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Anotace 

  „Režimní kampaň proti Chartě 77 na stránkách Rudého práva“ je název 

diplomové práce a zároveň i definice výzkumného záměru. Ten je zpracován 

kvalitativní obsahovou analýzou zmíněného média. Diplomová práce se skládá ze tří 

stěžejních částí, a to metodologie, historické (teoretické) a analytické. Teoretická část 

popisuje historické události klíčové pro pochopení role Charty 77 v rámci 

normalizačního režimu v komunistickém Československu, počínaje pražským jarem a 

konče událostmi vedoucími k Sametové revoluci. V kontextu vzniku dalších opozičních 

hnutí a forem odporu jsou zde také nastíněny praktiky normalizačního režimu reagující 

na aktivity opozice. Ústředním bodem teoretické části je vznik Charty 77, její činnost a 

aktivity. Nedílnou součástí je také objasnění funkce médií v komunistickém 

Československu a role Rudého práva. Jádrem práce je analytická část. Tu tvoří 

obsahová analýza Rudého práva z prvního čtvrtletí roku 1977. Jednotkou analýzy jsou 

potom jednotlivé články týkající se Charty 77 a chartistů. Analytická část je rozdělena 

na tři díly. V každém jednotlivém dílu je pak pomocí kvalitativní obsahové analýzy 

zpracována jedna ze tří stanovených výzkumných otázek. První díl podrobně popisuje 

ideologickou odpověď režimu na Chartu 77 zformulovanou v článku Ztroskotanci a 

samozvanci. Ve druhé části je analyzováno to, jak byli v Rudém právu prezentování 

chartisté a jaká pojmenování pro ně režim v rámci kampaně využíval. Třetí oddíl 

popisuje strukturu reakcí veřejnosti na Chartu 77 a také celkový kontext těchto reakcí 

v rámci režimní kampaně. Výsledky analýzy jsou shrnuty v závěrech jednotlivých dílů. 
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Annotation 

„Regime campaign against Charta 77 on pages of Rudé právo“ is the name of 

this diploma work and the definition of  the research aim. This research aim is 

elaborated by qualitative content analysis of chosen media. Diploma work is divided 

into three main parts which are methodology, historical (theoretical) and analytical. 

Theoretical part describes historical affairs essential for understanding the role of Charta 

77 in context of normalization regime in communistic Czechoslovakia starting from 

Prague Spring and ending with events leading to the Velvet revolution. In context of 

opposition movements and new forms of resistance emerging the regime reaction on rise 

of the opposition is also described. In the structure of historical part the key moment is 

foundation of Charta 77 and its activities and aims. The role and function of journalism 

as well as the role of Rudé právo daily in communistic regime is described as important 

background for regime media campaign understanding.  

The core of this diploma work is analytical part. It consists of content analysis of Rudé 

právo daily in period of first three months of 1977. The base of the content analysis is 

each single article in Rudé právo related to Charta 77 and chartists. Analytical part is 

divided into three parts. Each part analyzes one research question which was formulated. 

The first fraction describes in detail the ideological answer which regime invented as a 

response to the Prohlášení Charty 77 in the Rudé pávo article Ztroskotanci a 

samozvanci. The second one explains how regime depicted chartists in Rudé právo and 

which adjectives regime used for them through campaign. And the last part gives details 

about the structure of public reaction on the Charta 77 and how these articles fit into the 

overall campaign tactic. The result of each analysis is summarized at the end of each 

part.  
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Úvod 

Zveřejnění Prohlášení Charty 77 je jedním z nejdůležitějších okamžiků 

novodobých dějin Československa, potažmo České republiky i celého východního 

bloku. Značný ohlas mělo ovšem také v demokratických systémech na Západě. 

Z dnešního pohledu byl tento úspěch Prohlášení Charty 77 úměrný tomu, jak velký 

rozruch způsobilo mezi představiteli režimu, tedy mezi těmi, proti kterým bylo 

namířeno. Prohlášení Charty 77 především zaskočilo tehdejší nejvyšší vedení 

Komunistické strany Československa a ve vládnoucích mocenských kruzích způsobilo 

značný neklid a napětí. Reakce v podobě promyšleného protiopatření na sebe ovšem 

nenechala dlouho čekat. Mohutná mediální kampaň proti signatářům Charty 77 a jejich 

„přisluhovačům“ měla takový rozsah, že je rozhodně na místě podrobit jí detailní 

analýze. 

 Bez studia relevantních dokumentů událostí prvních měsíců roku 1977 si 

můžeme dnes jen stěží představit účinek a rozsah mediální kampaně, kterou proti 

chartistům režim cíleně rozpoutal. Jedním z klíčových zdrojů, vedle samotných 

mediálních výstupů z té doby, které mohou dokumentovat intenzitu celé kampaně, je 

také Národní archiv. Zápisy ze zasedání předsednictva ÚV KSČ jsou cenným zdrojem 

informací a do značné míry odhalují příčiny a průběh masivní reakce režimu. 

Existuje také několik studií, které zpracovávají a mapují toto historické období. 

Zaměřují se například na popis represivních akcí namířeným proti těm, kteří se režimu 

nechtěli přizpůsobit. Jiné zase na fungování parlamentu v tomto období a další 

kupříkladu rolí žen v hnutí proti komunistickému režimu. Některé monografie a 

sborníky tak poskytují v podstatě ucelený obraz fungování společnosti v období před a 

po vydání Charty 77.  

Tato diplomová práce si klade mnohem skromnější cíl, než podrobnou deskripci 

celospolečenské situace určitého historického období, i když její podstatnou část tvoří 

právě historický kontext vzniku Charty 77. Mým záměrem je na základě studia 

vybraných článků z Rudého práva v období od 1. 1. 1977 do 31. 3. 1977 analyzovat 

reakci ÚV KSČ na vydání Charty 77 a její činnost tak, jak se projevila na stránkách 

stranického deníku Rudé právo.  

Tento deník jsem si vybral právě proto, že na jeho stránkách byla kampaň vedena 

s největší intenzitou. Také proto, že Rudé právo bylo jakousi tribunou 
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propagandistických prohlášení Komunistické strany Československa. Rudé právo bylo 

v tomto sledovaném období nejčtenější celostátní deník, a proto přímo a prakticky 

denně působilo na statisíce obyvatel Československa.  

Ostatní periodika také Chartu 77 odsuzovala a vedla proti ní propagandistickou 

kampaň, jejíž kostru ovšem přebírala od Rudého práva jako stranického listu 

Komunistické strany Československa. Na jeho stránkách měla kampaň kontinuální 

charakter a byla detailně konstruována. Proto by analýza výstupů právě z tohoto deníku 

měla poskytnout dobrý obraz toho, jakou koncepci boje proti opozici skrze média zvolil 

Ústřední výbor komunistické strany.  

K popisu a výzkumu reakce režimu tak, jak se projevila na stránkách Rudého 

práva, bychom mohli využít jak kvantitativních, tak kvalitativních metod. Já jsem zvolil 

kvalitativní analýzu a její postupy, jenž mi umožní lépe porozumět významům, které 

byly v médiích nabízeny občanům. Od tohoto postupu si také slibuji vhled do 

ideologické koncepce, kterou zformulovalo vedení komunistické strany skrze Rudé 

právo směrem navenek k občanům.  

Konkrétně budu analyzovat tyto fenomény: 

Jak byli v rámci kampaně proti Chartě 77 prezentování v Rudém Právu její 

signatáři. 

Jaká byla struktura reakcí veřejnosti na aktivity Charty 77 uveřejněných na 

stránkách Rudého Práva. 

Jakou ideologickou koncepci zformulovalo Rudé Právo v odpovědi na aktivity 

spojené se zveřejněním Charty 77. 

Struktura analytické části diplomové práce odpovídá třem stanoveným 

výzkumným otázkám. Analýza každé výzkumné otázky bude probíhat v samostatné 

kapitole, kde budou také shrnuty její závěry.  

 

1 METODOLOGIE 

Diplomová práce začíná metodologickým úvodem, kde čtenáře seznámím 

nejprve s textovými orientátory, způsoby odkazování k literatuře a strukturou řazení 

jednotlivých kapitol.  

V kapitole diskuze tezí reflektuji míru souladu struktury diplomové práce 

s formulovanými tezemi. V části diskuze literatury provedu stručnou deskripci použité 
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literatury, ze které jsem čerpal při psaní této diplomové práce. 

Poté čtenáře seznámím s metodou výzkumu a postupy, které jsem při analýze 

Rudého práva zvolil a zároveň rozvedu výzkumné otázky.  

1.1 Metodologický úvod 

Nejprve podám stručné informace k formální stránce práce a popíši, jak pracuji 

s textem v této diplomové práci. Držím se standardně používaného systému odkazování 

na citovanou literaturu, který jsem konzultoval s vedoucím diplomové práce. Doslovně 

citovanou literaturu označuji uvozovkami a značkou poznámky pod čarou, která 

odkazuje na citovanou literaturu. Pokud literaturu pouze parafrázuji, text nedávám do 

uvozovek, ale upozorňuji na něj značkou poznámky pod čarou, kterou vkládám na 

konec parafrázovaného oddílu textu a která odkazuje na použitou literaturu. 

V analytické části využívám k záměrnému zvýraznění textu kurzívu, a to jen 

v přesně stanovených případech. Text označený kurzívou označuje původní text článků 

Rudého práva, který podrobuji analýze. V jiných případech kurzívu nepoužívám. Text 

označuji z toho důvodu, aby bylo zřejmé, jak v analýze postupuji a který úsek je právě 

podrobován analýze. Čtenáři tak usnadňuji orientaci v textu. 

Jako ilustrační promluvy používám v textu analytické části slovní spojení, která 

v mediální kampani v Rudém právu užívali tvůrci komunistické propagandy. Výrazy 

dobově poplatné mají sloužit ke zvýraznění způsobu komunikace, kterou v kampani 

používal komunistický režim. Důvodem používání této metody je ilustrace 

propagandistických tvrzení a poodhalení a zprostředkování pochopení jejich významu a 

síly. Při analýze článků se také opírám o archivní materiály, které v tomto případě slouží 

jako podklad pro dokonalejší porozumění významu analyzovaných úseků.   

Diplomovou práci lze rozdělit do tří logických částí, které se odrážejí v její 

struktuře. První z nich pojednává o metodologii, které se věnuji v první kapitole. 

V druhé části zpracovávám historické události předcházející vznik Charty 77, zrod 

Charty samotné a události vyplývající z její činnosti, jakožto i činnost médií v té době. 

Druhá část – tedy historická zaujímá kapitoly 2, 3, 4 a 5. Třetí částí práce je analytická, 

zde provádím samotný kvalitativní výzkum. Struktura analytické části diplomové práce 

odpovídá třem stanoveným výzkumným otázkám, každou výzkumnou otázku 

zpracovávám v samostatné kapitole. Analytická část se skládá z kapitol 6, 7 a 8.  
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1.1.1 Diskuze tezí 

Cíl diplomové práce vyslovený v tezi, tedy analýzu reakcí představitelů 

Komunistické strany Československa na vydání Charty 77 tak, jak se projevily na 

stránkách Rudého Práva, jsem dodržel beze změn. Klíčovou podmínku pro uskutečnění 

tohoto cíle, a to následování stanovených výzkumných otázek, jsem splnil. V diplomové 

práci odpovídám na výzkumné otázky v přesně v takovém znění, jak jsem je 

naformuloval při jejich stanovování. Dalším zásadním bodem shody je dodržení 

stanovené metody práce, historickou analýzou zpracovávám a interpretuji relevantní 

dokumenty a v analytické části provádím kvalitativní analýzu vybraných článků. 

Zachoval jsem též přesný název diplomové práce a navrženou osnovu a proto mohu říci, 

že jsem teze diplomové práce dodržel. 

Od zadání jsem se odchýlil jen minimálně a po předchozí konzultaci s vedoucím 

mé diplomové práce a jeho souhlasu, a to konkrétně v případě navrhovaných rozhovorů 

se signatáři či představiteli režimu. Nicméně o jejich zařazení se již v tezích vyjadřuji 

v hypotetické rovině. Vynechal jsem je na základě úsudku, že články z Rudého práva, 

dokumenty z provenience Charty 77 i záznamy jednání ÚV KSČ dostupné v archivech 

poskytují dostatečný materiál pro provedení analýzy a podání odpovědi na stanovené 

výzkumné otázky. Obavy z možného odchýlení od záměru a výzkumné metody této 

práce, tedy historické studie dokumentů mě společně s doporučením vedoucího mé 

diplomové práce vedly k definitivnímu upuštění od tohoto záměru.  

Do výzkumného vzorku vybraných článků jsem jako samostatnou jednotku po 

konzultacích nezařadil „Antichartu“ jak jsem předpokládal v tezích. Její existenci a 

význam ovšem reflektuji na několika místech v průběhu práce a věnuji jí samostatnou 

kapitolu. Naopak se domnívám, že práce na základě těchto konzultovaných úprav 

získala ucelený charakter a vyhovuje stanovené metodě a zásadním úkolům stanoveným 

v tezi. 

