegáti zaslali dopis ÚV 

KSČ, v němž vedení strany vytýkají příliš jednostranné vyložení některých bodů. Pr 

neuvedla, že i na této konferenci byly odmítnuty poslední body manifestu, jako to 

učinily LD a MF. Ta se nejvíce věnuje právě konferenci pražských vysokých škol. „… 

V Plzni se k této stati vyjádřil tajemník ÚV KSČ J. Lenárt. Zdůraznil především, že 

podepsaným nepřikládá zlý úmysl, že však nelze souhlasit s posledními odstavci, protože 

předpokládají v podstatě anarchii.“85 

 

 V případě MF byly všechny texty týkající se manifestu jako takového 

(stanoviska vlády, předsednictva ÚV KSČ, NF, uměleckých a tvůrčích svazů, ohlasy na 

manifest a komentář) obsaženy v jednom velkém článku, který začínal na titulní straně a 

poté zabral celou třetí stranu.  

  

Neděle 30. června 

 Hlavní zpráva posledního červnového dne se zabývala okresními konferencemi 

KSČ, na nichž se delegáti často k manifestu vyjadřovali. Jediný ze sledovaných deníků, 

které své čtenáře o jejich průběhu neinformoval, bylo SS. Všechny články kromě textu 

v LD, který se nacházel na čtvrté straně a oproti ostatním parafrázoval jen několik 

                                                 
84 NESG. Další krok k přípravě sjezdu : Okresní konference zahájeny. Rudé právo. 29.6.1968, roč. 48, č. 
178, s. 1 
85 RD. Probíhají mimořádné konference. Lidová demokracie. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1 
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výroků nejvyšších státních a stranický představitelů, začínaly na titulní straně a 

pokračovaly uvnitř listů.  

 První konferencí, o které se všechny zmiňovaly byla z Prahy 9, jíž se účastnil 

také první tajemník strany Alexandr Dubček. Ve svém projevu mj. připojil svůj názor 

ke stanovisku předsednictva ÚV KSČ a vysvětlil, proč se stranické vedení otočilo 

k manifestu zády. Jeho obsáhlý projev v celém znění otisklo pouze RP v samostatném 

článku na titulní a druhé straně.  Samostatně se výtah z projevu nacházel ještě v MF, 

v ZN, kde se výtah nejvíce blížil plnému znění, a v Pr se objevil na začátku 

všeobecného textu o konferencích. „…Existuje mnoho sil, které nepřejí našemu úsilí, 

které by chtěly dokázat, že socialistický obrodný proces musí nutně skončit mocenským 

konfliktem. Ale tím větší máme odpovědnost nejen před občany tohoto státu, ale i před 

mezinárodním komunistickým hnutím, před celým světem, abychom nerozvážností 

nepromarnili možnost, která se nám naskytla, abychom uměli dále rozvinout výstavbu 

socialistické společnosti, odpovídající tradicím a ideálům humanismu a socialistické 

demokracie. Proto jsme v předsednictvu odmítli některé závěry prohlášení uveřejněného 

pod názvem Dva tisíce slov, protože objektivně – nezávisle na vůli a úmyslech autorů – 

by mohly vést k takovým konfliktům a střetnutím, že by to mohlo ohrozit obrodný proces. 

…“86 

 Druhou důležitou konferencí KSČ, z pohledu manifestu, byla ta v Praze 1. 

Účastnil se jí totiž také jako delegát autor manifestu, Ludvík Vaculík. Spisovatel zmínil 

některé své názory, které ho vedly k tomu, že vyslyšel návrhy vědců manifest napsat, a 

obhajoval některé pasáže, na než se snesla největší kritika. Všech pět periodik zveřejnilo 

uvnitř svých stránek ve větší či menší míře části jeho projevu. Nejméně se mu věnovalo 

RP. Naopak na nejrozsáhlejší výpověď otiskly ZN. Vaculíkovu vystoupení byl věnován 

samostatný článek jen v Pr, byl dokonce delší než zpráva o okresních konferencích 

strany. „…Po významných osobnostech řekl, L. Vaculík, a organizačních změnách 

v centrálních politických orgánech, se však demokratický proces zastavil na středním a 

nižším stupni. Mnozí z funkcionářů, kteří ztratili důvěru, nechtějí odstoupit. Podle slov 

L. Vaculíka jsou v prohlášení určeni přesně jako lidé, kteří „zneužili své moci, poškodili 

veřejný majetek, jednali nečestně a krutě.“ Nemluví se tedy o funkcionářích paušálně. 

… Smyslem prohlášení bylo podle slov L. Vaculíka podpořit progresivní síly ve straně a 

upozornit na ty, „kterým Dubček a jeho vedení pořád vadí. To by měli soudruzi Dubček 

                                                 
86 NESG. Z projevu soudruha ALEXANDRA DUBČEKA : Na mimořádné obvodní konferenci KSČ 
v Praze 9. Rudé právo. 30.6.1968, roč. 48, č. 179, s. 1,2 
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a ostatní sami nejlépe poznat.“ Obsahem další námitky je, že prohlášení přišlo 

v nepravou chvíli. Podle slov L. Vaculíka však přišlo skoro ve chvíli poslední, v době, 

kdy delegáti okresních konferencí rozhodují o tom, kdo přijde na sjezd, kdo se stane 

členem nového ÚV a tedy i o tom, jaká bude budoucnost naší země v nejbližších 

letech.“87 

 

 Nejvíce prostoru konferencím věnovalo RP. Kromě dvou již zmíněných (Praha 1 

a 9) referovalo o konferencích z Prahy 2, Prahy 5, Prahy 10, Prahy – Západ, Brna, 

Ostravy,  Domažlic, Teplic, Hradce Králové a Košic. Většiny těchto vybraných 

konferencí se účastnili významní státní a straničtí funkcionáři (např. Praha 10 – Ota Šik, 

Teplice – tajemník ÚV KSČ Čestmír Císař88, Hradec Králové – předseda NS Josef 

Smrkovský). Jen ve třech se nenacházela o manifestu žádná zmínka (Praha 5, Brno a 

Košice). Sjezdy, o kterých RP referovalo, se ztotožnily se stanoviskem předsednictva 

ÚV KSČ a odmítly myšlenky v závěru manifestu. Jen na Praze 2 delegáti trochu 

vybočili, když kritizovali ostrou reakci předsednictva strany.  

Rozsah textů věnovaných manifestu se u jednotlivých sjezdů značně lišil. 

Například informace z konference Prahy-Západ se prakticky celá týkala právě jen 

vystoupení delegátů k manifestu, naproti tomu z Prahy 10 se nacházela jen krátká 

poznámka v závěru. Na rozdíl například ZN referovali o manifestu na konferenci Prahy 

10 mnohem podrobněji a otiskly i část z Šikova projevu. V ZN se také nacházel 

odstavec, který se věnoval sjezdu na Praze 4, na němž vystoupil člen předsednictva ÚV 

NF František Kriegel, který manifest nepovažoval za výzvu ke kontrarevoluci, a 

konference Berounska, kde delegáti souhlasili s řadou bodů obsažených v manifestu, ale 

neztotožnili se s jeho závěrem, který by mohl vést k problémům. Rozdíl byl mezi 

odstavci o brněnské konferenci v RP a MF. V RP se o manifestu neobjevila ani zmínka, 

naproti tomu MF uvedla, že delegáti „Dvěma tisícům slov“ věnovaly značný prostor a 

že nesouhlasili se stanoviskem předsednictva ÚV KSČ, které považovali za ukvapené.  

 

 Hlavní zpráva LD pocházela ze zasedání ÚV Československé strany lidové, 

které se týkalo vnitropolitické situace a přípravou sjezdu ČSL. Manifestu se týkal jeden 

z pěti bodů textu. Členové strany, kteří se o manifestu zmínili, ho považovali za snahu 

                                                 
87 ZN. Komunisté jednají : Z průběhu okresních a obvodních konferencí KSČ. Zemědělské noviny. 
30.6.1968, roč. 24, č. 155, s. 1,2 
88 od 10. července 1968 předseda nově vzniklé České národní rady; viz. www.praha.eu/jnp/cz/extra 
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pomoci obrodný proces rozšířit mezi celou společnost. „… Prof. V. Novák hovořil 

k problému malých a velkých okresů. Zmínil se rovněž o prohlášení „2000 slov“ s tím, 

že je chápe jako výzvu nikoliv „ke kontrarevoluci“, ale k tomu, aby se demokratizační 

proces dostal až do okresů, obcí a míst, kde mnozí funkcionáři dosud používají starých 

direktních metod. …“89 

 

 Dva komentáře se tento den týkaly manifestu. Na titulní straně ZN začínala stať 

jednoho ze signatářů, Jana Broda, (pokr. na straně 4), ve které uváděl důvody, proč pod 

manifest připojil svůj podpis. Upozorňoval na sílící snahy konzervativních kruhů a chtěl 

tak vyvolat tlak na delegáty připravovaného XIV. sjezdu KSČ na podzim. V SS na třetí 

straně v pravidelném, téměř každodenním, komentáři autor hodnotil události, které se 

manifestu od jeho vydání týkaly. Kladně hodnotil rozvážné stanovisko vlády, televizní 

debatu, ve které signatáři vysvětlili sporné body, a na závěr pochválil manifest za to, že 

zaktivizoval širokou veřejnost. „… Z této atmosféry vyvřelo oněch „Dva tisíce slov“, 

obracejících se ke všem lidem dobré vůle v této zemi. Pohnutky jejich signatářů byly 

nejčistší: chtěli zburcováním lidí upozornit na nebezpečí, hrozící podle jejich názoru ze 

stagnace úsilí pokrokových sil o obrodu, o nový život té země, které zasvětili svou práci 

a kterou milují. … A jestliže po bouři, kterou výzva včera způsobila, přijde zítra 

vyjasnění v kandidování skutečně těch nejlepších a nejobětavějších z půldruhého 

miliónu členů KSČ, připravených vždy uvolnit místo a odejít do svého původního 

zaměstnání, když se neosvědčí, splnilo „Dva tisíce slov“ svůj účel.“90 

 

 Tři deníky, které zveřejnily manifest, v tomto vydání přinesly zprávu o dalších 

ohlasech veřejnosti, včetně prvních došlých dopisů. ZN a MF otiskly na titulní straně 

(MF pokračování na sedmé straně) po dvou dopisech. Naproti tomu v Pr se nacházelo 

hned 14 dopisů, které se rozkládaly ve spodní polovině druhé a třetí strany. Podle 

vyjádření všech tří redakcí prakticky všechny (jen MF uvedla, že tři byly záporné) 

souhlasily s obsahem manifestu, příp. také kritizovaly vystoupení poslance Kodaje. „… 

Je otřesné, je-li dva dny po schválení novely tiskového zákona v NS napaden článek a 

jeho autoři právě poslancem NS a dokonce je vyhrožováno soudním řízením a dalšími 

postihy. Ve skutečné demokracii, o které se dnes mluví, je jedině správná cesta 

                                                 
89 NESG. Demokratizace je zárukou další aktivity lidu : Ze zasedání ústředního výboru ČSL. Lidová 
demokracie. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 1 
90 BROD, Jan. Proč jsem podepsal. Zemědělské noviny. 30.6.1968, roč. 24, č. 155, s. 1,4 
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diskutovat a polemizovat s autory uvedeného článku místo hrubého vyhrožování. 

Domníváme se, že NS má před sebou řešení mnoha pro budoucnost našeho státu daleko 

závažnějších a zásadnějších problémů, než řešit názory gen. Kodaje, který je může 

publikovat na stejných stránkách tisku, na jakých byl zveřejněn článek 2000 slov. – 

ZAMĚSTNANCI NHKG OSTRAVA-KUNČICE“91 

 

 Čtyři deníky přinesly v zahraničních rubrikách první ohlasy zahraničního tisku  

k manifestu. Čtenáři RP se dočetli hodnocení britských (jmenován byl Financial 

Times), francouzských (Le Monde) a západoněmeckých listů (Süddeutsche Zeitung a 

Neue Rhein Zeitung). V SS se nacházely ohlasy britských, amerických (New York 

Times) a rakouských periodik a také polské agentury PAP a deníku Trybuna ludu. 

V MF byl zmíněn pouze Le Monde a LD informovala jen o názorech z Británie 

(Financial Times a Times). Pokud ohlasy v jednotlivých sledovaných denících 

pocházely ze stejné země, jejich obsah byl zcela totožný. Je tedy zřejmé, že deníky 

využily zdroj tiskové agentury. Všechny uvedené západní listy hodnotily odpověď 

předsednictva strany a vlády jako uvážený krok a souhlasily s odmítnutím právě 

kritizovaných částí. Naopak Le Monde považoval zveřejnění manifestu za 

neodpovědné. New York Times upozornil, že se manifest dotkl citlivého místa, a proto 

následovala taková reakce. Ostrá kritika směřovala do Československa pouze přes 

polské hranice.  

 „Londýn: Českoslovenští představitelé znovu potvrdili odhodlání vlády a KSČ 

pokračovat v liberalizačním programu a dovést ho až do konce. Tak hodnotí hlavní 

britské listy odpověď vládních činitelů na manifest 2000 slov. Financial Times píší o 

stanovisku ministerského předsedy Černíka, jako o státnickém projevu, který uvolnil 

napětí, odmítl manifest a pevně se postavil proti jakémukoliv honu na čarodějnice 

jednou či druhou stranou. …“92 

 „… Je pravda, že smysl pro politickou vhodnost není silnou stránkou některých 

„radikálních“ pokrokářů v Československu – zvláště spisovatelů – a že některá jejich 

vystoupení mohla být kvalifikována jako neodpovědná, píše včerejší Le Monde v článku 

o provolání „Dva tisíce slov“. …“93 

                                                 
91 NESG. 2000 slov v zrcadle dopisů a rezolucí. Práce. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 2,3 
92 NESG. Britské listy o ČSSR. Lidová demokracie. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 6 
93 ČTK. Ohlas na „2000 slov“ : Právo na omyl je důsledkem neexistence cenzury. Mladá fronta. 
30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 2 
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 „… NEW YORK – List „New York Times“ v sobotním úvodníku nazvaném 

„Konflikt v Praze“ mj. napsal: Asi 70 vedoucích čs. intelektuálů a držitelů olympijských 

medailí se veřejně vyjádřilo odvážným prohlášením, odsuzujícím zpomalení postupu 

liberalizace. Vyzvali k nátlaku, který by přinutil k odchodu četné stalinisty, kteří jsou 

dosud v úřadech a funkcích … Výbušná a okamžitá oficiální reakce dokázala citlivost 

nervu, jehož se prohlášení dotklo … Je živým důkazem čs. pokroku za posledního půl 

roku, že je možno vést takovou důležitou a zásadní diskuzi veřejně. …“ 

 „… VARŠAVA: Oficiální polská agentura PAP již v pátek oznámila, že manifest 

obsahuje „program vyloženě revizionistických skupin, které jsou nespokojeny s činností 

komunistické strany“. Stranický orgán „Trybuna ludu“ ve zprávě z Prahy v sobotu 

napsal, že manifest negativně „hodnotí dosavadní výsledky výstavby socialismu 

v Československu“, a proto jej předsednictvo ÚV KSČ ostře kritizovalo. …“94 

 

 Pondělí 1. července 

 ZN nevycházely. 

 

 Ve čtyřech denících pokračovaly zprávy z okresních konferencí KSČ, kde se 

stále delegáti k manifestu vyjadřovali. I nadále hrálo mezi ostatními prim RP, ale jak u 

něj, tak i u ostatních deníků se rozsah snížil. To bylo dáno jednak tím, že konferencí 

bylo v neděli méně než v sobotu, a také tím, že pondělní vydání obsahovala oproti 

ostatním v týdnu méně stran.  

 Z devíti konferencí (Praha 6, Beroun, Benešov, Ostrava, Ústí nad Labem, 

Hodonín, Trnava, Žilina a Bánská Bystrica), o kterých RP referovalo, se o manifestu 

mluvilo na třech (Ostrava, Ústí nad Labem, Žilina). Zbylá tři periodika informovala 

vždy o dvou konferencí, z nichž pokaždé z jedné je v textu zmínka, že se manifest 

dostal na pořad jednání. LD informovala stejně jako RP o konferenci v Žilině (a Bánské 

Bystrici), MF o sjezdu na Praze 1 (a v Trutnovu) a Pr o Vsetíně (a Ostravě)95. Jak je 

vidět na konferenci v Ostravě se manifest na pořad jednání dostal, své čtenáře o tom RP 

narozdíl od Pr informovalo. Ze všech vyjádření bylo cítit menší posun k umírněnosti 

prohlášení. Delegáti volali po seriózním rozebrání textu a byli také proti 

jednomyslnému odsouzení. Nejdále šli delegáti Prahy 1. Ti se postavili za kritickou 

                                                 
94 NESG. 2000 slov ve světě : Zahraniční tisk a agentury o událostech kolem manifestu. Svobodné slovo. 
30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 2 
95 první je uvedena konference, na které se o manifestu mluvilo; v závorce je ta, kde ne; 
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stránku manifestu a odsoudili jak vystoupení poslance Kodaje, tak také jako nesprávné 

stanovisko předsednictva ÚV KSČ.  „… V usnesení schválila zprávu o činnosti 

obvodního výbor a vyjádřila se k článku 2000 slov. V tomto bodu usnesení, podrobně 

projednaném, vyslovila souhlas s kritickým duchem článku, vystoupení poslance Kodaje 

označila za nesprávné zveličování a k prohlášení předsednictva ÚV KSČ zaujala 

stanovisko, v němž se vytýká předsednictvu nedocenění kladných rysů článku. 

Konference považuje kritická hodnocení článku 2000 slov za jednostranná a nesprávná. 

…“96 

 

 Pr a MF informovaly své čtenáře, tak jako v předešlých dnech, o další várce do 

redakce došlých dopisů a rezolucí. V případě MF se na titulní straně nacházela pouze 

poznámka redakce k tomuto tématu. Ta politovala, že nemůže každému čtenáři, který 

jim napsal, odpovědět, a také poděkovala za velký zájem, který projevili o události 

celostátního významu. Naproti tomu Pr na třetí straně přinesla článek, v němž byly 

otištěny části z celkem deseti rezolucí. Podle jejích slov přišly do redakce jen čtyři 

ohlasy, které s manifestem nesouhlasí. „I nadále přicházejí do redakce rezoluce, dopisy, 

telegramy podpisové archy na obranu článku 2000 slov. Dělníci, zemědělci i příslušníci 

inteligence v něm vidí manifest lidu, který nechce a nikdy již nedovolí návrat 

k předlednovým poměrům. Jenom čtyři ze 14 tisíc občanů, kteří nám poslali své dopisy, 

s článkem 2000 slov nesouhlasí. Není to přesvědčivý důkaz o jednotě? …“97 

 

 V zahraničních rubrikách SS a LD informovaly o článcích v zahraničním tisku. 

V podání SS se jednalo o bulharská (nebyly uvedena žádná konkrétní) a maďarská 

periodika (Népszabadság a Magyar Nemzet), LD uvedlo pouze maďarská 

(Népszabadság a Magyar Hirlap). Tisk v obou socialistických zemích přinesl pokud ne 

celé tak alespoň podstatné části stanovisek orgánů státní správy a KSČ. Komentáře, 

které se objevily v Maďarsku, manifest kritizovaly. „Budapešť: Maďarský tisk již 

v sobotu obsáhle publikoval stanoviska předsednictva ÚV KSČ, Národní fronty a 

československé vlády k článku Dva tisíce slov. Deník ÚV MSDS Népszabadság uveřejnil 

ostře kritický komentář F. Várnaie pod názvem Falešná hra se dvěma tisíci slovy. 

S názvem na okraj dvou tisíc slov deník Magyar Hirlap vyjadřuje přesvědčení, že 

v průběhu socialistického a demokratizačního procesu pod vedením strany nenaruší 

                                                 
96 MF. Otevřená diskuse : Z jednání konferencí komunistů. Mladá fronta. 1.7.1968, roč. 24, č. 180, s. 1,2 
97 NESG. Jednou větou z dopisů o Dvou tisících slovech. Práce. 1.7.1968, roč. 24, č. 180, s. 3 
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v Československu neodpovědné prohlášení Dva tisíce slov odpovědnou práci ústředního 

výboru KSČ.“98 

 

 Úterý 2. července 

 Společným tématem pro pět ze šesti sledovaných deníků (kromě Pr) se tento den 

stala informace v zahraniční rubrice o článku v bělehradském listu Borba. Ve všech 

novinách se jedná až na minimální rozdíly o zcela totožný text převzatý z ČTK. 

V maximální délce byl otištěn v MF, RP a SS, v ZN chyběly dvě posledních věty. V LD 

byl text nejkratší, jednalo přibližně jen o první polovinu oproti ostatním. Článek 

v Borbě nařkl manifest z toho, že vyzývá k anarchii, a pochválil odmítavý postoj, který 

k němu zaujalo předsednictvo ÚV KSČ. Také vedení strany podporoval v jeho konání. 

Na závěr vyzval, aby se nikdo do vnitřních záležitostí Československa nevměšoval.  

 RP jako jediné přineslo v článku kromě ohlasu v Borbě ještě i jiná periodika, ta 

se však vyjadřovala ke všeobecné československé situaci a o manifestu se nezmiňovala 

(japonský Asahi Šimbun, a britský Daily Telegraph).  

 „… Nyní je potřeba toto pokrokové vedení podporovat mnohem více než dříve. 

Ve své zemi a ve straně tuto podporu jistě najde. Zůstává otevřená otázka podpory 

zvenčí. Skuteční přátelé ČSSR nejvíce pomohou jeho dělnické třídě, jestliže se nebudou 

žádným způsobem vměšovat do vnitřních záležitostí této země. Koneckonců pokrokové 

síly uvnitř KSČ a čs. společnosti nepotřebují zvláštní pomoc zvenčí. …“99 

 

 Tento den se ke třem deníkům, které zveřejnily manifest a pravidelně 

informovaly o došlých ohlasech, připojila textem se souhlasnými stanovisky občanů a 

závodů ještě LD. Kladné ohlasy měly ve všech listech podobné jmenovatele: kritizovaly 

vystoupení poslance generála Kodaje, stanovisko předsednictva ÚV KSČ jako 

ukvapené, naopak premiér Černík si vyjádřením vlády získal široké sympatie.  

 Článek v LD byl nejkratší a zmiňoval jen stanoviska čtyřech skupin, všechna 

kladná. Zbylá tři periodika informovala i o několika dopisech, které se k manifestu 

stavěly záporně, u ZN se jednalo o tři, u Pr o pět a u MF o čtyři. Čtenáři kritizovali 

hlavně skutečnost, že by manifest mohl narušit přátelství s dalšími socialistickými 

                                                 
98 NESG. Maďarský tisk proti 2000 slov. Lidová demokracie. 1.7.1968, roč. 24, č. 180, s. 2 
99 ČTK: Nejlepší pomocí ČSSR je nevměšování : Borba k vývoji u nás. Svobodné slovo. 2.7.1968, roč. 
24, č. 181, s. 2 
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zeměmi, škodit demokratizačnímu procesu, vyvolávat nezákonnou činnost. Často se 

také čtenáři ptali, jaké důvody mohly vést autory k napsání manifestu.   

U MF byl článek nejdelší. V úvodu na titulní straně autor, Jan Řežábek, 

okomentoval obsah poslední várky dopisů, poté uvedl seznam několika osob a skupin, 

které s manifestem souhlasily, a na závěr přináší výtah ze záporných rezolucí. Text ZN 

měl prakticky totožnou strukturu, jen úvodní komentář se rozkládal jen na několika 

řádcích. V tomto listě se ještě v samostatné stati objevilo stanovisko zaměstnanců 

novinářského závodu, který tiskne i ZN, což byl také zřejmě důvod, proč se mu dostalo 

na rozdíl od jiných takového prostoru. Tiskaři se postavili za manifest a pochválili práci 

redakce ZN kvůli tomu, jak o ohlasech veřejnosti na svých stránkách informuje. Jen ve 

zprávě v Pr se nacházely uveřejněné části z dopisů, první dva s manifestem nesouhlasili, 

další tři ano. „… Další hlas nesouhlasu nám poslala čtenářka ZDEŇKA DUŠKOVÁ z 

Prahy 5. Netvrdí, že by prvá část článku neodpovídala pravdě, s kterou jsme se 

v poslední době mnohokrát seznámili, ale způsob jejího sdělení jí připadá velice ubohý. 

Píše, že jako obyčejná žena by se pod tento výtvor nepodepsala. Udivuje ji, že svým 

podpisem ji stvrdily velice vážené a vzdělané osobnosti, ke kterým dosud měla důvěru. 

…“100 

 

Na stránkách se ZN se ještě nacházelo několik zpráv, které se týkaly manifestu, 

ať už více nebo méně.  V první řadě to byl politický komentář o manifestu a okresních 

konferencích KSČ. Autor kladně hodnotil především ohlasy veřejnosti, dále také úroveň 

reakcí delegátů považoval za velmi dobrou. Vedení KSČ se podle něj mohlo opřít o 

velkou důvěru obyvatelstva. „… Dokonce se stanovisko špičky vedoucí strany rozešlo 

zřetelně s převažujícím míněním lidí – a co? Svět se nezbořil. Dostavilo se jen 

neobyčejně cenné poučení – že tento národ myslí politicky na vyšší úrovni, než by se 

zdálo. A to i tehdy, když je naoko toto myšlení uspáváno vedrem. Vzápětí se totiž důkaz 

toho objevil na mimořádných konferencích KSČ. Ke 2000 slov tu nebylo přidáno víc 

dalších, než kolik nezbytně musil vyvolat mimořádný ohlas té záležitosti. …“101 

 

Další informace se zaobírala setkáním zástupců studentů z celé republiky 

s prezidentem Svobodu na Pražském hradě. Manifest patřil mezi hlavní témata debat 

mezi skupinami studentů a veřejnými představiteli. Jako poslední byl v ZN uveřejněn 

                                                 
100 HUĎAGY, Štefan. Nad dopisy těch, kteří souhlasí i nesouhlasí. Práce. 2.7.1968, roč. 24, č. 181, s. 3 
101 DVK: Dělá se politika. Zemědělské noviny. 2.7.1968, roč. 24, č. 156, s. 1 
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v kulturní rubrice na straně 4 článek, který se vrací mj. k televizní debatě signatářů 

manifestu z 28. července. Autor, Jiří Lederer, chválil jednak televizi za to, že dala 

signatářům prostor a možnost vysvětlit některé sporné body, a také Kriegla, který 

ukázal, že jsou u nás také schopní politici, kteří se nebojí konfrontace.  

 

 Středa 3. července 

 Hlavní dvě události, které měly spojitost s manifestem 3. července, pocházely ze 

Slovenska. ZN, Pr a LD informovaly čtenáře o tom, že se manifest projednával na půdě 

Slovenské národní rady. Rada se stavěla kriticky především k bodům státoprávního 

uspořádání mezi Čechy a Slováky a ztotožnila se se stanoviskem předsednictva ÚV 

KSČ.  

Dále Pr a LD ještě spolu s MF a RP zveřejnily hlavní myšlenky stanoviska 

předsednictva ÚV KSS. Žádný ze sledovaných deníků neotiskl stanovisko v celé délce 

znění. U ZN se nacházel na konci textu o jednání SNR krátký dovětek o podobném 

stanovisku SNR a předsednictva ÚV KSČ. Obdobný náhled na manifest je patrný i 

z porovnání zpráv týkající se obou vyjádření. Ve stanovisku předsednictva ÚV KSS, 

které tedy „Dva tisíce slov“ odmítá, se více rozvádí nespokojenost delegátů na 

konferencích KSS právě především s otázkou nového státoprávního uspořádání 

republiky, která podle nich byla pojata podřadně a Slováky neuspokojila.  „… Ve výzvě 

viděly okresní konference vážný politický signál proti existující státní moci a politickou 

lhostejnost. Proto i pracující na Slovensku v převážné většině jsou proti této výzvě. 

Výzva nenašla podporu a nemá sociální základnu na Slovensku. Byla charakterizována 

jako pobuřování proti republice, protože žádá vytvářet nové orgány moci a usiluje tak o 

přebírání mocenských nástrojů mimo zákon. … Velmi citlivě se delegátů okresních 

konferencí dotkla část o federalizaci státu, kde se řešení této životní otázky republiky a 

zvlášť Slovenska redukuje na podřadnou záležitost, provázenou ještě jistou dávkou 

ironie a nedůvěry. …“102 

 

 Ani tento den nechyběly zprávy, které informovaly o došlých ohlasech čtenářů 

do redakcí. Kromě RP je přineslo všech pět zbylých novin. V MF se objevila jen 

kratičká poznámka o tom, že nejvíce dopisů se opět týkalo manifestu. LD referovalo o 

obsahu jedné rezoluce, která kritizovala konzervativní poslance v NS. Největší rozsah 

                                                 
102 R.: Nebezpečí zprava : Předsednictvo ÚV KSS k článku 2000 slov. Mladá fronta. 3.7.1968, roč. 24, č. 
182, s. 1,5 
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měly články v Pr a SS, jejich obsahy se však lišily. Zatímco v SS se nacházely otištěné 

části osmi dopisů, v Pr byl uveden jednak seznam dalších skupin ze závodů apod., které 

s manifestem souhlasí, a také shrnutí hlavních názorů, které v rezolucích přicházely. 

Jednalo se o stále stejné body jako v předchozích dnech. Všichni občané ale také 

vyslovovali důvěru vedení strany. V ZN se dokonce došlých ohlasů týkaly hned dvě 

zprávy a obě se podobaly právě oběma typům jako v předešlých listech. Nejprve byly 

na titulní straně otištěny čtyři kladné dopisy. Ve druhém textu na čtvrté straně byly 

uvedeny některé skupiny pracujících. Redaktor také upozornil na jeden důležitý 

problém, který se v dopisech objevuje, a to, aby se zveřejňovala jména poslanců NS, 

kteří stále projevují konzervativní postoje. „… Zaměstnanci Technického a zkušebního 

ústavu zkušebního v Brně například žádají, aby byla zveřejněna a nadále uveřejňována 

jména těch poslanců, kteří se v NS stavějí proti progresivním cílům naší politiky. Autoři 

tohoto požadavku vycházejí z toho, že voliči mají mít možnost s poslanci svých obvodů o 

takových stanoviscích diskutovat. …“103 

 

 Poslední spojitost s manifestem se nacházela v LD v článku o zasedání ÚV ČSL. 