1.1.2 Diskuze literatury 

Literaturu, ze které jsem vycházel při psaní této diplomové práce, mohu volně 

rozdělit do pěti kategorií. Podstatnou část studijní literatury, ze které čerpám, tvoří 

historické studie. Ty jsou zdrojem pro zpracování dějinného vývoje ve sledovaném 

období. V historické části se také opírám o materiály, které reflektují vznik Charty 77 

očima samotných signatářů a také o materiály vzniklé činností Charty 77, tedy 
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prohlášení, výzvy a další dokumenty z provenience disentu. Nedílnou součástí je také 

metodologická literatura, která je vodítkem pro dodržení stanovené metody této 

diplomové práce. Opírám se také o literaturu zpracovávající problematiku fungování 

médií v totalitních společnostech. Čerpám rovněž z archivních materiálů uložených v 

Národním archivu, archivu Ústavu pro soudobé dějiny a internetových záznamů schůzí 

Federálního shromáždění ČSSR. Použitou literaturu jsem vybral na základě doporučení 

a konzultací s vedoucím této diplomové práce.  

1.2 Metodologická východiska 

Na základě tezí diplomové práce a stanoveného výzkumného cíle podrobím 

Rudé právo analýze prostřednictvím těchto výzkumných otázek:  

Jakou ideologickou koncepci zformulovalo Rudé Právo v odpovědi na aktivity 

spojené se zveřejněním Charty 77. 

Jaká byla struktura reakcí veřejnosti na aktivity Charty 77 uveřejněných na 

stránkách Rudého Práva. 

Jak byli v rámci kampaně proti Chartě 77 prezentování v Rudém Právu její 

signatáři. 

 

Podkladem k odpovědím na tyto výzkumné otázky bude jednak analýza 

vybraných článků, historický úvod, konkrétně stručný vývoji ve společnosti v 60. 70. a 

80 letech 20. století v teoretické části této práce a dále vybrané archivní prameny a 

dokumenty z provenience disentu. Tato diplomová práce je historická, opírá se o 

historická fakta a dále o studium a recepci relevantních dokumentů a jejich interpretaci. 

Současně je to práce analytická, její metodou je kvalitativní analýza vybraných článků. 

 

Jako základní metodu kvalitativního výzkumu výše definovaného výzkumného 

záměru jsem zvolil analýzu textů a dokumentů.1 Za dokumenty pokládám psané či 

                                         

1 „Zkoumání dokumentů je nereaktivní způsob sběru dat (subjektivita výzkumníka hraje roli při výběru 
dokumentů, ale ne v informacích, které jsou obsaženy v dokumentech). V dokumentech se projevuje 
osobní nebo skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje. Dokumenty vykazují a) vnější 
znaky (stav dokumentu a jeho vnější zpracování – externí posouzení dokumentu) b) vnitřní znaky (obsah – 
výpovědní hodnota dokumentu – interní evaluace dokumentu). V průběhu vyhodnocení dokumentů lze 
použít i některé z kvantitativních metod obsahové analýzy.“ Hendl, 2005: 132 – 133. 
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tištěné materiály, zhotovené v minulosti.2  

V analytické části této práce budu zpracovávat tyto druhy dokumentů: 

„a) současné dokumenty – vzniklé v době uvažované události  

 b) retrospektivní dokumenty – vzniklé po uvažované události  

 c) primární dokumenty – vytvořené přímými svědky událostí (primárně 

novináři)  

 d) sekundárními dokumenty – vzniklé pomocí primárních dokumentů.“3  

 

Jelikož se v případě této diplomové práce jedná o výzkum konkrétní historické 

události, budu také využívat techniky a postupy historického výzkumu. „Historický 

výzkum – proces systematického popisu a přezkoumávání minulých událostí nebo 

kombinací událostí s cílem podat zprávu o tom, co se v minulosti stalo. Nejde pouze o 

shromažďování a evidování údajů, ale i o jejich interpretaci.“4 Pro vyhodnocení a 

zpracování vybraných dokumentů jsem zvolil postup induktivní, tedy budu využívat 

získaných dat k induktivnímu odvození teorie.5 Druhou obecnou metodou této práce je 

syntéza6. „Syntéza v historickém výzkumu znamená proces výběru, organizace a 

analýzy dokumentů. Informace, které prošly interním a externím posouzením, se třídí a 

kategorizují do témat a konceptů. Spojují se, aby se vytvořila určitá kontinuita. 

Výzkumník popisuje události, jejich propojení a význam odhalený pomocí analýzy a 

interpretace.“7  

1.3 Charakteristika výzkumu 

Na základě takto definovaného výzkumného postupu bude zpracována 

kvalitativní holistická analýza8 Rudého práva dle zvoleného tématu. 

                                         

2 Hendl, 2005: 137. 
3 Hendl, 2005: 204. 
4 Hendl, 2005: 135 – 136. 
5 „Induktivní metoda začíná pozorováním, ve kterém pátráme po pravidelnostech, vzorcích, které snad 
existují v objektivní realitě. Objevené pravidelnosti popíšeme ve formě předběžných závěrů. Ty pak 
ověřujeme dalším pozorováním. Konečným produktem je nová teorie.“ Disman, 2002: 76. 
6 „V syntéze jde o složení částí do celku a o popis hlavních organizačních principů, jimiž se tento celek 
řídí v závislosti na jeho částech.“ Hendl, 2005: 35. 
7 Hendl, 2005: 137 – 138. 
8 „Holistická analýza hledá závěry posouzením dat jako celku.“ (Hendl, 2005: 22). 
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Sběr dat pro analytickou část byl prováděn v periodiku Rudé právo v období 1. 

1. 1977 až 31. 3. 1977. 

Pro účely výběru článků vhodných pro analýzu, bylo zkoumáno vždy celé číslo 

Rudého práva a všechny články, které se tématicky vztahovaly k Chartě 77. Sběr dat pro 

analytickou část byl tedy prováděn ve čtyřech rovinách.9 Chronologický přehled 

veškerých článků zahrnutých do analýzy uvádím v příloze. Tento celkový soubor 147 

článků jsem dále rozdělil dle potřeb plynoucích ze stanovených výzkumných otázek 

následovně:  

Pro účely odpovědi na výzkumnou otázku „Jak byli v rámci kampaně proti 

Chartě 77 prezentování v Rudém Právu její signatáři“, byl analyzován celkový soubor 

147 článků. Cílem je identifikovat opakující se výrazy, které režim používal k označení 

chartistů. Proto analýze podrobuji všechny články, které jsem vybral výše zmíněnou 

metodou.  

 

Pro účely odpovědi na výzkumnou otázku „Jakou ideologickou koncepci 

zformulovalo Rudé Právo v odpovědi na aktivity spojené se zveřejněním Charty 77“, 

jsem zvolil redakční článek Ztroskotanci a samozvanci. Tento článek celou kampaň 

zahájil a představuje první výraznou reakci režimu na Prohlášení Charty 77 skrze Rudé 

právo, proto je z pohledu cíle výzkumu klíčové provést samostatnou analýzu právě 

tohoto článku. 

 

Pro účely odpovědi na výzkumnou otázku „Jaká byla struktura reakcí veřejnosti 

na aktivity Charty 77 uveřejněných na stránkách Rudého Práva“, jsem vybral články 

prezentující názory pracujících na Chartu 77 (články pod hlavičkou jednotlivců i 

pracovních kolektivů v Rudém právu vycházely jako autentické reakce veřejnosti) dle 

následujícího schématu. Při analýze struktury reakcí budu postupovat tak, že ve 

sledovaném období vyberu a popíši vždy první článek, který je nejblíže počátku 

kalendářního měsíce a který má formu reakce veřejnosti, to znamená, obsahuje postoj či 

názor konkrétního pracovního kolektivu či jednotlivce. Od tohoto postupu očekávám, že 

                                         

9 Srov. Scherer, 1998: 36. 
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odhalím nejen strukturu reakcí veřejnosti, tedy to, jaké složky veřejnosti režim vybral, 

ale také roli tohoto specifického nástroje režimu v rámci celé kampaně, jejich vazbu na 

některé zásadní články (např. Ztroskotanci a samozvanci, prohlášení umělců). Dále také 

to, jestli se reakce veřejnosti například v průběhu sledovaných tří měsíců kampaně nějak 

změnily, posunuly, modifikovaly. Cílem není zkoumat autenticitu těchto reakcí.  

Podrobnější rozbor jednotlivých výzkumných otázek uvádím v následující 

kapitole nazvané „Diskuze výzkumných otázek“.      

1.4 Diskuze výzkumných otázek 

Historickou část diplomové práce nazvanou „Režimní kampaň proti Chartě 77 

na stránkách Rudého práva“ doplňuje kvalitativní analýza vybraného periodika dle 

zvoleného tématu.  

Ve výzkumné části této diplomové práce bude analyzována reakce režimu na 

Prohlášení Charty 77, tak jak se projevila na stránkách Rudého práva. Na základě 

výzkumných otázek stanovených v tezi diplomové práce je mým cílem zachytit linie 

režimní propagandy namířené proti Prohlášení Charty 77 a jejím signatářům. Výzkumná 

část této práce si klade za cíl tyto linie v rámci mediální kampaně Rudého práva 

analyzovat a vyložit je v kontextu vnitropolitických i mezinárodních souvislostí a 

historických dokumentů.  

K analýze režimní odpovědi v Rudém právu, jsem se rozhodl využít kvalitativní 

metody výzkumu. Od tohoto postupu si také slibuji hlubší vhled a dokonalejší 

pochopení kampaně vedenou Ústředním výborem Komunistické strany Československa 

skrze Rudé právo. 

 

Při analýze budu vycházet z těchto výzkumných otázek stanovených v tezi 

diplomové práce: 

• Jakou ideologickou koncepci zformulovalo Rudé právo v odpovědi na 

aktivity spojené se zveřejněním Charty 77 

• Jaká byla struktura reakcí veřejnosti na aktivity Charty 77 uveřejněných 

na stránkách Rudého práva 

• Jak byli v rámci kampaně proti Chartě 77 prezentování v Rudém právu 

její signatáři.  
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Na základě stanovených výzkumných otázek provedu kvalitativní analýzu 

kampaně ve třech liniích: 

• Odpověď Ústředního výboru strany zformulovaná v zásadním článku 

kampaně Ztroskotanci a samozvanci a její ideologický, agitační a propagandistický 

rozměr 

• Reakce veřejnosti a její obměny v průběhu sledovaného období v Rudém 

právu 

• Významy a podoby diskreditace signatářů v rámci kampaně   

 

Dle takto stanovených výzkumných otázek a výše specifikovaných linií výzkumu 

mohu podrobněji rozpracovat výzkumné otázky a popsat postup jejich analýzy. 

Rozvedení výzkumných otázek umožní detailnější pochopení výzkumného záměru a 

bude také vodítkem v analytické části diplomové práce. Na základě diskuze 

výzkumných otázek mohu také lépe popsat předpokládané vztahy a seznámit čtenáře 

s cílem výzkumu. 

 

Výzkumná otázka č. 1: Jakou ideologickou koncepci zformulovalo Rudé 

právo v odpovědi na aktivity spojené se zveřejněním Charty 77? 

Při analýze této výzkumné otázky vycházím z faktu, že Rudé právo bude, jako 

tiskový orgán Komunistické strany Československa, plnit roli agitátora a bude odrážet 

stranický, třídní a marxistický ideový přístup k deskripci a  hodnocení jevů ve 

společnosti. Tyto předpoklady se v plné míře projeví v rámci mediální kampaně, která je 

namířena proti Chartě 77 a jejím signatářům, a to nejzřetelněji v ústředním článku 

kampaně Ztroskotanci a samozvanci. Proto bude tento text ústředním bodem analýzy. 

Při analýze článku Ztroskotanci a samozvanci se budu též opírat o archivní materiály. 

Ty budou sloužit jako podklad pro výklad analyzovaného úseku článku.  

 Vycházím z tezí o fungování médií, tak jak je formulovali například V. Hudec a 

J. Kňourková a předpokládám, že Rudé právo a články v něm budou z těchto premis 

vycházet také. „Marxisticko – leninská žurnalistická propaganda rozvíjí sebepoznání 

dělnické třídy, její uvědomění si základních třídních zájmů a cílů. Třídnost a stranickost 

propagandy vtiskuje jí poslání pěstovat v širokých masách vědecký a pravdivý přístup 
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k hodnocení nejrůznějších stále nově vznikajících situací společenského života.“10  

Soudím, že článek Ztroskotanci a samozvanci, jako text ideologické propagandy 

vytváří vlastní svět se svými vlastními zákonitostmi a tyto normy pak vnucuje čtenářům. 

Výsledkem analýzy bude odhalení nástrojů ideologické propagandy, které čtenářům 

předkládají jen jediný možný pohled na realitu – v tomto případě na činnost chartistů a 

Charty 77. Toto soudím na základě předpokladu, že propagandistický článek 

Ztroskotanci a samozvanci slouží ideologii – komunistické ideologii a moci 

komunistické strany. Proto předpokládám, že z článku budu moci prostřednictvím 

analýzy abstrahovat základní stavební kameny, o které se komunistická ideologie 

opírala. 

 

Výzkumná otázka č. 2: Jaká byla struktura reakcí veřejnosti na aktivity 

Charty 77 uveřejněných na stránkách Rudého práva 

V reakcích veřejnosti, nad jejichž autenticitou ovšem nechci polemizovat, jelikož 

toto není účelem výzkumu, budeme moci vysledovat některé funkce komunistické 

žurnalistiky tedy stranickost, třídnost propagandistickou a agitační roli. „Funkce 

kolektivního organizátora marxisticko leninské žurnalistiky je důležitou součástí řízení a 

realizace vedoucí úlohy dělnické třídy.“11 Tyto zásady hrají v rámci mediální kampaně 

proti chartistům důležitou roli pro posílení samotného režimu.  