Jeden z členů, který s manifestem souhlasil až na část o živelných krocích, se vyjadřuje 

o pasáži, která se zabývá možností odvolat nekompetentní funkcionáře. Jako příklad 

uvedl situaci v jednom JZD na Písecku a připustil, že existují místa, kde se tohoto kroku 

občané stále bojí. „… Máme však obce, kde se lidé obávají přistoupit k takovému kroku 

a neoblíbeného, neschopného dosazeného předsedu JZD či NV odvolat z funkce a zvolit 

nového. Domnívám se, že smyslem stati „2000 slov“ bylo právě dát lidem tuto odvahu, 

aby se demokratizační proces dostal až „dolů“. …“104 

  

Čtvrtek 4. července  

 Pr přinesla svým čtenářům rozhovor s poslancem generálem Kodajem. Reportér 

se poslance ptal na hlavní body dopisů, které redakce obdržela: co říká na jednoznačnou 

převahu souhlasných ohlasů na manifest, co myslel výzvou ke kontrarevoluci, co soudí 

o signatářích a také jaké voliče zastupuje. Kodaj se v interview snažil vysvětlit, proč 

jednal tak, jak jednal, označoval se za poslance, který se staví na stranu progresivních 

sil, a tvrdil, že on sám byl v Novotného éře na listině nebezpečných lidí. „… Den 

                                                 
103ZN. Veřejně odpovídat. Zemědělské noviny. 3.7.1968, roč. 24, č. 157, s. 4 
104 NESG. Z diskuse na zasedání ústředního výboru ČSL. Lidová demokracie. 3.7.1968, roč. 24, č. 180, s. 
3 



Bakalářská práce   Manifest „2000 slov“ a následná odezva v českých tištěných  médiích 
  

 46  

předtím, než jsem četl „2000 slov“, mě pražští poslanci informovali o tom, že dopraváci 

chystají stávku, že hrozí stávka také v masném průmyslu. Když jsem pak četl v článku 

výzvu ke stávkám, demonstracím a bojkotu dveří funkcionářů, bylo mi hned jasné, že je 

to návod ke kontrarevoluci. …“105 

 

 O manifestu se objevila zmínka ve dvou komentářích. V Pr se autor zabýval 

děním na posledním plenárním zasedání NS. Autor, Vladislav Holotík, mj. kritizoval 

konzervativní poslance a ty progresivní vyzýval, aby našli stejnou rozhodnost se s nimi 

vypořádat, s jakou se postavili právě proti manifestu. Komentář v RP se zase vracel 

k jedné víkendové okresní konferenci. D. Blažej si posteskl, jakým způsobem se na ní 

delegáti (první souhlasil, druhý nikoliv) k manifestu vyjadřovali, že si lidé stále ještě 

nezvykli poslouchat odlišné názory.  „… Těžko v takové atmosféře najít porozumění. 

Mnozí z nás se vůbec rádi ohánějí tím, že prosazujeme takovou demokracii, ve které má 

každý právo na názor – ve které má své místo tolerance k názorům druhých. Ale to vše 

jen do té doby, než dojde ke konkrétnímu střetnutí. Pak se najednou ukáže, že si tito lidé 

najednou diskusi představují jako vlastní monology, že jsou tolerantní – ale pouze 

k vlastním názorům! …“106 

 

 Ve vydáních ze 4. července se udála změna oproti předchozím dnům, co se týče 

informování o došlých ohlasech. Na stránkách ani jednoho ze tří deníků, které 

zveřejnily manifest, se tento den nenacházela ani sebemenší poznámka. Zastoupily je 

však SS a LD. Prvně jmenovaný list otiskl na třetí straně znění čtyř rezolucí, naproti 

tomu LD parafrázoval v článku na titulní straně hlavní body jednoho a na konec ještě 

připojil souhlas dvou skupin.  

  

ZN a Pr ještě přetiskly uvnitř svých vydání krátkou zprávu, se kterou tento den přišel 

týdeník Literární listy. Jednalo se o informaci o problému s některými podpisy u 

manifestu, kdy se za některé občany podepsali jejich příbuzní.107  

 

  

 

                                                 
105 HUDAGY, Štefan. Na otázky práce odpovídá posl. Národního shromáždění Samuel Kodaj. Práce. 
4.7.1968, roč. 24, č. 183, s. 1,3 
106 BLAŽEJ, D. Právo na názor. Rudé právo. 4.7.1968, roč. 24, č. 183, s. 3 
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Pátek 5. července 

 Nejdůležitějším textem tohoto dne byl článek předsedy NS, Josefa 

Smrkovského, nazvaný „Jeden tisíc slov“. V něm uvádí svůj názor manifest, reakci 

veřejnosti a obhajuje své jednání v problému interpelace generála Kodaje, které mu ze 

strany veřejnosti bylo vytýkáno jako přehnané a neuvážené. Čtyři deníky (mimo SS a 

LD) otiskly celý text. Ten v případě ZN a MF začínal na titulní straně a pokračoval 

uvnitř listů, Pr a RP je přinesly na čtvrté, resp. třetí straně. Jediná redakce, která za 

prohlášení připojila svůj komentář, byla deníku Pr. Ta Smrkovského pochválila za to, že 

dokázal zpětně zhodnotit svůj názor na manifest.   

„… Mezi těmi, nimiž bych chtěl najít společnou řeč, protože chci věřit, že nám 

jde o tytéž cíle, je i autor a signatáři prohlášení Dva tisíce slov. Nemohu ani jinak. Dyť 

jsem pozorně četl nejen text prohlášení, ale i seznam podepsaných. Jméno za jménem: 

Jana Wericha, Emila a Dany Zátopkových i Věry Čáslavské, Ludvíka Vaculíka i Jiřího 

Hanzelky, ale i ostatních význačných lidí naší vědy, kultury i výrobní praxe. A ta jména 

jsou pro mě současně pojmy – uvědomělého a angažovaného občanství především. 

Proto za Dvěma tisíci slov vidím naprosto čestné úmysly. Přesto však mezi nimi 

zaznamenávám i slova, na nichž je patrná nejen horká jehla, ale i kus – ať mi to autor i 

signatáři prominou – politického romantismu. Romantismu spočívajícího mimo jiné 

v očekávání, že abstraktní apel „odmítnout způsoby nezákonné, neslušné a hrubé“ 

budou mít větší sílu než konkrétní výzvy k demonstracím, bojkotům apod., které v sobě 

nesou živelný náboj nezákonnosti, neslušnosti a nehumánnosti. …“108 

  

 Další zpráva o výčtu došlých rezolucí se nacházela na titulní straně Pr. Dále 

noviny ještě otiskly otevřený dopis herce Rudolfa Hrušínského poslanci Kodajovi, ve 

kterém se stavěl za svůj podpis pod manifest. Ten samý dopis zveřejnila také MF a 

stejně jako u Pr se nacházel na páté straně.   „Pane poslanče, protože nemám ve zvyku 

podepisovat něco, co bych snad nečetl, nebo s čím bych snad nemohl souhlasit, dovolte, 

abych Vás ujistil, že než jsme připojil svůj podpis pod 2000 slov, přečetl jsem je 

několikrát a pečlivě. Podepsal jsem přesvědčen, že jsou to slova poctivá, napsaná 

v nejlepším úmyslu a socialistickému vývoji prospěšná. …“109 

 

                                                                                                                                               
107 viz. týdeníky 1. - 7. července 
108 SMRKOVSKÝ, Josef. Jeden tisíc slov. Zemědělské noviny. 5.7.1968, roč. 24, č. 159, s. 1,2 
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 Dva deníky informovaly o nových ohlasech v zahraničním tisku s návazností na 

manifest. V RP, kromě ohlasů i z jiných zemí, ve kterých se ale o manifestu nemluvilo, 

pokročoval bělehradský Komunist už v dříve nastaveném kursu jugoslávského tisku: 

souhlasil s představiteli strany v jejich odmítnutí a autory kritizoval za to, že nechápou 

situaci a vědomě se staví proti straně. Nezapomněl také zmínit, že pro ČSSR by bylo 

nejlepší podporou zvenku se nevměšovat.  

O dosti záporněji se k manifestu staví bulharský list Rabotničesko delo, který 

manifest označil za výzvu ke svržení socialismu a komunistické strany 

v Československu. Informaci o článku v tomto periodiky zveřejnilo kromě RP také SS. 

Oba využily ČTK, protože vyznění obsahů a hlavních myšlenek bylo naprosto totožné, 

texty se lišily jen minimálně. „… Je to nenávistný promyšlený útok proti socialismu, 

proti KSČ, proti přátelství a spolupráci Československa s ostatními socialistickými 

zeměmi, především se Sovětským svazem. Je to průhledná výzva k antisocialistickým 

silám, aby svrhly socialistický řád, vybudovaný s takovým úsilím, tvrdí ve čtvrtek 

Rabotničesko delo o prohlášení „2000 slov“. …“110 

  

 Tento den se ještě ve dvou denících objevily dva články, na jejichž řádcích se 

vyskytovalo sousloví „2000 slov“. Nejprve byla v MF zveřejněna zpráva o setkání osmi 

signatářů ze závodu ČKD s novinářem Komsomolské pravdy, během kterého se mluvilo 

o hlavních bodech manifestu. Autor, i přestože se účastníci debaty na všem neshodli, 

viděl kladný příspěvek v respektování názorů druhých.  

 Na závěr je ještě manifest zmíněn v referátu SS z jednání předsednictva ÚV 

ČSS, na němž se předsednictvo připojilo ke stanovisku jejich poslanců, které bylo ve SS 

zveřejněno 29. června111. 

 

 Sobota 6. července 

 Dva listy, Pr a MF, opět informovaly své čtenáře o návalu dalších rezolucí a 

dopisů na podporu manifestu. U MF se jednalo jen o krátkou poznámku. Pr naopak 

zveřejnil některé pasáže a připojil i krátký seznam skupin pracovníků ze závodů. Ve 

druhé části článku se mluvilo o kritice poslance Kodaje.  

                                                                                                                                               
109 HRUŠÍNSKÝ, Rudolf. Z redakční pošty : Poslanci NS, generálu Samuelu Kodajovi. Práce. 5.7.1968, 
roč. 24, č. 184, s. 5 
110 ČTK. Vývoj v ČSSR vyvolává sympatie : Jugoslávský a bulharský tisk o „2000 slovech“. Rudé právo. 
5.7.1968, roč. 48, č. 184, s. 3 
111 viz. 29. června 
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Tento den se poprvé jako poslední ze šestice sledovaných deníků zmínilo o 

ohlasech na manifest také RP, a to ze všech tří novin na největším prostoru. V perexu 

článku na druhé straně informovalo své čtenáře o tom, že došlé dopisy a rezoluce se 

mohou rozdělit do tří skupin: souhlasné, záporné a také s výhradami k některým bodům. 

V těle zprávy jsou otištěny výtahy ze všech třech typů názorů a všem je dán stejný 

prostor, přestože i podle vyjádření redakce je souhlasných dopisů naprostá většina. Díky 

tomu působí tento první článek o ohlasech v RP, v porovnání s tím, jakým způsobem 

informují ostatní listy, ve vztahu k manifestu jednoznačně nejzáporněji.  

Z porovnání s ostatními deníky (konkrétně v tomto případě s MF) se ukázalo, že 

ohlasy do redakce RP musely přicházet i předchozí dny, protože právě níže citovaná 

záporná rezoluce z Adamovských strojíren byla zmíněna v MF už 2. července. „… Na 

srazu jednotek LM, kterého se zúčastnili komunisté základní organizace a hospodářští 

pracovníci Adamovských strojíren ve Cvikově, byl projednán vydaný článek Dva tisíce 

slov, který všichni přítomní co nejostřeji odsoudili jako snahu narušit organizační 

jednotu lidu, zvláště pak jednotu naší strany, píší zas příslušníci Lidových milicí, 

členové výboru ZO KSČ a vedení výše jmenovaného závodu. …“112 

 

 Pr také přinesla článek, ve kterém navštívila Trenčínsko, volební obvod poslance 

Kodaje, a vyptávala se místních obyvatel, co soudí o generálovu vystoupení. V textu se 

objevily názory deseti pracujících ze dvou místních závodů. Ani jeden z nich s postojem 

poslance Kodaje nesouhlasil, nikdo z nich v manifest neshledal kontrarevoluční, na 

druhou stranu se podle většiny manifest přeceňoval. „… ŠTEFAN JAKUŠ, svářeč, 

tamtéž113: Ve výzvě 2000 slov nic nebylo. Pokud v tom někdo viděl útok na ústřední 

výbor strany, tak je to proti těm, kteří tam už dávno neměli být. Proto si myslím, že se 

poslanec Kodaj „kopl“. …“114 

 

 Dva deníky ve zprávách o ohlasech zahraničního tisku zmiňují manifest. Jen 

krátká informace se nacházela v SS, které, mimo zpráv z jiných zemí, sdělilo, že některé 

bulharské listy otiskly rozhovor s poslancem Kodajem, který 4. července publikovala 

Pr. V ZN se nacházela, v porovnání oproti běžným referátům o zahraničním tisku, 

obsáhlejší zpráva o článku v italském komunistickém listu Unita. „… Dalším dědictvím 

                                                 
112 PRO. Desetitisíce slov k Dvěma tisícům slov. Rudé právo.6.7.1968, roč. 48, č. 185, s. 2 
113 Automobilový opravárenský závod Zlatovce; viz. HUDAGY, Štefan. Voliči o svém poslanci. Práce. 
6.7.1968, roč. 24, č. 185, s. 5 
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Novotného éry je to, že v komunistické straně vzniklo několik tendencí: „Konzervativní“ 

se sice už otevřeně nehlásí k Novotnému, ale v praxi prosazuje  dřívější kurs a dřívější 

metody stranické práce. Je v menšině proti „progresivní“ tendenci, která však je 

rozdělena na dvě části: První je v podstatě představováno inteligencí a usiluje 

především o důsledné dokončení procesu obnovy jakožto skutečné záruky autority 

strany. Projevem této tendence, i když poněkud přehnaným, byl nedávný dokument 

„Dva tisíce slov“. Druhá skupina si naopak uvědomuje, jaké riziko tento bouřlivý 

proces může mít pro socialistické zřízení v Československu. Tato poslední tendence se 

však dopouští určitého schematismu. …“115 

 

Na titulní straně SS byl zveřejněn komentář redakce, ve kterém odpovídají na 

výtky čtenářů, proč na svých stránkách neotiskly jak manifest, tak ani Smrkovského 

prohlášení „Jeden tisíc slov“, které se v tisku objevilo předchozího dne. Redakce 

vysvětlovala, že nemohla tyto texty otisknout, protože jim je jejich autoři neposkytli, 

čehož litovala především v případě manifestu „Dva tisíce slov“.  

 

 Neděle 7. července  

 Ve třech denících byly publikovány nadstandardně dlouhé komentáře. Na rozdíl 

od zbylých dvou se stať v SS zabývala manifestem jen na svém začátku. Autor, 

František Kožík, v něm uvedl, že manifest probudil pomalu ukolébanou veřejnost na 

začátku léta. Podle jeho názoru zvedla nebývale velkou vlnu ohlasů obyvatel až 

vyjádření státních a stranických orgánů, která ho tak zatáhla do nejvyšší politiky. 

Kladně hodnotil jak souhlasné, tak i uvážlivé ohlasy (jako příklad uvedl projev premiéra 

Černíka).  

 V úvodu komentáře v Pr se Ladislav Velenský vrátil k prvním několika dnům, 

které předcházely a následovaly zveřejnění manifestu. Autor mj. opakoval sled událostí 

týkajících se manifestu, hodnotil došlou odezvu do redakce, stanoviska státních a 

stranických orgánů, apod. Velkou váhu přikládal právě v ohlasech veřejnosti a především 

jejich podpoře demokratizačnímu procesu a vedení strany v čele s Dubčekem.  

 Poslední komentář přinesla LD. V něm se autor, Zdeněk Veselý, zaobíral 

především bodem manifestu, který mluvil o dovolávání neschopných funkcionářů. 

                                                                                                                                               
114 HUDAGY, Štefan. Voliči o svém poslanci. Práce. 6.7.1968, roč. 24, č. 185, s. 5 
115 ČTK. KSČ je jedinou zárukou zdárného dokončení demokratizace : Italský list Unita o 
Československu. Zemědělské noviny. 6.7.1968, roč. 24, č. 160, s. 2 
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Mluvil o situaci na venkově, kam se progresivní myšlenky dostávaly pomaleji a kde 

často působili stále stejní lidé. Zmiňoval další problémy, jako nutnou reformu volebního 

systému. „… Navzdory tomu záleží a bude i v budoucnu záležet na tom, jací lidé budou 

v okrese a místě zákony a předpisy vykládat a uskutečňovat. Zda to jsou nebo budou 

pracovníci, kteří jsou jenom přestrojenými demokraty, anebo lidé, kteří to myslí 

doopravdy a upřímně. …“116 

 

Na titulní straně MF se jako u jediného listu objevily zmínky o manifestu 

v článku, který se týkal zahájení krajských konferencí k připravovanému XIV. sjezdu 

KSČ. Krátké poznámky se nacházely v referátech z konferencí v Praze a Brně, kde 

jeden z delegátů označil stanoviska ÚV KSČ a NF za zbytečně ukvapená. Více prostoru 

se manifestu věnovalo v Košicích. Zde byl přítomen i první tajemník strany, Alexander 

Dubček. Ve svém projevu manifest zmínil v souvislosti s tím, že by se nemělo jednat 

způsoby, o jakých píší „Dva tisíce slov“. „… V souvislosti s přípravami na mimořádný 

sjezd strany hovořil a nutnosti distancovat se od metod stranické práce, která způsobila 

deformace ve společnosti, jakož i od lidí, kteří byli jejich nositeli. Podotkl, že je přitom 

ovšem třeba postupovat rozvážně a nikoliv cestou navrhovanou v provolání „2000 

slov“. …“117 

 

 Na sedmé straně MF byl otištěn dopis z Adamovských strojíren ve Cvikově, jenž 

reagoval na zveřejnění záporné rezoluce z tohoto závodu v MF 2. července, se kterou 

jeho autoři nesouhlasili.118  

 

 Pondělí  8. července  

 ZN nevycházely. 

 

 Jediným listem, který tento přinesl nějaké informace týkající se manifestu, bylo 

RP. To velmi obsáhle referovalo o druhém a také závěrečném dnu konání krajských 

konferencí KSČ. Informace byla totožného typu i rozsahu (ne však ta stejná), jaký 

předešlý den zveřejnila MF, v části věnované Praze byla otištěna krátká zmínka, že se 

                                                 
116 VESELÝ, Zdeněk. „Pražské jaro“ až do obcí. Lidová demokracie. 7.7.1968, roč. 24, č. 186, s. 1 
117 IKO. Odpovědnost před budoucností : Z městské a krajských konferencí komunistické strany. Mladá 
fronta. 7.7.1968, roč. 24, č. 186, s. 1,7 
118 viz. deníky 6. července 
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jeden z delegátů ještě vrátil k manifestu s tím, že podle něj nebylo prohlášení ústředního 

výboru k tomuto dokumentu příliš taktické. 

 

 Dále byl v RP ještě článek o došlých ohlasech do redakce. Podobně, jako 

v případě textu o ohlasech z 6. července, přinesl nejdříve souhlasná a poté záporná 

stanoviska, většinou se však jednalo jen o seznamy skupiny ze závodů. 

   

 Úterý 9. července 

Jednoznačně nejvíce článků, které se přímo týkaly manifestu nebo obsahovaly 

jen zmínku, se tento den nacházel v Pr. Nejdříve bylo na třetí straně otištěno několik 

otázek a odpovědí z besedy obyvatel Kladna s veřejnými představiteli (Č. Císař, M. 

Kimlík, O. Kaderka a B. Oharek). Jedna otázka se týkala obsahu pěti dopisů 

komunistických stran, které od nich obdržela KSČ. V odpovědi Císař uvedl, že dopisy 

byly sepsány právě kvůli manifestu. „… Dr. Čestmír Císař odpovídá, že dopisy byly 

napsány na základě výzvy 2000 slov. Jejich obsahem na jedné straně je podpora KSČ a 

na druhé straně obavy z antisocialistických sil. …“119 

 

 Další článek v Pr navazoval na text z 6. července, ve kterém byly otištěny názory 

občanů z Kodajova volebního obvodu, kteří nesouhlasili s jeho vystoupením v NS120. 

Autor shrnoval svůj třídenní pobyt na Trenčínsku a uvedl, že ani jeden pracující se za 

poslancovo jednání nepostavil. V závěru se ještě nacházela krátká citace Kodaje, který 

se nakonec rozhodl složit mandát. „… „Po tom všem, co se stalo a co se kolem mého 

vystoupení dělá, jsem rozhodnut nechat všech stranických i veřejných funkcí.“ …“121 

 

Dále návaznost na manifest měl komentář na adresu člena ÚV KSČ Aloise 

Indry. Ten ho kritizoval za jeho podpis dálnopisu okresním stranickým orgánům, že se 

má v případě svévolného tvoření komisí nebo výborů (jak se to uvádí v manifestu), 

tomu mocensky zabránit.  

 

 Poslední zmínka v Pr se znovu týkala došlých ohlasů do redakce. S tímto typem 

článku přišly také ještě SS, které otisklo čtyři dopisy zaslané organizacemi ČSS, a také 

                                                 
119 NESG. Chceme vědět pravdu. Práce. 9.7.1968, roč. 24, č. 188, s. 1,3 
120 viz. deníky 6. července 
121 ŠH. Poslanec Kodaj připraven odejít. Práce. 9.7.1968, roč. 24, č. 188, s. 3 
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ZN, které vedle otištění několik rezolucí a seznamu souhlasících skupin ze závodů a 

organizací poznamenalo na konci, že došlo také pět záporných stanovisek. 

 

V ZN se tento den ještě objevil komentář na titulní a druhé straně ke krajským 

konferencím KSČ. Autor se v něm stavěl záporně k faktu, že se stále v NS a stranických 

výborech nacházejí konzervativní lidé. Manifest byl zmíněn na začátku komentáře 

s tím, že naprostá většina členů KSČ zaujala k manifestu opačné stanovisko než ÚV.  

 

 Středa 10. července 

 Tři deníky přinesly tento den zprávy v zahraničních rubrikách o ohlasech 

zahraničního tisku ke krajským konferencím KSČ s návazností na manifest. Maďarský 

list Népszabadság, jak uvedlo SS, informoval o Dubčekově projevu na konferenci 

v Košicích122. Pr a RP shodně zveřejnily poznámku o textu ve francouzském listu 

Figaro, který říkal, že mohutné ohlasy na manifest musely čs. vedoucím představitelům 

dodat jistotu. „… Pařížský Figaro se vrací k výzvě 2000 slov. Ta působila jako 

„pobídka veřejnému mínění a vyvolala zápalu nadšených dopisů“. Tento „kladný postoj 

v celostátním měřítku překonal dokonce rámec komunistické strany, musela dodat 

důvěru představitelům, kteří na okamžik váhali. Nyní vědí, že mohou počítat s podporou 

zdrcující většiny země“.“123 

 

 Další zprávy se už nacházely opět jen na stránkách Pr. Na titulní straně začíná  

(pokrčování na straně 4) komentář varující před tím, aby se politická jednání znovu 

nedostala za zavřené dveře. Manifest podle Radoslava Seluckého pomohl znovu rozvířit 

uklidňující se letní období. „… Byla-li aféra kolem článku „2000 slov“ zvládnuta 

způsobem oživujícím mírně ochablé naděje veřejnosti, měla by přinést poučení všem, 

kdo to myslí se socialismem a republikou nejen upřímně, ale také dobře: aby dělali 

politiku otevřenou, uvážlivou a hlavně psychologicky únosnou pro citlivé nervové 

tkanivo naší veřejnosti.“124 

 

 V došlých dopisech do redakce jich opět mnoho reagovalo na generála Kodaje 

(otištěno jich bylo pět).  Vedle toho byl také publikován dopis jednoho ze signatářů, 

                                                 
122 viz. deníky 7. července 
123 IŚ. Krajské konference KSČ podpořily progresivní linii. Rudé právo. 10.7.1968, roč. 48, č. 189, s. 2 
124 SELUCKÝ, Radoslav. Jakou politiku?.Práce. 10.7.1968, roč. 24, č. 189, s. 1,4 
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národního umělce Jaroslava Vojty. Ten odmítl jednak to, že by signatáři volali po 

kontrarevoluci, a také jako zcela nepravdivé informace, které přinášejí bulharské či 

jugoslávské noviny o vývoji v zemi a o manifestu.  

 

 Čtvrtek 11. července 

 Všechny deníky přinesly svým čtenářům zprávu o tom, že se o manifestu 

objevila první zmínka v sovětském tisku. Zveřejnil ji týdeník Litěraturnaja gazeta a 

postavil se zcela bez výhrad proti manifestu, když ho označil za antikomunistický a 

kontrarevoluční. Dále podle ní udivuje, že podobné názory zaštítil svou účastí na 

televizní debatě předseda NF, František Kriegel. Pro české listy je především překvapují 

takto ostrá reakce v době, kdy byl manifest naprosto většinou československé veřejnosti 

kladně přijat. 

 Čtyři deníky (ZN, MF, RP a LD) použily agenturní text ČTK, avšak zveřejněné 

články se zcela nerovnaly. Stoprocentní shoda panovala jen u ZN a LD, jejichž články 

byly, co do rozsahu, největší. Naopak nejkratší část použila MF, jejíž text neobsahoval 

poslední třetinu textu uvádějící Leninova slova v dopisu Mjasnikovovi z roku 1921 o 

svobodě tisku. RP přišlo s rozsahem agenturní zprávy ještě o něco kratší než v případě 

MF, na konci však ještě doplnilo, že Litěraturnaja gazeta vůbec neinformovala o 

odmítavých stanoviscích předsednictva ÚV KSČ a NF.  

 Na stránkách posledních dvou sledovaných periodik byly ke stati v moskevském 

týdeníku publikovány autorské články. Jejich rozsah nijak výrazně nepřesahoval texty 

v ostatních listech. V Pr se nacházela zpráva moskevského zpravodaje L. Šubrta. 

Některé její citované pasáže byly doslovně shodné s citacemi ve zprávě ČTK. I článek 

v SS se držel ducha ostatních, o bodech v Litěraturnaje gazetě ale mluvil vlastními 

slovy. Jako jediný taky nepoužil výrazy „antisocialistický“ a „kontrarevoluční“ 

 „… Dokument nazývá „překvapivým ve své politické nestoudnosti, otevřeně 

odhalující úmysly autora a těch, kdož stojí za jeho zády. Je to, řekněme přímo, 

provokační, štvavý program. Antikomunistický program! Kontrarevoluční!“ Poněkud 

udivuje, že „Literaturnaja gazeta“ přináší podobný ostrý útok proti „2000 slovům“ 

poté, co se k nim vyslovila čs. veřejnost i krajské konference KSČ, které ve své většině 

nepovažují „2000 slov“ za text protisocialistický, i když vyjádřily pochybnosti, zda byla 

zvolena vhodná chvíle k jeho zveřejnění. …“125 

                                                 
125 ČTK. Literaturnaja gazeta o ‚2000 slovech‘. Zemědělské noviny. 11.7.1968, roč. 24, č. 164, s. 2 
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 Tři listy (ZN, Pr a RP) se ve zprávě o návratu ministra zahraniční J. Hájka 

z návštěvy v Bulharsku o manifestu na rozdíl od zbylých zmiňují. Bulharští 

představitelé měli obavy z určitých bodů manifestu. Ministr Hájek je ale ubezpečil, že u 

nás či z naší strany žádné problémy nehrozí.  

 Ze všech tří textů je patrné, že noviny použily opět text z ČTK, přestože Pr 

žádného autora neuvedla. Informace v případě ZN byla nejkratší a agenturní zprávu 

pouze parafrázovala. Prakticky totožné znění článku, se kterým přišla Pr, obsahovala 

zpráva v RP. V tomto partajním deníku se ale nacházel text jednoznačně největší. Na 

začátku obsahoval základní informace o ministrově pobytu v Bulharsku a na konci ještě 

další otázku, ta se však manifestu a ani návštěvy netýkala.  Na stránkách Pr se také jako 

jediného z těchto tří deníků objevila ministrova fotografie po návratu. „… Vysvětlili 

jsme tuto věc a zdůraznili jsme zejména, že přes nepřesné formulace nelze u autorů 

tohoto článku mluvit o nějakých protisocialistických úmyslech, o snahách narušit naše 

spojenectví. V rozhovorech jsme si oboustranně potvrdili, že takové a podobné otázky 

považujeme za vnitřní záležitost každé země a že by bylo nesprávné, kdyby kdokoliv 

chtěl do vnitřního vývoje zasahovat. …“126 

 

 V rubrice Pr „Z redakční pošty“ bylo znovu otištěno dalších pět dopisů, které 

nesouhlasily s vystoupením poslance generále Kodaje.  

 

 Pátek 12. července 

 Tento den všech šest deníků nějakým způsobem informovalo ve svých 

zahraničních rubrikách o dalším článku v sovětském tisku. Tentokrát se jednalo o stať I. 

Alexandrova v moskevském deníku Pravda. Vyznění obsahu se shoduje s textem 

v Litěraturnaje gazetě. Podle autora se síly stojící za manifestem snaží podkopat autoritu 

KSČ a přivést Československo do tábora kapitalistických států.  

 MF a RP opět využily zpravodajství ČTK a jejich texty se až na minimální 

rozdíly shodují. V případě MF se na konci ještě nacházel redakční dovětek, který volal 

po klidu a soudil, že k takovým závěrům museli sovětští novináři dojít buď 

nepochopením nebo špatnými informacemi o československých poměrech. V RP se 

nacházela ještě jedna zmínka. Znovu to bylo v článku o zahraničních ohlasech, tentokrát 

všeobecném, ve kterém se autor podivoval nad naprostou rozdílnou reakcí sovětského 

                                                 
126 ČTK-SO. Vzájemná poznávání jsou užitečná : Ministr Hájek se vrátil do ČSSR. Rudé právo. roč. 48, 
č. 190, str. 1 
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tisku (oproti západnímu). Zmíněny jsou právě texty v Litěraturnaje gazetě a Pravdě, 

s tím že obsah stati z tohoto deníku se nachází samostatně.  

Agenturní zprávu použily i ZN, narozdíl od předešlých dvou periodik ale otiskly 

jen asi polovinu textu. Co do rozsahu si však články v ničem nezadají, protože redakce 

ZN připojila ještě komentář, ve kterém sdělila svůj názor na zcela chybné závěry v 

článku Alexandrova a zopakovala jak se k manifestu postavily stranické a státní orgány 

a také obyvatelé. „… Domníváme se, že interpretace I. Alexandrova o cílech a úmyslech 

těch, kdož podepsali prohlášení „2000 slov“, je značně jednostranné, zkreslující a 

neodpovídá tomu, co i nejpovolanější orgány jako předsednictvo ÚV KSČ nebo někteří 

jeho členové prohlásili na adresu „2000 slov“. …“127 

 

 Zbylé tři noviny přišly s vlastními články. Dopisovatel z Moskvy ze SS, Jan 

Hála, přinesl shrnutí obou textů v sovětských listech (Litěraturnaja gazeta a Pravda). 

Nelíbilo se mu především to, jakým jednostranným způsobem sovětští novináři o situaci 

v Československu referují.  

 V Pr se objevil další článek jejího moskevského přispěvovatele Šubrta. Autor 

informoval o kritice moskevského tisku o poměrech v ČSSR, které jako hlavní zdroj 

nebezpečí uváděly právě manifest. V další části textu referoval o obsahu článku Pravdy. 

Autor jak tento text, tak i celkovou informovanost, či spíše neinformovanost, ze strany 

sovětského tisku veřejnosti v SSSR kritizoval za jednostrannost. Autor také vyzval 

čtenáře, aby posílali dopisy svým sovětským známým a informovali je o situaci u nás. 

Na konci se nacházejí z článku Pravdy citace.  Na to po sametové revoluci vzpomíná 

tehdejší redaktor Pr, Jan Štern: „… U Rusů jsme si velice ublížili tím, že krátce před 

invazí vyzval náš moskevský zpravodaj Lubomír Šubrt čtenáře Práce, aby psali do 

Sovětského svazu svým známým, jak to tady ve skutečnosti vypadá, že je tady klid, žádná 

kontrarevoluce, že lidé jsou šťastni probouzejícím se svobodným občanstvím. Otiskli 

jsme jeho výzvu jako úvodník a to Sověty namíchlo. Považovali to za naši snahu 

transportovat naše myšlenky k nim. Což nebylo možné, dopisy adresátům nedocházely, 

ale už sám pokus o to je rozčílil. …“128 

  

                                                 
127 ČTK/ZN: Sovětská „Pravda“ odsuzuje 2000 slov. Zemědělské noviny. 12.7.1968, roč. 24, č. 165, s. 2 
128 MALEČEK, Stanislav. Byli jsme při  tom : Čeští novináři a publicisté vzpomínají na události let 1968 
– 1969, str. 13 
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Velmi podobně byl koncipován komentář v LD, který je otištěn v rámci 

pravidelné rubriky „O čem se hovoří doma i ve světě“. Také by se dal rozdělit do 

několika částí. V první referoval autor, Z. Veselý, o obsahu Alexandrovy stati. Ve 

druhé, stejně jako v případě Pr, kritizoval sovětské novináře za způsob, jakým psali o 

Československu. „… Jak je možné, že v zájmu nevměšování do vnitřních záležitostí 

druhých zemí se mlčí o činech vlády, ale přitom se mluví o slovech, třebaže jde o slova 

skupiny osob, nikoliv tedy o stanovisko nějakého politického orgánu? …“129 

 

 Manifest měl spojitost se dvěma články v SS. Nejprve byl na titulní straně 

publikován komentář. V něm Karel Dobeš vyvracel obavy socialistických zemí, že je u 

socialismus ohrožen, a naopak kritizoval domácí konzervativní síly. Poté je na páté 

straně otištěn další kritický dopis na adresu poslance Kodaje.  

 „… Ty síly se šikují a hrozí. Způsoby, kterých používají, jsou někdy nevybíravé. 

Objeví se otevřeně jako se to např.stalo v kritice „Dvou tisíc slov“ na parlamentní 

půdě. Lze považovat za projev síly demokratizačního procesu, že tento útok byl důstojně 

a velkoryse zlikvidován. …“130 

 

 Hlavní zpráva z titulní strany tohoto dne v deníku Pr referovala o celostátním 

sjezdu funkcionářů Národních výborů. V pokračování na straně 3 byla krátká zmínka o 

vystoupení jednoho z delegátů, který manifest kritizoval, a jeho výroky silně 

připomínaly způsoby 50. let.  

 

 Sobota 13. července 

 Ve článcích ZN a MF o ohlasech zahraničního na vývoj v Československu, které 

se v této době staly ve všech denících pravidelnými, byla informace o otištění článku 

z Pravdy I. Alexandrova v polském listě Trybuna ludu. To bylo hodnoceno tak, že tedy 

tento deník stojí na straně Moskvy, a to i díky tomu, že se už řadu měsíců na jejich 

stránkách neobjevila žádná zpráva z československého tisku nebo vyjádření některého z 

představitelů. Obě zmíněná periodika opět využila text ČTK. V ZN se ještě nacházel 

odstavec redakce věnovaný názoru jugoslávského vedení, že v případě manifestu se 

není potřeba obávat nějakých protisocialistických událostí. 

                                                 
129 VESELÝ, Z. Už desítky tisíc slov. Lidová demokracie. 12.7.1968, roč. 24, č. 191, s. 2 
130 DOBEŠ, Karel. Slovo ke dni. Svobodné slovo. roč. 24, č. 191, s. 1 
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 Stati v Pravdě se týkala ještě glosa publikovaná v Pr. V ní autor, Jan Štern, 

reagoval na množící se hlasy z tisku i z řad obyvatelstva, aby čtenáři posílali svým 

známým v SSSR dopisy s informacemi o vývoji v republice. Autor představuje, jak by 

jeho dopis pravděpodobně vypadal. Kritizoval článek v Pravdě a vyvracel, že by 

signatáři manifestu byli kontrarevolucionáři. „… Prosím vás, milí přátelé, nevěřte 

hlomozivým slovům, žádejte fakta, úplné texty, prostě informace, ať ani vám není jednou 

hanba. Vždyť poplach, který se u vás vyvolává kolem Československa, naprosto 

neodpovídá klidu a důstojnosti sebeovládání, které zatím panují v naší zemi. Bohdá se 

nadáme vyprovokovat k tomu, abychom ztratili nervy. To by bylo právě to, co by si snad 

osnovatelé kampaně přáli. …“131 

 

Ještě jeden článek se tento den týkal zahraničního tisku. LD publikovaly 

komentář ČTK k textu V. J. Bakinského v listu Izvěstija, který reagoval na článek právě 

z LD ze 3. května. Sovětský novinář naprosto nepravdivě referuje o situace 

v Československu. „… Prohlášení „Dva tisíce slov“ charakterizuje Bakinskij 

s odvoláním na hodnocení předsednictva ÚV KSČ, organizace KSČ a jiných organizací 

jako „platformu reakčních sil v Československu i za jeho hranicemi, které se kryjí 

mluvením o demokratizaci, aby dělaly politiku směřující k svržení socialistického řádu a 

obnovení kapitalistických poměrů“. …“132 

 

 Stále ještě nevymizely informace o doručených dopisech a rezolucích reagující 

na manifest. Pomalu se ale začínalo od manifestu odstupovat a čtenáři spíše vyjadřovali 

obecně podporu vedení KSČ a demokratizačnímu procesu ve společnosti. Tak se tento 

den objevila na stránkách Pr jen krátká poznámka o počtu souhlasících a nesouhlasících 

podpisech, které redakce obdržela.  

 V LD byla ještě otištěna poznámka v rubrice „Z činnosti ČSL“, kde byly 

uvedeny vyjádření dvou organizací ČSL (Praha-Spořilov Chodov a Nymburk). Obě 

manifest podpořily.  

 Poslední zmínka se nacházela v pravidelném komentáři SS. Ladislav Tůma 

v něm kritizoval NS, především jeho konzervativní poslance. Jako příklad uvedl právě 

první reakci na manifest.   

 

                                                 
131 ŠTERN, Jan. Pokus o dopis, Práce, 13.7.1968, roč. 24, č. 192, s. 3. 
132 ČTK. Izvěstija polemizují s Lidovou demokracií. Lidová demokracie. 13.7. 1968, roč. 24, č. 192, s. 3 
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 Neděle 14. července 

 Na stránkách jen dvou deníků se objevila zpráva zveřejněného článku 

ve východoněmeckém listě Neues Deutschland, orgánu SED133. Kritizoval obrodný 

proces v Československu, přičemž v perexu bylo uvedeno, že se v článku nenacházely 

žádné nové skutečnosti a pouze rekapituluje už několikrát vyslovené fámy (přirovnání 

k Maďarsku 1956). Obě periodika využila agenturní zprávy ČTK, texty se však úplně 

nerovnaly. Ten v SS byl oproti článku v RP zkrácen o některé pasáže z prostřední části. 

Zmínka o manifestu se ale shodovala. „… Po květnovém plénu ÚV KSČ prý 

protisocialistické síly přešly ke svému „nejmasivnějšímu a nejotevřenějšímu výpadu“. 

Na důkaz svého tvrzení připomíná list článek 2000 slov, který označuje za jednoznačně 

kontrarevoluční. …“134 

 

 Napojení na zahraniční tisk měl i zveřejněný dopis na straně dvě. Šlo o kritickou 

odpověď třech redaktorek ZN (Věra Benšová, Dagmar Palacká, Drahomíra Veselá) na 

článek v moskevské Pravdě I. Alexandrova. „… Již jste však naprosto neseriózně 

zamlčel, že právě na toto vystoupení generála Kodaje v několika hodinách v celém 

Československu reagovaly jednoznačně odmítavě a na podporu článku „Dva tisíce 

slov“ masy čs. dělníků, rolníků a inteligence. …“135 

 

 Poslední spojitost s manifestem se skrývá v rozhovoru LD s národním umělcem 

Alfrédem Radokem, jedním ze signatářů.  

 

 Pondělí 15. července 

 ZN nevycházely.  

 

 Tři deníky, Pr, RP a LD, přinesly zprávu o dalším kritickém komentáři v listu ze 

socialistického tábora, tentokrát se jedná o Trybunu ludu. Přestože texty nebyly stejné 

některé použité citace z polského list byly shodné, jako například ta týkající se právě 

manifestu. „… Výzva Dva tisíce slov ukázala bez jakýchkoli pochybností, že 

„socialismu nepřátelské síly se snaží zatlačit komunistickou strana na liberálně-

                                                 
133 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Jednotná socialistická strana Německa) viz. Kolektiv 
autorů. Malá československá encyklopedie, sv. 3, str. 184 
134 ČTK. „Informace“ listu Neues Deutschland. Rudé právo. 14.7. 1968, roč. 48, č. 193, s. 2 
135 BENŠOVÁ, Věra , PALACKÁ, Dagmar , VESELÁ, Drahomíra. Otevřený dopis I. Alexandrovovi : 
Odpověď na článek v sovětské Pravdě. Zemědělské noviny. 14.7.1968, roč. 24, č. 167, s. 2 
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buržoazní kolej, odstranit ji od moci, podlomit socialistický řád a postavit ČSSR proti 

bratrským socialistickým zemím“. …“136 

 

 Pr jako jediná ještě uveřejnila čtyři dopisy posílané přátelům do SSSR. Jeden 

z nich, který byl adresován velvyslanectví SSSR v Praze, kritizoval způsob, jakým o 

Československu informoval sovětský tisk. „… V sovětském tisku dosud nebyl uveřejněn 

ani akční program KSČ, ani článek 2000 slov a přesto jsou k němu zaujímána 

stanoviska. …“137  

 

 Úterý 16. července 

 Tento den se nacházela o manifestu jen kratičká zmínka v článku ve SS o 

došlých dopisech do redakce. Z nich se ale samotného manifestu netýkal žádný. 

„Záplavu rezolucí k „Dvěma tisícům slov“ vystřídávají rezoluce k situaci u nás a 

k vztahům spřátelených socialistických zemí k nám. Politická aktivita našeho lidu 

neustává, spíš naopak se zdá, že stále s vědomím vážnost situace ještě vzrůstá. …“138 

 

 Středa 17. července 

 Čtyři deníky zveřejnily poznámku o tom, že v britském The Guardian byl 

publikován přesný překlad manifestu s dovětkem. V ZN, Pr a SS se nacházely zcela 

stejné texty, které pouze konstatovaly, že byl překlad otištěn a že podle listu hlavní 

nebezpečí, před kterým manifest varuje, tkvělo v návratu konzervativních sil. U ZN a Pr 

se informace nacházela v poznámkových rubrikách - „Ze světa“ (ZN) a „Telefonem – 

telegrafem“ (Pr), u SS jednalo o poslední odstavec článku o ohlasech zahraničního 

tisku. Stejně tak byl uveřejněn i text v MF, který se od ostatních trochu lišil, smysl byl 

totožný, ale informací obsahoval trochu více. „… Doslovný text prohlášení 2000 slov 

uveřejnil včera britský liberální list Guardian. Prohlášení je uveřejněno ve velmi 

dobrém překladu. Guardian je prvním britským listem, jenž zveřejnil prohlášení 2000 

slov, které vyvolalo v britské veřejnosti značný zájem. …“139 

 

                                                 
136 ZK. Dnes ve Varšavě o nás : Komentář Trybuny ludu. Lidová demokracie. 15.7.1968, roč. 24, č. 194, 
s. 2 
137 BZ. Socialismus se spojuje s demokracií : Z dopisů sovětským pracujícím. Práce. 15.7.1968, roč. 24, 
č. 194, s. 3 
138 RD. Vědci: Diskutujeme věcně. Svobodné slovo. 16.7.1968, roč. 24, č. 195, s. 1 
139 NESG. Podpora západních komunistických stran : Kdo přijede v nejbližších dnech do Prahy?. Mladá 
fronta. 17.7.1968, roč. 24, č. 196, s. 2 
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 V SS byl manifest zmíněn ještě dvakrát. S návazností na zahraničí se objevil 

v reportáži z návštěvy v Rumunsku. Autor kladně hodnotil, jak tamní média informují o 

situaci v Československu. Měl možnost hovořit s množstvím lidí, jak z řad veřejnosti, 

tak i inteligence. Jedno z častých diskusních témat byl i manifest. Další zmínka se 

vyskytla v prohlášení poslanců za ČSS, kteří kritizovali snahy zemí sovětského bloku 

zdiskreditovat vývoj v Československu, před vlastní veřejností, k čemuž zneužívali i 

manifest.  

 

V rubrice Pr „Z redakční pošty“ byly otištěny výtahy z několika dopisů. Jeden z 

nich byl adresován Alexandrovovi. Pisatel ho kritizuje za to, že bez toho, aniž by znal 

poměry v Československu, zveřejňuje podobné negativní soudy. Také překládá část 

manifestu a porovnává ji s jeho článkem. 

 

Čtvrtek 18. července 

 Pr, PR a SS přinesly ve zprávě o ohlasech zahraničního tisku další útok listu 

Neues Deutschland na československý obrodný proces. Mj. byli autoři manifestu prý 

napojeni na západoněmecké vládní kruhy. Znění textů není stejné, ale části o manifestu 

si byly velmi podobné jak významově, tak i stylisticky. „… Píše o jakýchsi přísně 

utajovaných podrobnostech o opatřeních vlády NSR k ovlivnění „vývoje v ČSSR 

proimperialistickým směrem“, autorům článku „2000 slov“ článek připisuje konspiraci 

se západoněmeckými vládními kruhy. …“140 

 

 V SS byla ještě otištěna reportáž z návštěvy v Maďarsku, které měla velmi 

podobný obsah s reportáží z předešlého dne z Rumunska. Autor, Josef Medve, sděloval, 

že maďarská veřejnost Čechoslováky podporuje, jen je ze strany médií ne vždy zcela 

přesně informována. Manifestu se týkala kritika jednoho novináře, že se jednalo o 

program protisocialistických sil, s čímž ale autor reportáže nesouhlasí.  

 

 Na čtvrté straně ZN se nacházel krátký komentář k stále ještě docházejícím 

rezolucím do redakce. Autor v nich vidí, i přes už větší časový odstup, vůli veřejnosti 

podporovat obrodný proces. „… Včera se nám do redakce znovu sešlo několik 

                                                 
140 NESG. Komunistické hnutí je povinno podpořit vedení KSČ: Francouzští komunisté navrhují 
okamžitou schůzku evropských komunistických stran; Rezoluce IKS na podporu vývoje v ČSSR. Rudé 
právo, 18.7.1968, roč. 48, č. 197, s. 1,7 
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souhlasných stanovisek s 2000 slovy, ačkoliv by se zdálo, že už jde o jiné věci. O ty jiné 

věci ovšem jde také, a to především o vášnivou chuť lidí vyslovovat důvěru našemu 

politickému a státnímu vedení. …“141 

 

Čtvrtek 18. července – zvláštní vydání 

Zvláštní vydání (skládající se z jednoho listu) dvou novin, Pr a SS, přinesla 

čtenářům otištěný dopis pěti komunistických stran ze schůzky ve Varšavě, která se 

konala 14. a 15 července, spolu s následnou odpovědí předsednictva ÚV KSČ. V dopisu 

se manifestu týkal jeden celý odstavec. V něm byl nazván platformou, ve které 

pravicové a protisocialistické živly vyzívají k boji s KSČ, ke stávkám apod. Jedná se 

prý o jasný projev kontrarevoluce. Také je kritizováno, že manifest nebyl odsouzen, ale 

dokonce našel i mezi straníky své stoupence. Stanovisko předsednictva ÚV KSČ 

k tomuto dopisu tyto tvrzení vyvracelo. Všechny vedoucí stranické a státní složky 

odmítly body, které nabádají k nezákonným aktivitám, a připomínalo, že k ničemu 

takovému v zemi nedošlo..142 

 

 Pátek 19. července  

 Tento den měla na manifest návaznost jen jedna událost, a to samozřejmě dopis 

pěti stran a odpověď předsednictva strany na něj, které zveřejnilo všech šest 

sledovaných deníků. Znovu tak učinily i Pr a SS, u kterého byly dokonce oba texty 

úplně stejně nalámány jako ve zvláštním vydání z předchozího dne.  

 Tři listy začínaly dopis i odpověď na titulní straně a pokračovaly na vnitřních 

stranách – ZN, Pr a RP. Zbylé tři noviny otiskly oba dokumenty na druhé až čtvrté 

straně.  

 

 Sobota 20. července 

 Všechny listy přinesly na titulní straně krátkou zprávu o přijetí několika delegací 

ze závodů a škol na Pražském hradě, tři z nich, ZN, Pr a LD, však ve svém textu měly i 

poznámku o tom, že se zástupci signatářů manifestu setkali s prvním tajemníkem KSČ, 

Alexandrem Dubčekem. „… K A. Dubčekovi se dostavili zástupci signatářů článku 

„2000 slov“ a odevzdali mu výtisk zvláštního  vydání Literárních listů, kde jsou mj. 

                                                 
141 K: Rezoluce .... Zemědělské noviny. 18.7.1968, roč. 24, č. 170, s. 4 
142 texty odstavců, které se týkaly manifestu, se nacházejí v přílohách č. 9 a10 
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vysvětleny i motivy, které vedly k podpisu této stati, uznávají se některé slabiny článku a 

vyslovuje se plná podpora stanovisku předsednictva ÚV KSČ. …“143 

 

 Další dva texty, ve kterých je zmíněn manifest, byly uveřejněny v Pr. V prvním 

z nich byly otištěny ohlasy dělníků z besedy ze závodu v Letňanech, jejímž hlavním 

tématem se stal dopis pěti stran. Jeden z účastníků (Vladimír Chmela) kritizuje 

jednoznačné odsouzení manifestu s tím, že ho v žádném případě nepovažuje za 

vyzívající k anarchii.  

V ohlasech zahraničního tisku je zmínka o maďarském listu Népszabadság, který 

kritizoval situaci v ČSSR. Podle jeho vyjádření se proti manifestu postupovalo 

nedůsledně. 

  

 MF jako jediná otiskla, i když ve zkrácené formě, pokračování k manifestu 

nazvané „Jen několik slov“, které vydalo předchozí den zvláštní vydání Literárních 

listů.144 V krátkém redakčním úvodu, se nacházelo vysvětlení, proč tento text přetiskla.  

„… Protože jsme uveřejnili „2000 slov“, považujeme za nutné aspoň v menším zkrácení 

vás seznámit i se včerejším provoláním. …“145 

 

 Neděle 21. července 

 Na titulní straně SS začínal obsáhlý komentář M. Lakatoše, který se zabýval 

obrodným procesem. V první části, kde se nachází také zmínka o manifestu, shrnuje 

polednový vývoj. Dále v pokračování na druhé straně uváděl svůj názor na nové znění 

připravovaných zákonů, jako tiskový nebo spolčovací. „Restaurace demokracie 

v Československu, jež začala po lednu 1968, bude zřejmě delším a komplikovanějším 

procesem. Vyčerpá ještě mnoho energie. Poslanci do Národního shromáždění, kteří 

dostávají šoky ze svobodného prohlášení několika desítek občanů o tom, co si myslí o 

současné politice („Dva tisíce slov“), političtí vůdcové, kteří prohlašují novinářské 

výzvy k obrodnému procesu za tragédii, jsou sami otřesným dokladem podmínek, v nichž 

se rodí demokracie. V této situaci jsou „romantikové“ (tak je nazval J. Smrkovský), 

                                                 
143 RE: Chceme sami rozhodovat o svých věcech : Všichni podporujeme jednání na pražském hradě. 
Lidová demokracie. 20.7.1968, roč. 24, č. 199, s. 1 
144 viz. týdeníky 15. – 21. července 
145 NESG. Jen několik slov. Mladá fronta. 20.7.1968, roč. 24, č. 199, s. 1,2 
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kteří si uvědomují složitost procesu restaurace demokracie, vydávající apely na 

společnost a burcující její svědomí, největšími realisty. …“146 

 

V zahraniční rubrice ZN se nacházel článek o ohlasech zahraničního tisku na 

vývoj v Československu. O manifestu se mluví v odstavci věnovaném Bulharsku. Autor 

kritizoval neinformovanost tamních obyvatel a že byl manifest stále dokola označován 

jako platforma kontrarevoluce.  

 

 Pondělí 22. července 

 ZN nevycházely. 

 

Ve dvou denících se znovu, stejně jako předešlý den, objevila spojitost 

s manifestem v článku o ohlasech zahraničního tisku v odstavci věnovaném Bulharsku. 

Jednalo se jen o malou poznámku spojenou s akcemi západních států. Z obou zpráv je 

patrné, že vycházely ze stejného zdroje, patrně agenturního, jelikož měly stejnou 

osnovu, texty se ale lišily. Ani u jednoho to ale nebylo uvedeno. „…Rabotničesko delo 

uveřejňuje na první straně karikaturu – černou lišku, představující americké 

imperialisty. Text pod karikaturou praví, že tato liška velmi dobře rozumí „2000slov“. 

…“147 

 

 Úterý 23. července 

 Všech šest sledovaných listů tento den informovalo o komentáři v moskevské 

Pravdě ke stanovisku ÚV KSČ k varšavskému dopisu pěti stran. Jen tři z nich se ale 

zmínily přímo i o manifestu, který byl Pravdou, stejně jako celé stanovisko, také 

kritizován.  

 Všechny tři listy vycházely pravděpodobně z agenturního textu, přestože to 

nezmínily. Největší část komentáře otiskla MF, která se zdržela komentování 

jednotlivých kritik. Stejně se zachovaly i ZN, které ale věnovaly tomuto textu menší 

část. Všechny jimi otištěné odstavce ale obsahoval také text v MF. Zpráva se trochu 

stylisticky odlišovala jen u SS, které spíše než citace celých odstavců názory 

z komentáře parafrázovalo. „… Dokument148 rovněž přiznává, že výzvy obsažené 

                                                 
146 LAKATOŠ, M. Jak dál?. Svobodné slovo. 21.7.1968, roč. 24, č. 200, s. 1,2 
147 NESG. Úvahy světového tisku po varšavské schůzce pěti. Rudé právo. 22.7.1968, roč. 48, č. 201, s. 
1,3 
148 stanovisko ÚV KSČ k dopisu pěti stran schůzky ve Varšavě 14. a 15. července 
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v článku „2000 slov“ nabádají „k anarchistickým akcím, k narušování ústavního 

charakteru naší politické reformy“. …“149 

 

 Středa 24. července 

 Na stránkách čtyř deníků, Pr, MF, RP a SS, se objevila informace o stati sedmi 

sovětských kulturních pracovníků (S. Koněnkov, M. Berněs, G. Mdivani, M. Plotnikov, 

V. Sanajev, A. Sofronov a A. Novikov) v listu Sovetskaja kultura, kteří kromě běžné 

kritiky o kontrarevolučnosti manifestu, útočili přímo na Ludvíka Vaculíka. Také se 

autoři podivovali nad tím, že se pod tento text mohli podepsat někteří jejich 

českoslovenští kolegové, nikoho ale přímo nejmenovali. 

 Nejmenší prostor této události věnovala MF, která jen ve dvou větách krátce 

informovala o existenci této kritické stati v článku o ohlasech zahraničního tisku o 

situaci v Československu. Naopak Pr, RP a SS publikovaly samostatné články. RP 

přineslo, jak uvedlo, celý text moskevského zpravodaje ČTK. Pr také vycházela 

z tohoto textu, ale všechny hlavní body shrnula asi do poloviční délky. Autorský 

komentář zveřejnilo SS, které využilo vlastního moskevského spolupracovníka, Jana 

Hálu. Jeho článek také obsahoval všechny hlavní body jako v případě Pr a RP. Více ale 

rozvedl kritiku, která se snesla na Ludvíka Vaculíka. „… Odmítají-li „2000 slov“ jako 

celek, avšak vyhýbají-li se současně použít ostřejších slov proti těm, kdo jej podepsali, 

pak je v tomto případě osoba L. Vaculíka výjimkou. K vykreslení autora dokumentu jako 

člověka nekalých úmyslů požadujícího prý „socialismus bez komunistů“ jim stačí i 

vytržené citáty z listu Figaro, který označil Vaculíka za „talentovaného spisovatele“ a 

:typického představitele současné inteligence socialistických zemí“. …“150 

 

 Čtvrtek 25. července 

 Jen krátká poznámka v RP se tento týkala manifestu. V článku o ohlasech 

zahraničního tisku, který se týkal nadcházející schůzky vedení KSČ a KSSS v Čierné 

nad Tisou, se nacházela zmínka o listu argentinské komunistické strany Nuetsra 

Palanda, který byl naladěn na stejnou vlnu jako kritice ze socialistických zemí a uváděl, 

že v manifestu je vyložena kontrarevoluční platforma.  

 

  

                                                 
149 NESG. Sovětská Pravda pokračuje v necitlivém tónu. Mladá fronta. 23.7.1968, roč. 24, č. 202, s. 1 
150 HÁLA, Jan. Nestravitelné sousto. Svobodné slovo. 24.7.1968, roč. 24, č. 203, s. 2 
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Pátek 26. července 

 První den, kdy nebyla ani v jednom deníku zmínka o manifestu. 

 

 Sobota 27. července 

 Článek v Pr o ohlasech zahraničního tisku obsahoval dvě narážky na manifest. 

Nejdříve odstavec věnovaný listu Sovětskaja Rosija, který přinesl rozhovor se 

zasloužilým umělcem, domácím kritikem obrodného procesu, E. Famírou. Manifest zde 

byl uváděn jako příklad praktik tuzemských novin, které otiskovaly jen ohlasy 

protisocialistické, díky čemuž právě tyto názory menšinové skupiny zpopularizovány.  

Druhý se týkal nařčení autorů manifestu, s touto informací přišla také MF. „… 

Část autorů „Dvou tisíc slov“ začala podle polského tisku jednat v Bonnu s vedením 

sudetských Němců. …“151 

 

 Neděle 28. července 

 Na titulní straně ZN se nachází článek o podpoře Poselství a delegace KSČ na 

schůzce s ÚV KSSS v Čierné nad Tisou. Jeden z uveřejněných dopisů zaslal také „doc. 

ing. Jiří Sláma, CSc., Vysoká škola ekonomická, jeden ze signatářů 2000 slov.“152 

 

 Pondělí 29. července 

 ZN nevycházely. 

 Poslední zmínka o manifestu ve SS. 

 

Ve dvou denících se opět nacházely zprávy v ohlasech zahraničního tisku, které 

se dotýkaly manifestu. Každá se ale týkala jiné události. MF informovala, že 

Rabotničesko delo otisklo článek generálního ředitele bulharské kinematografie, Filipa 

Filipova, v němž mj. odsuzuje manifest a srovnává ho s varšavským dopisem pěti stran.  

 SS publikovala poznámku, která navazovala na prohlášení polského tisku, že 

autoři manifestu jednají se sudetskými Němci.153 „…  V NOČNÍM ZPRAVODAJSTVÍ 

polského rozhlasu mluvil zpravodaj z Prahy, který uznal nutnost všech změn 

v Československu, ale prohlásil, že čs. tisk nevěří, že autoři výzvy „Dva tisíce slov“ 

                                                 
151 ŠUBRT, Lubomír. Útoky proti Československu na plné obrátky. Práce. 27.7.1968, roč. 24, č. 206, s. 
1,2 
152 DVK–ZN. Pravda vždycky vítězí. Zemědělské noviny. 28.7.1968, roč. 24, č. 179, s. 1 
153 viz. deníky 27. července 
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jednají v Bonnu, a dále řekl, že v čs. tisku nenašel zmínku o provokačních srazech 

sudeťáků u čs. hranic. …“154 

 

 Úterý 30. července 

 Poslední zmínka o manifestu v LD. 

 

 Na druhé straně LD se nachází reportáž z IX. světového festivalu mládeže a 

studentstva (trval od 28. července do 6. srpna v Sofii). Článek referoval o problémech 

ze strany pořadatelů, kterými československou delegaci od začátku festivalu sužují a 

maří její prezentaci. Manifestu se v textu týkala poznámka, že účastníci ze sovětského 

bloku neposlouchají jiný názor než svůj. „… Dostali jsme se do debaty – já a několik 

členů naší delegace, se sovětským komsomolcem a jeho bulharskými přáteli. Bohužel, 

jak se zdá, těžko si porozumíme, protože mluvíme každý jakoby jiným jazykem. Když 

mluvili, on i Bulhaři, o článku 2000 slov a podobných, zeptali jsme se, jestli se opravdu 

četli celé a ne jen útržky s komentářem. Nečetli. Marně jsme jim říkali, že se snažíme 

s nimi domluvit, ale že nás neposlouchají. …“155 

 

 Středa 31. července 

 Poslední zmínka o manifestu v ZN a RP. 

 

 Ve dvou denících se znovu objevily návaznosti na manifest v článcích o 

ohlasech zahraničního tisku. Nejdříve se Pr zmínila o stati v listu Rabotničeko delo, 

která manifest srovnávala s právě probíhající podpisovou akcí na podporu vedení 

předsednictva ÚV KSČ, které v té době jednalo se svými protějšky z KSSS v Čierné 

nad Tisou. Spontánní iniciativu občanů označuje, stejně jako manifest, za provokativní 

akt. 

  

Druhá se nacházela v RP a pojednávala o článku v listu Neues Deutschland, 

který kromě jiného kritizoval některé představitele KSČ. „… Zmiňuje se, že 

předsednictvo ÚV KSČ sice jednoznačně odmítlo „2000 slov“, ale někteří jeho členové 

                                                 
154 NESG. Svět hovoří o Československu :  Vytrvalá podpora a sympatie z Bělehradu a Bukurešti; Polský 
tisk přináší výňatky z Dubčekova projevu; Žukovova nevybíravá slova na adresu našich novinářů; 
Berlinek Zeitung o „nevměšování“. Svobodné slovo, roč. 24, č. 208, s. 2 
155 TOMS, Stanislav ml. SOFIA: Dopis z Festivalu mládeže. Lidová demokracie. 30.7.1968, roč. 24, č. 
209, s. 2 
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se v osobních prohlášeních tohoto odmítnutí „taktiky kontrarevoluce“ opět zřekli. 

…“156 

 

V rubrice „Dopisy čtenářů“ byl uveřejněn dopis, který podporoval stanovisko 

vedení strany k varšavskému dopisu. „Jako jsme souhlasili s prohlášením 2000 slov, 

protože se nám zdálo, že demokratizace se zpomalila nebo někde na venkově ani 

nezačala, tak i dnes souhlasíme se stanoviskem ÚV KSČ v odpovědi na dopis pěti stran. 

…“157 

 

 Čtvrtek 1. srpna 

 Na druhé straně v MF se nacházel komentář popisující událost na mezinárodním 

festivalu mládeže a studentstva v Sofii. Besedy, kterou připravili českoslovenští studenti 

o situaci v zemi, se účastnilo i mnoho starších lidí, kteří vývoj v zemi kritizovali a 

pouštěli se především do manifestu. „… O co hlavně jde, jsou 2000 slov, tato hrozivá 

výzva ke kontrarevoluci, k likvidaci socialismu v Československu, k rozbití komunistické 

strany, k vydání republiky západoněmeckým revanšistům a k oslabení celého tábora 

socialismu, což nelze dopustit. Z otázek, které k tomuto tématu padly, jsem nabyl téměř 

nezvratného, že tazatelé 2000 slov neznají, že jen papouškují výklad z přežvýkaných 

komentářů, jež z nich udělaly právě ono obcházející strašidlo. …“158 

 

 Pátek 2. srpna 

 Žádná zmínka o manifestu. 

 

 Sobota 3. srpna 

 Poslední zmínka o manifestu v Pr. 