Žurnalistika formovala názor čtenáře a plnila roli výchovnou. „Obsah tisku, 

rozhlasu a televize bude v příštím období, v souladu s usnesením ÚV KSČ, zaměřován 

na překonávání pravicového oportunismu, ovlivňování veřejného mínění ve smyslu 

politiky strany, na zintenzivnění marxisticko – leninské výchovy pracujících.“12 Soudím, 

že tato výchovná, agitační a propagandistická role bude intenzivně využívána a plně se 

projeví v reakcích kolektivů i jednotlivců, kde autor či autoři vyjadřují názor na 

signatáře a Chartu 77. Tyto soudy byly ovšem vynášeny bez možnosti bližšího 

seznámení se s Prohlášením Charty 77. To mě vede k předpokladu, že v reakcích 

                                         

10 Hudec, 1978: 122–123. 
11 Hudec, 1978: 124. 
12 NA – A ÚV KSČ, fond 10/10, sv. 1, a. j. 2, Zpráva o plnění realizační směrnice a další úkoly 
ideologické činnosti strany 17. června 1970, s. 96. 
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pracovních kolektivů i jednotlivců se bude pouze opakovat to, co ústřední výbor 

veřejnosti skrze média předkládal. Předpoklad, že kampaň byla zaměřená na podporu a 

upevnění pozic režimu se projeví i v této části výzkumu a domnívám se, že se tyto 

faktory projeví také v charakteru reakcí. 

Vycházím z předpokladu, že reakce veřejnosti budou strukturované, aby se Rudé 

právo stalo tribunou nejširšího spektra společnosti odsuzující Chartu 77. Předjímám 

výskyt pouze souhlasných postojů, které budou reprodukovat názor strany a potvrzovat 

postupy, které ústřední výbor zvolil a tím mu vyjadřovat podporu. 

 

Výzkumná otázka č. 3: Jak byli v rámci kampaně proti Chart ě 77 

prezentováni v Rudé právu její signatáři? 

Odlidštit signatáře a vyloučit je ze společnosti to bylo jedním z cílů mediální 

kampaně Rudého práva ve sledovaném období. Tento záměr se ve sledovaných textech 

projevuje také specifickou formou pojmenování a označování chartistů a jejich 

sympatizantů. Rudé právo ve sledovaném období vyvíjelo cílenou mediální kampaň se 

záměrem ovlivnit a manipulovat veřejným míněním prostřednictvím šíření dezinformací 

a lží.  

Tato stylizovaná zobrazení budou mít ovšem přímou vazbu na pozice, ze kterých 

vychází komunistická strana v celé své mediální kampani. Předpokládám tedy, že 

označení, která režim pro chartisty v textech používal, přímo souvisela s celkovým 

konceptem kampaně. Na základě tohoto úsudku si myslím, že zobrazení signatářů 

pravděpodobně bude korelovat s ideologickou koncepcí kampaně, tedy vyjádřením 

podpory ústřednímu výboru a skoncováním se známými kontrarevolučními živly.  

Zaměřím se na ty signatáře, které režim otevřeně pojmenoval a napadl 

v ústředním článku kampaně Ztroskotanci a samozvanci. Je to Václav Havel, Pavel 

Kohout, Jiří Hájék, Ludvík Vaculík, Věněk Šilhán, Jan Patočka, Václav Černý, Petr Uhl 

a František Kriegl. Pro získávání jednotlivých výrazů, kterými režim signatáře 

označoval, budu analyzovat všechny články, které byly otištěny v Rudém právu ve 

sledovaném období a které se týkají Charty 77. Seznam analyzovaných článků je 

k nahlédnutí v kapitole č. 12 nazvané Seznam příloh.  

Předpokládám, že popis signatářů a tvůrců Charty 77 bude výrazně hodnotící a 

toto hodnocení chartistů bude jednoznačně negativní s cílem označit je za třídního 

nepřítele, vyloučit je ze společnosti a diskreditovat jejich činnost a potažmo tak celou 
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Chartu 77. Domnívám se, že objektivní hodnocení signatářů nebude vzhledem k povaze 

komunistické žurnalistiky13 možné vypozorovat. 

1.5 Výsledky analýzy  

V rámci metodologie, kterou jsem pro tuto práci stanovil výše, chci pomocí 

sběru dat a jejich následné analýzy poskytnout odpověď na stanovené výzkumné otázky. 

Získaná data budou zasazena do historického kontextu, který předchází analytické části. 

Struktura diplomové práce odpovídá třem stanoveným výzkumným otázkám. Analýza 

každé výzkumné otázky bude probíhat v samostatné kapitole, kde budou také shrnuty 

její závěry. Kapitola Resumé slouží jako rychlý přehled a sumarizace jednotlivých 

závěrů, kterým je svým významem podřízená.  

 

2 PRAŽSKÉ JARO A PO ČÁTKY NORMALIZACE 

Dekáda útlaku a perzekucí nastolená totalitním komunistickým systémem 

stalinistického typu, který v Československu vznikl po roce 1948, skončila společně 

s padesátými léty. Situace v Československu se díky různým mezinárodním i domácím 

souvislostem pozvolna uvolňovala. Se smrtí Stalina též skončilo období, kdy se lidé báli 

vyjadřovat ke stavu společnosti, v níž žijí. A to nejen u nás, ale v celém východním 

bloku.14  

 „Důležitým obdobím ve vývoji komunistického režimu v Československu byl 

rok 1968, kdy se reformistické síly komunistické strany pokusily o zásadní změnu 

sovětského modelu socialismu.“15 Docházelo k reformě systému a byly položeny 

základy k obnově občanské společnosti.16 Dalo by se říci, že tento obrodný proces 

vyvrcholil v lednu 1968, když ústřední výbor rozhodl, že Antonína Novotného na postu 

                                         

13 Podrobněji v kapitole č. 5 nazvané „Média v totalitní společnosti“  
14 Srov. Kural, 1993.  
15  Otáhal – Nosková – Bolomský; 1993: 9. 
16 „Vznikala nová zájmová sdružení a občanské iniciativy ad hoc, i s úmyslem působit trvale. To nebyl jen 
KAN a řada organizací mládeže. Byla například objevena Charta lidských a občanských práva ustavil se 
zakládající výbor Společnosti pro lidská práva, a to nikoliv shora, nýbrž jako občanská iniciativa." Prečan, 
1994: 133. 
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prvního tajemníka strany nahradí Alexander Dubček.17 Tímto byly spuštěny události, 

které vešly do dějin jako tzv. „Pražské jaro“.18 

Reformní snahy vrcholily na dubnovém plénu ÚV KSČ (1. – 5. dubna 1968), ze 

kterého jako jeden z nejdůležitějších schválených bodů vzešel Akční program. 

Znamenal odklon od konzervativního směru kolem Antonína Novotného. Byl pokusem 

o systémové změny socialistického zřízení jak po stránce ekonomické, tak i politické i 

společenské. Zabýval se například řešením otázek federativního uspořádání vztahu 

Čechů a Slováků, ekonomickou reformou, rozvojem věd, vzdělanosti a školství a 

v neposlední řadě také kulturní oblastí a zahraniční politikou. Snahou Akčního 

programu bylo uskutečnění demokratizace socialistického systému. 19   

Také média, až na malé výjimky, podporovala reformní snažení. Příkladem může 

být manifest Dva tisíce slov, který lze chápat jako snahu o prohloubení demokratického 

procesu a který byl 27. června zveřejněn v denících Práce, Mladá fronta, Zemědělské 

noviny a v týdeníku Literární listy.20 Konečnou podobu dal manifestu spisovatel Ludvík 

Vaculík. „I když byl míněn jako podpora Dubčekova vedení, vyjadřoval představy 

autorů, které překračovaly Akční program. V závěru totiž vyzýval občany, aby sami 

řešili problémy, které státní či stranické orgány nechtějí nebo nemohou řešit.“21 

Manifest Dva tisíce slov způsobil u konzervativních komunistů značný rozruch, 

moskevské vedení jej označovalo jako důkaz běsnící kontrarevoluce, proti které je třeba 

zasáhnout.22  

2.1 Vojenská intervence 

Pokus o strukturální reformu sovětského typu socialismu skončil po intervenci 

                                         

17 „V lednu 1968 pokračovalo zasedání ÚV KSČ, na němž došlo k rozdělení funkce prvního tajemníka a 
funkce prezidenta republiky. Prvním tajemníkem byl zvolen A. Dubček (…).“ Pecka, 1993: 314.  
18 Srov. Hájek, 1994.  
19 Mencl, 1991: 50 – 56. 
20 Blodigová – Köpplová – Sekera; 2002: 16.  
21 Otáhal – Nosková – Bolomský, 1993: 11. 

22 „A za politickou platformu ‚běsnící kontrarevoluce‘  je jak v sovětském dopise (dopis sovětského 
politbyra předsednictvu ÚV KSČ ze 4. července 1968), tak v následných dopisech zbývajících členů 
‚pětky‘  unisono označeno Dva tisíce slov. Tento manifest je pro ni základním, ne-li jediným důkazem 
vzniku tzv. kontrarevoluční situace v Československu. Je dalším můstkem pro další eskalaci blokového 
tlaku na vedení KSČ.“ (Vondrová – Navrátil, 1995: 15) 
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armád pěti zemí Varšavské smlouvy23 nezdarem. Reformní vedení ÚV KSČ v době 

vpádu „spojeneckých vojsk“ do Československa zaujalo jednoznačné stanovisko 

odsuzující agresi, které bylo otištěno také ve zvláštním vydání Rudého práva.24 

Text provolání odhlasovalo Předsednictvo ÚV KSČ v noci z 20. na 21. srpna 

1968. Nastalou situaci již však nemohlo změnit či odvrátit. Část reformního vedení 

v čele s Dubčekem, Černíkem, Krieglem, Smrkovským, Šimonem, Špačkem a Císařem 

byla odvlečena do Moskvy.25 V reakci na vývoj v zemi se 22. srpna 1968 konal 

mimořádný XIV sjezd KSČ takzvaný Vysočanský. Zástupci KSČ na něm jednoznačně 

odsoudili vpád vojsk Varšavské smlouvy a žádali odchod okupačních armád a obnovení 

všech občanských práv a svobod a propuštění internovaných členů strany. Sjezd zároveň 

navázal na Akční program strany a účastníci se shodli na jeho společném důslednému 

uskutečňování.26 V Moskvě byli ale mezitím internovaní členové reformního vedení pod 

nátlakem donuceni podepsat Moskevský protokol27, který výsledky mimořádného XIV. 

Vysočanského sjezdu anuloval. A konsolidace krizové situace pokračovala i nadále. 

„V dubnu 1969 nahradil A. Dubčeka ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ G. 

                                         

23 Varšavská smlouva byl vojenský pakt evropských zemí tzv. východního bloku v letech 1955 až 1991. 
Vznikl na základě Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané 14. května 1955 
Albánií, Bulharskem, Československem, Maďarskem, NDR, Polskem a SSSR ve Varšavě. (Totalita 
[online]. 1999. [cit. 2009–01–15]. Dostupný z WWW: <http://www.totalita.cz/texty/poučení.php>) 
24 „Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer 
překročila vojska SSSR, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové 
republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice ČSSR. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, 
předsednictva Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a bez vědomí 
těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu 
strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany republiky, aby zachovali klid a nekladli 
postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nyní nemožná. Proto ani naše 
armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země. Předsednictvo ÚV KSČ považuje 
tento akt za odporující nejen základním zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření 
základních norem mezinárodního práva.(…)“ (Všemu lidu Československé socialistické republiky, 21. 8. 
1968: 1).   
25 Mencl, 1991: 173. 
26 Macek – Prečan, 1990: 85 – 92. 
27 „Tento protokol (podepsaný 26. 8. 1968 v Moskvě pozn. autor), jehož utajení si sovětské vedení 
vynutilo, byl stvrzenou formou politického diktátu. Radikálně omezoval vnitřní i vnější suverenitu ČSSR. 
V řadě konkrétních bodů si sovětské vedení zajistilo kontrolu nad všemi mocensky relevantními oblastmi 
československé politiky. Šlo to tak daleko, že Dubčekovo vedení ztratilo i suverenitu v oblasti personální 
politiky v nejvyšších orgánech státu a vládnoucí strany. (…) Podepsání protokolu československým 
vedením, s výjimkou F. Kriegla, znamenalo politickou kapitulaci vůdců reformního hnutí.“ Pauer, 1993: 
170 – 171. 
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Husák, kterého si Moskva vybrala za nástroj realizace svých záměrů.“28  

2.2 Kapitulace reformního vedení 

Zásah armád Varšavské smlouvy, politika nového vedení KSČ v čele 

s Gustávem Husákem a podepsání moskevského protokolu měly na další vývoj v zemi 

zásadní vliv. „Reformní síly a především Dubček a Smrkovský vyšli z politicky 

konfliktní situace na přelomu roku 1968/1969 jako poražení. Definitivně tím byly 

pohřbeny i úvahy o ‚pozitivním‘ obsahu posrpnové politiky. Straničtí vůdci si už 

otevřeně přiznali, že ‚strana se dostává do pozice‘, v níž bude muset ‚vládnout proti 

lidu‘, a v tomto duchu formulovali i své Prohlášení, přijaté v ranních hodinách 4. ledna. 

Československé společnosti v něm dovolovali jediné – podílet se na ‚vytvoření klidu a 

vnitropolitické stability‘, tedy mlčky a bez odporu je následovat, nikoli účastnit se 

tvorby politiky a klást své požadavky.“29 Byla uvolněna cesta k realizaci strategie 

okupantů a obyvatelstvo postupně ztrácelo zájem o politické dění. Převládl všeobecný 

strach, podezřívání a nedůvěra.  