 

Na titulní straně Pr byl publikován komentář k dopisu jednoho čtenáře, který 

zaujal negativní postoj k obrodnému procesu. Autorka, Jarmila Vyskočilová, která 

nesouhlasila se závěry, ke kterým čtenář došel, v článku s jeho názory polemizuje. V 

podpoře manifestu poukazuje na množství došlých dopisů a rezolucí. „… Domníváte se, 

že redaktoři vedli kampaň na podporu 2000 slov … přijďte se podívat do redakce na 

                                                 
156 NESG. Světový tisk o jednání představitelů KSČ a KSSS. Rudé právo. 31.7.1968, roč. 48, č. 210, s. 2 
157 MUŽÍKOVI. Důvěřujeme Vám. Zemědělské noviny. 31.7.1968, roč. 24, č. 181, s. 3 
158 DO. Slova, která straší. Mladá fronta. 1.8.1968, roč. 24, č. 211. s. 2 
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kupy dopisů (většinou ze závodů), na podpisové archy, rezoluce kolektivů i názory 

jednotlivců a zeptejte se pak dělníků v závodech a podnicích z čí iniciativy nám psali. 

Sám se přesvědčíte, že to vůbec nebyla kampaň, ale přímo plebiscit. Na podporu 2000 

slov přišlo jen do naší redakce na 150 tisíc hlasů proti 186, většinou anonymních. …“159 

 

 Neděle 4. srpna – úterý 6. srpna 

 Žádná zmínka o manifestu. 

 

Středa 7. srpna 

 Na druhé straně MF byl publikován obsáhlý komentář na adresu poslance 

generála Kodaje. Autor textu, Miloslav Hájek, v něm prohlásil, že generál Kodaj co by 

politik zklamal, a kritizoval mj. i jeho reakci na manifest.  

 

Čtvrtek 8. srpna – sobota 10. srpna 

Žádná zmínka o manifestu. 

 

Neděle 11. srpna 

Poslední zmínka o manifestu v MF a ve všech denících vůbec. 

 

V pravidelné nedělní komentářové rubrice na druhé straně Jan Řežábek 

upozorňuje na změnu, která je za poslední týden patrná ve obsahu listů socialistických 

zemích ve vztahu k vývoji v Československu, a to od konce schůzek v Čierné nad Tisou 

a v Bratislavě. Reagoval na společné komuniké z Bratislavy, které prý bylo napsáno 

pružně, aby vyhovovalo všem stranám. A každá také podle toho zdůrazňuje jinou část. 

„… V některých jiných zemích se o této tezi nezmiňují a vyzdvihují nesmiřitelný boj 

proti všem (blíže nespecifikovaným) antisocialistickým silám, přičemž 

„antisocialistickými silami“ ještě před čtrnácti dny byli autoři 2000 slov, spisovatelé, 

novináři, ba dokonce díky profesorovi Konstantinovovi i tajemník ÚV KSČ. …“160 

 

 Pondělí 12. srpna – středa 21. srpna (včetně zvláštních vydání) 

 Žádná zmínka o manifestu. 

 

                                                 
159 VYSKOČILOVÁ, Jarmila. Soudruhu Pěničko, přesvědčte se! Práce. 3.8.1968, roč. 24, č. 213, s. 1,4 
160 ŘEŽÁBEK, Jan. Tečka za týdnem. Mladá fronta. 11.8.1968, roč. 24, č. 221, s. 2 
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3.2 Týdeníky  

 

Týden od 24. června do 30. června  

 LL publikovaly manifest na titulní straně, s pokračováním na straně 3.161 Na 

konci byl uveden seznam signatářů162 tohoto článku a stejně jako u třech deníků, které 

tento den manifest také zveřejnily, i v LL se nacházela poznámka, že se nejedná o 

všechny podpisy ale jen vzorek.  

 

 Týden od 1. července do 7. července 

 Na čtvrté straně se nacházel komentář k reakcím, které následovaly po vydání 

manifestu minulý týden. Autor kritizoval vystoupení generála Kodaje na půdě NS, který 

manifest označil za kontrarevoluční, odmítavou reakci předsednictva NS a ÚV KSČ a 

označil jejich jednání za chybu. Lidé, kteří se k manifestu postavili záporně, jsou podle 

něj ti, kteří se demokratizačního procesu báli. Neopomenul také připomenout okamžitou 

souhlasnou reakci veřejnosti s manifestem. „... Šlo o zkoušku politické zralosti nebo 

lépe politického dospívání. Ukazuje se, že se stala chyba, ale jinde než se na počátku 

myslelo. Z této chyby může ovšem vyplynout velký zisk. I komunistické straně, jejíž 

předsednictvo se z rezolucí a telegramů znovu dovědělo, jaká je vůle a stanovisko 

národa, i to, jak velkým fondem důvěry stále disponuje. …“163 

 

 Na šesté straně v rubrice ohlasů čtenářů „ Z redakční pošty“ se nacházelo 

několik textů s návazností na manifest. Nejdříve byly dva otištěny dva dopisy. První 

z nich kritizoval generála Kodaje. Naopak druhý byl zaměřený proti Ludvíku 

Vaculíkovi a útočil na něj dosti nevybíravým způsobem. „… Ludvíku Vaculíku! Myslím, 

že jsem poslední občan, který Vás ještě nazývá jménem, které si ani nezasloužíte. 

Zvířatům se jména nedávají. Zvíře je aspoň trochu vděčné, když dostane kus chleba. … 

Ale i na Vás dojde. Už se s Vámi párat nebudem. Stačí jedna kulka a jste tam, kam 

patříte. A o Vás se už postaráme. Zmizíte. Rozhodnutí padlo, záleží na Vás. Doufejme, 

že Vaše paní vdova bude šťastná, až ji zbavíme takového padoucha. …“164 

 

                                                 
161 text manifestu viz. příloha č. 1 
162 seznam signatářů uvedených v Literárních listech 27.6. a 19.7. viz příloha č. 4 
163 DALIMIL. CHYBA? Literární listy. 4.7.1968, roč. 1, č. 19, s. 4 
164 R. Z redakční pošty Literární listy. 4.7.1968, roč. 1, č. 19, s. 6 
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Za těmito dvěma dopisy byla uvedena jména občanů společenského života, 

pracovníků a členů organizací, kteří s manifestem souhlasí. Jako další informaci v této 

rubrice přinesly LL závěr prohlášení zástupců uměleckých a tvůrčích svazů165. Poslední, 

kromě ještě závěrečné poznámky o počtu došlých stanovisek, se zde nacházela rezoluce 

brněnského střediska Svazu československých spisovatelů. „… Způsob, jakým 

předsednictvo ÚV KSČ reagovalo na výzvu „Dva tisíce slov“, nepovažujeme za 

správný. Ta slova byla míněna upřímně a nebyla zbytečná, reakce konzervativních sil na 

ně dokazuje, že se odpůrci demokratizace aktivizují. „Dva tisíce slov“ nebylo napsáno 

zbůhdarma, nechceme aby dobré vůle bylo zneužito. …“166 

 

 Na straně 15 byla otištěna poznámka o několika podpisech obyvatel 

severomoravské Chotěbuze, které se nacházely pod textem manifestu. Tuto informaci 

přetiskly také ve vydáních z tohoto dne dva deníky, ZN a Pr. Podle zprávy některé 

z nich nebyly pravé, protože je za ně podepsali jejich rodinní příslušníci. Na závěr LL 

psaly o chybnosti takového počínání.  „… Ovšem, nemá se to dělat, zvlášť když 

v zostřujícím se boji čeká protivník na každou chybičku. …“167 

 

 Týden od 8. července do 14. července 

 Všechna tři periodika přinesla tento týden komentář k nějaké události, ke které 

měl manifest spojitost, v LL a Rep se objevily dva, ve St jeden. Každý měl trochu jiné 

téma a samotného manifestu se týkaly jen minimálně. 

Oba dva komentáře v LL, na rozdíl od ostatních dvou týdeníků začínaly na 

titulní straně, se sice zabývaly vývojem a problémy v polednovém období, každý se 

však zaměřil na jiný bod. V prvním případě byl manifest podle autora, A. J. Liehma, 

příčinou další vlny podpory ze Západu, ve druhém Michal Reiman nesouhlasil, že by se 

jednalo příklad „extrémních požadavků“, které by mohly ohrozit pozice progresivních 

sil ve straně. 

  

 První komentář Rep se zabýval novým postavením NS v připravovaným 

federativním uspořádání Československa. Manifest Slavomíru Voseckému posloužil 

                                                 
165 celý text stanoviska představitelů uměleckých a tvůrčích svazů viz. příloha č. 8 
166 R. Stanovisko k výzvě Dva tisíce slov. Literární listy. 4.7.1968, roč. 1, č. 19, s. 6 
167 NESG. Podpisy z Chotěbuze. Literární listy. 4.7.1968, roč. 1, č. 19, s. 15 
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jako příklad, jak je možné vyvolat hysterii, pod jejímž vlivem poté dochází k přijímaní 

kritických stanovisek. Druhý text se nacházel v pravidelné rubrice „Vnitropolitický 

komentář“ a autor, Stanislav Budín, v něm kritizoval především vystoupení generála 

Kodaje a komentoval další události, které poté následovaly (stanovisko předsednictva 

ÚV KSČ, vlády). Na závěr pochválil, jakým způsobem se k manifestu postavily okresní 

konference strany. „… Generálmajor Kodaj nebude vyznamenán řády za svou velkoryse 

plánovanou ofenzívu. Nejtěžší krize našeho obrodného procesu byla překonána. Průběh 

okresních konferencí skrývá naděje, že příprava mimořádného sjezdu zaručí jeho 

úspěšné jednání. Zbývá jen doufat, že z tohoto incidentu vyvodí patřičné závěry i 

předsednictvo ÚV KSČ.“168 

 

Na titulní straně St se v hlavičce mezi hlavními tématy čísla nacházelo také téma 

„Indra a 2000 slov“. Článek Jiřího Kroupy byl poté na třetí straně. Kritizoval Indrovo169 

jednání, především jeho rozeslání dálnopisu, všem krajským a okresním výborům KSČ 

s KSS, ve kterém mj. radí, aby v případě, že občané začnou ustavovat autonomní 

výbory, jak se uvádí v manifestu, mají proti tomu mocensky zakročit. Dále autor 

kritizoval předsednictvo strany, že se se stejnou razancí jako odmítlo manifest, 

nepostavilo proti zahraničním útokům a letákovým akcím na některých místech 

republiky, které kritizují obrodný proces v zemi. „… Jinými slovy řečeno, s. Indra 

považuje za kontrarevoluční a protisocialistickou snahu o mobilizaci široké veřejnosti, 

která reaguje na nedůsledné pokračování demokratizace a zesílení konzervativních 

tendencí. … S. Indra tak nejenom traktuje konzervativně (= nedemokraticky) vztah 

strany a společnosti – vyřazuje z účasti na demokratizačním procesu nestraníky – ale 

samozřejmě i poměry uvnitř strany. Protože, všechny komunisty, kteří nejsou ve vedení 

strany, vylučuje z účasti na tomto procesu. …“170 

 

 To bylo u Rep a St vše, další články už vyšly jen v LL.  

 

 Dva článku v tomto vydání LL se obracejí ke Slovákům a snaží se vysvětlit a 

zklidnit jejich kritiku na část manifestu, která se týkala federalizace Československa. 

Prvním byl otištěný dopis skupiny signatářů (J. Brod, J. Cvekl, M. Holub, J. Král, E. 

                                                 
168 BUDÍN, Stanislav. Ofenzíva generála Kodaje. Reportér. 10.7.1968, roč. 3, č. 28, s. 2,3 
169 v té době tajemník ÚV KSČ; viz. KROUPA, Jiří. A. Indra a 2000 slov. Student. 10.7.1968, roč. 4, č. 
28, s. 2 
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Petýrek, O. Poupa, V. Sekla, L. Vaculík a O. Wichterle). Nejdříve autoři kladně 

ohodnotili odezvu, jakou manifest měl, poté se ale hlavně zaměřili na kritizovaný bod 

státoprávního uspořádání. Sdělili, že jsou stoupenci federalizace, a navrhli svým 

slovenským kolegům, aby si své názory vyjasnili v diskuzi.  

Druhý, začínající na titulní straně, který pocházel přímo od Ludvíka Vaculíka, 

navazoval na manifest. V něm omlouval své důvody proč se v manifestu věnoval 

slovenské problematice tak krátce. Popisoval také své peripetie, které se psaním 

manifestu měl (na psaní neměl klid ani v noci, jelikož u nich v ulici vyměňovali koleje, 

často ho přepisoval a upravoval, neshody se synem kvůli tomu, že odbyl sečtení slov, na 

závěr musel ještě v redakci narychlo škrtat)171. Pro nutnost zkrácení potřeboval na závěr 

několik vět vypustit a rozhodl se pro 41 slov, které se nacházely v odstavci věnovaném 

federalizaci státu: „A jestliže uslyšíme nespravedlivé výčitky, velkoryse je přejděme – a 

doma o nich znovu přemýšlejme. Své spravedlivé výčitky si ponecháme pro sebe. 

V tomto čase sporů vracejme řeč na to, co je nám společné a v čem se můžeme se 

Slováky shodnout.“172 

  

 Slovenska se týkala ještě jedna poznámka. Věnovala se televizní debatě mezi 

delegátem a delegátkou právě na téma manifestu. Nezaobírala se ale argumenty, nýbrž 

upozorňovala na postoj a výrazy, jakými oba dva působili. Delegát, který byl proti 

manifestu, prý „… jezdil zle očima, nejistě přebíhal od jedněch argumentů k druhým, 

nakonec pominul ty oficiální a dal průchod sociální závisti, …“173 Delegátka naopak 

s manifestem souhlasila a „… argumentací se nenamáhala, řekla prostě, že se jí 2000 

slov líbilo a že si váží těch, co to podepsali. A smála se na celé kolo. ...“174 

 

 Na čtvrté straně bylo v rubrice čtenářských dopisů uveřejněno 12 ohlasů a 

rezolucí, buď na adresu Vaculíka, generála Kodaje, nebo se obecně týkaly manifestu. 

Jeden z nich byl záporný, zbytek kladný. Na začátku zprávy byla zveřejněna informace 

o počtu souhlasných podpisů a dále byly uvedeni i ti, kteří nesouhlasili. Manifestu se 

týkala i poznámka v textu o výborech na obranu svobody tisku, které v této době 

vznikaly ve velkém množství organizací, závodů apod. Tato rezoluce pocházela od 

                                                                                                                                               
170 KROUPA, Jiří. A. Indra a 2000 slov. Student. 10.7.1968, roč. 4, č. 28, s. 2 
171 VACULÍK, Ludvík. Omluva o 992 slovech. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 1,2 
172 VACULÍK, Ludvík. Omluva o 992 slovech. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 1,2 
173 MT. Smích. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 6 
174 MT. Smích. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 6 
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výboru na obranu svobody z Ústavu pro výzkum motorových vozidel, pracoviště 

Kobylisy, který se za manifest postavil. 

 

 Na páté straně je publikován rozhovor s docentem Františkem Šamalíkem, 

delegátem připravovaného XIV. sjezdu KSČ, o posledních událostech a současné 

situaci. O manifestu se nachází zmínka ve dvou případech. V prvním se kritizoval 

postoj strany k manifestu, ve druhém se hovořilo o možnosti konzervativních sil těžit ze 

špatného pochopení událostí. „… Za této situace mohou takové falešné interpretace 

přispívat k mobilizaci konzervativních sil. V každé společnosti je určitá sociální opora 

konzervatismu, zakládající se na neporozumění a na nezájmu. Právě o tyto indiferentní 

nebo tápající síly vede každá politika boj. V současném zápasu však jde spíše o 

konzervativce, kteří se pokoušejí sestavit určité platformy a kteří se mohou – stejně jako 

v případě „Dvou tisíc slov“ – opírat o záměrné nepochopení, sledující zcela konkrétní 

politické cíle. …“175 

 

 Na straně 5 byla také otištěna faksimile s problémovými podpisy z Chotěbuze a 

Stonavy176, o kterých byla zmínka v minulém čísle LL a v denících ZN a Pr.177 

 
 Na straně 14 se nacházely dvě zmínky v pravidelném komentáři. V tomto čísle 

autor popisoval svoji dovolenou v Jugoslávii a o manifestu se zmiňuje v souvislosti 

s tím, že za několik dní bude znovu doma řešit aktuální situaci. 

  

Jako poslední byla, také na straně 14, otištěna krátká báseň, varující před 

vnějšími zásahy. „Dva tisíce slov / A podpisy. / JAKÁ JMÉNA! / Oj, to by byl lov, / 

kdyby si / NĚKDO Z PLÉNA / mohl postaru / pozvat z Mostaru / EXPERTA-RÁDCE, / 

který by hladce / usvědčil zrádce / Z ATENTÁTU / na pantátu / DUBČEKA“178 

 

 

 

 

 

                                                 
175 IM. Horké léto nebo okurková sezóna? Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 5 
176 viz. příloha č. 11 
177 viz. týdeníky 1. – 7. července 
178 ŠUSTR, Vladimír. Dva tisíce slov. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 14 
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 Týden od 15. července do 21. července 

 Opět se ve vydáních všech třech týdeníků objevila alespoň jedna zmínka. LL 

vydaly 19. července ještě čtyřstránkové zvláštní vydání179, které se věnovalo především 

varšavskému dopisu a odpovědi předsednictva ÚV KSČ.  

 

 K dispozici měli čtenáři znovu několik komentářů. Dva z LL a Rep se zabývaly 

polednovým vývojem, každý ale manifest spojuje s jinou událostí. V tom v Rep Jiří 

Ruml kritizoval, že odmítavé stanovisko předsednictva ÚV KSČ k manifestu mělo pro 

obyvatelstvo význam, že v Československu je ohrožen socialismus. Naopak Vladimír 

Blažek v pravidelné komentářové rubrice LL, chválil politické vedení, že napravilo své 

prvotní odmítavé reakce. „… V této chvíli se Dubček a Černík a ostatní ukázali jako 

politici; dovedli pochopit a napravit svou chybu, jíž byla původní zbrklá a neadekvátní 

reakce na Dva tisíce slov; dovedli najít správný tón vůči všem obviněním, která se 

v tomto okamžiku vysypala jako na objednávku: že u nás dochází ke kontrarevoluci, že 

režim nadržuje pravičákům řízeným ze Západu, že se u nás vytvářejí předpoklady pro 

restauraci kapitalismu. …“180 

 

 Polednový vývoj shrnuje i článek v ZVLL, který navazuje na manifest. Jeho část 

otiskla následující den také MF.181 Za textem se nacházel výčet osob, které toto 

prohlášení podepsaly. Nejdříve byli uvedeni zastihnuvší signatáři manifestu a poté další 

lidé. „… Tak,  z této starosti a obav, se zrodilo oněch Dva tisíce slov a mezi nimi i těch 

čtyřicet, o nichž bylo již tolik řečeno a napsáno182. Možná, že jsme mylně odhadli jejich 

váhu, zvyklí nejspíš vážit na nejpřesnějších vahách věci zcela jiné než slova. Za to ať 

nás soudí tento lid a ti, jimž svěřil svůj osud. Ukazuje se však, že jsme se nemýlili v tom 

hlavním: v odhadu, že nastoupená cesta je stále v nebezpečí a že lidé, kteří se octli 

mimo nim, jsou schopni všeho. …“183 

  

V LL se nacházely ještě další dva články. V prvním z titulní strany Milan 

Jungmann kritizoval způsob jakým o vývoji v Československu informoval tisk 

socialistických zemí. Jako příklad uvedl právě článek v Litěraturnaje gazetě, který 

                                                 
179 dále jen ZVLL 
180 BLAŽEK, Vladimír. Soukromý politický zápisním XVI. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 14 
181 viz. deníky 20. července  
182 pasáž, kvůli které byl manifest odmítnut předsednictvem ÚV KSČ 
183 NESG. Jen několik slov. Literární listy. 19.7.1968, roč. 1, č. zvláštní vydání, s. 1 
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komentoval manifest.184 Ve druhém Ivan Sviták uváděl důvody pro demokratizaci 

způsobu vládnutí KSČ a kritizoval konzervativní komunisty. Prohlásil, že pro 

konzervativní komunisty je nemožné získat stejnou podporu mezi nestraníky jakou mají 

autoři manifestu.   

 

V komentáři z titulní strany týdeníku St se autor, Karel Kovanda, zabýval situací 

mezi vysokoškoláky. Uvedl několik důvodů, kvůli kterým by mohly na podzim po 

sjezdu KSČ následovat studentské protesty. Manifestu se týkala zmínka 

v předposledním odstavci. „… Celkem se teda dnes jeví situace tak, že objektivní 

podmínky, jakož i subjektivní podmínky pro revoltu, jsou téměř zralé na to, aby na 

podzim došlo k akcím. Zejména, budou-li pokračovat útoky pod pás proti KAN, K 231, 

Dvěma tisícům slov atd., a nedokáže-li strana na sjezdu splatit svůj morální dluh 

národu. …“185 

 

 Ve St se nacházela ještě informace o rezoluci Svazu vysokoškolského 

studentstva Čech a Moravy. Svaz manifest podpořil a odmítl reakci stranických a 

státních orgánů. Vytýkal jedinou věc, že mezi signatáři není žádný zástupce studentstva. 

S jedním souhlasným stanoviskem přišly i LL. V rubrice krátkých zpráv byla zmínka o 

ustavení Kruhu nezávislých architektů. Účastníci se na ustavující schůzi zabývali mj. i 

manifestem a označili ho za kladný prvek v podpoře demokratizačního procesu. 

 

 Ani jeden týdeník nepublikoval žádné dopisy čtenářů, jen v LL byl jeden otištěn, 

který však nepřišel přímo redakci. Jednalo se o soukromý dopis Ludvíku Vaculíkovi, 

který ho zveřejnil. Čtenář v něm referoval o události z liberecké okresní konference, kde 

jeden z delegátů na Vaculíka útočil. „… Dva tisíce slov dal do přímé souvislosti s Vaší 

reportáží v Semilech. Jako ilustraci přečetl výňatek z projevu p. Tomíčka, a to od místa: 

„Komunistickou stranu Československa je nutno považovat za zločineckou organizaci 

…“ až po „zbavena výsadního postavení.“ Tento úsek naprosto vytrhl z celého článku a 

předváděl jej jako obsah Vašich myšlenek a návod, jak uvést odstavec ze „Dvou tisíc 

slov“ o stávkách a protiakcích v život. …“186 

 

                                                 
184 viz. deníky 11. července 
185 KOVANDA, Karel. Bude v Praze studentská revolta? Student. 17.7.1968, roč. 4, č. 29, s. 1 
186 PECINA, Květoslav ml. Ze soukromé korespondence. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 8 
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Na sedmé straně se manifest objevil hned ve dvou článcích. Prvním byla obsáhlá 

reportáž z návštěvy v severomoravské Chotěbuze, ze které pocházely problémové 

podpisy.187 Autor se snažil najít a mluvit s lidmi, kteří byli signatáři manifestu. Naprostá 

většina obyvatel vesnice žádala redaktora, aby je už nechal na pokoji a nic o nich 

nepsal. Druhá zmínka se nacházela v krátké zprávě o hladovce jednoho obyvatele  

Semil, jenž se takto úspěšně snažil docílit odstoupení dvou funkcionářů městského NV. 

Během této události Klub mladých sbíral na náměstí, kde hladovka probíhala, podpisy 

pro manifest.  

 

 I v tomto vydání, stejně jako minulém, LL publikovaly rozhovor s dalším 

delegátem XIV. sjezdu KSČ, Vladimírem Mojžíšem, a i v tomto rozhovoru je manifest 

zmíněn. Reakce na něj byla podle delegáta uspěchaná.  

 

 Na straně 8 byla odpověď na článek v časopise Kultúrny život, ve které byl 

kritizován text z LL. Manifestu se týká část, ve které se autorovi nelíbí způsob, jakým 

slovenský tisk píše o manifestu ve spojení s federalizací.  

 

 Další spojitost s manifestem měla poznámka o besedě v Brně, které se účastnili i 

zástupci NF. Mj. během ní byly zveřejněny výsledky ankety k manifestu. „… Pět tisíc 

brněnských občanů (mezi nimi 25 % členů KSČ) vyjádřilo v anketě naprostý souhlas 

s obsahem článku. Současný průzkum reakcí ukázal, že tito občané chápou článek jako 

výzvu k podpoře socialistického vývoje, jeho demokratizace a humanizace.“188 

  

 Poslední, co se tento týden týkalo manifestu, byl kreslený vtip ve ZVLL.189 

 

 Týden od 22. července do 28. července 

 V pravidelném komentáři LL na čtvrté straně se autor zabýval událostmi, které 

pravděpodobně vedly autory k sepsání manifestu: vývojem v Československu po roce 

1948, reakcí na polednový obrodný proces ze strany stran socialistických států a na 

závěr dopisem pěti stran varšavské schůzky. Jedno z nebezpečí demokratizační procesu 

spočívalo v tom, že funkcionáři, kteří vyrostli v deformovaném systému, už nemůžou 

                                                 
187 viz. týdeníky 1. – 7. července 
188 NESG. V domě U dobrého pastýře. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 14 
189 viz. příloha č. 12 
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přejít na nový, demokratický způsob vládnutí, a proto se změnám brání. „… Uvnitř 

československého vývoje sehrál však varšavský dopis nepochybně pozitivní roli. 

Především tím, že pomohl politickému vedení vyřešit dilema, v němž bylo dlouhou dobu 

uzavřeno a jež dalo svým způsobem vzniknout i manifestu Dva tisíce slov: Učinit, nebo 

neučinit věc destalinizace nejenom země, ale i strany záležitostí všeho lidu. V tomto 

směru byl tedy skutečně překročen Rubikon, tady není už cesty zpátky. …“190   

 

 Jeden komentář byl zveřejněn také na stránkách týdeníku St. Martin Borges 

kritizuje Smrkovského za to, že souhlasem se stanoviskem předsednictva ÚV KSČ  k 

manifestu, popřel své tvrzení z května. „… Nemohu pochopit, jak může nyní tentýž s. 

Smrkovský  útočit proti článku „Dva tisíce slov“, když pouze reprodukuje v rozvinutější 

formě jeho vlastní myšlenky z poloviny května. Nikdy nepochopím, jak mohl s. 

Smrkovský hlasovat pro stanovisko PÚV KSČ. S. Smrkovský hlasoval proti květnovému 

s. Smrkovskému. S. Smrkovský tudíž musel hlasovat proti svému vlastnímu svědomí. 

…“191 

 

Na straně 14 v LL bylo otištěno pět dopisů čtenářů. První je adresován přímo 

Vaculíkovi a autoři mu děkují, za to, že se manifest nebál napsat. Další reagují přímo na 

manifest. Za nimi je seznam dalších občanů, kteří s manifestem souhlasí, kteří se 

podepsali i pod prohlášení „Jen několik slov“ a za nimi podpisy dalších obyvatel pod 

tuto výzvu.  

 

 V Rep se nacházela jen velmi krátká zmínka v komentáři o problémech při 

zakládání Svazu zemědělců, což se nelíbilo místním komunistickým funkcionářům, 

jelikož by ztratili nad družstvy kontrolu „… Charakteristickou příhodu v souvislosti 

s tím mi vylíčil předseda, který v té době zakládal Svaz zemědělců v jedné obci: V celém 

okrese byla pohotovost funkcionářů, do obce přijeli SNB – a po schůzi se pak všichni 

divili, proč to muselo být (nepřipomíná to v mnohém vzrušení kolem „2000 slov“?). 

…“192 

  

 

                                                 
190 DALIMIL. Schein und sein. Literární listy. 25.7.1968, roč. 1, č. 22, s. 4 
191 BORGES, Martin. Vývoj. Student. 24.7.1968, roč. 4, č. 30, s. 3 
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 Týden od 29. července do 4. srpna 

 Ve St se s manifestem objevila taková spojitost, že v otevřeném dopisu členovi 

předsednictva ÚV KSČ, Vasilu Bilakovi, byl Ludvík Vaculík označen jako autor 

manifestu.  

 

Ve zbylých dvou týdenících se nacházejí články, které se oba dva týkaly 

varšavského dopisu pěti komunistických stran. V úvodech obou textů se kritizovalo, 

jakým způsobem socialistické státy informují své obyvatele o vývoji v Československu.  

Text v LL postupně porovnával jednotlivé body z dopisu s odpovídajícími 

částmi z odpovědi předsednictva ÚV KSČ. Naproti tomu v Rep byl publikován 

k tomuto tématu komentář. Autor, Jiří Ruml, v něm mj. uvedl důvody, proč se 

vládnoucí vrstvy v ostatních socialistických zemích k Československu stále častěji 

stavěly zády: ztrácely vyměňované vrcholné funkcionáře minulé období a také se bály, 

aby se obrodný proces nerozšířil i k nim. „… Teprve větší odstup času ukáže, do jaké 

míry zde působila jako urychlovač výzva „2000 slov“, zdá se však, že byla určitým 

katalyzátorem procesu – ať už jako příčina nebo záminka. Vyprovokovala politickou 

reakci. Zůstane skutečností, že vedení reagovalo jinak než masy. Nebylo totiž jednotné a 

nechalo se vmanévrovat do pozice nedůtklivých, až neuroticky podrážděných mentorů. 

…“193 

 

Na straně 8 byla zveřejněna Vaculíkova reportáž z Třebestovic. Tři občané zde 

vyhrožovali komunistům a prý to bylo pod vlivem manifestu. Udal to sám jeden 

z funkcionářů. Autor manifestu postupně mluvil se všemi zainteresovanými lidmi a 

zjistil, že incident s manifestem spojitost neměl.  

 

 V tomto vydání byl v LL publikován další kreslený vtip, který se týkal 

manifestu.194 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
192 KLÁNSKÝ, Mojmír. Jaký bude Svaz družstevních rolníků? : Osobní zpráva o jedné organizaci. 
Reportér. 24.7.1968, roč. 3, č. 30, s. 14-16 
193 RUML, Jiří. Malý pokus o velký zásah. Reportér. 31.7.1968, roč. 3, č. 31, s. 6,7 
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 Týden od 5. srpna do 11. srpna 

 V tomto vydání St opět žádná zmínka o manifestu. 

 

 V obou zbylých týdenících se nacházely komentáře, které se kriticky stavěly 

proti tomu, jak o vývoji v Československu referovaly sovětské listy. V LL byl manifest 

přirovnán k iniciativě obyvatelstva při projevu důvěry vedení KSČ před schůzkami 

v Čierné nad Tisou a Bratislavě.  

V Rep byl zveřejněn komentář, ve kterém Jiří Seydler popisoval svůj pobyt u 

známých v Moskvě. Sděloval zážitky z návštěvy. V odstavci věnovaném manifestu 

uvažoval, zda by jednostranně popisovaná situace nemohla záporně ovlivňovat názory 

sovětského obyvatelstva. „… Co si o tom myslíte vy, s nimiž jsem tolikrát a tak srdečně 

připíjel na další rozvoj československo-sovětského přátelství? Není vám to směšné nebo 

naopak – nehanbíte se za to, že jste nacházeli společný jazyk s jedním agentem 

imperialismu, který se spolu s dalšími zlými kumpány zmocnil československého tisku? 

…“195 

 

 I v komentáři v LL z úvodní strany se nacházela krátká zmínka o manifestu. 

V článku se František Šamalík zabýval systémem fungování ochranných systémů pro 

zachování stávajícího režimu v demokratických a nedemokratických společnostech. 

Vystoupení poslance generála Kodaje zde bylo uvedeno jako příklad, jak se bez zjevné 

příčiny dá vyvolat hysterie.  

  

 Na druhé straně LL bylo zveřejněno pokračování k článku z čísla 20, ve kterém 

několik signatářů manifestu navrhlo slovenským kolegům z kulturní sféry uspořádat 

diskuzi.196 V této krátké zprávě byla informace o pozměnění návrhu termínu konání 

debaty až na začátek září z důvodu nedostatku času.  

 Na této straně se ještě nacházel krátký výtah z vyjádření jedné poslankyně NS, 

která manifest odmítla a souhlasila s generálem Kodajem.  

 

Na straně 5 byla otištěna část besedy  v Brně, které se účastnilo několik delegátů 

XIV. sjezdu KSČ a zástupci redakce LL. Manifest byl znovu uveden jako příklad jedné 

                                                                                                                                               
194 viz. příloha č. 13 
195 SEYDLER, Jiří. Praha – Moskva – Praha? Reportér. 7.8. 1968, roč. 3, č. 32, s. 18-20 
196 viz. týdeníky 8. – 14. červenec 
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situace, a to nerovnováhy v prosazování progresivních zájmů. „… Byli jsme svědky 

kolísání vedení strany, v posledních měsících se střídavě akcentovala progresivní linie a 

naopak se od ní zase couvalo. Epizodka s kategorickým odmítnutím Dvou tisíc slov 

předsednictvem ÚV a vládou je svědectvím nejjasnějším. Korekce odmítavé pozice 

k Dvěma tisíců slov, která vzápětí následovala, je ovšem stejně výmluvná. …“197 

  

 Naposled v tomto vydání byl manifest zmíněn ve zprávě o projevu mluvčího 

studentské organizace v NSR, která ale byla zaměřena silně socialisticky. Ve svém 

vystoupení odsoudil manifest, českou inteligenci a Československo podle jeho názoru 

opouštělo tábor socialismu. Jeho projev připomínal minulá léta.  

  

 Týden od 12. srpna do 18. srpna 

 V tomto vydání St opět žádná zmínka o manifestu. 

 

 V Rep se v tomto vydání nacházely zmínky o manifestu hned ve dvou článcích. 

Nejdříve v rozhoru s Luďkem Pacovským, tajemníkem koordinačního výboru tvůrčích 

svazů. Ten mj. hovořil o připravované větší spolupráci s NF. Zmínil, že ještě nejde vše, 

jak by mělo, například uvedl, že NF vydala stanovisko, záporné, k manifestu, aniž by to 

projednala se zástupci tvůrčích odborů, jejichž několik členů bylo i signatáři manifestu.  

Podruhé, článku věnovanému IX. mezinárodnímu festivalu mládeže v bulharské 

Sofii. Zdeňka Šťastná v něm popisuje mj. debatu s mladými anglickými komunisty, 

kteří měli strach, že v Československu dochází ke kontrarevoluci. Manifest byl zmíněn 

v propagační sovětské brožurce. „… Poprosili jsme, aby nám brožurku půjčila. Titul 

zněl: PTÁŠ SE – ODPOVÍDÁME. Byl to propagační materiál vydaný sovětskou 

festivalovou delegací koncem července 1968. Brožurka přinášela otázky a vzápětí na ně 

i správné odpovědi. Se zájmem jsme si ji prolistovali. „V čem je smysl dopisu účastníků 

varšavské schůzky ČSSR?“ – „Proč sovětští lidé nepokládají události v Československu 

za vnitřní záležitost jedné země?“ – „Co je to socialistická demokracie?“ – „Proč 

v SSSR radikálně odmítli výzvu 2000 slov?“ …“198 

 

 V LL se manifestu týkala jen malá poznámka v textu, ve kterém se referovalo o 

vystoupení jednoho kladenského delegáta XIV. sjezdu KSČ. Ten kritizoval především 

                                                 
197 IM. Od patosu k aktivitě. Literární listy. 8.8.1968, roč. 1, č. 24, s. 5 
198 ŠŤASTNÁ, Zdeňka. Děti Ledna v Sofii. Reportér. 14.8.1968, roč. 3, č. 33, s. 20-21 
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novináře a odsoudil manifest a stejně tak i prohlášení občanů na podporu 

československé delegace při jednáních v Čierné nad Tisou a Bratislavě.  

 

 Týden od 19. srpna do 25. srpna 

 V noci z úterý na středu 21. srpna začala invaze vojsk pěti států Varšavské 

smlouvy a to se projevilo i v možnosti získat vydání třech sledovaných týdeníků. 

 LL vycházely ve čtvrtek, což tento týden připadalo na 22. srpna, a proto je 

zřejmé, jelikož intervenční jednotky obsazovaly redakce a tiskařské závody, proč už 

nedostaly možnost vyjít.  

 Zbylé dva týdeníky sice vycházely ve středu, přesto vydání Rep z 21. srpna už 

nevyšlo. Jediný z těchto třech týdeníků, který bylo možné prostudovat, bylo vydání St, a 

to proto, že v Praze bývalo k dostání už v úterý.  

 

 Na straně 4 a 5 byl publikován obsáhlý článek o uplynulém IX. světovém 

festivalu mládeže v Sofii. Manifestu se týkal jeden odstavec, který nastiňoval, jaké 

problémy měli českoslovenští mladí v debatách se svými kolegy ze socialistických 

zemí. „… Takzvané „diskuse s bratry“ tvoří kapitolu samu pro sebe. Rozhodujícím 

kritériem pro naše partnery (sovětské, bulharské,…) byla otázka vedoucí úlohy strany, 

kterou chápali přirozeně po svém. Každá druhá otázka se týkala Dvou tisíc slov 

(nedokázali pochopit vazbu: Jsem pro Dva tisíce slov – Dubček je proti tomuto článku – 

jsem pro Dubčeka) a nalezených „skladišť“ zbraní. Ocitli jsme se v situaci, v níž se 

absolutně nedaly tlumočit naše domácí diskuse a bylo nutno hájit i ta stranická 

stanoviska, s nimiž doma polemizujeme (např. známé Císařovo prohlášení o nutnosti 

násilné obrany socialismu). …“199 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 KRAMER, Alexandr. Dva festivaly. Student. 21.8.1968, roč. 4, č. 34, s. 4,5 
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3.3 Měsíčník  

 

 V měsíčníku MY68 se v žádném z analyzovaných čísel neobjevila přímo o 

manifestu ani jedna zmínka. Jedním z důvodů bylo i to, že časopis měl uzávěrku 

každého čísla přibližně měsíc a půl před vlastním vydáním, což bylo dost limitující pro 

obsah po aktuální stránce.200 

Například číslo 8, které vyšlo 12. srpna, mělo uzávěrku 25. června, tedy ještě 

dva dny před tím, než byl manifest zveřejněn v denním tisku. Sice je pravda, a o tom 

byla i časopise několikrát zmínka mezi řečí, že se tento termín nedodržoval vyloženě na 

den, přesto v tomto srpnovém čísle se o manifestu vůbec nepsalo.  

Až další číslo, které vyšlo 11. září, obsahovalo jednu návaznost na manifest. 

V tabulce „O kom se mluví“, která zaznamenává počet jmen, která se objevila v devíti 

českých a slovenských kulturních časopisech (Kulturní tvorba, Literární listy, Host do 

domu, Plamen, Divadelní noviny, Filmové a televizní noviny, Kultúrný život, 

Slovenské pohlady a Mladá tvorba)201, se na třetí místo dostal autor manifestu, Ludvík 

Vaculík. V závorce za jeho jménem se nacházelo číslo 18, což byl počet, kolikrát se o 

něm ve zmíněných periodikách zmiňovalo.  

 Dalším důležitým textem v tomto čísle bylo sdělení redakce čtenářům. První část 

byla otištěna hned na třetí straně spolu s obsahem a tiráží. „Redakce prosí všechny své 

čtenáře, aby vzali na vědomí, že 99 % materiálů tohoto čísla bylo odevzdáno do tiskárny 

během měsíce července, tedy tři neděle před vstupem cizích vojska na naše území.“202 

 Na straně 41 je hlavní text vzkazu redakce, ve kterém redaktoři vysvětlovali 

zdrženlivost ve svém projevu, kde se mj. pravilo: „… Na dveřích místnosti, kde sedíme, 

visí ferman s několika body. Ty body vyjmenovávají, o čem nelze psát, abychom 

nedráždili …, abychom nepoškodili Dubčekovo, Svobodovo, Černíkovo, Smrkovského 

úsilí o konsolidaci. Nutnost těchto bodů – za dané situace – chápeme všichni. Někteří 

z nás si však myslí, že tisk bude muset čím dál víc navlékat těsnější a těsnější uniformu. 

…“203  

                                                 
200 viz. tiráže. MY68, roč. 5, č. 7 – 9, s. 3 (č. 7 – vyšlo 11. července, uzávěrka 22. května; č. 8 – vyšlo 12. 
srpna, uzávěrka 25. června; č. 9 – vyšlo 11. září, uzávěrka 25. července) 
201 NESG. Nejpromítanějším filmem Rio Bravo. MY68. 12.8.1968, roč. 5, č. 8, s. 32 
202 NESG. MY68. 11.9.1968, roč. 5, č. 9, s. 3 
203 MY68. My….vám / vy….nám. MY68  11.9.1968, roč. 5, č. 9, s. 41 
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Závěr 

 

Média mají na společnost vliv. Dokazuje to skutečnost, že vždy byla, je a bude 

snaha ze strany vládnoucí elity získat nad médii co možná největší vliv, nebo se je 

alespoň snažit naklonit na svou stranu. Vztah médií a vládnoucí třídy se liší podle toho, 

v jakém typu režimu se společnost nachází. V demokratických systémech bývají média 

označována jako „hlídací pes“, naopak v diktátorských slouží vládě jako nástroj k 

podpoře jejích cílů.  

Na historických souvislostech před a po Pražském jaru v roce 1968 je vidět, že 

československý tisk patřil jednoznačně podle „čtyřech teorií tisku“ do sovětského typu, 

což dokazují události, které následovaly v prvních měsících po srpnové invazi, kdy bylo 

zastavováno vydávání nejaktivnějších periodik první poloviny roku. Vedle toho také 

samozřejmě konec novinářské činnosti pro velkou část progresivních publicistů.  

Naopak analýza materiálů z období od 27. června do 21. srpna 1968 ukázala, jak 

československý tisk fungoval v době uvolněných poměrů v oblasti médií během krátké 

etapy neexistence cenzury. Způsob, jakým tehdy novináři pracovali, dokazuje, že 

nebyli, stejně jako v demokratických režimech, svázáni případnými obavami z represí 

ze strany státní moci za svou publikační činnost. Dokazuje se tím také výjimečnost 

tohoto období v problematice tisku v celé čtyřicetileté éře vlády komunistické strany 

v Československu. Proto fungování tisku z této doby nelze zařadit do sovětského typu, 

ale spíše na pomezí mezi sovětský a sociální odpovědnosti, který je vlastní 

demokratickým společnostem. 

 To, že manifest „2000 slov“ byl jedním z nejdůležitějších dokumentů Pražského 

jara 1968, potvrzuje fakt, že se o něm v českém tisku nacházely zmínky po celou dobu 

sledovaného období až do násilného přetnutí obrodného procesu v Československu 

vojenskou intervencí. Dokazuje to také pozornost, jakou mu věnovali představitelé 

ostatních socialistických zemí a následně tamní tisk, který pro rozšíření záporných 

názorů mezi obyvatelstvo, které byly zájmem vládnoucích kruhů, používal zkreslenou a 

neobjektivní kritiku. Poukazuje to na fakt, že vedení v ostatních zemí sovětského bloku 

mělo z demokratizačního procesu v Československu strach, aby se podobné tendence 

nezačaly projevovat také u nich.  
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 Materiálu, který se k analýze použil, bylo i díky počtu vybraných listů dostatek. 

Každý typ sledovaného periodika o manifestu referoval způsobem pro něj typickým: 

deníky přinášely aktuální informace z oficiálních domácích a zahraničních kruhů, 

ohlasy veřejnosti, komentáře apod.; v týdenících se manifest objevoval v analýzách a 

komentářích, rozhovorech nebo i v reportážích; jen měsíčník MY68, vinou především 

uzávěrkových termínů a také samotné invazi, neměl téměř žádnou možnost se manifestu 

věnovat.  

 Všechny deníky se manifestem v průběhu června a července, než se do popředí 

zájmu dostaly aktuálnější události, zabývaly ve velké míře. Během prvního měsíce od 

jeho vydání neuplynul den, aby se o něm neobjevila na stránkách alespoň jednoho ze 

sledovaných deníku krátká zmínka (prvním dnem, kdy se nevyskytla k manifestu žádná 

spojitost, byl 26. červenec). Články, které se přímo nebo alespoň z větší části věnovaly 

manifestu, se nejvíce objevovaly v Práci. Deník ROH v problematice manifestu 

vystupoval s největším zaujetím. To dokazuje i součet jednotlivých článků, které se 

manifestu dotýkaly.204 Méně byl manifest vidět na stránkách Zemědělských novin a 

Mladé fronty, které k němu zaujaly neutrálnější postoj. Deníky Svobodné slovo a 

Lidová demokracie, které nedostaly od autorů možnost manifest otisknout, kromě 

oficiálních stanovisek a informací o ohlasech veřejnosti, takový prostor na svých 

stránkách článkům týkajících se přímo manifestu neposkytly. Všechny tyto deníky ale 

vyjadřovaly s manifestem souhlas, také díky velkému a kladnému ohlasu veřejnosti, 

který tak dále rozšiřovaly. Z materiálů Rudého práva byl nejvíce cítit chladný odstup, 

což je pochopitelné, jelikož podléhal ÚV KSČ, které s manifestem vyjádřilo jasný 

nesouhlas, a tak tento list vybíral a zveřejňoval hlavně neutrální názory. 

Zpravodajství deníků bylo hodně poznamenané oficialitami, o kterých referovaly 

téměř vždy stejným nebo jen mírně odlišných způsobem. Do konce prvního týdne po 

zveřejnění manifestu se změnilo hlavní téma článků, místo oficiálních stanovisek 

státního a stranického vedení se hlavní těžiště obsahu textů přesunulo k ohlasům ze 

zahraničí. U zpráv z domácí scény ještě nebyla situace s téměř stejným obsahem a 

zněním zpráv tak krajní, jako právě v případě informací o ohlasech na vývoj 

v Československu ze světa. Listy měly jen málo možností získávat materiály jinak než 

z agenturního zdroje ČTK, což je na těchto článcích jednoznačně patrné. Bez rozdílů, 

což ale bylo dáno právě jejich jednoznačně kladnou povahou, byly prezentovány ohlasy 

                                                 
204 součet článků v denících týkajících se manifestu viz. příloha č. 14 
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a názory československé veřejnosti k manifestu, které hodnotily až na několik 

osamocených nesouhlasů manifest kladně.  

Jednoznačná podobnost je také vidět v komentářích všech deníků i týdeníků. 

Nejdříve se v nich autoři zaměřili na odmítavá stanoviska stranických a státních orgánů 

k manifestu. Často vedle kritiky těchto záporných stanovisek poukazovali na obrovskou 

vlnu souhlasu ze strany obyvatelstva země. Od doby, kdy začala československá 

periodika zveřejňovat obsah článků, které vycházely v dalších socialistických zemích, 

kritizovala hlavně způsob, jakým média v těchto zemích jednostranně a nesprávně 

informovali tamní veřejnost o veškerém vývoji v Československu, včetně nepodložené 

kritiky manifestu.    

 Z týdeníků se objevoval manifest v nejvíce případech na stránkách Literárních 

listů.205 To je pochopitelné nejen z toho důvodu, že jeho autor, Ludvík Vaculík, byl 

členem redakce tohoto listu, ale také tím, že po otištění tohoto textu měly Literární listy 

největší odezvu veřejnosti a věnovaly mu mnohem větší prostor. Ve zbylých dvou 

časopisech, byl manifest většinou jen zmíněn jako příklad nebo srovnání uvnitř článku, 

kterému nebyl hlavním tématem.  

 Jak už bylo uvedeno a odůvodněno výše, v měsíčníku MY68 se o manifestu 

neobjevila, kromě jedné spojitosti s Ludvíkem Vaculíkem, vůbec žádná zmínka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
205 součet článků v týdenících týkajících se manifestu viz. příloha č. 15 
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Resumé 

 

 Manifest „2000 slov“ patřil k velmi důležitým dokumentům Pražského jara 

1968. To vyplývá i z provedené analýzy vybraného periodického tisku a komparace 

jeho obsahů v období od 27. června do 21. srpna zmíněného roku. O manifestu se 

jednotlivé listy zmiňovaly po celou dobu sledovaného období.  

Na informacích z ohlasů zahraničního tisku bylo vidět, jak fungovala v  

socialistických zemích nadvláda státu nad tiskem, který byl jeho nástrojem propagandy, 

jak se praví ve „čtyřech teoriích tisku“, a na druhou stranu to ukazuje právě výjimku 

tisku v Československu v této době uvolnění, protože on státnímu aparátu podřízen 

nebyl.  

Několik prvních dnů po vydání manifestu publikovaly deníky stejné nebo velmi 

podobné texty, když téměř bez výjimky zveřejňovaly jednak oficiální stanoviska 

stranických a státních orgánů a také velké množství ohlasů veřejnosti, které redakce 

dostávaly. Po přibližně týdnu se změnilo hlavní zaměření článků, místo domácích zpráv 

se informovalo o ohlasech zahraničního tisku na situaci v Československu.  

Z týdeníků přinášely nejvíc informací s návazností na manifest Literární listy, 

z jejichž redakce manifest pocházel. Na rozdíl od dalších dvou týdeníků, které se o něm 

většinou jen krátce zmínily ve větším textu, v Literárních listech se nacházel i 

v samostatných článcích.  

Jediný ze sledovaných listů, kterému se manifest vyhnul, byl měsíčník MY68. 

Ten doplatil kromě své periodicity, také na velmi brzké termíny uzávěrek a na konci 

srpna na invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy.  
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Summary  

 

The manifesto „2000 slov“ („2000 words“) is one of the very important 

documents of the Prague Spring in 1968. This results from analysis of selected 

periodicals and comparison of its contents during the period from June 27th to August 

21st of that year. The manifesto was the mentioned throughout the period.  

Responses to information from the foreign press show the state domination over 

the press in the socialist countries, which was their instrument of propaganda, as stated 

in the „four theories of the press“. On the other hand, it shows the exception to the press 

in Czechoslovakia in the time of release, because it was not subordinate to the state 

apparatus.  

The first few days after the manifesto was published the newspapers posted same 

or very similar texts. They almost without exception published the official opinion of 

communist party and state authorities as well as a large number of public responses, 

which the editors received. The main focus of articles has changed after about a week. 

The print inform instead of domestic messages about response of the foreign press to the 

situation in Czechoslovakia.  

Of the weeklies „Literární listy“ provides the most information in connection 

with the manifesto. Unlike the two other weeklies, which it usually only briefly 

mentioned in larger text, the manifesto was in „Literární listy, located in separate 

articles.  

One of the monitored leafs, which has the manifesto avoided, was the monthly 

„MY68“.  It suffered in addition to its periodicity, also at a very early time of closing 

date and at the end of August at the invasion of troops of five Warsaw Pact countries. 
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MALEČEK, Stanislav. Byli jsme při  tom : Čeští novináři a publicisté vzpomínají na 

události let 1968 – 1969. 1. vyd. Praha : Klub novinářů Pražského jara ´68, 1993. 127 s. 

ISBN neuvedeno 

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2. vyd. Praha : Portál, 2002. 

447 s. ISBN 80-7178-714-0 
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MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. 288 s. 

ISBN 80-204-0196-2 

PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: Pozadí – plánování - provedení. 1. 

vyd. Praha : Argo, 2004. 360 s. ISBN 80-7203-558-4. 

SIEBERT, Fred S., PETERSON, Theodore, SCHRAMM, Wilbur. Four theories of the 

press : the authoritarian, libertarian, social responsibility, and soviet communist koncept 

of what the press should be and do. 1. vyd. Urbana: University of Illinois Press, 1956. 

153 s. ISBN neuvedeno 

ŠIK, Ota. Jarní probuzení - iluze a skutečnost. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. 320 s. 

ISBN 80-204-0208-X. 

VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání : Pražské jaro 1968. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 

1990. 160 s. ISBN 80-204-0179-2 

Slovník českých spisovatelů. 2. přeprac. vyd. Praha : Libri, 2005. 834 s. ISBN 80-7277-

179-5 

Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2. 2. vyd. Praha : Brána, 1998. 791 s. 

ISBN 80-7243-014-9 

 

Příspěvky ze sborníků 

KONČELÍK, Jakub. Přelomová témata českého tisku jara 1968. In Rok 1968 : novinári 

na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Historický ústav SAV, 2008, s. 109-130. ISBN 978-

80-969782-9-8 

 

Články z periodik 

PEČINKA, Bohumil. Zpackané pražské jaro. Reflex : CS společenský týdeník. 2008, 

roč. 19, č. 34, s. 12 

 

 

Internetové stránky 
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Prameny 

 

Lidová demokracie: ročník 24, čísla 176 – 231, od 27. června do 21. srpna 1968 

 
HH+NEL. Sociální zákony v plénu Národního shromáždění : Zákon o přídavcích na 
děti; Poznámka poslance Kodaje. Lidová demokracie. 28.6.1968, roč. 24, č. 177, s. 1 
NEL. Jednomyslný souhlas poslanců s vyjádřením vlády : Jednání parlamentu skončilo; 
Program příští schůze: volba ČNR. Lidová demokracie. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1,3 
NESG. Národní fronta ke stati 2000 slov. Lidová demokracie. 29.6.1968, roč. 24, č. 
178, s. 3 
NESG. Stanovisko předsednictva ÚV KSČ. Lidová demokracie. 29.6.1968, roč. 24, č. 
178, s. 3 
RD. Probíhají mimořádné konference. Lidová demokracie. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 
4 
ČTK. Otevřená diskuse před zraky nejširší veřejnosti : Stanovisko představitelů 
uměleckých a tvůrčích svazů. Lidová demokracie. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 5 
NESG. Demokratizace je zárukou další aktivity lidu : Ze zasedání výboru ČSL. Lidová 

demokracie. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 1,3 
ČTK. Z ostatních mimořádných konferencí KSČ. Lidová demokracie. 30.6.1968, roč. 
24, č. 179, s. 3 
NESG. Britské listy o ČSSR. Lidová demokracie. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 6 
ČTK. Mimořádné konference KSČ skončily. Lidová demokracie. 1.7.1968, roč. 24, č. 
180, s. 1 
NESG. Maďarský tisk proti 2000 slov. Lidová demokracie. 1.7.1968, roč. 24, č. 180, s. 
1 
NEL. Na podporu 2000 slov. Lidová demokracie. 2.7.1968, roč. 24, č. 181, s. 1 
ČTK. O akci „Dvou tisíc slov“. Lidová demokracie. 2.7.1968, roč. 24, č. 181, s. 2 
NEL. Další ohlasy pro 2000 slov. Lidová demokracie. 3.7.1968, roč. 24, č. 182, s. 1 
ČTK. Předsednictvo ÚV KSS k výzvě 2000 slov. Lidová demokracie. 3.7.1968, roč. 24, 
č. 182, s. 1 
NESG. Z diskuse na zasedání ústředního výboru ČSL. Lidová demokracie. 3.7.1968, 
roč. 24, č. 182, s. 3 
HB. Rozdílnost hodnocení politických problémů. Lidová demokracie. 4.7.1968, roč. 24, 
č. 183, s. 1 
VESELÝ, Zdeněk. „Pražské jaro“ až do obcí. Lidová demokracie. 7.7.1968, roč. 24, č. 
186, s. 1 
NESG. Sovětský časopis o L. Vaculíkovi. Lidová demokracie. 11.7.1968, roč. 24, č. 
190, s. 2 
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VESELÝ, Z. Už desítky tisíc slov. Lidová demokracie. 12.7.1968, roč. 24, č. 191, s. 2 
ČTK. Izvěstija polemizují s Lidovou demokracií. Lidová demokracie. 13.7.1968, roč. 
24, č. 192, s. 2 
NESG. Z činnosti ČSL : Ke stati „2000 slov“. Lidová demokracie. 13.7.1968, roč. 24, č. 
192, s. 3 
HEYDUK, Josef. Teď to musí být opravdu věc všech : Hodinka s národním umělcem 
Alfrédem Radokem. Lidová demokracie. 14.7.1968, roč. 24, č. 193, s. 5 
ZK. Dnes ve Varšavě o nás : Komentář Trybuny ludu. Lidová demokracie. 15.7.1968, 
roč. 24, č. 194, s. 2 
ČTK. Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických 
stran : Stojíme pevně na pozicích socialismu. Lidová demokracie. 19.7.1968, roč. 24, č. 
198, s. 3,4 
ČTK. Dopis pěti komunistických a dělnických stran. Lidová demokracie. 19.7.1968, 
roč. 24, č. 198, s. 3,4 
RE. Chceme sami rozhodovat o svých věcech : Všichni podporujeme jednání na 
Pražském hradě. Lidová demokracie. 20.7.1968, roč. 24, č. 199, s. 1 
TOMS, Stanislav ml. SOFIA: Dopis z Festivalu mládeže. Lidová demokracie. 
30.7.1968, roč. 24, č. 209, s. 2 
 

Literární listy: ročník 1, čísla 18 – 25, od 27. června do 15. srpna 1968 

 

NESG. DVA TISÍCE SLOV : která patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, 
umělcům a všem. Literární listy. 27.6.1968, roč. 1, č. 18, s. 1,3 
DALIMIL. Chyba? Literární listy. 4.7.1968, roč. 1, č. 19, s. 4 
R. Z redakční pošty. Literární listy. 4.7.1968, roč. 1, č. 19, s. 6 
R. Stanovisko k výzvě Dva tisíce slov. Literární listy. 4.7.1968, roč. 1, č. 19, s. 4 
NESG. Podpisy z Chotěbuze. Literární listy. 4.7.1968, roč. 1, č. 19, s. 15 
LIEHM, A. J. Válka nervů. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 1 
VACULÍK, Ludvík. Omluva o 992 slovech. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 
1,2 
NESG. Hovoříme o federalizaci. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 2 
NESG. Na obranu svobody. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 2 
NESG. Opět z redakční pošty. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 4 
IM. Horké léto nebo okurková sezóny? Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 5 
MT. Smích. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 6 
REIMAN, Michal. „DEMOKRATICKÝ SOCIALISMUS“ – možnosti a omezení. 
Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 1,6 
ŠUSTR, Vladimír. Dva tisíce slov. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 14 
BLAŽEK, Vladimír. Soukromě politický zápisník XV. Literární listy. 11.7.1968, roč. 
1, č. 20, s. 14 
JUNGMANN, Milan. Ztracené iluze. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 1 
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SVITÁK, Ivan. Důsledky slov. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 1,4 
IM. Rozhovor s delegátem. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 6 
CHUDOŽILOV, Petr. Jsou lidé dohukaní? Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 7 
NESG. Průběžně ze Semil. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 7 
MT. Určitá nechápavost. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 8 
PECINA, Květoslav. Ze soukromé korespondence. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 
21, s. 8 
BLAŽEK, Vladimír. Soukromě politický zápisník XVI. Literární listy. 18.7.1968, roč. 
1, č. 21, s. 14 
NESG. Kruh nezávislých architektů. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 14 
NESG. V domě U dobrého pastýře. Literární listy. 18.7.1968, roč. 1, č. 21, s. 14 
NESG. Jen několik slov. Literární listy. 19.7.1968, roč. 1, ZV, s. 1 
DALIMIL. Schein und sein. Literární listy. 25.7.1968, roč. 1, č. 22, s. 4 
NESG. Chvíle vážnosti. Literární listy. 25.7.1968, roč. 1, č. 22, s. 14 
NESG. „SVODKY“ k dopisu pěti. Literární listy. 1.8.1968, roč. 1, č. 23, s. 6 
VACULÍK, Ludvík. Naší kontra revolucionáři. Literární listy. 1.8.1968, roč. 1, č. 23, s. 
8 
ŠAMALÍK, František. Agentománie. Literární listy. 8.8.1968, roč. 1, č. 24, s. 1,3 
NESG. Vysvětlení pro Slovensko. Literární listy. 8.8.1968, roč. 1, č. 24, s. 2 
MAREČKOVÁ, Božena. Anti-ex. Literární listy. 8.8.1968, roč. 1, č. 24, s. 2 
IM. Od patosu k aktivitě. Literární listy. 8.8.1968, roč. 1, č. 24, s. 5 
VÁLKA, Josef. Od Varšavy k Bratislavě. Literární listy. 8.8.1968, roč. 1, č. 24, s. 8 
NESG. Socialističtí dogmatikové z NSR. Literární listy. 8.8.1968, roč. 1, č. 24, s. 13 
MÜLLER, A. Signál. Literární listy. 15.8.1968, roč. 1, č. 25, s. 2 
 

 

Mladá fronta: ročník 24, čísla 176 – 231, od 27. června do 21. srpna 1968 

 
NESG. Dva tisíce slov : která patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, 
umělcům a všem. Mladá fronta. 27.6.1968, roč. 24, č. 176, s. 1,3 
HÁJEK, Miloslav. Národní shromáždění a „2000 slov“. Mladá fronta. 28.6.1968, roč. 
24, č. 177, s. 2 
ČTK. Stanovisko předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR k prohlášení „2000 slov“. 
Mladá fronta. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1,3 
HK. Jednomyslnost Národního shromáždění. Mladá fronta. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, 
s. 3 
ČTK. Vyjádření Národní fronty. Mladá fronta. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 3 
ČTK. Další stanoviska. Mladá fronta. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 3 
JELÍNEK, Miroslav. Záplava ohlasů. Mladá fronta. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 3 
ZR. Podporu progresívním silám : Z jednání prvních konferencí KSČ. Mladá fronta. 

29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1,11 
ZD. O 40 slovech. Mladá fronta. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 11 
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NESG. Záplava dopisů : Ohlas na 2000 slov. Mladá fronta. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, 
s. 1,7 
MF. Opět blíž ke sjezdu : Věcná diskuse na konferencích KSČ. Mladá fronta. 

30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 1,7 
ČTK. Ohlas na „2000 slov“ : Právo na omyl důsledkem neexistence cenzury. Mladá 

fronta. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 2 
MF. Otevřená diskuse : Z jednání konferencí komunistů. Mladá fronta. 1.7.1968, roč. 
24, č. 180, s. 1,2 
REDAKCE MF. Naši milí čtenáři. Mladá fronta. 1.7.1968, roč. 24, č. 180, s. 1 
ŘEŽÁBEK, Jan. Tisíce za 2000. Mladá fronta. 2.7.1968, roč. 24, č. 181, s. 1,5 
ČTK. BORBA o 2000 slovech : Největší důkaz přátelství: nechat ČSSR na pokoji. 
Mladá fronta. 2.7.1968, roč. 24, č. 181, s. 2 
R. Nebezpečí zprava : Předsednictvo ÚV KSS k článku „2000 slov“ Mladá fronta. 