2.2.1 Konec iluzí 

Okupace pěti armádami Varšavské smlouvy ukončila jednu etapu nenásilného 

odporu proti poměrům, které v Československu panovaly. „Tato relativně ‚smírná‘ 

restaurace je o to překvapivější, vezmeme – li v úvahu, že 98 % obyvatel a většina členů 

KSČ odmítla politické cíle sovětské intervence. Přesto, během jednoho roku, došlo 

k opětovné metamorfóze systému a k prosazení sovětských politických cílů v ČSSR.“ 30 

Režimu se nakonec také podařilo zpacifikovat proaktivní studenty, a to i přes nejvyšší 

oběť, kterou chtěl student filosofické fakulty Jan Palach upozornit na všeobecnou 

rezignaci. Podnět k novému rozmachu hnutí vysokoškoláků dala tragická událost. Dne 

16. ledna 1969 se upálil posluchač FF UK Jan Palach, který tím chtěl vyburcovat lidi 

k aktivnímu odporu. Jeho pohřeb se stal mohutnou celonárodní demonstrací, ovšem 

nepodařilo se vyvolat další stávky a v podstatě se opakovaly dosud nesplněné 

                                         

28 Otáhal, 1993: 13. 
29 Vondrová – Navrátil, 2003: 11. 
30 Pauer, 1993: 166. 



Diplomová práce 

 25

požadavky.31 

Další připomínkou nesouhlasu společnosti s okupací byly demonstrace z 21. 

srpna 1969. Po jejich brutálním potlačení bylo však jasné, že ani studenti a ani jiná 

složka obyvatel Československa, již nebude mít na chod společnosti a případnou změnu 

nastaveného směru na dlouhou dobu žádný vliv.   

„Trvalo celý rok, než definitivně skončily iluze o možném pokračování reforem 

a o specifické cestě Československa. Teprve tanky československé armády v pražských 

ulicích a střelba ze samopalů československých vojáků a lidových milicionářů v srpnu 

1969 je definitivně pohřbila. Symbolicky je srpen 1969 i okamžikem, který otevřel 

stavidla trestního postihu dokořán. Od tohoto okamžiku existovalo jen málo skutečných 

záruk, že zastánci ‚polednové‘ politiky i lidé, kteří využili uvolnění poměrů k prezentaci 

vlastních mnohdy ‚nemarxistických‘ postojů, budou ušetřeni soudů a uvěznění.“32  

2.2.2 Čistky jako nástroj konsolidace  

„Když se Husákovo vedení ujímalo vlády, Komunistická strana Československa 

zdaleka nebyla poslušným a disciplinovaným nástrojem.“33 V období Pražského jara 

bylo hlavní hybnou silou obrodného procesu reformní křídlo uvnitř samotné KSČ. Proto 

hlavně tito komunisté, kteří rozdmýchali kontrarevoluci34 – jak bylo Pražské jaro novým 

vedením nazýváno – byli v následujícím období postiženi nejdříve. 

 „Základním předpokladem obnovy a konsolidace totalitního režimu 

v Československu byla rozsáhlá a důsledná výměna lidí ve vedoucích funkcích. Gustáv 

Husák i další zkušení lídři komunistické strany si uvědomovali, že strana se nestane 

poslušným nástrojem, pokud v ní budou původci a stoupenci reformního pohybu 

předchozích let.“35 Důkladné čistky, kádrování a prověrky proběhly jak v komunistické 

straně samotné, tak v bezpečnostních složkách, odborové organizaci a nezrušených 

zájmových organizacích a složkách Národní fronty36. „Když se novému vedení podařilo 

                                         

31 Otáhal, 2003: 31 – 34. 
32 Cuhra, 1997: 14. 
33 Hradecká – Koudelka, 1998: 38. 
34 Srov. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. Sjezdu KSČ, 1988: 48. 
35 Hradecká – Koudelka, 1998: 37. 
36 Národní fronta Čechů a Slováků bylo seskupení politických stran a společenských organizací v 
Československu v letech 1945–90. Od února 1948 byla nástrojem totalitního politického systému 
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odstranit stoupence reformního hnutí z mocenských pozic, mohlo se v poslední fázi 

soustředit na členskou základnu.“37  

 „ ‚Zdravé síly‘ jednoznačně zvítězily, jak to nejvýrazněji dokládají téměř 

půlmilionové čistky stranických řad od ‚pravicových revizionistických sil‘, započaté po 

dubnu 1969 a dovršené v roce 1970. Jeho průvodním jevem bylo bezpodmínečné přijetí 

sovětské interpretace československého vývoje roku 1968 – lednem 1968 a Akčním 

programem KSČ počínaje a 21. srpnem 1968 a moskevským protokolem konče – a 

ztotožnění se s ní.“38  

2.2.3 Počátky normalizace 

„Tam kde byla uskutečněna vedle opatření v politické rovině i opatření kádrová, 

bylo dosaženo nejpronikavějších výsledků, přechod k aktivní podpoře politiky vedení 

strany se výrazně zrychlil.“39  

Z komunistické strany byly vyloučeny a o práci přišly statisíce občanů, mnoha 

mladým lidem nebylo z kádrových důvodů umožněno studium. Další skupiny obyvatel 

opustily dobrovolně nebo z donucení republiku. Již probíhající proces, pro který se vžil 

název normalizace40, byl potvrzen zasedáním Ústředního výboru KSČ z 11. a 12. 

prosince 1970. „Dne 11. 12. 1970 schválilo plenární zasedání ÚV KSČ Poučení 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Plné znění tohoto 

dokumentu bylo zveřejněno 14. 1. 1971 v Rudém právu a postupně i v dalších 

satelitních denících. Ve všech sdělovacích prostředcích se mu dostalo široké publicity, 

po dobu několika týdnů přinášely téměř denně propagandistické materiály k jednotlivým 

                                                                                                                        

uplatňovaného KSČ. (Totalita [online] 1999. [cit. 2009–03–15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/nf.php>) 
37 Otáhal, 1993: 13. 
38 Vondrová - Navrátil, 2003: 7. 
39 NA – A ÚV KSČ, fond 02/1, sv. 93, a. j. 156, Opatření v oblasti hromadných sdělovacích prostředků. 6. 
května 1969. s. 72. 
40 „Označení normalizace pochází z jednání v Moskvě, ze kterých vzešel Moskevský protokol. 
Normalizaci a závěry Moskevského protokolu shrnuje dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a 
společnosti od XIII. Sjezdu KSČ takto: „Českoslovenští představitelé v tomto dokumentu vyjádřili své 
odhodlání dosáhnout normalizace poměrů v naší zemi na základě marxismu-leninismu, obnovit vedoucí 
úlohu strany a autoritu státní moci dělnické třídy, vyřadit kontrarevoluční organizace z politického života 
a upevnit mezinárodní svazky ČSSR se Sovětským svazem a dalšími socialistickými spojenci.“ (Poučení 
z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. Sjezdu KSČ, 1988:: 45). 
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částem Poučení.“41  

V Poučení strana podávala podrobné vysvětlení událostí let 1968 a 1969 a 

v podstatě tak neustále stvrzovala pozice, na kterých pevně stála její moc.42 „Přijetí 

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu prohlásilo nejen 

obrodný proces, ale každý pokus o reformu socialismu i v budoucnosti za 

kontrarevoluci. KSČ, na rozdíl od komunistických stran v Polsku a Maďarsku, tak 

nebyla schopna reagovat na vývoj zvláště po nástupu Michaila Gorbačova; nemohla se 

stát ani partnerem ostatních společenských sil při řešení krize sovětského systému.“ 43 

 

3  OPOZICE A JEJÍ VYMEZENÍ V TOTALITNÍM SYSTÉMU 

Prověrky a kádrování z počátku normalizace odsunulo některé někdejší vedoucí 

činitele strany prakticky na okraj společnosti. Mnozí z vyloučených členů KSČ ale tuto 

novou roli nechtěli akceptovat a stávali se tak základem vznikající první vlny ilegální 

opozice 44.  

Působení legitimní opozice bylo v prostředí politického systému založeného na 

monopolu jediné politické strany vyloučeno. Propagandistická označení, která využívala 

komunistická strana, jako například ‚politický předvoj pracujícího lidu‘, či ‚jménem lidu‘ 

měla vyvolat pocit, že se lidé stále podílejí na rozhodování, ovlivňují směřování země a 

mají vliv na politické rozhodování. Realita ovšem rétorice komunistického režimu 

                                         

41 Symůnková, 1992: 90. 

42 „Základní příčina krizového stavu tkvěla ve straně samé. KSČ prakticky přestala existovat jako ideově 
a akčně jednotná organizace. Revizionistický rozklad marxisticko – leninských principů hluboce zasáhl 
celý stranický organismus až po nejvyšší instituce. Byl provázen bezprincipielním oportunismem a 
zakrýván halasným proklamováním nebývalé jednoty. Nacionální šovinistickou pseudojednotou se 
pravičáci ve vedoucích místech snažili zabránit postupující politicko – ideové diferenciaci ve straně, 
kritice pravicového oportunismu a revizionizmu a nástupu zdravých marxistických internacionalistických 
sil. Bylo zřejmé, že bez zásadní změny vedení strany není možno vybřednout z vleklých prohlubujících se 
politických krizí a dosáhnout pozitivního obratu.“ (NA – A ÚV KSČ, fond 10/10, sv. 1, a. j. 2, Zpráva o 
plnění realizační směrnice a další úkoly ideologické činnosti strany 17. června 1970, s. 5–6). 
43 Otáhal, 2005: 25. 
44 „Opozice v nedemokratickém režimu se pohybuje ve srovnání s demokracií v diametrálně odlišném 
prostředí (...). Srovnáme-li dominantní roli politické opozice v konsolidované demokracii, kde představuje 
žádoucí a formálně institucionalizovaný systémový prvek v podobě politických stran (resp. dnes i jiných, 
nestranických aktérů), s modelovou opozicí v nedemokratickém režimu, tak zde naopak představuje prvek 
antisystémový, nabývající mnoha forem a usilující nejen o alternaci mocenských elit, ale přímo o změnu 
ve smyslu nahrazení daného (nedemokratického) režimu.“ (Hlaváček – Holzer. Cepsr [online]. 2008. [cit. 
2009–04–01]. Dostupný z WWW <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=326>). 
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neodpovídala. „Z hlediska empirického musíme konstatovat, že postulát jednoty zájmů 

ve společnosti umožňuje postupnou redukci zájmů všech jejích složek na zájmy strany.“ 
45 „Jednota byla zaměněna za jedinost a každý projev rezistence proti této jedinosti, 

proti monopolu moci a jejím praktickým projevům, se stal odsouzeníhodným a 

odsuzovaným aktem směřujícím proti ‚vládě lidu‘. V tomto prostředí neexistovala a ani 

nemohla existovat politická opozice v podobě známé ze západních demokracií – jako 

integrální a legitimní součást politického systému. (…) Doktrína diktatury proletariátu 

znemožňovala jiným stranám právo podílet se na moci nebo jednat proti ní a 

propůjčovala této ‚vedoucí síle společnosti‘ mimořádnou moc. Nadto princip 

demokratického centralismu koncentroval tuto moc do rukou nejvyššího stranického 

vedení.“46 Doby, kdy jakékoliv opoziční projevy byly považovány za pokus o svržení 

vlády a odstranění socialismu a tudíž vedly do vězení či k hrdelním trestům, nebyly tak 

dávnou minulostí a stále působily jako odstrašující memento. Také proto se naprostá 

většina obyvatel zdržovala opozičních projevů. „Odpor společnosti proti normalizační 

politice se postupně omezil na některé skupiny, jejichž činnost byla novými držiteli 

moci označována za ilegální a jako taková i stíhána.“47 Veřejně proti nastupující 

normalizaci vystoupilo několik zformovaných hnutí, mezi nimi například 

Československé hnutí za demokratický socialismus, Socialistické hnutí 

československých občanů, Hnutí revoluční mládeže a další.48 Lidé, kteří tvořili jádra 

těchto hnutí, byli ovšem v procesech na počátku 70. let pozatýkáni a režim tak úspěšně 

zpacifikoval ty občany, kteří se mu nejhlasitěji postavili na odpor.49 

3.1 Disent 

Poté, co se komunisté represemi a zatýkáním opozice de facto zbavili, nic jim 

nebránilo v tom, aby dále z občanů vytvářeli apolitickou masu orientovanou na konzum. 

Jelikož ekonomická situace v Československu byla relativně uspokojivá, vyměnila 

většina obyvatel pohodlný život za omezené občanské svobody a zřekla se jakýchkoliv 

                                         

45 Fidelius, 1998: 51. 
46 Koutská, 1992: 159 – 160. 
47 Pažout, 2004: 5. 
48 Srov. Otáhal, 2005: 27. 
49 Cuhra, 1997: 48. 
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náznaků aktivního odporu vůči režimu. Vedle většiny ovšem stále existovali jednotlivci 

či skupiny občanů, kteří si uvědomovali morální rozklad společnosti, a politická situace 

v zemi jim nebyla lhostejná. „Po tvrdých postizích těch, kteří se na konci 60. let a 

počátkem 70. let postavili proti Husákovu tzv. normalizačnímu režimu, se v polovině 

70. let znovu začalo v reakci na celkový neutěšený stav společnosti, permanentní 

porušování lidských práv a pronásledování kritiků režimu formovat opoziční hnutí.“50  

V době, kdy byl na mezinárodní scéně podepsán Závěrečný akt konference 

v Helsinkách týkající se také dodržování občanských práv, začíná se v Československu 

formovat opozice, ve které již nehráli hlavní úlohu exkomunisté. Přesto to byli lidé 

perzekuovaní normalizačním režimem.  