3.7.1968, roč. 24, č. 182, s. 1,5 
NESG. Den v redakci. Mladá fronta. 3.7.1968, roč. 24, č. 182, s. 5 
JST, JI. Setkání v ČKD. Mladá fronta. 5.7.1968, roč. 24, č. 184, s. 1,5 
SMRKOVSKÝ, Josef. Jeden tisíc slov. Mladá fronta. 5.7.1968, roč. 24, č. 184, s. 1,2 
HRUŠÍNSKÝ, Rudolf. Dopis generálu Kodajovi. Mladá fronta. 5.7.1968, roč. 24, č. 
184, s. 5 
NESG. Den v redakci. Mladá fronta. 6.7.1968, roč. 24, č. 185, s. 11 
IKO. Odpovědnost před budoucností : Z městské a krajských konferencí komunistické 
strany. Mladá fronta. 7.7.1968, roč. 24, č. 186, s. 1,7 
ŘEŽÁBEK, Jan. Dopis do redakce. Mladá fronta. 7.7.1968, roč. 24, č. 186, s. 7 
ČTK. Praví demokraté zdvihají prst : Literaturnaja gazeta stále útočí. Mladá fronta. 

11.7.1968, roč. 24, č. 190, s. 4 
ČTK. Tvrdá slova „Pravdy“. Mladá fronta. 12.7.1968, roč. 24, č. 191, s. 2 
ČTK-MF. Titulní stránky hovoří : Ohlasy zahraničního tisku k událostem 
v Československu. Mladá fronta. 13.7.1968, roč. 24, č. 192, s. 2 
NESG. Podpora západních komunistických stran : Kdo přijede v nejbližších dnech do 
Prahy? Mladá fronta. 17.7.1968, roč. 24, č. 196, s. 2 
NESG. Dopis pěti stran – účastníků varšavské schůzky ústřednímu výboru 
Komunistické straně Československa. Mladá fronta. 19.7.1968, roč. 24, č. 198, s. 2 
ČTK. Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických 
stran. Mladá fronta. 19.7.1968, roč. 24, č. 198, s. 3 
NESG. Jen několik slov. Mladá fronta. 20.7.1968, roč. 24, č. 199, s. 1,2 
NESG. Sovětská Pravda pokračuje v necitlivém tónu. Mladá fronta. 23.7.1968, roč. 24, 
č. 202, s. 4 
NESG. Obrat ve dvoustranných vztazích : Světové deníky hodnotí nadcházející 
schůzku KSČ-KSSS. Mladá fronta. 24.7.1968, roč. 24, č. 203, s. 1,4 
AA. Rozpory pokračují. Mladá fronta. 27.7.1968, roč. 24, č. 206, s. 1,10 
PET. Diferenciace „varšavské pětky“? : Nejtvrdší výpady: z Bulharska a SSSR. Mladá 

fronta. 29.7.1968, roč. 24, č. 208, s. 1,2 
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DO. Slova, která straší. Mladá fronta. 1.8.1968, roč. 24, č. 211, s. 2 
HÁJEK, Miloslav. Potřebujeme rozvážné poslance. Mladá fronta. 7.8.1968, roč. 24, č. 
217, s. 2 
ŘEŽÁBEK, Jan. Tečka za týdnem. Mladá fronta. 11.8.1968, roč. 24, č. 221, s. 2 
 

MY68: ročník 5, čísla 7 – 9, od 11. července (uz. 22.5.) do 11. září (uz. 25.7.) 1968 

 

NESG. Nejpromítanějším filmem Rio Bravo. MY68. 12.8.1968, roč. 5, č. 8, s. 32 

NESG. MY68. 11.9.1968, roč. 5, č. 9, s. 3 

NESG. V Čechách se nejvíce mluvilo o A. Dubčekovi. MY68. 11.9.1968, roč. 5, č. 9, s. 

32 

MY68. My….vám / vy….nám. MY68  11.9.1968, roč. 5, č. 9, s. 41 

 

Práce: ročník 24, čísla 176 – 231, od 27. června do 21. srpna 1968 

 

NESG. Dva tisíce slov : která patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, 
umělcům a všem. Právo. 27.6.1968, roč. 24, č. 176, s. 5 
HOL. Komplex sociálních zákonů schválen. Právo. 28.6.1968, roč. 24, č. 177, s. 1,4 
HOL. Systém politické moci pod veřejnou kontrolou občanů : NS souhlasí 
s vyjádřením vlády k článku „Dva tisíce slov“. Právo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1,3 
NESG. Do redakce přišly: delegace ze závodů, dopisy kolektivů, stanoviska občanů. 
Právo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1,4 
NESG. Ze stanoviska předsednictva ÚV KSČ. Právo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 3 
NESG. Z prohlášení Národní fronty. Právo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 3 
NESG. Ze zasedání ÚV SČSP. Právo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 3 
NESG. Konference komunistů. Právo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 3 
VAN. Proti nebezpečí starých sil : Nad včerejší besedou v televizi. Právo. 29.6.1968, 
roč. 24, č. 178, s. 4 
NESG. Stanovisko uměleckých a tvůrčích svazů. Právo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 5 
NESG. Slovo těch, kteří podepsali. Právo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 5 
RED. Všední den demokracie : Sobota patřila okresním konferencím KSČ. Právo. 

30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 1 
NESG. 2000 slov v zrcadle dopisů a rezolucí. Právo. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 2,3 
NESG. Místa, kde je stále leden : Ludvík Vaculík o Dvou tisících slovech. Právo. 

30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 3 
JN. Pokrok se zřetelně prosazuje : Z průběhu mimořádných konferencí KSČ. Právo. 

1.7.1968, roč. 24, č. 180, s. 1 
NESG. Jednou větou z dopisů o Dvou tisících slovech. Právo. 1.7.1968, roč. 24, č. 180, 
s. 3 
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HUĎAGY, Štefan. Nad dopisy těch, kteří souhlasí i nesouhlasí. Právo. 2.7.1968, roč. 
24, č. 181, s. 3 
NESG. Poprvé oficiálně na Slovensku. Právo. 3.7.1968, roč. 24, č. 182, s. 1 
NESG. Odmítá 2000 slov : Stanovisko předsednictva ÚV KSS. Právo. 3.7.1968, roč. 
24, č. 182, s. 1,3 
HUĎAGY, Štefan. Obraz veřejného mínění. Právo. 3.7.1968, roč. 24, č. 182, s. 4 
HUĎAGY, Štefan. Na otázky Práce odpovídá posl. Národního shromáždění Samuel 
Kodaj. Právo. 4.7.1968, roč. 24, č. 183, s. 1,3 
NESG. Desetitisíce podpisů pod „2000 slov“. Právo. 4.7.1968, roč. 24, č. 183, s. 3 
HOLOTÍK, Vladislav. Poučí se progresivní poslanci? : Na okraj posledního zasedání 
pléna Národního shromáždění. Právo. 4.7.1968, roč. 24, č. 183, s. 4 
NESG. Podpisy z Chotěbuze. Právo. 4.7.1968, roč. 24, č. 183, s. 5 
DK. 2000 slov v redakční poště. Právo. 5.7.1968, roč. 24, č. 184, s. 3 
SMRKOVSKÝ, Josef. Jeden tisíc slov. Práce. 5.7.1968, roč. 24, č. 184, s. 4 
NESG. Z redakční pošty. Práce. 5.7.1968, roč. 24, č. 184, s. 5 
NESG. Z redakční pošty. Práce. 6.7.1968, roč. 24, č. 185, s. 4 
HUĎAGY, Štefan. Voliči o svém poslanci. Práce. 6.7.1968, roč. 24, č. 185, s. 5 
VELENSKÝ, Ladislav. LIDÉ – DOBA – 2000 SLOV. Práce. 7.7.1968, roč. 24, č. 
186, s. 1,3 
NESG. Chceme vědět pravdu. Práce. 9.7.1968, roč. 24, č. 188, s. 1,3 
HOLOTÍK, Vladislav. Kdybych nesouhlasil, nepodepíši. Práce. 9.7.1968, roč. 24, č. 
188, s. 3 
ŠH. Poslanec Kodaj připraven odejít. Práce. 9.7.1968, roč. 24, č. 188, s. 3 
NESG. Z redakční pošty. Práce. 9.7.1968, roč. 24, č. 188, s. 4 
SELUCKÝ, Radoslav. Jakou politiku? Práce. 10.7.1968, roč. 24, č. 189, s. 1,4 
VEV. Množství dohadů kolem dopisů : Zahraniční tisk o Československu. Práce. 

10.7.1968, roč. 24, č. 189, s. 2 
NESG. Z redakční pošty. Práce. 10.7.1968, roč. 24, č. 189, s. 2,3 
NESG. Jde o naše vnitřní záležitosti. Práce. 11.7.1968, roč. 24, č. 190, s. 1,2 
ŠUBRT, L. MOSKVA a 2000 slov : Litěraturnaja gazeta: Je to antikomunismis. Práce. 

11.7.1968, roč. 24, č. 190, s. 2 
NESG. Z redakční pošty. Práce. 11.7.1968, roč. 24, č. 190, s. 4 
HOL. Důsledně chránit práva občanů : Projev místopředsedy vlády dr. G. Husáka; 
Nejbližší úkoly místních orgánů státní moci a správy. Práce. 12.7.1968, roč. 24, č. 191, 
s. 1,3 
ŠUBRT, Lubomír. Jde jen o slova? : Pomozme rozptýlit obavy; Pišme našim 
sovětským přátelům! Práce. 12.7.1968, roč. 24, č. 191, s. 1,2 
NESG. Z redakční pošty. Práce. 13.7.1968, roč. 24, č. 192, s. 3 
ŠTERN, Jan. Pokus o dopis. Práce. 13.7.1968, roč. 24, č. 192, s. 4 
JB. Klid, důvěru a pochopení. Práce. 15.7.1968, roč. 24, č. 194, s. 1,2 
BZ. Socialismus se spojuje s demokracií : Z dopisů sovětským pracujícím. Práce. 

15.7.1968, roč. 24, č. 194, s. 3 
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NESG. 2000 slov. Práce. 17.7.1968, roč. 24, č. 196, s. 1 
NESG. Z redakční pošty : Dopisy sovětským přátelům. Práce. 17.7.1968, roč. 24, č. 
196, s. 4 
NESG. Nová podpora – staré odsudky : FKS navrhuje schůzku evropských 
komunistických stran. Práce. 18.7.1968, roč. 24, č. 197, s. 1,2 
NESG. Dopis pěti stran – účastníků varšavské schůzky – ústřednímu výboru KSČ. 
Práce. 18.7.1968, roč. 24, ZV, s. 1,2 
ČTK. STANOVISKO předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a 
dělnických stran. Práce. 18.7.1968, roč. 24, ZV, s. 1,2 
NESG. Dopis pěti stran – účastníků varšavské schůzky – ústřednímu výboru KSČ. 
Práce. 19.7.1968, roč. 24, č. 198, s. 2,3 
ČTK. STANOVISKO předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a 
dělnických stran. Práce. 19.7.1968, roč. 24, č. 198, s. 2,3 
VYHLÍDKOVÁ, Květa. Odboráři v Letově nad varšavským dopisem. Práce. 

20.7.1968, roč. 24, č. 199, s. 1,3 
NESG. Delegace na Hradě. Práce. 20.7.1968, roč. 24, č. 199, s. 1 
VEV. Vývoj v ČSSR v rozhodujícím stadiu : Pevná podpora řady komunistických stran; 
Čs. stanovisko v zemích účastníků varšavské schůzky dosud nepublikováno; Rozsáhlé 
zamlčování informací. Práce. 20.7.1968, roč. 24, č. 199, s. 1,2 
NESG. Kam a s kým? Práce. 24.7.1968, roč. 24, č. 203, s. 2 
ŠUBRT, Lubomír. Útoky proti Československu na plné obrátky. Práce. 27.7.1968, roč. 
24, č. 206, s. 1,2 
NESG. Svět hledí k ČIERNÉ : Názor komentátorů: malá prostor k jednání; Tito přijede 
hned po skončení rozhovorů. Práce. 31.7.1968, roč. 24, č. 210, s. 1,2 
VYSKOČILOVÁ, Jarmila. Soudruhu Pěničko, přesvědčte se! Práce. 3.8.1968, roč. 
24, č. 213, s. 1,4 
 

Reportér: ročník 3, čísla 27 – 33, od 3. července do 14. srpna 1968 

 

BUDÍN, Stanislav. Ofenzíva generála Kodaje. Reportér. 10.7.1968, roč. 3, č. 28, s. 2,3 

VOSECKÝ, Slavomír. Program a praxe. Reportér. 10.7.1968, roč. 3, č. 28, s. 8 

RUML, Jiří. Cesta důvěry – nebo diktátu? Reportér. 17.7.1968, roč. 3, č. 29, s. 3 

KLÁNSKÝ, Mojmír. Jaký bude svaz družstevních rolníků? : Osobní zpráva o jedné 

organizaci. Reportér. 24.7.1968, roč. 3, č. 30, s. 14-16 

RUML, Jiří. Malý pokus o velký zásah. Reportér. 31.7.1968, roč. 3, č. 31, s. 6 

SEYDLER, Jiří. Praha – Moskva – Praha? Reportér. 7.8.1968, roč. 3, č. 32, s. 18-20 

ŠŤASTNÁ, Zdeňka. Děti Ledna v Sofii. Reportér. 14.8.1968, roč. 3, č. 33, s. 20-21 

BRETYŠOVÁ, Táňa. Tvůrci a politika. Reportér. 14.8.1968, roč. 3, č. 33, s. 27-28 
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Rudé právo: ročník 48, čísla 176 – 231, od 27. června do 21. srpna 1968 

 
ZPR. Soubor sociálních zákonů přijat. Rudé právo. 28.6.1968, roč. 48, č. 177, s. 1 
ZPR. Soudruh O. Černík v závěru přinesl vyjádření vlády : Skončil a24. plenární 
schůze Národního shromáždění. Rudé právo. 29.6.1968, roč. 48, č. 178, s. 1,2 
Z. Předsednictvo ústředního výboru KSČ k prohlášení Dva tisíce slov. Rudé právo. 

29.6.1968, roč. 48, č. 178, s. 1 
ČTK. Stanovisko předsednictva ÚV KSS. Rudé právo. 29.6.1968, roč. 48, č. 178, s. 1 
ČTK. Národní fronta: Vzájemná důvěra a vzájemné porozumění. Rudé právo. 

29.6.1968, roč. 48, č. 178, s. 1 
ČTK. Stanovisko představitelů uměleckých a tvůrčích svazů. Rudé právo. 29.6.1968, 
roč. 48, č. 178, s. 2 
NESG. Další krok k přípravě sjezdu : Okresní konference zahájeny. Rudé právo. 

29.6.1968, roč. 48, č. 178, s. 1,3 
NESG. Stranu sjednocovat na progresivních zásadách : Z jednání mimořádných 
okresních konferencí KSČ. Rudé právo. 30.6.1968, roč. 48, č. 179, s. 1,2 
NESG. Z projevu soudruha ALEXANDRA DUBČEKA : Na mimořádné obvodní 
konferenci KSČ v Praze 9. Rudé právo. 30.6.1968, roč. 48, č. 179, s. 1,2 
NESG. Co o nás píší druzí : Ohlas v zahraničním tisku na zrušení cenzury a další 
události. Rudé právo. 30.6.1968, roč. 48, č. 179, s. 4 
NESG. Sjednocovat síly strany k další aktivitě : Závěr mimořádných okresních 
ingerencí strany. Rudé právo. 1.7.1968, roč. 48, č. 180, s. 1,2 
IŠ. Zahraniční tisk o Československu : Bělehradská Borba o akci 2000 slov; Japonský 
list o dvou nebezpečích pro demokratizaci; Daily Telegraph: KSČ je v ofenzivě. Rudé 

právo. 2.7.1968, roč. 48, č. 181, s. 2 
ČTK. Stanovisko předsednictva ÚV KSS k výzvě Dva tisíce slov. Rudé právo. 

3.7.1968, roč. 48, č. 182, s. 1 
BLAŽEJ, D. Právo na názor. Rudé právo. 4.7.1968, roč. 48, č. 183, s. 3 
SMRKOVSKÝ, Josef. Jeden tisíc slov. Rudé právo. 5.7.1968, roč. 48, č. 184, s. 3 
ČTK. Vývoj v ČSSR vyvolává sympatie : Jugoslávský a bulharský tisk o „2000 
slovech“. Rudé právo. 5.7.1968, roč. 48, č. 184, s. 5 
PRO. Desetitisíce slov k Dvěma tisícům slov. Rudé právo. 6.7.1968, roč. 48, č. 185, s. 2 
ZPR. Ve znamení příprav sjezdu : Závěr mimořádných krajských konferencí. Rudé 

právo. 8.7.1968, roč. 48, č. 187, s. 1 
PRO. Co říkají lidé o prohlášení Dva tisíce slov : Ze stovek dopisů a rezolucí. Rudé 

právo. 8.7.1968, roč. 48, č. 187, s. 2 
IŠ. Krajské konference KSČ podpořily progresivní linii. Rudé právo. 10.7.1968, roč. 48, 
č. 189, s. 3 
ČTK-SO. Vzájemná poznávání jsou užitečná : Ministr Hájek se vrátil do ČSSR. Rudé 

právo. 11.7.1968, roč. 48, č. 190, s. 1 
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ČTK. Litěraturnaja gazeta o článku Dva tisíce slov. Rudé právo. 11.7.1968, roč. 48, č. 
190, s. 3 
ČTK. Sovětský list Pravda odsuzuje 2000 slov. Rudé právo. 12.7.1968, roč. 48, č. 191, 
s. 3 
IŠ. Vyznání a obavy přátel : Co o nás říkají ve světě. Rudé právo. 12.7.1968, roč. 48, č. 
191, s. 3 
ČTK. „Informace“ listu Neues Deutschland. Rudé právo. 14.7.1968, roč. 48, č. 193, s. 3 
NESG. Socialismus v ČSSR není ohrožen : … ale článek Trybuny ludu tvrdí opak. 
Rudé právo. 15.7.1968, roč. 48, č. 194, s. 3 
NESG. Komunistické hnutí je povinno podpořit vedení KSČ : Francouzští komunisté 
navrhují okamžitou schůzku evropských komunistických stran; Rezoluce IKS na 
podporu vývoje v ČSSR. Rudé právo. 18.7.1968, roč. 48, č. 197, s. 1,7 
NESG. Dopis pěti komunistických a dělnických stran ústřednímu výboru KSČ. Rudé 

právo. 19.7.1968, roč. 48, č. 198, s. 1 
NESG. Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických 
stran. Rudé právo. 19.7.1968, roč. 48, č. 198, s. 1,2 
NESG. Úvahy světového tisku po varšavské schůzce pěti. Rudé právo. 22.7.1968, roč. 
48, č. 201, s. 1,3 
ČTK. Ještě jednou o „2000 slovech“ : Článek skupiny sovětských kulturních 
pracovníků. Rudé právo. 24.7.1968, roč. 48, č. 203, s. 3 
NESG. Dohady před schůzkou čs. a sovětských představitelů : Válka nervů nepřispěje 
ke klidu; Komu poslouží jednostrannost. Rudé právo. 25.7.1968, roč. 48, č. 204, s. 3 
NESG. Světový tisk o jednání představitelů KSČ a KSSS. Rudé právo. 31.7.1968, roč. 
48, č. 210, s. 3 
 

Student: ročník 4, čísla 27 – 34, od 3. července do 21. srpna 1968 

 

KROUPA, Jiří. A. Indra a 2000 slov. Student. 10.7.1968, roč. 4, č. 28, s. 3 

KOVANDA, Karel. Bude v Praze studentská revolta. Student. 17.7.1968, roč. 4, č. 29, 

s. 1 

BORGES, Martin. Vývoj. Student. 24.7.1968, roč. 4, č. 30, s. 3 

FRKAL, Milan. Upozornění. Student. 31.7.1968, roč. 4, č. 31, s. 2 

KRAMER, Alexandr. Dva festivaly. Student. 21.8.1968, roč. 4, č. 34, s. 4,5 

 

Svobodné slovo: ročník 24, čísla 176 – 231, od 27. června do 21. srpna 1968 

 
NESG. „2000 slov“ v parlamentě : Vystoupení poslance gen. Kodaje; Slova našich 
poslanců. Svobodné slovo. 28.6.1968, roč. 24, č. 177, s. 1 
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JEN. Parlament a „2000 slov“ : Prohlášení vlády; Jednohlasný souhlas. Svobodné slovo. 

29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1 
ZČ. Vážné měření sil. Svobodné slovo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1 
NESG. Ohlasy na DVA TISÍCE : Z vyjádření Národní fronty; Stanovisko našich 
poslanců; Z dopisů redakci. Svobodné slovo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 1 
BY. Včera na obrazovce. Svobodné slovo. 29.6.1968, roč. 24, č. 178, s. 4 
NESG. 2000 slov ve světě : Zahraniční tisk a agentury o událostech kolem manifestu. 
Svobodné slovo. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 2 
DOBEŠ, Karel. Slovo ke dni. Svobodné slovo. 30.6.1968, roč. 24, č. 179, s. 3 
NESG. Spřátelený tisk o ČSSR. Svobodné slovo. 1.7.1968, roč. 24, č. 180, s. 2 
ČTK. Nejlepší pomocí ČSSR je nevměšování : „Borba“ k vývoji u nás. Svobodné slovo. 

2.7.1968, roč. 24, č. 181, s. 2 
DK. „Dva tisíce slov“ a ještě další : Z rezolucí a dopisů, které dostáváme. Svobodné 

slovo. 3.7.1968, roč. 24, č. 182, s. 1 
DK. „2000 slov“ – stále rušno : Z dalších rezolucí a dopisů, které jsme dostali. 
Svobodné slovo. 4.7.1968, roč. 24, č. 183, s. 3 
RD. Předsednictvo strany jednalo : Br. doc. inž. K. Löbl DrSc, náměstek ministra 
techniky. Svobodné slovo. 5.7.1968, roč. 24, č. 184, s. 1 
NESG. Sofijský autor ostře o 2000 slovech. Svobodné slovo. 5.7.1968, roč. 24, č. 184, 
s. 2 
RED. Dva tisíce a Tisíc slov. Svobodné slovo. 6.7.1968, roč. 24, č. 185 s. 1 
NESG. Manévry s manévry? : Náš dnešek stále na stránkách zahraničního tisku. 
Svobodné slovo. 6.7.1968, roč. 24, č. 185, s. 2 
KOŽÍK, František. Byl červen 68. Svobodné slovo. 7.7.1968, roč. 24, č. 186, s. 4 
DK. „Dva tisíce slov“ stále živých : Z dopisů a rezolucí, tentokrát z našeho prostředí. 
Svobodné slovo. 9.7.1968, roč. 24, č. 188, s. 1 
NESG. Kontrastní ohlasy : Zahraniční tisk o mimořádných konferencích KSČ. 
Svobodné slovo. 10.7.1968, roč. 24, č. 189, s. 2 
J. „Litgazeta“ útočí na dr. Kriegla. Svobodné slovo. 11.7.1968, roč. 24, č. 190, s. 2 
DOBEŠ, Karel. Slovo ke dni. Svobodné slovo. 12.7.1968, roč. 24, č. 191, s. 1 
HÁLA, Jan. Kdo brousí polemiky? Svobodné slovo. 12.7.1968, roč. 24, č. 191, s. 2 
NESG. Otevřený dopis S. Kodajovi. Svobodné slovo. 12.7.1968, roč. 24, č. 191, s. 5 
TŮMA, Ladislav. Slovo ke dni. Svobodné slovo. 13.7.1968, roč. 24, č. 192, s. 1 
ČTK. Otevřený útok z NDR : „Neues Deutschland“ zcela zkresleně, zato anonymně 
hodnotí výboj v Československu; Článek „Pravdy“ inspirací? Svobodné slovo. 

14.7.1968, roč. 24, č. 193, s. 2 
RD. Vědci: Diskutujme věcně. Svobodné slovo. 16.7.1968, roč. 24, č. 195, s. 1 
NESG. Pro rovnoprávnost a plnou suverenitu. Svobodné slovo. 17.7.1968, roč. 24, č. 
196, s. 1 
RS. Neutuchající zájem o ČSSR : Ohlasy zejména na varšavskou schůzku „pěti“. 
Svobodné slovo. 17.7.1968, roč. 24, č. 196, s. 2 
PRAŽÁK, J. Bukurešťské sympatie. Svobodné slovo. 17.7.1968, roč. 24, č. 196, s. 2 
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MEDVE, Josef. MAĎAŘI nám drží palce. Svobodné slovo. 18.7.1968, roč. 24, č. 197, 
s. 2 
NESG. V Moskvě o Varšavě : Italská KS pro konferenci evropských stran; Bonn odmítl 
článek „Neues Deutschland“; Dopis „pěti“ zveřejněn. Svobodné slovo. 18.7.1968, roč. 
24, č. 197, s. 2 
ČTK. STANOVISKO předsednictva ÚV KSČ. Svobodné slovo. 18.7.1968, roč. 24, ZV, 
s. 1,2 
NESG. Dopis pěti stran varšavské schůzky. Svobodné slovo. 18.7.1968, roč. 24, ZV, s. 
1,2 
ČTK. STANOVISKO předsednictva ÚV KSČ. Svobodné slovo. 19.7.1968, roč. 24, č. 
198 , s. 3,4 
NESG. Dopis pěti stran varšavské schůzky. Svobodné slovo. 19.7.1968, roč. 24, č. 198, 
s. 3,4 
LAKATOŠ, M. Jak dál? Svobodné slovo. 21.7.1968, roč. 24, č. 200, s. 1,2 
NESG. Úspěch pokrokových sil : Světový tisk k československému dnešku. Svobodné 

slovo. 22.7.1968, roč. 24, č. 201, s. 2 
NESG. Nadále nepochopení : List „Pravda“ je stanovisku předsednictva ÚV KSČ. 
Svobodné slovo. 23.7.1968, roč. 24, č. 202, s. 2 
HÁLA, Jan. Nestravitelné sousto. Svobodné slovo. 24.7.1968, roč. 24, č. 203, s. 2 
NESG. Svět hovoří o Československu : Vytrvalá podpora a sympatie z Bělehradu a 
Bukurešti; Polský tisk přináší výňatky z Dubčekova projevu; Žukovova nevybíravá 
slova na adresu našich novinářů; Berlinek Zeitung o „nevměšování“. Svobodné slovo. 

29.7.1968, roč. 24, č. 208, s. 2 
 

Zemědělské noviny: ročník 24, čísla 152 – 199, od 27. června do 21. srpna 1968 

 
NESG. DVA TISÍCE SLOV : která patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, 
umělcům a všem. Zemědělské noviny. 27.6.1968, roč. 24, č. 152, s. 1,2 
HA. Poslanci chválili sociální zákony : Byl schválen protinávrh zdravotního výboru NS; 
Interpelace posl. S. Kodaje k článku „Dva tisíce slov“. Zemědělské noviny. 28.6.1968, 
roč. 24, č. 153, s. 1,2 
NESG. Odpověď poslanci S. Kodajovi. Zemědělské noviny. 28.6.1968, roč. 24, č. 153, 
s. 2 
ZN. Spontánní vlna upřímných hlasů : Nejde o kontrarevoluci, jde o aktivizaci kladných 
sil. Zemědělské noviny. 29.6.1968, roč. 24, č. 154, s. 1,4 
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DVK. Na konci týdne. Zemědělské noviny. 29.6.1968, roč. 24, č. 154, s. 1,2 
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č. 156, s. 4 
ČTK. Jednání předsednictva SNR : Dnes odjíždí předseda NS na Slovensko; 
Stanovisko k článku „Dva tisíce slov“. Zemědělské noviny. 3.7.1968, roč. 24, č. 157, s. 1 
NESG. Názory na Dva tisíce slov. Zemědělské noviny. 3.7.1968, roč. 24, č. 157, s. 1 
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1,2 
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s. 1,2 
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24, č. 165, s. 2 
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BENŠOVÁ, Věra , PALACKÁ, Dagmar , VESELÁ, Drahomíra: Otevřený dopis I. 
Alexandrovovi : Odpověď na článek v sovětské Pravdě. Zemědělské noviny. 14.7.1968, 
roč. 24, č. 167, s. 2 
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ČTK. Delegace na Hradě. Zemědělské noviny. 20.7.1968, roč. 24, č. 172, s. 1 
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DVK-ZN. PRAVDA VŽDYCKY VÍTĚZÍ : Semknuti v přesvědčivé jednotě věříme. 
Zemědělské noviny. 28.7.1968, roč. 24, č. 179, s. 1 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Text manifestu 2000 slov 
 

2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem. 
Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly další špatné časy s 

událostmi, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina 
národa program socialismu. Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. 
Nevadilo by tolik, že neměli dost státnických zkušeností, věcných znalostí ani 
filosofického vzdělání, kdyby aspoň byli měli víc obyčejné moudrosti a slušnosti, aby 
uměli vyslechnout mínění druhých a připustili své postupné vystřídání schopnějšími. 

Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně ji 
vyměňovala za úřady, až je dostala všechny a nic jiného už neměla. Musíme to tak říci a 
vědí to i ti komunisté mezi námi, jejichž zklamání nad výsledky je tak veliké jako 
zklamání ostatních. Chybná linie vedení změnila stranu z politické strany a ideového 
svazku v mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, 
vypočítavé zbabělce a lidi se špatným svědomím. Jejich příliv zapůsobil na povahu i 
chování strany; která nebyla uvnitř zařízena tak, aby v ní bez ostudných příhod mohli 
nabývat vlivu pořádní lidé, kteří by ji plynule proměňovali, tak aby se stále hodila do 
moderního světa. Mnozí komunisté proti tomuto úpadku bojovali, ale nepodařilo se jim 
zabránit ničemu z toho, co se stalo. 

Poměry v komunistické straně byly modelem i příčinou stejných poměrů ve 
státě. Její spojení se státem vedlo k tomu, že ztratila výhodu odstupu od výkonné moci. 
Činnost státu a hospodářských organizací neměla kritiku. Parlament se odnaučil 
rokovat, vláda vládnout a ředitelé řídit. Volby neměly význam, zákony ztratily váhu. 
Nemohli jsme důvěřovat svým zástupcům v žádném výboru, a když jsme mohli, nedalo 
se po nich zas nic chtít, protože nemohli ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, že 
jsme už téměř nemohli důvěřovat ani jeden druhému. Osobní i kolektivní čest upadla. S 
poctivostí se nikam nedošlo a o nějakém oceňování podle schopností darmo mluvit. 
Proto většina lidí ztratila zájem o obecné věci a starala se jen o sebe a o peníze, přičemž 
ke špatnosti poměrů patří i to, že ani na ty peníze není dnes spolehnutí. Pokazily se 
vztahy mezi lidmi, ztratila se radost z práce, zkrátka přišly na národ časy, které ohrozily 
jeho duševní zdraví i charakter. 