„Na vzniku nových opozičních seskupení (ovšem takřka výhradně v českých 

zemích) významně participovala početná marginalizovaná intelektuální vrstva tvořená 

převážně bývalými členy a představiteli oficiálních, kulturních a společenských 

organizací, kteří se od druhé poloviny 50. let postupně přikláněli k reformním postojům. 

Z tohoto pohledu je v českém prostředí používání termínu disent51, používaného od 60. 

let západními novináři pro veřejně vystupující kritiky sovětského režimu, v podstatě 

oprávněné (slovo disidence znamená doslova odštěpení od státu či hnutí).“52 „Opoziční 

hnutí v tomto období nazýváme disentem.“53   

Disidentské hnutí spojovala otázka dodržování lidských práv v Československu 

na pozadí dohod, které představitelé vlády podepsali v Helsinkách. Toto téma bylo dost 

široké na to, aby mohlo sjednotit názorově jinak odlišné jednotlivce či skupiny.  

„Zatímco komunistické režimy vykládaly dohody a v nich obsažené normy jako 

potvrzení vlastní legitimity a suverenity, disidentské skupiny oproti tomu zdůrazňovaly 

práva jednotlivců, potvrzená těmito dohodami.“54 Na bázi dodržování dohod z Helsinek 

se vytvořilo nové opoziční hnutí, jehož páteř tvořili intelektuálové. V mezinárodním 

                                         

50 Pažout, 2005: 96. 
51 „Za disidenty jsou v tomto případě považováni lidé, kteří aktivně vystupovali proti komunistickému 
systému na obranu lidských práv a základních demokratických svobod, iniciovali opoziční aktivity, 
neuchylovali se k násilí, respektovali demokratická pravidla a působili mimo oficiální mocenské skupiny.“ 
(Blažek, 2005: 22). 
52 Blažek, 2005: 20. 
53 Otáhal, 2005: 31. 
54 Růžička, 2003: 337. 
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měřítku se pro členy tohoto hnutí vžilo označení disidenti. 

Přední místo mezi intelektuály, kteří postupně zaplňovali mezeru po první vlně 

opozice, jenž byla na počátku 70. let prakticky eliminována, zaujímal Václav Havel. 

V Otevřeném dopise adresovaném Gustávu Husákovi z roku 1975 analyzuje 

normalizační režim a pokouší se odhalit příčiny adaptace na život v reálném socialismu. 

Napadá oficiální prohlášení o zkonsolidování poměrů a naznačuje, že tak bylo dosaženo 

jen povrchně za cenu uvrhnutí celé společnosti do mravní krize.55 Ta byla dále 

prohlubována nejen omezováním svobod politických a náboženských, ale také 

restrikcemi v oblasti kulturní tvorby. „Ministerstvo kultury vydalo seznamy autorů, 

jejichž díla nesměla být vydávána a dokonce byla vyřazována z knihoven. Následovaly 

seznamy filmů, jejichž promítání bylo zakázáno, a gramofonových desek, které se 

nesměly prodávat.“56 

3.2 Underground a druhá kultura 

V západních zemích byla svoboda tvorby samozřejmostí. Normalizační režim 

v Československu ale nové formy umění nepodporoval, naopak se snažil o všeobecnou 

unifikaci. „Na počátku sedmdesátých let dochází v Praze k drastickým opatřením, jimiž 

establishment prakticky likviduje rockovou hudbu jako hnutí. Je zakazován anglicky 

zpívaný repertoár, jsou měněny anglické názvy skupin (…).“57  

Svoboda projevu a tvorby prakticky neexistovala, a to bylo jedním z důvodů, 

proč vznikla početná skupina odpůrců režimu také v kulturní oblasti. „Součástí 

opozičního hnutí se stal underground58, který se svou snahou o svobodný projev 

v oblasti alternativní kultury, zejména hudby, dostal do konfliktu s režimem. Zásah proti 

němu dal popud k jistému sjednocení jednotlivých opozičních proudů.“59 

                                         

55 Vaclavhavel [online] 2003. [cit. 2009–02–05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=71_clanky.html&typ=HTML>. 
56 Otáhal, 1999: 22. 
57 Jirous, 1997: 178. 
58 „Underground lze považovat za subkulturu, která se od majoritní společnosti odlišuje nejen ostrým 
vymezení vůči ní, ale i třeba sociálním postavením, věkem či chápáním a přístupem ke kultuře. 
Underground je duchovní pozice intelektuálů a umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve 
kterém žijí. Je to vyhlášení boje establishmentu, zavedenému zřízení. Je to hnutí, které pracuje převážně 
s uměleckými prostředky, ale jehož představitelé si uvědomují, že umění není a nemá být konečným cílem 
snažení umělců.“ (Jirous, 1997: 196). 
59  Otáhal, 2005: 32. 
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Ideovým vůdcem undergroundového hnutí byl hudební teoretik Ivan Martin 

Jirous. Společně s Egonem Bondym a hudebními skupinami Plastic People of the 

Universe a DG 307 stáli v jeho čele. „Egon Bondy (Zbyněk Fišer) autor románu 

Invalidní sourozenci, spolu s Jirousovým textem Zpráva o třetím českém hudebním 

obrození se stal významným formotvorným prvkem undergroundového prostředí. Oba 

texty jako cíl hnutí stanovily vytvoření nezávislé „druhé kultury“, která vědomě odmítá 

vstupovat do kontextu establishmentových forem kulturní prezentace a všudypřítomné 

cenzury.“ 60 Ivan Jirous se ke vztahu undergroundu a vládnoucích struktur vyjádřil 

jednoduše a přesně: „Mezi mocí a undergroundem panuje ovzduší naprosté shody: 

establishment nás nechce a my nechceme mít nic společného s ním.“61 

Pro underground byl příznačný nezájem až odpor vést jakýkoliv dialog s mocí. 

Underground vyhlásil boj zavedenému společenskému zřízení a snažil se o jeho 

destrukci, mimo jiné tím že odmítal převládající kulturu a snažil se vybudovat vlastní 

struktury tzv. druhou kulturu. „Druhá kultura je zatím nejrozvinutější a nejdynamičtější 

paralelní strukturou. Měla by být použita jako model pro jiné sféry a současně je nutno 

všemi prostředky podporovat její rozvoj, zvláště v dosud zanedbaných oblastech 

(literární kritika a kulturní publicistika vůbec, divadlo, film).“62 Druhá kultura tedy měla 

existovat mimo oficiální, komunisty propagovanou a vynucovanou kulturu.  

3.2.1 Underground a vznik Charty 77 

Tyto aktivity vůdčích osobností undergroundového hnutí a jejich příznivců 

optikou státních orgánů směřovaly jednoznačně proti výstavbě socialistického zřízení. 

Lidé z undergroundového hnutí byli označeni za třídní nepřítele a nekompromisně 

pronásledováni a trestáni. „Již v roce 1973 byl odsouzen teoretik tohoto hnutí Ivan 

Martin Jirous.“63  

Hnutí začalo ovšem nabývat na síle a rozsahu. Postupem času již ve svém středu 

nemělo pouze jen několik aktivních jedinců, ale celé skupiny osob umělecky či jiným 

tvůrčím způsobem činné. „Poté, co se v únoru 1976 uskutečnil Bojanovicích u Prahy již 

                                         

60 Veselý, 2005: 112. 
61 Jirous, 1997: 197. 
62 Benda, 1990: 46. 
63 Otáhal, 2005: 32. 
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druhý festival druhé kultury, bylo devatenáct hudebníků a příznivců hudebních skupin 

PPU a DG 307 obviněno a uvězněno pro trestný čin výtržnictví. Díky předchozím 

kontaktům s pražskými intelektuály však jejich případ neupadl v zapomnění. 

K solidaritě s vězněnými vyzval bývalé vysoké představitele KSČ, kteří se po roce 1968 

ocitli v nemilosti režimu, dopisem Petr Uhl. Kritici režimu různého názorového 

zaměření se stoupenci souzených hudebníků se společně sešli na chodbě soudu na Malé 

Straně, aby více či méně hlasitě protestovali proti absurdnímu soudnímu postihu 

Plastiků.“64 Tvrdý postih hudebníků byl významným podnětem ke vzniku Charty 77. I 

když odsouzené muzikanty znal z intelektuálních kruhů a někdejších představitelů 

opozice jen málokdo, stali se dalším prvkem, který do jisté míry spojil názory a postoje 

vznikající organizované opozice. „Státní moc byla vývojem událostí kolem Plastiků 

překvapena a zaskočena, nikdo zřejmě neočekával, že právě tenhle případ vyvolá 

takovou odezvu. (…) Publikum, shromážděné v prostorách soudu, bylo předobrazem 

Charty 77; atmosféra rovnosti, solidarity, družnosti, pospolitosti a obětavé ochoty 

vzájemně si pomáhat, vyvolávané vědomím společné věci a společného ohrožení, 

nebyla jen atmosférou té soudní budovy, ale i atmosférou prvních měsíců Charty.“65  

 

4 CHARTA 77, VONS, ANTICHARTA 

Opozice vůči komunistickému režimu v Československu měla několik podob a 

směrů, kterými se ubírala. K jistému ucelení v roce 1977 mohlo dojít jedině pod určitým 

společným programem, na kterém by se rozrůzněné skupiny a individuality shodly. 

Vedly jak mezinárodní, tak vnitropolitické okolnosti. Společnou programovou 

základnou se stala obrana lidských práv.66 Dle jiných se sjednocujícím prvkem staly 

momenty etické, formulované prof. Patočkou67. Událost na domácí scéně, která 

k tomuto procesu jednoznačně přispěla, bylo již zmiňované soudní řízení s hudebníky 

skupin Plastic people of the Universe a DG 307. Podmínky pro užší spolupráci vytvářela 

i mezinárodněpolitická situace. Od roku 1973 totiž v Helsinkách i za účasti 

                                         

64 Veselý, 2005: 112. 
65 Havel, 1990: 116. 
66 Prečan, 1981: 13.  
67 Medek, 1981: 37 
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Československa, probíhalo zasedání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. 

Zde byl v roce 1975 podepsán Závěrečný akt, v němž jeho signatáři ratifikovali 

mezinárodní pakty o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních 

právech.68 Tato práva se později stala oním společným programem, se kterým v roce 

1977 veřejně vystoupila opozice v Prohlášení Charty 77. 

4.1 Prohlášení Charty 77 

Vztahy navázané v budově soudu při procesu s kapelou Plastic people of the 

Universe měly pro další vývoj opozičního hnutí větší význam, než by mohl kdokoliv 

předpovídat. Společný postoj a pocity jednotlivých individualit, ať již katolíků, 

intelektuálů, bývalých komunistů, umělců a jiných, jenž vykrystalizovaly právě 

v soudních budovách, vyvolaly potřebu dalších společných diskuzí a setkání. „Tyto 

sondáže posléze vyústily do první schůzky, byla 10. prosince 1976, byl na ní Mlynář, 

Kohout, my dva (Havel a Hvížďala), majitel bytu, v němž se konala, a Komeda, který ji 

zorganizoval. Pak byly ještě další dvě schůzky, na nichž byli navíc Petr Uhl, Jiří Hájek a 

Ludvík Vaculík.“69 Na těchto schůzkách vznikal obsah a forma, jenž bude rodící se 

iniciativa mít. Tam také vykrystalizovala myšlenka, že by se plánovaná iniciativa mohla 

opírat o dodržování lidských práv podobně jako helsinské výbory, které vznikaly 

v SSSR.70 „Výbor má ovšem jen menší a nutně omezený počet členů, kteří se navzájem 

nějak vybrali a domluvili; vzniklá situace však ukazovala ze samé podstaty věci jiným 

směrem, k nějakému širšímu a otevřenému společenství; ustálili jsme se tedy na 

‚občanské iniciativě‘.“71 S myšlenkou, že by se rodící občanská iniciativa mohla opřít o 

Pakty o lidských právech podepsaných, k jejichž dodržování se Československo 

zavázalo v Helsinkách a které se staly součástí právního řádu ČSSR, přišli paralelně 

Hejdánek a Mlynář.72 Pluralitní charakter Charty 77, který pramení z okolností jejího 

vzniku, ale také individuálních schopností jedinců, kteří jí společně zakládali, se 

projevuje i v diskusích nad autorstvím prvních návrhů textu. „Úvodní Prohlášení Charty 

                                         

68 Pažout, 2005: 96 – 97 
69 Havel, 1990:17 – 18.  
70 Havel, 1990: 18.  
71 Tamtéž. 
72 Tamtéž. 
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77 je výrazem kolektivní vůle, ručí za ně všichni, kdo je podepsali, a je hezkou tradicí, 

že tento princip je symbolicky zdůrazňován i mlčenlivostí o autorství.“73 Dalším 

projevem pluralitního charakteru vzniklé občanské iniciativy je instituce tří mluvčích, 

které si signatáři ze svého středu zvolili. Prvními byli Jiří Hájek, Václav Havel a Jan 

Patočka, ti jsou také podepsání pod textem Prohlášení Charty 77.  

„Posléze bylo dohodnuto, že text Prohlášení, datovaný 1. ledna 1977, bude na 

začátku ledna 1977 odevzdán parlamentu spolu s podpisovými archy těch, kdož 

s Prohlášením vysloví souhlas a svým podpisem potvrdí závazek podílet se v budoucnu 

– jednotlivě i společně – na aktivitě Charty 77. Jmenovitě byl dohodnut okruh osob, 

které budou v době mezi vánoci 1976 a Novým rokem 1977 navštíveny sběrateli 

podpisů a požádány o podpis Prohlášení.“74  

„Podpis Charty 77 se dál jednoduchým způsobem. Na malý lístek se napsalo: 

Souhlasím s Prohlášením Charty 77. A tato věta byla podepsána plným jménem. (…) 

Lístečky s podpisy se shromažďovaly u mluvčích a ti je v určitých intervalech 

zveřejňovali.“75  

Dramatické okolnosti provázely samotné zveřejnění Prohlášení Charty 77. „Dne 

6. ledna 1977 před polednem obklíčily vozy státní bezpečnosti uprostřed normálního 

provozu osobní vůz, ve kterém jeli spisovatelé Václav Havel a Ludvík Vaculík s hercem 

Pavlem Landovským, aby doručili vládě ČSSR, Federálnímu shromáždění a ČTK text 

Charty 77 se všemi podpisy a zaslali jej poštou i jeho signatářům. Jmenovaní a dále 

spisovatel Zdeněk Urbánek byli pak řadu hodin vyslýcháni (…).“76 Již tato první reakce 

režimu svědčila o porušování lidských práv, na které iniciativa v prvé řadě 

upozorňovala. Prohlášení se dostalo také na Západ, především skrze novináře napojené 

na disidenty. „Tak se stalo, že Prohlášení Charty 77 se objevilo počátkem ledna 

v několika významných světových denících a vzbudilo ve světě (dík zahraničním 

rozhlasovým stanicím a samizdatu i u nás v Československu) velkou pozornost.“77  

                                         

73 Tamtéž.  
74 Prečan, 1981: 13 
75 Šilhánová, 2005: 188 
76 Charta 77 – dokument č. 2, Policejní akce proti hnutí Charty 77 ve dnech 6. a 7. ledna 1977. 8. ledna 
1977, Praha. 
77 Šilhánová, 2005: 186. 
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4.2 Rozměr Charty 77 

Charta 77 se ve svém ustavujícím prohlášení charakterizuje jako: „Volné, 

neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých 

profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských 

a lidských práv v naší zemi i ve světě.“78  

Charta 77 měla podle představ autorů zakládajícího textu v budoucnosti vyvíjet 

následující činnost: „Upozorňovat na různé konkrétní případy porušování lidských a 

občanských práv, připravovat jejich dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat různé 

obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit jako 

prostředník v případných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat, apod.”79  

Vlastně k ní patřil každý, kdo souhlasil s její myšlenkou, účastnil se její práce a 

podporoval ji. „Svých cílů chtěla dosáhnout dialogem s mocí, při čemž nepomýšlela na 

budování masového hnutí, které jediné mohlo komunistické vedení k dialogu nutit.“80 

Jan Patočka, jeden z jejích morálních a intelektuálních vůdců, charakterizoval Chartu a 

chartisty takto: „Charta 77 není ani spolek, ani organizace, její báze je čistě osobně-

mravní a závazky, které z ní vyvěrají, mají týž charakter. Signatáři Charty 77 si nedělají 

nárok ani na politické funkce, ani na zvláštní práva, nechtějí být žádnou morální 

autoritou, žádným ‚svědomím společnosti‘, nepovyšují se nad nikoho a nikoho 

neodsuzují, jejich usilování směřuje pouze k tomu, aby zachovali při životě a čistotě 

vědomí, že taková vyšší autorita existuje a že jednotlivci jsou jí povinni svým 

svědomím a státy svými podpisy pod důležitými mezinárodními pakty; povinni nikoliv 

pouze oportunně, tedy podle pravidel politických výhod, nýbrž i tak, že jejich podpisy 

pod těmito pakty znamenají, že politika je podřízena právu, a nikoliv právo politice.“ 81 

 Režim se jen těžko vyrovnával s mravními závazky a požadavky dialogu, který 

chartisté vznášeli. Mohl proti nim bojovat jedině izolací a represemi, tedy zažitými 

způsoby, na které chartisté svým prohlášením upozorňovali.  

„Tento důraz na morální základ lidské existence vyrůstá z Chartou 

reflektovaného obecného stavu společnosti, morálně zpustošené dlouhodobým trváním 

                                         

78 Prohlášení Charty 77. 1. ledna 1977. 
79 Tamtéž. 
80 Otáhal, 2005: 33. 
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totalitního režimu; morální obroda je podmínkou a předpokladem demokratické obrody 

politické. Charta je také způsobem prvotní realizace lidí, kteří už nemohou, a tedy 

nechtějí čekat, až ‚se‘ poměry změní, kteří už nemohou a nechtějí žít ve lži, kteří chtějí 

žít jako lidé v pravdě ‚tady a teď‘, tedy v době, kdy se nerýsuje žádná možnost rychlé 

změny poměrů, žádné politické řešení a vysvobození.“82  

Velkým úspěchem Charty bylo již to, že se jí podařilo zahrnout významné 

osobnosti s mnohdy velmi rozdílnými názory. Fakt že se odvolávala na platný právní řád 

a vyzývala k legálním aktivitám, učinilo z Charty 77, i přes relativně malý počet prvních 

signatářů (243), zásadní strukturu narušující normalizační pořádek. Režim jí musel brát 

na vědomí, stejně tak jak jí brala domácí i zahraniční veřejnost, což bylo pro další 

fungování Charty zásadní.  

4.2.1 Samizdat 

Samotný počátek československého samizdatu, pomineme li podzemní tisk 

v době protektorátu, můžeme hledat již v padesátých letech. „I když ho v této době pro 

nepatrný dopad (mizivé náklady, velké utajení) ještě nelze charakterizovat jako „druhý 

oběh“.“ 83 „Vznik českého a slovenského samizdatu v dnešním smyslu – pevné složky, 

pilíře, nezávislé, a tedy i veškeré národní kultury – úzce souvisí s politickými a 

společenskými událostmi kolem roku 1968 i po něm.“84 Represe a čistky po invazi 

jednotek Varšavské smlouvy však tento rozvoj zmrazily.85 „Pogrom na českou literaturu 

začal hned v dubnu 1969 zničením všech jejích periodik v pořadí podle nákladu. (…) 

Na přelomu roku 1972/1973 je tento ničivý úder v podstatě dokonán.“86 Podstatným 

přínosem Charty 77, který pramenil z činorodosti signatářů, byl impuls 

k samovydavatelské činnosti, který vyslala záhy po svém vzniku.87 

                                                                                                                        

81 Patočka, 1990: 33. 
82 Prečan, 1981: 22. 
83 Posset, 1993: 6. 
84 Tamtéž. 
85 Tamtéž. 
86 Gruša, 1992: 10. 
87 „Edice samizdatové literatury vznikaly už dříve a byly spojeny se jmény významných českých 
spisovatelských osobností. Byli to Ludvík Vaculík pro Edici Petlice, Jan Vladislav pro Edici Kvart, jež 
částí své produkce srůstala s Petlicí, a o něco později, v roce 1975 – kdy Petlice měla za sebou již první 
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„V průběhu roku 1977 samizdatová produkce podstatně vzrostla, stala se 

obvyklejší a samozřejmější (…).“88 I když se režim snažil samizdat potírat počet a 

rozsah edic i publikací ke konci sedmdesátých i v osmdesátých letech stále narůstal.89 

Také samotná Charta 77 produkovala důležité dokumenty. Soubor prohlášení, výzev a 

peticí je takzvaný Infoch90, který vznikl z aktivity Petra Uhla. „Pro mne začíná historie 

Infochu krátce po založení Charty 77. Hned na začátku roku 1977 pociťovali někteří 

signatáři Charty 77 potřebu být informováni i informovat spoluobčany a svět o 

dokumentech Charty 77, o činnosti jejích mluvčích a o počinech mnoha, často 

mimopražských signatářů. Potřebné také bylo vytvořit přehled represivních kroků Státní 

bezpečnosti a dalších státních a stranických složek proti Chartě 77 a nezávislému hnutí 

vůbec. Od února 1977 jsem proto nepravidelně psal zprávy o činnosti Charty 77 a o 

represích vůči jejím signatářům (2–6 stran).“91  

4.3 Reakce režimu na Chartu 77 

Pro státní moc bylo velmi obtížné Chartu 77 postihovat v rámci platných norem 

a zákonů, jelikož se odvolávala na schválené mezinárodní dohody a stála pevně na půdě 

legality. „Charta 77 svojí činnost opírala o ‚Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech‘ a o ‚Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech‘, které oficiální přestavitelé našeho státu podepsali v roce 1968, jiní naši 

představitelé je stvrdili v Helsinkách roku 1975 a které byly zveřejněny ve Sbírce 

zákonů ČSSR č. 120/1976 a staly se tak kodifikací práv a povinností státu a občanů 

v otázkách, jimiž se pakty zabývaly.“92 Prohlášení Charty 77 se opíralo o požadavky 

dodržování lidských a občanských práv a dohody z Helsinek jí poskytovaly zcela legální 

a legitimní program. Jejich nedodržování pak odhalovalo samotnou podstatu totalitního 

                                                                                                                        

padesátku vydaných samizdatových knížek – Václav Havel, jenž založil Edici Expedice.“ (Prečan, 1994, 
381). 
88 Srov. Prečan, 1994: 382. 
89 Posset, 1993: 8. 
90 Informace o Chartě 77. 
91 Uhl, 1998: 9. 
92 Koutská, 1992: 153. 
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režimu.93 Politický dopad byl nesmírný, a proto se režim rozhodl rozpoutat masivní 

mediální kampaň, která měla odradit veřejnost, aby Chartu 77 jakkoliv přijala a vystavit 

tak chartisty do izolace.  

„Z hlediska stability režimu byla však právě taková kampaň, časově správně 

terminovaná, naprosto nezbytná. Režim si uvědomil nebezpečí politické destabilizace 

spočívající v tom, že by – obrazně řečeno – dosavadní řetězová reakce strachu mohla 

být vystřídána řetězovou reakcí občanské odvahy. Po několikadenní přípravě vynaložil 

v průběhu dvou měsíců počínaje od 12. ledna 1977 všechno úsilí na to, aby 

demonstroval, jak vysoká cena se platí za neochotu ‚žít ve lži‘, za vůli a rozhodnutí žít 

jako občan podle příkazu svědomí, za aktivitu v duchu paktů o lidských a občanských 

právech. Hlavním cílem bylo zabránit rozšíření nákazy, izolovat Chartu, zastrašit, anebo 

vynuceným souhlasem s rezolucemi proti Chartě demoralizovat a kompromitovat co 

nejvíce lidí, kteří by jinak mohli podlehnout pokušení a k Chartě se přihlásit.“94 

K naplnění cíle se režim rozhodl využít i umělce, které donutil podepsat takzvanou 

Antichartu, tedy prohlášení, ve kterém se umělci veřejně distancovali od myšlenek 

Charty 77. Herci, hudebníci, spisovatelé a další osobnosti kulturního života, měli na 

obyvatelstvo velký vliv a do značné míry svým podpisem přispěli k negativnímu 

vnímání Charty 77.  

4.3.1 Anticharta 

Kampaň proti Chartě 77 vyvrcholila nedlouho po zveřejnění jejího 

ustanovujícího prohlášení. „Dne 28. ledna 1977 se v Národním divadle sešli, na pozvání 

československých výborů uměleckých svazů spisovatelé, hudebníci, výtvarníci a 

architekti, aby – jak následující den shrnovalo Rudé právo – ‚manifestovali své jednotné 

odhodlání uskutečňovat kulturní politiku strany a státu‘.“95  

Na závěr shromáždění přistupovali jednotliví představitelé kulturní obce ke 

stolkům s podpisovými archy, u kterých svým podpisem stvrzovali souhlas 

s předneseným prohlášením nazvaným ‚Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a 

                                         

93 „Totalitní moc nemůže lidská a občanská práva občanům přiznat v praxi každodenního života, protože 
tím by popřela sebe samu.“ (Prečan, 1981: 18). 
94 Prečan, 1981: 17. 
95 Pokorná, 2002: 9. 
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míru‘. Každý z podpisových archů totiž začínal větou: ‚Přihlašuji se k provolání 

československých výborů uměleckých svazů‘ a umělci tak stvrzovali legitimitu zásahu 

režimu proti Chartě 77. Tomuto setkání a podepsanému prohlášení se později začalo 

říkat ‚Anticharta‘.96  

Anticharta byla promyšlenou reakcí režimu na prohlášení Charty 77. Pomocí 

Anticharty chtělo komunistické vedení zapůsobit především na širokou veřejnost. 

Nejdůležitějším prostředníkem bylo jako vždy Rudé právo, které po několik dní 

nepřetržitě informovalo o jednotě umělců a strany.  

„Politická reprezentace si byla vědoma vlivu umělecké inteligence na společnost, 

a proto jí věnovala soustavnou pozornost. Podmínky pro její řízení však byly omezeny, 

neboť její část zůstávala mimo vliv tvůrčích svazů a nebyla ani organizována v KSČ, 

takže nebyly vytvořeny potřebné předpoklady při naplňování vedoucí úlohy strany na 

tomto úseku. Jako východisko z této situace se stranickým funkcionářům jevila 

především podpora těch, kteří aktivně prosazovali politiku KSČ v oblasti kultury a 

umění v praxi.“97  

Tak jako se obyvatelé přizpůsobili životu v reálném socialismu a každodenní 

rutinou potvrzovali jeho platnost, tak i umělci, kteří se chtěli prosadit, museli být 

poplatní režimu a manifestovat mu svou podporu. Komunistické vedení chtělo 

maximálně využít potenciálu, který jim skýtalo využití umělců pro propagandistické 

účely. Proto se týden po setkání v Národním divadle konalo jiné shromáždění – ovšem 

se stejným cílem.  