Za dnešní stav odpovídáme všichni, více však komunisté mezi námi, ale hlavní 
odpovědnost mají ti, kdo byli součástí či nástrojem nekontrolované moci. Byla to moc 
umíněné skupiny rozprostřená pomocí stranického aparátu z Prahy do každého okresu a 
obce. Tento aparát rozhodoval, co kdo smí a nesmí dělat, on řídil družstevníkům 
družstva, dělníkům závody a občanům národní výbory. Žádná organizace nepatřila ve 
skutečnosti svým členům, ani komunistická. Hlavní vinou a největším klamem těchto 
vládců je, že svou zvůli vydávali za vůli dělnictva. Kdybychom tomu klamu chtěli věřit, 
museli bychom dnes dávat za vinu dělníkům úpadek našeho hospodářství, zločiny na 
nevinných lidech, zavedení cenzury, která zabránila, aby se o tom všem psalo, dělníci 
by byli vinni chybnými investicemi, ztrátami obchodu, nedostatkem bytů. Nikdo 
rozumný samozřejmě v takovou vinu dělnictva neuvěří. Všichni víme, zejména to ví 
každý dělník, že dělnictvo prakticky nerozhodovalo v ničem. Dělnické funkcionáře 
dával odhlasovat někdo jiný. Zatímco se mnozí dělníci domnívali, že vládnou, vládla 
jejich jménem zvlášť vychovávaná vrstva funkcionářů stranického a státního aparátu. Ti 
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fakticky zaujali místo svržené třídy a sami se stali novou vrchností. Spravedlivě však 
řekněme, že někteří z nich si tuto špatnou hru dějin dávno uvědomili. Poznáme je dnes 
podle toho, že odčiňují křivdy, napravují chyby, vracejí rozhodování členstvu a 
občanstvu, omezují pravomoc i početní stav úřednického aparátu. Jsou s námi proti 
zaostalým názorům v členstvu strany. Ale velká část funkcionářstva se brání změnám a 
má dosud váhu! Má pořád ještě v ruce mocenské prostředky, zvláště na okresech a v 
obcích, kde jich může užívat, skrytě a nežalovatelně. 

Od začátku letošního roku jsme v obrodném procesu demokratizace. Začal v 
komunistické straně. Musíme to říci a vědí to i ti nekomunisté mezi námi, kteří odsud už 
nic dobrého nečekali. Je ovšem třeba dodat, že tento proces ani nemohl jinde začít. 
Vždyť jenom komunisté mohli po celých dvacet let žít jakýmsi politickým životem, jen 
komunistická kritika byla u věcí, kde se dělaly, jen opozice v komunistické straně měla 
tu výsadu, že byla v doteku s protivníkem. Iniciativa a úsilí demokratických komunistů 
je proto jen splátkou na dluh, který celá strana má u nekomunistů, jež udržovala v 
nerovnoprávném postavení. Komunistické straně nepatří tedy žádný dík; patří jí snad 
přiznat, že se poctivě snaží využít poslední příležitosti k záchraně své i národní cti. 
Obrodný proces nepřichází s ničím příliš novým. Přináší myšlenky a náměty, z nichž 
mnohé jsou starší než omyly našeho socialismu a jiné vznikaly pod povrchem 
viditelného dění, měly být dávno vysloveny, byly však potlačovány. Nemějme iluzi, že 
tyto myšlenky vítězí teď silou pravdy. O jejich vítězství rozhodla spíš slabost starého 
vedení, které se zřejmě napřed muselo unavit dvacetiletým vládnutím, v němž mu nikdo 
nebránil. Zřejmě musely do plné formy dozrát všechny vadné prvky skryté už v 
základech a ideologii tohoto systému. Nepřeceňujme proto význam kritiky z řad 
spisovatelů a studentů. Zdrojem společenských změn je hospodářství. Správné slovo má 
svůj význam, jen když je řečeno za poměrů, které jsou už správně opracovány. Správně 
opracované poměry - tím se u nás, bohužel, musí rozumět naše celková chudoba a úplný 
rozpad starého systému vládnutí, kdy se v klidu a míru na náš účet zkompromitovali 
politikové jistého typu. Pravda tedy nevítězí, pravda prostě zbývá, když se všecko 
ostatní prošustruje! Není tudíž důvodu k národní vítězoslávě, je pouze důvod k nové 
naději. 
 Obracíme se na vás v tomto okamžiku naděje, která je však pořád ohrožena. 
Trvala několik měsíců, než mnozí z nás uvěřili, že mohou promluvit, mnozí však nevěří 
ani teď. Ale promluvili jsme už tak a tolik se odkryli, že svůj úmysl zlidštit tento režim 
musíme jedině dokončit. Jinak by odplata starých sil byla krutá. Obracíme se hlavně na 
ty, kdo zatím jen čekali: Čas, který nastává, bude rozhodující pro mnoho let. 

Čas, který nastává, je léto s prázdninami a dovolenými, kdy se nám po starém 
zvyku bude chtít všeho nechat. Vsaďme se však, že naši milí odpůrci si nedopřejí 
letního oddechu, budou mobilizovat své zavázané lidi a budou si už teď chtít zařídit 
klidné svátky vánoční! Dávejme tedy pozor, co se bude dít, snažme se tomu porozumět 
a odpovídat. Vzdejme se nemožného požadavku, aby nám vždycky někdo vyšší podal k 
věcem jediný výklad a jediný prostý závěr. Každý si bude muset udělat své závěry, na 
svou odpovědnost. Společné shodné závěry je možno najít jen v diskusi, k níž je nutná 
svoboda slova, která je vlastně jedinou naší demokratickou vymožeností letošního roku. 

Do příštích dnů však musíme jít také s vlastní iniciativou a vlastními 
rozhodnutími. 

Především budeme odporovat názorům, kdyby se vyskytly, že je možné dělat 
nějakou demokratickou obrodu bez komunistů, popřípadě proti nim. Bylo by to 
nespravedlivé, ale také nerozumné. Komunisté mají vybudované organizace, v těch je 
třeba podpořit pokrokové křídlo. Mají zkušené funkcionáře, mají konečně pořád v ruce 
rozhodující páky a tlačítka. Před veřejností však stojí jejich Akční program, který je 



Bakalářská práce   Manifest „2000 slov“ a následná odezva v českých tištěných  médiích 
  

 107  

také programem prvního vyrovnání největší nerovnosti, a nikdo jiný nemá žádný stejně 
konkrétní program. Je třeba požadovat, aby se svými místními akčními programy přišli 
před veřejnost v každém okrese a v každé obci: Tu náhle půjde o velmi obyčejné a 
dávno čekané správné činy. KSČ se připravuje na sjezd, který zvolí nový ústřední 
výbor. Žádejme, aby byl lepší než ten dnešní. Říká-li dnes komunistická strana, že své 
vedoucí postavení napříště chce opírat o důvěru občanů a ne o násilí, věřme tomu potud, 
pokud můžeme věřit lidem, které už teď posílá jako delegáty na okresní a krajské 
konference. 

V poslední době jsou lidé zneklidněni, že se postup demokratizace zastavil. 
Tento pocit je zčásti projevem únavy ze vzrušeného dění, zčásti odpovídá faktu: minula 
sezóna překvapivých odhalení, vysokých demisí a opájivých projevů nebývalé slovní 
smělosti. Zápas sil se však jen poněkud skryl, bojuje se o obsah a znění zákonů, o 
rozsah praktických opatření. Krom toho novým lidem, ministrům, prokurátorům, 
předsedům a tajemníkům, musíme popřát čas na práci. Mají právo na tento čas, aby se 
mohli buďto osvědčit, nebo znemožnit. Krom toho v centrálních politických orgánech 
nelze dnes čekat víc. Stejně projevily nechtě podivuhodné ctnosti. 

Praktická kvalita příští demokracie závisí na tom, co se stane s podniky a v 
podnicích. Při všech našich diskusích nakonec nás mají v rukou hospodáři. Dobré 
hospodáře je třeba hledat a prosazovat. Je pravda, že všichni jsme ve srovnání s 
rozvinutými zeměmi špatně placeni a někteří ještě hůř. Můžeme žádat víc peněz - které 
lze natisknout a tím znehodnotit. Žádejme však spíše ředitele a předsedy, aby nám 
vyložili, co a za kolik chtějí vyrábět, komu a zač prodávat, kolik se vydělá, co z toho se 
vloží do modernizace výroby a co je možno rozdělit. Pod zdánlivě nudnými titulky běží 
v novinách odraz velmi tvrdého boje o demokracii nebo koryta. Do toho mohou dělníci 
jakožto podnikatelé zasáhnout tím, koho zvolí do podnikatelských správ a podnikových 
rad. Jakožto zaměstnanci mohou pro sebe udělat nejlíp, když si za své zástupce zvolí do 
odborových orgánů své přirozené vůdce, schopné a čestné lidi bez ohledu na stranickou 
příslušnost. 

Jestliže nelze v této době čekat od nynějších centrálních politických orgánů víc, 
je třeba dosáhnout více v okresech a obcích. Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své 
moci, poškodili veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě. Je třeba vynalézat 
způsoby, jak je přimět k odchodu. Například: veřejná kritika, rezoluce, demonstrace, 
demonstrační pracovní brigády, sbírka na dary pro ně do důchodu, stávka, bojkot jejich 
dveří. Odmítat však způsoby nezákonné, neslušné a hrubé, jelikož by jich využili k 
ovlivňování Alexandra Dubčeka. Náš odpor k psaní hrubých dopisů musí být tak 
všeobecný, aby každý takový dopis, který ještě dostanou, bylo možno považovat za 
dopis, který si dali poslat sami. Oživujme činnost Národní fronty. Požadujeme veřejná 
zasedání národních výborů. K otázkám, které nechceme nikdo znát, ustavujeme vlastní 
občanské výbory a komise. Je to prosté: sejde se několik lidí, zvolí předsedu, vedou 
řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout. Okresní a místní 
tisk, který většinou zdegeneroval na úřední troubu, proměňujme v tribunu všech 
kladných politických sil, žádejme ustavení redakčních rad ze zástupců Národní fronty 
nebo zakládejme jiné noviny. Ustavujme výbory na obranu svobody slova. Organizujme 
při svých shromážděních vlastní pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné zprávy, 
ověřujme si je, vysílejme delegace na kompetentní místa, jejich odpovědi zveřejňujme 
třeba na vratech. Podporujme orgány bezpečnosti, když stíhají skutečnou trestnou 
činnost, naší snahou není způsobit bezvládí a stav všeobecné nejistoty. Vyhýbejme se 
sousedským hádkám, neožírejme se v politických souvislostech. Prozrazujme fízly. 

Oživený letní pohyb po celé republice vyvolá zájem o uspořádání státoprávního 
vztahu mezi Čechy a Slováky. Považujeme federalizaci za způsob řešení národnostní 
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otázky, jinak je to jen jedno z významných opatření k demokratizaci poměrů. Toto 
opatření samo o sobě nemusí ani Slovákům přinést lepší život. Režim - v českých 
zemích zvlášť a na Slovensku zvlášť - se tím ještě neřeší. Vláda stranicko-státní 
byrokracie může trvat, na Slovensku dokonce o to líp, že jako „vybojovala větší 
svobodu“. 

Veliké znepokojení v poslední době pochází z možnosti, že by do našeho vývoje 
zasáhly zahraniční síly. Tváří v tvář všem přesilám můžeme jedině trvat slušně na svém 
a nezačínat si. Své vládě můžeme dát najevo, že za ní budeme stát třeba se zbraní, 
pokud bude dělat to; k čemu jí dáme mandát, a své spojence můžeme ujistit, že 
spojenecké, přátelské a obchodní smlouvy dodržíme: Naše podrážděné výtky a 
neargumentovaná podezření musí jen ztěžovat postavení naší vlády, aniž nám pomohou. 
Rovnoprávné vztahy si beztak můžeme zajistit jedině tím, že zkvalitníme své vnitřní 
poměry a dovedeme obrodný proces tak daleko, že jednou ve volbách si zvolíme 
státníky, kteří budou mít tolik statečnosti, cti i politického umu, aby takové vztahy 
ustavili a udrželi. To je ostatně problém naprosto všech vlád všech menších států světa! 

Letošního jara vrátila se nám znovu jako po válce velká příležitost. Máme znovu 
možnost vzít do rukou naši společnou věc, která má pracovní název socialismus, a dát jí 
tvar, který by lépe odpovídal naší kdysi dobré pověsti i poměrně dobrému mínění, jež 
jsme o sobě původně měli. Toto jaro právě skončilo a už se nevrátí. V zimě se všecko 
dovíme. Tím končí toto naše prohlášení k dělníkům, zemědělcům, úředníkům, 
umělcům, vědcům, technikům a všem. Napsáno bylo z podnětu vědců. 

 
Zdroj: www.ludvikvaculik.cz  
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Příloha č. 2: Životopis Ludvíka Vaculíka – z „Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. 
století“  – heslo Jiří Peňás 
 
 (* 23. 7. 1926 Brumov u Valašských Klobouk) - český prozaik, fejetonista a publicista 

Autorská osobnost L. Vaculíka, syna tesaře, absolventa pracovních kursů firmy 
Baťa ve Zlíně (1941-43) a studií na Vysoké škole politické a sociální (1950), upoutala 
čtenářskou pozornost v 60. letech svou výraznou, sociálně kritickou publicistikou. 
Nejprve (od roku 1959) pracoval v rozhlase, poté (roku 1965) nastoupil do redakce 
Listu, nejvýznamnějšího periodika reformátorské inteligence. To již měl za sebou i 
prozaické začátky: době poplatnou novelu Na farmě mládeže (1958) a román z prostředí 
učňovského internátu Rušný dům (1963). Pravým vstupem do literatury se však stala 
stylisticky exponovaná a politicky nekonformní novela, čerpající z osudu autorova otce, 
Sekyra (1966), v níž ztvárnil téma zneužití idealismu ve jménu uzurpování moci. Tento 
román spolu s Kunderovým Žertem označil Václav Černý za román téměř 
velký.Výrazné bylo Vaculíkovo angažování v období pražského jara. Již na IV. sjezdu 
Čs. spisovatelů (červen 1967) prohlásil, že za dvacet let nebyla u nás vyřešena žádná 
lidská otázka, načež byl vyloučen z KSČ. V červnu 1968 uveřejnil v Literárních 
novinách provolání Dva tisíce slov, kde brilantně analyzoval totalitní vládu KSČ a 
vyzval k aktivitě zdola, jež by nahrazovala diktaturu demokracií. Nastupující 
normalizace označila Dva tisíce slov za vrchol kontrarevoluce a jejich autor se stal 
jednou z nejpronásledovanějších spisovatelských osobností. 

Hororová próza Morčata v roce 1969 již nemohla doma vyjít (Toronto, 1977) a 
Vaculík se začal velmi intenzívně podílet na šíření neoficiální literatury. Od počátku 70. 
let řídil samizdatovou edici Petlice, v níž vyšlo několik stovek titulů domácích 
zakázaných autorů. Od roku 1975 se znovu vrátil k psaní fejetonů (po zákazu Listů je na 
přelomu 60. a 70. let psal krátce do Filmových a televizních novin; knižně vyšly 1991 
pod titulem Stará dáma se baví). Každý měsíc napsal nový fejeton; v nich po svém 
navázal na tradici Nerudovu a Čapkovu. V. Havel o nich napsal: je to jakýsi nový a 
zcela osobitý útvar, v němž jsou nejrůznější obecné reflexe, konkrétní dojmy, postřehy, 
aktuality a osobní zkušenosti přetaveny a velmi zvláštně a dovedně zkomponovány do 
určitých uměleckých mikrostruktur, jejichž účinek mnohostranně přesahuje rámec toho, 
co je běžně od fejetonu očekáváno. Po roce 1989 vyšly ve dvou sbornících: Jaro je tady 
a Srpnový rok. 

Po vzniku Charty 77, k jejímž zakládajícím členům Vaculík patřil, byl vystaven 
masívnímu tlaku Státní bezpečnosti. Od 22. ledna 1979 do 2. února 1980 si Vaculík 
zapisoval materiál pro svou nejvýznamnější prózu, knihu "deníkové fikce" Český snář 
(Toronto, 1983, Brno 1990). Tento neobyčejně členitý text, v němž se autor maximálně 
zpřítomňuje a přitom stále klade otázku o své totožnosti, je jedním z nejplastičtějších 
svědectví o lidském údělu v totalitních Čechách. Kontroverzní ohlasy na svou knihu 
shromáždil ve sborníku Hlasy nad rukopisem Českého snáře. Také jeho kniha z roku 
1993 Jak se dělá chlapec je složena z deníkových záznamů, jeho záběr je však výrazně 
intimnější. 

Vaculík představuje i po společenské změně v roce 1989 mnohdy nepohodlný a 
proti obecným civilizačním tendencím se vzpírající hlas. Vždy ho však charakterizuje 
myšlenková břitkost, celistvost úsudku a mimořádný jazykový dar. 
 
 Zdroj: www.ludvikvaculik.cz  
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Příloha č. 3: Text návrhu k vyloučení z KSČ v roce 1967 

 
Příloha k usnesení předsednictva ÚV KSČ z 19. září 1967 
(Státní ústřední archiv, fond 02/1, sv. 44, arch. j. 45) 
Ludvík V A C U L Í K 
--------------------------- 
narozen 23.7.1926 v Brumově, okres Gottwaldov 

 

Pochází z dělnické rodiny. Otec tesař, za buržoazní republiky organizován v sociální 
demokracii, po roce 1945 v KSČ. Vaculík po zakončení 4 tříd měšťanské školy 
nastoupil k firmě Baťa Zlín, kde se vyučil obuvníkem a současně absolvoval dvouletou 
obchodní školu (1941 - 1946). Poté začal studovat Vysokou školu politických a 
sociálních věd v Praze, zprvu internátně, později při zaměstnání. Pracoval jako 
vychovatel učňů Bavlnářských závodů v Benešově n. Pl., odkud byl pro rozpory 
propuštěn a nastoupil jako vychovatel učňů ČKD Praha (1949 - 1951). 

Přibližně od této doby začal být literárně činný. Pracoval v nakladatelství Rudého práva, 
v Československém rozhlase, Literárních novinách. Jeho práce v rozhlase byla oceněna 
udělením vyznamenání "Za vynikající práci". Mino publicistiku napsal dva romány 
(Rušný dům, Sekyra). Nyní je na tvůrčí dovolené. 

Ludvík Vaculík je svérázný a hloubavý typ člověka, značně kritický, otevřený, s 
výraznými prvky individualismu. Např. v přihlášce za člena strany uvedl: "Podepsal 
jsem, že souhlasím se zásadami komunismu, ovšem jak těmto zásadám rozumím. Není 
vyloučeno, že jim někdy budu rozumět lépe nebo jinak... Nenávidím agitaci, 
jednostrannost, fanatismus jakéhokoliv druhu. Nadevšechno je mi svoboda a pokud 
nebude ohrožovat svobodu jiných, nevzdám se jí nikde a nikdy." 

Pro svoje povahové vlastnosti přicházel Ludvík Vaculík na svých pracovištích občas do 
konfliktů. Pod vlivem toho i nezdravého prostředí mezi některými intelektuály v 
posledních letech dostal se Vaculík mimo ideový vliv strany, propadl depresi, nevidí 
perspektivy socialismu, jeho názory jsou silně prolnuty prvky anarchismu. V článku 
Literárních novin (17.6.1967) "Slovo má Ludvík Vaculík" se plně odráží tento záporný 
Vaculíkův vývoj. 

Celý článek je prodchnut depresívním hodnocením našeho vývoje od roku 1945, ze 
kterého nevidí žádných východisek. Svědčí o tom takové myšlenky, jako, že někdo a 
něco pořád potřebuje, aby lidé byli co nejbezcharakternější a nejpodlejší. Všechny 
reformy se prosazují násilím, dekretem; na stranických schůzích se místo boje za 
ušlechtilost a filosofování řešily věci přízemní a k tomu ne vždy rovně; moc na vesnici 
se stává záležitostí méně charakterních a méně kvalitních lidí, jeden trouba s tupým 
ksichtem přetrumfne v každé obecní politice deset ušlechtilých, inteligentních lidí. 

Stejné názory, ještě v ostřejší formě, zazněly ve Vaculíkově vystoupení na IV. sjezdu 
Svazu československých spisovatelů. 

Vystoupení Ludvíka Vaculíka na stranické skupině a zejména na IV. sjezdu SČSS, 
jakož i jeho články v tisku potvrzují, že se svým myšlením a skutky rozešel s 
programem a ideologií Komunistické strany Československa. 
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Jeho vystoupení na sjezdu spisovatelů je v rozporu s obsahem dopisu předsednictva ÚV 
KSČ a závěry stranické skupiny sjezdu, která zavazovala všechny účastníky komunisty 
k pozitivnímu řešení otázek dalšího rozvoje čs. literatury v duchu rezoluce XIII. sjezdu 
o kultuře; nese význačný podíl viny na vytvoření nezdravé atmosféry, v níž došlo k 
pokusu o politické zneužití sjezdu. 

Ludvík Vaculík ve svém vystoupení na sjezdu ostře napadá otázku moci. I když se snaží 
tvrdit, že jde o moc v obecném smyslu, je zřejmé, že mu jde o kritiku moci 
socialistického státu. Zcela přehlíží zneužívání moci v kapitalistických státech i             
v bývalé buržoazní čs. republice, aby tím ostřeji napadl moc 
v socialistickém Československu, úlohu vlády, Národního shromáždění a strany. 

Marxismus-leninismus nepopírá, ale naopak zdůrazňuje význam politické moci 
proletariátu jako základní předpoklad pro uskutečnění hlubokých změn ve vývoji 
společnosti. Vaculík v rozporu s tímto pojetím staví moc socialistického státu do 
antagonistického rozporu s pracujícími. Odmítá jednotu zájmů pracujících a jejich 
vlády, tvrdí, že jde o vztah vládnoucích a ovládaných. Hrubě napadá náš demokratický 
systém tvrzením, že u nás jde o vládu uzavřených loží, která se přeměňuje v dynastii; ta 
se nepotřebuje ucházet o ničí oporu, opírá se sama o sebe. Z tohoto zorného úhlu napadá 
i naši ústavu a Národní shromáždění jako produkt vládnoucí dynastie a volá po revizi 
ústavy. 

Charakteristické je, že Ludvíku Vaculíkovi nejvíce překáží ta ustanovení, v nichž ústava 
zakotvuje principy socialistické moci. Je tomu např. u článku 16 ústavy, který 
zakotvuje, že výchova, vzdělání a kulturní politika je vedena v duchu vědeckého 
světového názoru, marxismu-leninismu. Podobně je tomu u článku 28 ústavy, kde 
Ludvíku Vaculíkovi vadí formulace: "v souladu se zájmy pracujících je všem občanům 
zaručena svoboda..." a navrhuje úvodní část revidovat - vypustit. 

Hrubě napadá naše zřízení a uráží statisíce funkcionářů ve státních, stranických i 
společenských orgánech tvrzením, že moc se opírá o lidi bažící po moci, poslušné, 
špatné, toužící po prospěchu. Aby takovými byli, k tomu je nutí používání různých 
prostředků - tělesná a duševní pokušení, pohrůžky utrpením, navádění, uvádění do 
kompromitujících situací, používáni udavačů, uvrhování člověka do neoprávněných 
podezření atd. 

Útoky L. Vaculíka proti socialistickému zřízení jsou v celé šíři i útokem proti straně, její 
ideologii i politické praxi. Napadá základní stranické principy, jako je vedoucí úloha 
strany, postavení a úloha dělnické třídy ve společnosti, kádrová politika a další. 

Vystoupení Ludvíka Vaculíka je charakteristické nejen útoky vedenými z 
protistranických a protisocialistických pozic, ale i přímou výzvou k odboji. V rozporu s 
fakty tvrdí, že u nás nebyla rozřešena ani jedna lidská otázka; a co lidé u nás dobrého 
udělali, bylo na vládnoucích kruzích doslova vyvzdorováno. Pateticky volá, že moc 
ustupuje jen tam, kde vidí a slyší příliš silný odpor. Žádá sjezd, aby byla vyžádána 
expertíza ČSAV k ústavě, aby Svaz spisovatelů dal podnět k změně ústavy, aby 
spisovatelé navštěvovali volební schůze a zavazovali poslance k podpoře změny ústavy. 
Vyzývá účastníky sjezdu, aby se nevzdávali dynastii, aby bylo ze stanoviska sjezdu 
vyškrtnuto vše, co čiší poddanstvím, aby každý vystoupil a vyjádřil se (k moci), jinak 
budou poddanými. 

Pojetí moci, socialistického státu, politické strany dělnické třídy, tříd a úlohy mas tak, 
jak je vyjádřil Ludvík Vaculík na IV. sjezdu SČSS, nemají nic společného s učením 
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marxismu-leninismu; jsou směsí idealismu a anarchismu, odrazem působení buržoazní 
ideologie vnášené k nám zvenčí a cílevědomě šířené, zejména v řadách inteligence. 
Ukazuje se, že Ludvík Vaculík nepochopil nebo nechce pochopit nic z dosavadního 
vývoje socialistické společnosti, ztratil zcela spojení se stranou a socialismem a 
vystupuje proti nim. 
Proto se navrhuje vyloučit Ludvíka Vaculíka z Komunistické strany Československa. 
  
 Zdroj: www.ludvikvaculik.cz 
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Příloha č. 4: Seznam signatářů otištěný v Literárních listech 27.6.1968 a 19.7.1968 
 
Seznam signatářů otištěný v Literárních listech 27.6.1968 (Literární listy, č. 18, 
27.6.1968, str. 3): 
Beno Blachut, člen opery Národního divadla Praha, MUDr. Jan Brod, DrSc., ředitel 
ústavu pro choroby oběhu krevního Praha, Marie Buzková, ošetřovatelka prasnic, 
Chotěbuz, Bohumil Bydžovský, akademik, matematik, Dr. Jiří Cvekl, filosof, Věra 
Čáslavská, olympijská vítězka, Zdeněk Čechrák, dělník ČKD, Zdeněk Fiala, technik 
ČKD, Milan Hanuš, dělník ČKD, Ing. Jiří Hanzelka, spisovatel, MUDr. Miroslav 
Holub, vědecký pracovník mikrobiologického ústavu ČSAV, Zdeněk Holec, dělník 
ČKD, Rudolf Hrušínský, herec a režisér, Dušan Hrůza, dělník ČKD, Jan Chocena, 
soukromý rolník, Chotěbuz, Jaromil Jireš, filmový režisér, MUDr. Vilo Jurkovič, 
DrSc., přednosta II. Interní kliniky lékařské fakulty KU Hradec Králové, MUDr. Věra 
Kadlecová, přednosta oční kliniky fakultní nemocnice KU v Praze, Dr. A. Knop, 
pedagogický institut v Ostravě, Karel Kosík, filosof, Jaromír Koutek, akademik a 
geolog, Otomar Krejča, režisér, MUDr. Jiří Král, DrSc., přednosta ústavu 
tělovýchovného lékařství v Praze, Ing. Miroslav Král, CSc., Vysoká škola politická 
ÚV KSČ, Karel Krautgartner, dirigent Tanečního orchestru Čs. rozhlasu, MUDr. 
Vladislav Kruta, DrSc., přednosta fyziologického ústavu university J. E. Purkyně 
Brno, Vilém Laufberger, přednosta laboratoře grafických vyšetřovacích metod v Praze, 
MUDr. Pavel Lukl, přednosta interní kliniky Palackého university v Olomouci, JUDr. 
Božena Pátková, advokátka, Praha, Ing. Emil Petýrek, ředitel Hornického ústavu 
ČSAV, Zuzana Marysová, Státní statek Chotěbuz, Jiří Menzel, režisér, Vladimír 
Mostecký, technik ČKD, Josef Neveršil, dělník ČKD, Jaroslav Nemec, dělník ČKD, 
Yvonne Přenosilová, zpěvačka, MUDr. Otakar Poupa, DrSc., vedoucí 3. odd. 
fyziologického ústavu ČSAV v Praze, MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., přednosta 
chirurgické kliniky fakultní nemocnice, Hradec Králové, Alfréd Radok, režisér, Emil 
Radok, filmový režisér, Jiří Raška, olympijský vítěz, Jaroslav Seifert, básník, MUDr. 
V. Sekla, DrSc., přednosta biologického ústavu KU v Praze, Zdeněk Servít, DrSc., 
ředitel Fyziologického ústavu ČSAV v Praze, Ing. Jiří Sláma, CSc., Výzkumný ústav 
ekonomiky průmyslu a stavebnictví v Praze, MUDr. Oldřich Starý, DrSc., rektor 
Karlovy univerzity v Praze, Jiří Snížek, technik ČKD, Jiří Suchý, herec, MUDr. 
Mojmír Ševčík, krajský traumatolog Severomoravského kraje, Ostrava, Jiří Šlitr, 
hudební skladatel, Karel Šilha, dělník ČKD, Václav Šroub, dělník ČKD, Jan 
Švankmajer, filmový režisér, PhDr. Ladislav Tondl, DrSc., Kabinet teorie a 
metodologie vědy ČSAV v Praze, Jiří Trnka, režisér a výtvarník, Marie Tomášová, 
herečka, Josef Topol, spisovatel, Jan Tříska, herec, Ludvík Vaculík, novinář a 
spisovatel, Karel Vojíř, dělník ČKD, MUDr. Jan Vanýsek, DrSc., prorektor 
Purkyňovy univerzity v Brně, MUDr. V. Vejdovský, DrSc., přednosta oční kliniky 
Palackého university v Olomouci, MUDr. Jiří Velemínský, krajský internista 
Severomoravského kraje Ostrava, Viktor Vörös, dělník ČKD, Jan Werich, národní 
umělec, Otto Wichterle, ředitel ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze, 
Jaroslav Vojta, člen činohry Národního divadla, Emil Zátopek, olympijský vítěz, 
Dana Zátopová, olympijská vítězka, Ing. Jindřich Zogata, agronom, Karviná 

Seznam signatářů otištěný v Literárních listech 19.7.1968 (Literární listy, zvláštní 
vydání, 19.7.1968, str. 1): 

Fedor Cádra, Lumír Čivný, Miloš Fiala, Hermína Franková, Jiří Gočár, Karel 
Gott, MUDr. Arnošt Gutmann, Miroslav Liďák (Haďák), Josef Hiršal, Zdeněk 
Chotětovský, Dr. O. Janota, Iva Janžurová, Jiřina Jirásková, Milan Jungmann, 
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Jan Kačer, Karel Kachyňa, Vlado Kašpar, předseda ÚV ČSN, Pavel Kohout, 
Tomáš Kosta, Ivan Klíma, Jan Kotík, Ivan Kříž, Milan Kundera, J. S. Kupka, A. J. 
Lihem, Sergej Machonin, Václav Mareš, Jiří Moravec, architekt, Drahomíra 
Novotná, Jiří Novotný, architekt, Pavel Nauman, Ludvík Pacovský, tajemník FITES, 
František Pavlíček, MUDr. Boh. Peleška, Dušan Pokorný, Jan Procházka, Jaroslav 
Putík, Dr. Dušan Ruppeldt, Jiří Schmidt, Jindřiška Smetanová, Karel Šiktanc, 
Josef Škvorecký, Prof. O. Šmahel, Jiří Štaidl, Martin Vaculík, Dr. Zdeněk Váhala, 
Ludvík Veselý, Felix Vodička, Hela Volanská, František Vrba 

 
 Zdroj: www.totalita.cz  
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Příloha č. 5: Text stanovisko předsednictva ÚV KSČ k prohlášení „Dva tisíce slov“ 
 

Předsednictvo ÚV KSČ posoudilo na své schůzi dne 27. června text prohlášení, 
které pod titulkem Dva tisíce slov uveřejnily Literární listy a deníky Práce, Zemědělské 
noviny a Mladá fronta. Předsednictvo ÚV KSČ zaujalo k tomuto textu následující 
jednomyslný postoj: 

Nezávisle na tom, jaké záměry sledovali autoři prohlášení a ti, kteří se svými 
podpisy k němu připojili - a nemáme důvodu pochybovat o jejich dobrých úmyslech - je 
zveřejnění tohoto textu aktem, který by ve svých objektivních důsledcích mohl 
neobyčejně ztížit, ba dokonce ohrozit další rozvoj Akčního programu KSČ, politiky 
Národní fronty i vlády naší republiky. 