„Dne 5. 2. 1977 přineslo Rudé právo i další československá veřejná média 

podrobné zprávy o dalším setkání, tentokrát skladatelů, textařů, hudebníků a zpěváků 

z oblasti zábavného a populárního umění, které se uskutečnilo v pátek 4. 2. 1977 

odpoledne v pražském Divadle hudby – zde se k provolání přednesenému v Národním 

divadle oficiálně připojila tzv. ‚lehká múza‘.“98 Na závěr setkání se opakovala 

podpisová akce známá z Národního divadla.  

 

                                         

96 Tamtéž. 
97 Otáhal, 1999: 34–35. 
98  Pokorná, 2002: 11. 
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4.4 VONS 

Komunistický režim se ke konci 70. let potýkal s čím dál větší aktivitou a 

rostoucí institucionalizací disentu. Veřejnost byla zpracována masivní 

propagandistickou kampaní, která nicméně na signatáře velký vliv neměla, možná je 

utvrzovala ve správnosti jejich konání.99 Důkazem je vznik další významné iniciativy 

spojující svou činnost s Chartou 77, a to Výboru na obranu nespravedlivě souzených. 

Ten sice nebyl přímou součástí Charty 77, ale ve svém ustavujícím prohlášení se 

k jejímu duchu přímo přihlásil. K založení VONS došlo 27. dubna 1978. Pod ustavující 

prohlášení se podepsalo 17 osob, kteří společně deklarovali, že: „Cílem tohoto výboru je 

sledovat případy osob, které jsou trestně stíhány či vězněny za projevy svého 

přesvědčení nebo které se staly oběťmi policejní a justiční svévole. Budeme s těmito 

případy seznamovat veřejnost i úřady a podle svých možností pomáhat postiženým 

osobám. Chceme přitom spolupracovat s každým, kdo projeví o spolupráci zájem.100  

 

Členové VONS na základě shromažďování informací ke konkrétním případům 

posuzovali, zdali není jednání úřadů v rozporu s československým právním řádem. 

Cílem bylo poskytnout publicitu případům porušování lidských práv, a proto byla na 

základě získaných podkladů vypracovávána tzv. sdělení, která informovala veřejnost o 

celém procesu a jeho pozadí. Sdělení vycházela v bulletinu Informace o Chartě 77, často 

také v exilových časopisech, nebo ve vysílání zahraničních rozhlasových stanic.101 „O 

případech protiprávního jednání komunistických úřadů získával VONS informace 

především z prostředí undergroundu, církví a nejvíce samozřejmě Charty 77.“102  

4.4.1 Pražská desítka 

Stejně tak jako Charta 77 tak i VONS zasílal svá sdělení přímo některým státním 

                                         

99 „Za prvních devět týdnů existence Charty vzrostl sice počet signatářů jejího prohlášení na 600 osob, což 
samo o sobě byl zázrak, společenství charty však zůstalo nepatrnou menšinou. Toto první střetnutí mezi 
mocí a chartou tak skončilo nerozhodným výsledkem.“ (Prečan, 1981: 18). 
100 Vons [online] 2007. [cit. 2009–02–15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.vons.cz/data/images/zakladajici_prohlaseni_vons.jpg>. 
101 „V ětšinou ve zkrácené a někdy přepracované verzi přebíraly sdělení VONS také některé exilové 
časopisy, především v Římě vydávané List a Studie a rozhlasové stanice Hlas Ameriky, BBC a Svobodná 
Evropa." (Pažout, 2005: 99). 
102 Pažout, 2005: 99. 



Diplomová práce 

 41

úřadům, od jednotlivých ministerstev, přes Kancelář prezidenta republiky až 

po Federální shromáždění. „Členové VONS byli většinou také signatáři Charty, ale 

zatímco Charta 77 byla ve skutečnosti snahou o otevřené demokratické fórum o 

problémech společnosti, VONS přímo poukazoval na konkrétní případy porušování 

zákonů mocenskými složkami komunistického systému, záměry a metody policejní, 

justiční a vězeňské správy. Postih členů VONS byl proto zřetelně tvrdší.“103 Byl spuštěn 

proces, který měl oslabit vliv vzniklých opoziční skupin. 

Komunistický režim se snažil o utajení procesu před západními médii, také kvůli 

nátlaku komunistických stran na západ od našich hranic. Případy trestního stíhání a 

následných dlouholetých trestů pro představitele opozice měly v západních médiích 

ohlas. Případ VONS byl i přes snahu komunistického vedení o informační blokádu a 

znemožnění přístupu zahraničním novinářům jedním z nich. „Rozsudek nad členy 

VONS byl vynesen 23. října 1979 po dvacáté hodině. Obžalovaní v něm byli uznáni 

vinnými ze spáchání trestného činu podvracení republiky. Petr Uhl byl odsouzen na pět 

let, Václav Havel na čtyři a půl roku, Václav Benda na čtyři roky, Jiří Dienstsbier a Otta 

Bednářová na tři roky odnětí svobody nepodmíněně, Dana Němcová na dva roky se 

zkušební dobou pěti let. Případ byl především v zahraničních médiích znám jako stíhání 

tzv. Pražské desítky.“104  

Režim ovšem zásahem proti VONS zaznamenal jen krátkodobý úspěch. I když 

se v jednom procesu zbavil zároveň i čelních představitelů Charty 77, uvolněné pozice 

nezůstaly dlouho neobsazené. Mluvčí Charty 77, kteří byli odsouzeni, nahradili noví a 

také řady VONS doplnili další aktivisté. Růst začal také počet sdělení, když jich v roce 

1970 bylo vydáno 68 oproti 45 z roku předchozího.105  

4.5 Před revolucí 

Konec 70. let nebyl pro disent dobou příznivou. Mnoho odpůrců režimu bylo 

v rámci akce Asanace donuceno odejít z Československa do zahraničí a několikaleté 

tresty vězení si v té době odpykávali významní představitelé Charty 77, odsouzení na 

                                         

103 Totalita [online] 1999. [cit. 2009–02–19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/vons.php>. 

104 Pažout, 2005: 105.     
105 Pažout, 2005: 108. 
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podzim 1979 v procesu s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných.    

„Práce VONS i Charty 77 byla po celou první polovinu 80. let velice obtížná, 

jejich aktivisté byli neustále vystavováni nejrůznějším formám šikanování. Tvrdý postup 

úřadů proti opozici doma měl přímou souvislost se zahraničněpolitickými událostmi, 

konkrétně působením Odborového svazu Solidarita, založeného v roce 1980 v Polsku, a 

následným vyhlášením výjimečného stavu v této zemi o rok později.“ 106  

 

A přeci se situace začala pomalu rozvolňovat. Důvodů bylo několik. Způsobila 

to nejen čím dál větší informovanost lidí o dění na západ od našich hranic, díky vysílání 

radia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky, ale například i narůstající počet 

protirežimních demonstrací které napomohly k rozvrácení režimu zevnitř. „Před 17. 

listopadem se nikdy nesešlo tolik lidí, aby demonstrace znamenaly bezprostřední hrozbu 

režimu. Opakovaně se však scházelo tolik lidí, že demonstrace byly nejen 

nepřehlédnutelnou proklamací nesouhlasu s režimem, ale výrazně zasahovaly i do 

normálního chodu života města.“107  

Vedle vnitřních příčin byl hlavním důvodem příchod Michaila Gorbačova do 

čela SSSR. Tento moment se ostatně stal mezníkem nejen ve vývoji v Československu. 

„Politické změny v Sovětském svazu v roce 1985 se odrazily i v aktivizaci 

disidentského a občanského hnutí. Počátkem roku 1987 vydala Charta 77 k 10. výročí 

zveřejnění svého prvního Prohlášení dokument ‚Slovo k spoluobčanům‘108, který 

znamenal určitý předěl v jejím vývoji směrem k větší otevřenosti vůči společnosti. 

Předělem je pak rok 1988, kdy počet nezávislých skupin začal narůstat.“109  

Postupná ztráta důvěry v komunistické vládní orgány na pozadí vnitro i 

mezinárodně politických událostí vedla k odbourávání pocitu strachu mezi lidmi a 

projevila se vznikem nových a radikalizací stávajících občanských iniciativ.  

 „Latentní rezistence se stále výrazněji stávala rezistencí otevřenou: tisíce 

                                         

106 Pažout, 2005: 108. 
107 Tůma, 2005: 155. 
108 „Slovo k spoluobčanům byl dokument Charty 77 č. 2/87, v němž se poprvé přímo obrátila na 
československou veřejnost s výzvou k aktivnímu občanskému životu. Politicky apelovala a vyzývala lidi, 
aby naplnili své občanství, konečně se vymanili ze své pohodlné odevzdanosti osudu, probudili se z 
politické apatie, překonali strach a přestali čekat na to, co udělají jiní, dělali něco sami.“ (Vodrážka, 2002. 
[cit. 2009–04–15]. Dostupný z WWW: <http://www.blisty.cz/2002/3/8/art10043.html>). 
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podpisů pod dokument občanské neposlušnosti ‚Několik vět‘110, stále rostoucí počet 

účastníků demonstrací proti vládnoucímu systému atd. jsou toho dokladem.“111 

„Rozhodující událostí, která ovlivnila chování občanů, včetně studentů a zvětšila 

propast mezi nimi a komunistickými funkcionáři i systémem samotným, byly lednové 

události v roce 1989, tzv. Palachův týden. (…) Charakteristické pro lednové události 

bylo, že trvaly celý týden a byly zvlášť brutálním způsobem potlačovány.“112   

Lze jen spekulovat, jakým směrem by šel vývoj v Československu bez vzniku 

Charty 77. Aktivity chartistů a různých občanských hnutí, které na Chartu 77 

navazovaly, byly mocným impulsem, který obyvatele Československa aktivizoval. 

Důslednost činů a kontinuita prohlášení, které Charta 77 vydávala, nakonec přispěly 

k pádu komunistického režimu, kterého jsme byli svědky na konci 80. let. 

 

5 MÉDIA V TOTALITNÍ SPOLE ČNOSTI 

Výše nastíněný historický diskurz je zásadní pro pochopení společenské situace a 

také role a fungování médií, která byla prostředkem propagandistické kampaně proti 

Chartě 77. K vysvětlení role médií v totalitním systému je vhodné použít čtyři základní 

normativní teorie médií, které formulovali američtí mediální analytici Fred A. Siebert, 

Theodor Peterson, a Wilbur Schramm v 50. letech 20. století. Mluvíme o teorii 

autoritářské, libertariánské, sociální odpovědnosti a sovětsko – komunistické.113 

Koncept masové (mediální) komunikace v bývalém Sovětském svazu můžeme 

dle Sieberta, Petersona a Schramma definovat v několika následujících bodech. 

• využití masové komunikace je instrumentální – média jsou využívána 

jako prostředek k prosazování zájmů strany a státu  

• média jsou úzce propojena s dalšími nástroji státní moci a vlivu strany  

                                                                                                                        

109 Otáhal, 1999: 17. 
110 Petice Několik vět byla vyhlášená v červnu 1989. Žádala propuštění politických vězňů, zrušení 
omezování svobody shromažďování, svobodnou činnost sdělovacích prostředků a nezávislých iniciativ, 
respektování požadavků věřících, dále veřejné diskuse o všech otázkách dějin (padesátá léta, Pražské jaro, 
normalizace) ekonomiky a ekologie. (Totalita [online] 1999. [cit. 2009–02–15]. Dostupný z WWW:  
http://www.totalita.cz/texty/nvett.php). 
111 Koutská, 1992: 158. 
112 Otáhal, 2003: 111. 
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• skrze média se zjevuje samotná strana  

• média jsou téměř výlučně používána jako nástroj propagandy a agitace 

• charakteristickým rysem médií je striktně vynucovaná zodpovědnost a 

spolehlivost.114  

Tuto strukturu a princip fungování médií převzalo ke konci 40. let 20. stolet9 

také Československo. „Únor 1948 znamenal pro média zcela nové vymezení jejich role 

a pro mediální strukturu razantní nástup zcela odlišného – totalitárního (v dikci liberální 

teorie médií ‚autoritářského‘ ) – modelu sdělovacích prostředků. Jeho konstitutivním 

rysem byla snaha o maximální centralizaci celého mediálního systému. Sdělení, jenž 

měla oslovovat českou veřejnost, byla co nejdůsledněji vystavena kontrole. Činnost 

médií se musela podřídit tomu, aby ve společnosti naplňovala mobilizační, ideologickou 

funkci.”115  

5.1 Komunistická žurnalistika 

Jedním z pilířů, na kterých komunistický režim stál, byla ideologická a 

propagandistická činnost, která se opírala o média. Ta nutně musela být řízena, aby 

plnila politicko výchovnou činnost, kterou od nich vedení komunistické strany 

vyžadovalo. Aby společnost jako celek dobře fungovala, musela být dle komunistických 

doktrín řízena vědecky. Vědecké řízení společnosti bylo založeno na principu vedoucí 

úlohy strany, který byl zakotven ve čtvrtém článku Ústavy Československé socialistické 

republiky z roku 1960. 

Objektem řízení se tedy stala i žurnalistika, která byla nositelkou ideově 

politických funkcí a jako taková tedy nezbytně podléhala straně a jejímu řízení. 