Prohlášení neobsahuje žádné nové pozitivní myšlenky, které by nebyly již 
zakotveny buď v Akčním programu KSČ, nebo v programovém prohlášení vlády či v 
prohlášení hlavních politických složek Národní fronty z 15. června a na jejichž realizaci 
se již z iniciativy nového vedení strany a z iniciativy vlády usilovně pracuje. Zároveň 
však je prohlášení  naplněno projevy nedůvěry jak v čestnost politiky nového vedení 
KSČ, tak i Národní fronty a vrcholných orgánů státu. 

Právě ve dnech, kdy se zákonodárně zakotvily tak významné zásady Akčního 
programu KSČ, jako je zrušení cenzury a zákon o soudních rehabilitacích, v době, kdy 
vláda spolu s ROH dala podnět k rozvoji demokratických orgánů správy v našich 
podnicích, kdy na zlepšení sociálních zabezpečení vynaložil stát dalších 2,5 miliardy 
korun, kdy je už veřejně známo, že se připravují další významná opatření, jako zákon o 
spolčovací a shromažďovací svobodě, ústavní zákon o federativním uspořádání 
republiky a volba prozatímní České národní rady, v době, kdy Komunistická strana 
Československa urychleně připravuje mimořádný XIV. sjezd, aby nová politika byla 
zakotvena v závazné linii sjezdu a aby tomu odpovídalo i složení nového ústředního 
výboru strany - v této době, kdy strana skutky dokazuje, že drží své slovo, vidí autor 
prohlášení jako důvod zneklidnění to, že prý „se postup demokratizace zastavil“. 

Návod, který je v prohlášení doporučován k tomu, aby se „postup 
demokratizace“ urychlil, by měl, pokud by se setkal s odezvou, ve skutečnosti za 
následek - a to nezávisle na záměrech podepsaných - vážné nebezpečí pro novou 
politiku KSČ, Národní fronty a socialistického státu. Prohlášení totiž obsahuje výzvu a 
nabádá k útokům proti funkcionářům strany a státu v okresech a obcích, k rozvíjení 
takových forem nátlaku, jako jsou stávky, demonstrace, bojkot lidí apod., k ustavování 
nových orgánů mimo strukturu Národní fronty a státu – „vlastních občanských výborů a 
komisí“. Návod, který je výslovně podáván – „sejde se několik lidí, zvolí předsedu, 
vedou řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout“ - je 
návodem k tomu, jak dezorganizovat existující strukturu našich státních i společenských 
organizací. 

Bez ohledu na záměry těch, kteří prohlášení podepsali, směřují jeho formulace k 
tomu, aby znehodnotily obrodné úsilí nynějšího vedení Komunistické strany 
Československa, učinily komunistickou stranu jako celek odpovědnou za deformace a 
zločiny padesátých let a paušálně odsoudily výsledky obětavé práce milionů pracujících 
při výstavbě socialismu v uplynulých dvaceti letech. 
Prohlášení rovněž obsahuje hrubé a urážlivé hodnocení politické situace na Slovensku a 
tím nahrává rozněcování nacionalistických nálad. Rovněž zcela proti duchu základních 
zásad politiky KSČ, Národní fronty i našeho státu formuluje prohlášení otázky naší 
zahraniční politiky: místo jednoznačného spojenectví se Sovětským svazem a 
socialistickými zeměmi vidí základní problém v „možnosti, že by do našeho vývoje 
zasáhly zahraniční síly“. 
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Jestliže ti, kteří prohlášení podepsali, se domnívají - jak je to několikrát uvedeno 
v jeho textu - že svým postojem podporují rozvoj nového politického systému u nás, 
pak se hluboce mýlí. Předsednictvo ústředního výboru se na ně obrací, aby přezkoumali 
své stanovisko a uvědomili si, že jedinou účinnou cestou, jak podporovat novou politiku 
strany, je aktivní práce při uskutečňování Akčního programu. 

Předsednictvo ústředního výboru spatřuje v uveřejnění tohoto prohlášení v 
předvečer konání okresních konferencí strany k volbě delegátů na mimořádný XIV. 
sjezd KSČ útok proti nové politice strany. Politická platforma prohlášení objektivně 
otevírá cestu protikomunistickým tendencím a žene vodu na mlýn krajním silám, které 
by mohly vyvolat dezorganizaci a konfliktní situaci. Je to útok proti současnému vedení 
KSČ i státu, který má být dohnán k tomu, aby proti nástupu dezorganizujících, 
protisocialistických sil musel vystoupit mocenskými prostředky. Tím má být 
diskreditována nová politika a zmařeny cíle Akčního programu strany. 

Předsednictvo ÚV KSČ je si vědomo odpovědnosti za historický osud naší 
země. Komunisté jsou odhodláni neustoupit ani o krok od cílů Akčního programu, 
učinit všechno, aby se mimořádný, XIV. sjezd stal vítězstvím cesty nastoupené v lednu, 
a východiskem k tomu, abychom ji uváděli v život rozhodnými praktickými skutky. 
Ve jménu těchto cílů, které mají podporu naprosté většiny lidu, odmítá předsednictvo 
politicky neodpovědné výzvy „Dva tisíce slov“. 
 
Předsednictvo ÚV KSČ prohlašuje: 

Podpora prohlášení „Dva tisíce slov“ se obrací proti nové politice strany, proti 
jejímu současnému vedení v čele se soudruhem Alexandrem Dubčekem. To si musí 
uvědomit především všichni komunisté, kteří by podporovali politickou platformu 
tohoto prohlášení. 

Komunistická strana jasně vystoupí proti jakýmkoliv pokusům uskutečňovat 
výzvy prohlášení, směřující k vytváření různých výborů nebo komisí s politickými 
funkcemi a cíli mimo soustavu Národní fronty, politického systému naší společnosti. 
Komunisté budou dbát, aby státní orgány zabezpečily všemi prostředky plnou ochranu a 
dodržování platného právního řádu. 

Předsednictvo ÚV KSČ se v zájmu toho, abychom mohli soustředit síly strany a 
úsilí společnosti na praktickou realizaci cílů Akčního programu, na řešení naléhavých 
úkolů hospodářských a životní úrovně lidu, obrací nejenom ke komunistům, ale ke všem 
občanům, k příslušníkům všech složek Národní fronty, k dělníkům, družstevním 
rolníkům, inteligenci a mládeži, aby nedopustili narušit pokojný, ústavní charakter 
probíhající reformy našeho politického systému, aby se nedali oklamat frázemi a slovy, 
ale uvážlivě a odpovědně hodnotili skutečný politický význam takových kroků a 
návrhů, jaké doporučuje výzva „Dva tisíce slov“, neboť taková politická platforma v 
dnešní reálné vnitropolitické i mezinárodní situaci nejenom nepodporuje, ale 
jednoznačně ohrožuje celý náš demokratizační proces. Kdyby se podle ní kdekoli začalo 
jednat, budou vyvolány takové rozkladné tendence, které znemožní uskutečnit naše 
nové, opravdu humanistické, socialistické a demokratické cíle. 
 
 Zdroj: ČTK. Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k prohlášení Dva tisíce slov. 
Zemědělské noviny. 29.6.1968, roč. 24, č. 154, s. 1,3 
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Příloha č. 6: Text prohlášení vlády 
 

Lednové zasedání ÚV KSČ otevřelo významnou etapu v životě našeho státu, 
charakterizovanou úsilím o vytvoření socialistické společnosti všestranně svobodné, 
zbavené útlaku hospodářského a politického, a proto vysoce humánní. Toto odpovědné 
rozhodnutí se setkalo s jednoznačnou podporou, doprovázenou novými nadějemi obou 
našich národů., všech občanů, komunistů i nekomunistů, mladých i starších generací. 
Progresivní síly ve společnosti a vláda ČSSR dostaly tak od veškerého 
československého lidu neformální mandát k nutným hlubokým společenským změnám.  

Také pokrokové síly celého světa neskrývají svůj zájem a pozornost o 
československý obrodný proces. Postup dělnické třídy, rolnictva a inteligence vpřed je 
nerozlučně spjat s neúprosným a neodvolatelným odsouzením těch, kdo odpovídají za 
to, že myšlenky socialistického humanismu byly v naší společnosti v minulém období 
tak hrubě pošlapány a naděje našich národů tak velice zklamány.  

Nyní musíme řešit ohromný komplex problémů, na jejichž obtížnost vláda 
upozorňovala ve svém programovém prohlášení.  

Jde zejména o to, vytvořit systém politické moci plné podřízený veřejné kontrole 
občanů, uskutečnit svobodu všech národů a národností, zbavit společenský život 
atmosféry strachu a vybudovat moderní hospodářskou základnu. Jsme, v souladu 
s představou rozhodující většiny našich občanů pevně přesvědčeni, že vyřešit tyto úkoly 
může v Československu pouze socialistický systém. Od tohoto poznání nás nemohou 
odradit ani vskutku tragické zkušenosti, které přinesly našim národům hrubé deformace 
minulého období.  

Vláda si je plně vědoma, že boj za obrodu humánní podstaty socialismu probíhá 
u nás za složitých podmínek. Tomuto vývoji se do cesty kupí mnoho překážek. 
Nejzávažnější z nich jsou krajní extrémní síly uvnitř politického života, snažící se 
využít politicky i hospodářsky obtížné situace k prosazení svých cílů. To platí jak pro 
konzervativní síly, usilující o návrat do předlednových poměrů, tak i pro tendence 
pravicově orientované. Pro obě skupiny extrémních sil je přitom shodná dramatizace 
jednotlivých projevů opačné strany, čímž stupňují nátlak na progresivní jádro 
společnosti, usilují o jeho zkompromitování a změnu poměru sil ve svůj prospěch. 
V tom vidí vláda hlavní nebezpečí pro důsledné uskutečnění obrody socialismu. 
V tomto úsilí spoléhají tyto síly na to, že se jim podaří ovlivnit početnou skupinu 
obyvatelstva, která vinou předchozí propagandy i rozporných životních pocitů se dosud 
bezvýhradně neorientovala politicky v náš prospěch.  

Vláda je přesvědčena, že tato část veřejnosti, našich spoluobčanů, která motivuje 
svůj postoj negací výsledků revolučních socialistických přeměn bude dříve či později 
získána pro naši spravedlivou věc. 

Z těchto hledisek je třeba odpovědět na interpelaci týkající se prohlášení skupiny 
občanů ze dne 27.6.1968, publikované pod názvem „Dva tisíce slov“. Vycházejíc 
z odpovědnosti vůči lidu považuje vláda za svou povinnost na toto prohlášení reagovat. 
Nikoliv pro jeho kritická slov, ale proto, že v závěrečné části vyzívá k činům, které 
svými důsledky by mohly vyvolat atmosféru nervozity, neklidu a právní nejistoty. Ať si 
to autoři přejí či nikoliv, jejich prohlášení podněcuje obě skupiny extrémních sil a 
mohlo by vážným způsobem narušit konstruktivní rozvoj socialistického obrodného 
procesu.  

Věříme, že motivem k tomuto prohlášení byla snaha podepsaných svou osobní 
angažovaností přispět ke zdárnému průběhu obrodného procesu. Způsob, který pro 
svoje osobní prohlášení k cílům obrody socialismu zvolili, však posiluje, bohužel 
v rozporu s jejich dobrou vůlí, zcela opačné tendence.  
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Skutečnost, že toto prohlášení bylo publikováno den poté, kdy byly schváleny 
zákony o rehabilitacích a úplném zrušení cenzury tisku mu dává  závažný politický 
význam. Svým způsobem by se mohlo stát výzvou k aktivitě extrémních sil, jež by 
vážně ohrozily dosavadní výsledky obrodného procesu.  

Od prvého dne, kdy nová vláda vstoupila do politického života, spatřuje svůj 
hlavní cíl v tom, aby její politika co nejvíce vyjadřovala potřeby a zájmy občanů. Její 
program vychází z úsilí napravit všechny chyby a deformace a vytvořit 
v Československu skutečně demokratický politický systém a moderní hospodářskou 
základnu. Své záměry vyjadřovala vláda před veřejností v programovém prohlášení. 
Přes složitost politické a hospodářské situace tento program důsledně uskutečňuje, a to 
pod kontrolou Národního shromáždění, před zraky celé československé veřejnosti, 
tisku, rozhlasu a televize.  

Vláda prohlašuje, že bude i nadále důsledně plnit své programové prohlášení. 
Občané i nadále budou průběžně informováni o dalších opatřeních, jimiž chce vláda 
zajistit jejich demokratickou účast na řízení společnosti. Vláda znovu zdůrazňuje, že 
uskutečňování jejího programu vyžaduje systematickou a pečlivou práci a určitý čas. 
Jde ji především o výsledek, o to, aby obroda socialismu v Československu se stala 
skutečností.  

V nových podmínkách, při důsledném odstraňování deformací společenského 
života odcházejí a budou odcházet lidé, kteří se zdiskreditovali nebo nedávají záruky 
pro zvládnutí obtížných úkolů a náročnějších pracovních metod. Odsuzujeme však 
takové způsoby, jimiž jsou lidé šikanováni, kdy se jim upírá odpovídající zaměstnání a 
jsou hnáni do izolace od společnosti, ve které léta žili a pracovali. Mluvíme-li o 
humanitní stránce obrodného proces, je právě zde příležitost dát humanitě plný průchod.  
Nelze se ztotožnit s výzvami v odstraňování lidí metodami obsaženými v prohlášení 
„Dva tisíce slov“. Vláda odmítá taková doporučení, která vyzývají k demonstracím, 
stávkám, bojkotu dveří funkcionářů, k nátlaku a hrozbám. Taková doporučení nejsou 
ničím jiným, než návodem k subjektivnímu známkování lidí, vytvářením atmosféry 
účtování, strachu a násilí a navíc i k ztěžování a oddalování celého procesu hospodářské 
konsolidace. 

Jsme přesvědčeni, že občané, kteří v uplynulých měsících prokázali i tolik 
politické aktivity a odpovědnosti a nepodléhali různým rádcům, prokáží i nadále 
politickou rozvahu a zabrání, aby docházelo k vývoji, který by se v konečném výsledku 
projevil rozvrácením činnosti národních výborů a organizací Národní fronty.  
Při této příležitosti vláda také rozhodně odsuzuje rasistické útoky i výhružky adresované 
některým občanům ze strany sektářských konzervativních kruhů. Vláda se obrací ke 
všem složkám Národní fronty, k národním výborům všech stupňů, aby své akční 
programy projednávaly před nejširší veřejností, aby otevřely dveře všem občanům, kteří 
se chtějí podílet na jejich tvorbě a uskutečňování.  

Vláda se postavila nad povrchním hodnocením významu připravovaného 
státoprávního uspořádání mezi Čechy a Slováky. Takovéto podcení je v rozporu 
s historickou pravdou a mohlo by se jevit jako zlehčování demokratické tradice a 
vyspělosti slovenského národa, a to v době, kdy je třeba soustředit společné úsilí na 
dokončení prací na ústavním zákoně, který dá základ pro další demokratický rozvoj 
obou národů ve společném federalizovaném státě.  

V prohlášení se vyskytuje vážná pochybnost o odhodlání vlády hájit suverenitu 
ČSSR. Při uskutečňování rozsáhlých změn v životě společnosti, k nimž dochází 
v obrodném procesu, vychází vláda z toho, že hlavní odpovědnost za úspěšný politický i 
hospodářský vývoj Československa nese vůči lidu vlastní země. Proto se plným právem 
považuje za reprezentanta státní suverenity. Nevměšujeme se do záležitostí jiných zemí 
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a tentýž postoj požadujeme od druhých. Přitom dodržíme své dosavadní politické, 
obchodní i vojenské závazky, které nechápeme jako povinnost vůči někomu jinému, ale 
jako záruku nezávislosti suverenity vlastní země.  

V programovém prohlášení a v dosavadní činnosti vláda prokazuje, že jedním 
z jejich základních cílů jsou občanské svobody, právní jistota a sociální spravedlnost 
občanů. Z toho nebude nic slevovat a je připravena svůj program do důsledku splnit.  
 
 Zdroj: HA. Parlament skončil plenární zasedání : NS souhlasí s prohlášením 
vlády k interpelaci poslance Kodaje. Zemědělské noviny. 29.6.1968, roč. 24, č. 154, s. 
1,3 
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Příloha č. 7: Text vyjádření Národní fronty  
 
Národní fronta budovaná v souladu se zásadami obrodného procesu má za úkol 

organizovat konstruktivní, demokratickou spolupráci všech složek veřejného života 
k plnění přijatého programu další výstavby naší socialistické společnosti. Její nedávné 
„prohlášení“, podepsané představiteli hlavních politických organizací, shrnuje zásady 
politiky nové Národní fronty, prostředky i metody, jak je uvádět v život.  

Celá naše společnost prochází kritickým a rozhodujícím obdobím, kdy je třeba 
za plné aktivity všech občanů řešit promyšleně, cílevědomě a v politicky odpovědně 
stanovených etapách nejzávažnější otázky demokratizace naší socialistické společnosti, 
které se nakupily v uplynulých letech v systému deformací a omezování demokracie.  
Část denního tisku přinesla výzvu pod názvem „Dva tisíce slov“, kterou podepsala 
skupina občanů, mezi nimi i některé osobnosti našeho vědeckého a kulturního života. 
Nemáme pochybnosti o poctivosti jejich úmyslů. Vedení Národní fronty však 
s politováním konstatuje, že některá z těchto „slov“ svým duchem i konkrétním 
smyslem vyvolávají pochybnosti o možném morálním a politickém důsledku této 
iniciativy.  

Součástí i průkazem obrodného procesu je velký demokratický pohyb veřejného 
mínění, jeho projevy na schůzích a ve všech sdělovacích prostředcích. Zmíněná výzva 
však svým rámcem a charakterem vybočuje ze žádoucího proudu projevů zájmu a 
odpovědnosti obyvatelstva při rozvíjení naší politiky a plnění našeho programu obrody. 
Skupina občanů obrací se tu na všechny vrstvy obyvatelstva slovy, která mají vyvolat 
dojem, že je vážně ohrožen celý demokratizační proces, zasévají zárodky nedůvěry 
v okamžiku, kdy je nám především třeba důvěry a podněcují občany k neuváženým 
krokům v okamžiku, kdy je nám třeba uprostřed prudkého pohybu všech politických sil 
respektovat základní pravidla společenského soužití. Týká se to zejména té části výzvy, 
která vybízí k činům, jež mohou vyvolat neklid, živelnost, skandalizování občanů, tedy 
vše to, co je v rozporu se zásadami politického a etického obsahu obrodného procesu, 
který klade tolik důraz na klid a zákonnost.  

Národní fronta považuje takový krok za neuvážený. Připomíná znovu, jak 
autorům „Dva tisíce slov“, tak i všem, kteří by jimi mohli být ovlivněni v nežádoucím, 
škodlivém směru, slova svého „prohlášení“ ze dne 15. června t. r. Plnění náročných o 
obtížných úkolů, před nimiž stojí celá naše společnost, vyžaduje rozum, moudrost i 
zkušenost všech, kdož mají na srdci blaho této země. Náš společný obtížný úkol, jehož 
splnění je v zájmu ohromné většina obyvatelstva naší země vyžaduje, aby všichni 
občané a jejich organizace přispěli k tomu svou činorodou prací v ovzduší vzájemné 
důvěry a vzájemného porozumění.  

Výzva hovoří o oživení činnosti Národní fronty. Vzhledem k tomu vedení 
Národní fronty ujišťuje všechno obyvatelstvo, že právě v současné době rozvíjí 
všestranně činnost svých orgánů a vytváří podmínky pro rozvoj demokratické 
spolupráce všech svých složek. V této souvislosti je však třeba konstatovat, že právě zde 
kritizovaná část zmíněné výživy nepředstavuje šťastný způsob, jak prospět oživování 
zdravého demokratického proudu uvnitř Národní fronty.  

Platí to též o té části, která snižuje význam federativního uspořádání naší 
republiky, narušuje bratrské vztahy našich národů a důvěru mezi nimi.  

V krátké době bylo již mnoho vykonáno, a to uznávají nejen uvědomělí občané 
republiky, ale vpravdě celý svět. Na plnění dalších významných úkolů společného 
celonárodního programu se intenzívně pracuje. Toto úsilí politických a státních orgánů 
v duchu obrodného programu nepoklesne ani v letním období. Je však i nadále potřebí 
důvěry všech občanů, opřené o objektivní hodnocení dosavadního vývoje, je zapotřebí 
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jejich neustálé aktivní  spolupráce prostředky a metodami, které budou v plném souladu 
s naším právním řádem, demokratismem a lidskou slušností.  
 
 Zdroj: ČTK. Vyjádření Národní fronty. Zemědělské noviny. 29.6.1968, roč. 24, 
č. 154, s. 1,2 
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Příloha č. 8: Text stanoviska představitelů uměleckých a tvůrčích svazů 
 

Zástupci uměleckých a tvůrčích svazů – Svazu čs. spisovatelů, české části Svazu 
architektů, divadelních umělců, Svazu čs. filmu a televizních umělců, Svazu čs. 
novinářů, Čs. skladatelů a Svazu výtvarných umělců odevzdali ČTK text prohlášení, 
v němž vyjadřují své stanovisko k současné politické situaci. Ve svém prohlášení píší:  

V současné situaci vrcholí tříbení sil v naší společnosti a jejím vedení. 
Progresivní síly – které, jak ukázal polednový vývoj, získaly důvěru a podporu 
přesvědčivé většiny občanů tohoto státu – usilují, aby vyhraňování rozporů a 
vyjasňování stanovisek probíhalo v otevřené diskuzi a před zraky co nejširší veřejnosti. 
 Proti nim stojí síly, které prokazatelně nesou vinu za politické, hospodářské i 
mravní škody uplynulých let. Tyto síly – v prvém čtvrtletí tohoto roku zatlačené do 
pozadí – se znovu formují metodami a cestami sobě vlastními, tzn. Zákulisní politikou, 
jež využívá administrativních a mocenských pozic a prostředků mimo zraky veřejnosti. 
Jednají tedy o budoucích osudech této země, aniž jsou s to své činy a postupy obhájit ve 
veřejném střetání názorů.  Jejich veřejnými prostředky jsou ilegální tiskoviny, anonymní 
výhružky, demagogie, polopravdy, zkreslování a neúplná fakta. Představitelé těchto sil 
veřejně i skrytě zůstávají dosud na mnoha rozhodujících místech stranických a státních 
orgánů. Bránili se úporně zákonným zárukám svobody tisku a projevu právě proto, že 
nemají dostatek argumentů schopných obstát ve veřejné diskuzi.  

V této situaci se jim prohlášení „Dva tisíce slov“ stalo záminkou k vyvolání 
hysterie a nervozity, k vyvolání psychického i mocenského nátlaku na ty síly 
v Komunistické straně Československa a v celé společnosti., které už dlouho usilují o 
mravní, politickou i hospodářskou obrodu. Konzervativní se pokoušejí rozrušit jednotu 
progresivních sil této společnosti.  

Jsme přesvědčeni, že ovzduší hysterie a nervozity je živnou půdou násilí. A 
násilí vždycky bylo a také v současnosti a budoucnosti by mohlo být jediným 
prostředkem k obnově monopolu moci v rukou právě těch, kteří v minulosti prokázali 
svou neschopnost dovést tuto společnost k socialismu a demokracii. Není proto divu, že 
ovzduší hysterie vyvolávají. Jsme důvodně přesvědčeni, že kdyby nebylo výzvy „Dva 
tisíce slov“, našly by si konzervativní síly právě v této chvíli jinou záminku. Jsou to 
staré praktiky, které dobře známe: pomocí uměle vytvořeného skandálu odvádí se 
pozornost od skutečných bolavých problémů, za které jsou právě konzervativní 
politikové odpovědni.  

Zatímco „Dva tisíce slov“ legálně zveřejněných a podepsaných plnými jmény je 
váženo na vážkách bez ohledu na celkový smysl, státní orgány nezaujaly doposud 
stanovisko např. k rozšiřovaným anonymním letákům útočících na současný vývoj z víc 
než konzervativních pozic. To je stav, jímž jsme velice znepokojeni.  

Protiútok konzervativních sil se dal očekávat. Jsme připraveni mu čelit. Jsme 
přesvědčeni, že mravnost a etika se v dané chvíli stávají politickou silou. Věříme, že 
dělníci, rolníci, inteligence, celá naše společnost a v neposlední řadě delegáti právě 
probíhajících okresních konferencí KSČ najdou v těchto vážných chvílích dostatek sil, 
rozvahy a soudnosti a uhájí polednový směr vývoje naší společnosti.  

 
Zdroj: ČTK. Hlas přestavitelů uměleckých a tvůrčích svazů. Zemědělské noviny. 

29.6.1968, roč. 24, č. 154, s. 1,4 
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Příloha č. 9: Dopis pěti komunistických a dělnických stran ze schůzky ve Varšavě 
14. a 15. července – text odstavce týkajícího se manifestu 2000 slov 
 
 … Přes usnesení květnového pléna ÚV KSČ, který poukázal na hrozbu ze strany 
pravicových a protikomunistických sil jako na hlavní nebezpečí, zesílené útoky reakce 
nenarazily na odpor. Právě proto získala reakce možnost vystupovat veřejně před celou 
zemí, uveřejnit svou politickou platformu pod názvem Dva tisíce slov, která obsahuje 
otevřenou výzvu k boji proti komunistické straně a proti ústavní moci, výzvu ke 
stávkám a nepořádkům. Tato výzva je vážným ohrožením strany, Národní fronty, 
socialistického státu, je pokusem o nastolení anarchie. Toto prohlášení je v podstatě 
organizačně politickou platformou kontrarevoluce. Nikoho by neměla zmást tvrzení 
jeho autorů, že nechtějí svrhnout socialistické zřízení, nechtějí jednat bez komunistů, 
nechtějí podkopávat svazky se socialistickými zeměmi. To jsou pusté fráze, jejichž 
cílem je legalizace platformy kontrarevoluce, oklamání bdělosti strany, dělnické třídy a 
všech pracujících.  

Tato platforma, široce rozšiřovaná ve vážném období, předcházejícím 
mimořádnému sjezdu KSČ, nejenže nebyla odsouzena, ale našla i vřelé stoupence v 
řadách strany a jejího vedení, kteří podporují protisocialistické výzvy.  

Protisocialistické a revizionistické síly špiní veškerou činnost komunistické 
strany, vedou pomlouvačnou kampaň proti jejím kádrům, diskreditují čestné a straně 
oddané komunisty. … 
 
 Zdroj: NESG. Dopis pěti stran varšavské schůzky. Svobodné slovo. 18.7.1968, 
roč. 24, ZV, s. 1,2 
 
 
 
 
Příloha č. 10: Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a 
dělnických stran ze schůzky ve Varšavě 14. a 15. července - text odstavce 
týkajícího se manifestu 2000 slov 
 
 Přesto vidíme a nechceme zastírat, že ne všechny závěry květnového pléna ÚV 
KSČ plníme uspokojivě. I nyní dochází k tomu, že se na veřejných shromážděních i ve 
sdělovacích prostředcích vyskytují občasné hlasy a tendence směřující mimo pozitivní 
úsilí strany, státních orgánů i NF. Vyřešení této otázky považujeme za dlouhodobější 
úkol a řídíme se rezolucí květnového pléna ÚV, podle níž „nelze uplatňovat politické 
vedení starými, administrativně mocenskými vazbami“. Předsednictvo ÚV KSČ, vláda i 
Národní fronta jednoznačně odmítly výzvy prohlášení Dva tisíce slov, které nabádají k 
anarchistickým akcím, k narušování ústavního charakteru naší politické reformy. Je 
nutno vidět, že po těchto odmítavých stanoviscích se v praxi nikde podobné akce ve 
skutečnosti v naší zemi neobjevily a že důsledky výzvy Dva tisíce slov neohrozily 
stranu, NF a socialistický stát. 
 
 Zdroj: ČTK. STANOVISKO předsednictva ÚV KSČ. Svobodné slovo. 
18.7.1968, roč. 24, ZV, s. 1,2 
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Příloha č. 11: Faksimile s podpisy z Chotěbuze a Stonavy – Literární listy 
11.7.1968  
 
 

 
 
  

Zdroj: R. Podpisový arch. Literární listy. 11.7.1968, roč. 1, č. 20, s. 5 
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Příloha č. 12: Kreslený vtip – Literární listy 19.7.1968 
 
 

 
 
  

Zdroj: JIRÁSEK, Jiří. Literární listy. 19.7.1968, roč. 1, ZV, s. 1 
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Příloha č. 13: Kreslený vtip – Literární listy 1.8.1968 
 

 
 
  

Zdroj: HAĎÁK. Literární listy. 1.8.1968, roč. 1, č. 23, s. 3 
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Příloha č. 14: Počet článků dotýkajících se manifestu – deníky (tabulka) 
 

Datum

27.6.1968 1 1 1

28.6.1968 1 1 1 1 1 1 1

29.6.1968 9 8 1 6 1 4 1 3 1 4 1

30.6.1968 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2

1.7.1968 x x 1 1 1 1 1 1 1 1

2.7.1968 4 1 1 2 1 1 2

3.7.1968 3 2 1 1 1 1 1 2 1

4.7.1968 1 3 1 1 1 1

5.7.1968 1 3 3 2 1 1

6.7.1968 1 2 1 1 1 1

7.7.1968 1 1 1 1 1

8.7.1968 x x 1 1

9.7.1968 1 1 3 1 1

10.7.1968 1 2 1 1 1

11.7.1968 1 1 2 1 1 1 1 1 1

12.7.1968 1 1 1 1 1 1 3 1

13.7.1968 1 2 1 1 1 1

14.7.1968 1 1 1 1

15.7.1968 x x 2 1 1

16.7.1968 1

17.7.1968 1 1 1 1 3

18.7.1968 1 1 1 1

18.7. ZV x x 2 x x x x 2 x x

19.7.1968 2 2 2 2 2 2

20.7.1968 1 2 1 1

21.7.1968 1 1

22.7.1968 x x 1 1

23.7.1968 1 1 1

24.7.1968 1 1 1 1

25.7.1968 1

27.7.1968 1 1

28.7.1968 1

29.7.1968 x x 1 1

30.7.1968 1

31.7.1968 1 1 1

1.8.1968 1

3.8.1968 1

7.8.1968 1

11.8.1968 1

28 14 34 25 23 15 17 16 18 20 15 13

Pr MF RP SS LD

42 59 38 33 38 28

ZN

 
 
Vysvětlivky:  
v prvním sloupci jsou články,  v nichž byl manifest hlavním nebo většinovým tématem; 
ve druhém sloupci jsou články, v nichž byl manifest pouze zmíněn; 
x – nevyšlo (ZN – pondělí, zvláštní vydání 18. července) 
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Příloha č. 15: Počet článků dotýkajících se manifestu – týdeníky (tabulka) 
 

Datum LL Rep St

24.6. - 30.6. 1 y y y y

1.7. - 7.7. 4

8.7. - 14.7 5 5 1 1 1

15.7. 21.7 3 (1) 7 1 1

22.7 - 28.7. 1 1 1 1

29.7. - 4.8. 1 1 1 1

5.8. - 11.8. 1 5 1

12.8. - 18.8. 1 2

19.8. - 25.8. x x x x 1

18 19 1 7 1 4

37 8 5  
 
Vysvětlivky:  
v prvním sloupci jsou články,  v nichž byl manifest hlavním nebo většinovým tématem; 
ve druhém sloupci jsou články, v nichž byl manifest pouze zmíněn; 
x – nevyšlo (ZN – pondělí, zvláštní vydání 18. července); 
y – vyšlo před zveřejněním manifestu; 
( ) – články, které vyšly ve zvláštním vydání   