Mluvíme o Marxisticko leninské žurnalistice.116 „Zakladatelé marxismu považují 

žurnalistiku za prostředek poznání, obrážení a měnění skutečnosti, především 

                                                                                                                        

113 Siebert – Peterson – Schramm, 1963: 6. 
114 Siebert – Peterson – Schramm, 1963: 121. 
115 Blodigová – Köpplová – Sekera; 2002: 16. 
116 „Ideově politické funkce měly ve vztahu k ostatním funkcím žurnalistiky prioritní, určující postavení. 
Z takového pojetí vychází leninská teze o žurnalistice jako významném centru a instituci politické 
organizace, opírá se o ně charakteristika agitátorské a propagandistické funkce žurnalistiky jako masového 
nástroje rozšiřování sociální informace, rozvíjení politické výchovy a získávání spojenců proletariátu 
v třídních zápasech, pro jeho revoluční cíle a vyplývá z něj důraz na masově organizátorskou funkci 
v neustálém obnovování a prohlubování jednoty strany a třídy s masami.“ (Hudec, 1978: 115). 
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společenského, politického života, za nástroj politického boje. Žurnalistika má podle 

jejich názoru úlohu jednoho z prostředků řízení společnosti, nástroje regulace její 

činnosti.“117  

5.2 Princip stranickosti 

Správné směřování komunistické žurnalistiky, jako kolektivního agitátora a 

propagátora, měla zajišťovat Komunistická strana Československa. V žurnalistice 

v komunistickém režimu v Československu se uplatňoval a měl klíčový význam princip 

stranickosti. „Stranický proletářský tisk a jiné prostředky komunistické žurnalistiky pak 

musí v souladu a marxistickou zásadou demokratického centralismu uznávat řízení 

stranou a jejími orgány, plnit jejich rady a pokyny, vystupovat jako představitelé strany a 

jednat ve shodě s jejím programem a taktickými směrnicemi. Strana řídí proletářský tisk 

a jiné prostředky komunistické žurnalistiky tím, že vykonává neustálý organizační a 

ideový, morální vliv na všechny stranické periodické publikace, kontroluje a podporuje 

jejich činnost.“118   

Strana nejen že kontrolovala a řídila média a zprávy jimi vysílané, ale 

samozřejmě také personál, který se na produkci zpráv podílel, tedy novináře. „Stranické 

řízení sdělovacích prostředků, přesně vymezené hranice toho, co ještě lze a co již nelze, 

co ohrožuje vlastní existenci, zbavovalo novináře jakéhokoliv pocitu zodpovědnosti 

vůči čtenářům.“119 Princip stranickosti se také projevoval při selekci redaktorů hlavních 

deníků, televize a rozhlasu. Novináři byli pečlivě vybíráni, politická spolehlivost a 

stranickost byla u nich samozřejmostí. Jejich činnost byla pod neustálou ideologickou 

kontrolou prověřených kádrů, členů nejvyšších stranických orgánů. „Zvláštní pozornost 

přitom věnují stranické orgány ideově politickému řízení ústředních stranických deníků 

a časopisů, ústředních deníků a politicky významných časopisů politických stran a 

společenských organizací Národní fronty, dále řízení Čs. televize Čs. rozhlasu, ČSTK a 

ČSSN, kádrové politice v nich a řešení zásadních otázek tiskové politiky strany. 

Zvláštní místo v soustavě sdělovacích prostředků zaujímá stranický tisk – Rudé právo a 

                                         

117 Gurevič, 1977: 54–55. 
118 Kňourková, 1982: 16. 
119 Symůnková, 1992 : 87 
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Pravda, jež ovlivňují i práci ostatního tisku.“120  

Dalším stupněm kontroly toku informací přes média byl Český úřad pro tisk a 

informace v ČSR (ČUTI) a Slovenský úřad pro tisk a informace v SSR (SÚTI). Tyto 

úřady dozíraly na obsahy médií, na jejich ideologickou správnost a politickou 

nezávadnost. „ČÚTI A SÚTI plní funkci tiskového a informačního centra, pevně spjatou 

s politikou Komunistické strany a Národní fronty. Dbají o realizaci linie vlády a Národní 

fronty v periodickém tisku jiných politických stran a dalších organizací.“121 Český úřad 

pro tisk a informace registroval všechna periodika na území ČSR. Úkolem tohoto úřadu 

bylo hodnotit a rozebírat články a vyjadřovat se k činnosti sledovaných periodik. ČÚTI 

však neprováděl předběžnou cenzuru. Úřad reagoval na informace, které již byly 

zveřejněny, a žádal vysvětlení. Tím ovšem zpětně působil na novináře a nutil je 

k autocenzuře. 

Žurnalistika a její výstupy tedy naprosto podléhaly totalitní moci a média 

vytvářela obraz, jaký si mocenské kruhy přály.  „Podvod, lež uměle vykonstruovaný 

obraz sebe samé – to byly nejenom běžné a obvyklé, ale v zájmu sebezachování i zcela 

nezbytné a imanentně vlastní prostředky formování ideologického autoportrétu totalitní 

moci.“122 

5.3 Ideologická komise 

Konsolidace médií jako nositelů ideově politických funkcí byla jedním 

z hlavních cílů po nástupu Husákova vedení. Činnost médií se totiž v období Pražského 

jara z pozice stranického vidění světa vymkla kontrole, a tak se dostávalo většího 

významu nejrůznějším komisím, které měly podobným excesům předcházet. „V pojetí 

ústředního výboru KSČ měly být stálé komise politicko odbornými pomocnými orgány 

pléna a předsednictva ústředního výboru, které měly pro ně s předstihem analyzovat 

jednak vnitrostranickou, jednak celospolečenskou problematiku v dané oblasti. Ústřední 

výbor ustanovil v novém složení tři komise: ideologickou, národohospodářskou a pro 

otázky zemědělství a výživy.“123 

                                         

120 Kňourková, 1982: 21. 
121 Kňourková, 1982: 22–23. 
122 Řehoř, 1992: 177. 
123  Otáhal – Nosková – Bolomský, 1993: 20. 
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Vliv na činnost médií měla především Ideologická komise.124 Ta se znovu sešla 

v roce 1970, když předsednictvo ÚV KSČ 13. března jmenovalo její nové členy.125  

Ideologická komise byla významným nástrojem komunistické strany pro 

předcházení společenských krizí případně jejich řešení. Především média, ale i kulturní 

a vzdělávací instituce, byla její činností značně ovlivněna. „Ve skutečnosti ovšem 

vedení KSČ prosazovalo jejím prostřednictvím svou politiku a prosazovalo monopol 

moci v této oblasti, neboť ono určovalo, jak chápat marxismus – leninismus, na jakém 

základě sjednocovat komunistickou stranu, a v jakém směru a duchu ovlivňovat 

společenské vědomí.“126  

Zápis z 2. schůze Ideologické komise ÚV KSČ svědčí o cílech, které si nově 

složená Ideologická komise předsevzala a které chtěla naplňovat. „Duchovní oblast není 

žádnou autonomní oblastí, v níž má převládat naprostá svoboda diskuse, ale že jde o 

oblast, kde je nezbytná promyšlená regulace. A to regulace jednak stranickými orgány, 

jednak orgány socialistického státu, dozor nad publikacemi a ediční činností, nad 

každou duchovní tvorbou, kterou se autor obrací ke společnosti a která tedy má vždy 

jistý ideologický náboj, kterým se vymezuje její angažovanost.“127   

Snaha o potření jakékoliv tvůrčí činnosti, která by nebyla pod kontrolou strany a 

jejího vedení jednoznačně vyplývá ze záznamů jednání ideologické komise. Lze 

očekávat, že východiska, na kterých se usnesla Ideologická komise, budou platná též pro 

formulaci ideologické koncepce kampaně proti Chartě 77.  

 

 

                                         

124 „Obsahem činnosti ideologické komise, jak jej určil ústřední výbor, byla problematika ideologické 
práce KSČ, rozvoj marxistické ideologie a její konkretizace ve vztahu k vývoji společenského vědomí i 
teoretického poznání v ČSSR a KSČ; výchova komunistů v duchu marxismu – leninismu, pomoc v jejich 
názorovém sjednocování na základě programu komunistické strany a její politické linie a boji proti 
nepřátelským ideologiím. Plnila iniciativní funkci vůči stranickým ideologickým pracovištím a prováděla 
oponenturu základních variantních návrhů ideologické povahy, které byly jí nebo jinými odbornými týmy 
vypracovány. Přispívala k integraci ideologické práce v KSČ a vyjadřovala se k ideologickým aspektům 
návrhů zásadního charakteru i jiných oblastí, předkládaných příslušným orgánům.“ (NA – A ÚV KSČ, 
fond 10/10, sv. 1, a. j. 2, Zpráva o plnění realizační směrnice a další úkoly ideologické činnosti strany 17. 
června 1970, s. 5). 
125 Otáhal – Nosková – Bolomský, 1993: 20. 
126 Tamtéž. 
127 NA – A ÚV KSČ, fond 10/10, sv. 1, a. j. 2, Zpráva o plnění realizační směrnice a další úkoly 
ideologické činnosti strany 17. června 1970, s. 13. 
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5.4 Rudé právo 

Deník Rudé právo byl založen roku 1920. První číslo vyšlo 21. září 1920 a tento 

den byl poté, co se k moci dostala Komunistická strana Československa, slaven jako 

“Den tisku, rozhlasu a televize”. Když v roce 1948 došlo ke sloučení Komunistické 

strany Československa a Sociální demokracie, bylo zároveň zastaveno vydávání deníku 

Právo lidu, jehož nástupcem se stal deník Rudé právo. Tímto způsobem byly vytvořeny 

podmínky pro to, aby Rudé právo, tiskový orgán ÚV KSČ, mělo dominantní postavení 

mezi českými tištěnými médii. „Bezprostředně po únoru 1948 se Rudé právo, díky své 

přímé vazbě na mocenské centrum společnosti, stalo na dlouhou dobu hlavním a 

nejdůležitějším sdělovacím prostředkem v Československu.“128 Rudé právo tak 

bezpochyby hrálo klíčovou roli v ideologické propagandě.129 „Přesto se ale – stejně jako 

ostatní deníky – v průběhu jara 1968 pozvolna vymanilo z těsné vazby na politické i 

úřední elity předsednictva i sekretariátu ÚV KSČ.“130 Roli Rudého práva, jako 

stranického a revolučního listu v době okupace, objektivně převzal časopis Tribuna, 

který: „Vznikl jako orgán byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, a 

jehož první číslo po dlouhých průtazích a obstrukcích vyšlo 15. ledna 1969. Přešla do 

něj skupina redaktorů Rudého práva pod vedením O. Švestky. Důležitým prostředkem 

ideologického působení a organizačního sjednocení všech marxisticko – leninských sil 

byl v této době časopis Zprávy, vydávaný skupinou československých a sovětských 

novinářů při Střední skupině sovětských vojsk.“131 Toto období, kdy Rudé právo 

nefungovalo podle představ pozdějšího normalizačního vedení v čele s Gustávem 

Husákem, de facto trvalo až do dubna 1969, kdy se komunistické straně za pomoci 

okupačních vojsk opět podařilo situaci zkonsolidovat.132 Vyřešení této krátké epizody se 

stalo primárním úkolem nově nastoupivšího vedení. To si dobře uvědomovalo vliv 

médií na veřejné mínění a celkové naladění společnosti. „Klíčovým předpokladem 

konsolidace ve sdělovacích prostředcích bylo obnovení vedoucí úlohy a vlivu strany. 

                                         

128 Symůnková, 1992: 88. 
129 „V období 1948 – 1989 bylo Rudé právo deníkem s nejvyšším nákladem, například v roce 1977 – 894 
700 výtisků, sobotní vydání 1 249 500 výtisků.“ (Symůnková, 1992: 88). 
130  Končelík – Trampota, 2006: 10. 
131 Douděra a kol., 1980: 212–213. 
132 V dubnu 1969 Alexandra Dubčeka ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ vystřídal Gustav Husák 
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Tomu napomohla iniciativa komunistů – redaktorů RP, kteří vystoupili s výzvou Slovo 

do vlastních řad133. Bylo dosaženo zásadní změny v politickém působení sdělovacích 

prostředků, které se v rozhodující většině opět staly mocenským nástrojem politiky 

státu.“134  

 

Tak jako v celé společnosti v počátcích normalizace proběhlo kádrování také 

v médiích, která byla klíčovou oblastí pro šíření stranické propagandy. „Součástí 

ideologické konsolidace společnosti se stalo obnovení rozhodujícího vlivu strany na 

základní ideologické instituce. Kádrové změny ve vedení těchto institucí a jejich podíl 

na odhalování a rozbíjení pravičáctví se navzájem podmiňovaly. Strana si především 

udělala pořádek ve vlastních sdělovacích prostředcích, na prvém místě v Rudém 

právu.“135 „ Šéfredaktoři Rudého práva byli členy nejvyšších stranických orgánů, a to 

zaručovalo neomylnost a ideovou čistotu stranického denníku. Rudé právo bylo tudíž 

jediným sdělovacím prostředkem kompetentním pro vedení systematických, 

kontrapropagandistických kampaní namířených proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli.“136 

O přesné zprostředkování rezolucí a závěrů ústředního výboru směrem k veřejnosti se 

staral šéfredaktor Rudého práva, jenž se účastnil jednání ÚV KSČ.137 „Po dubnovém 

plénu ÚV KSČ převzal vedení Rudého práva nový šéfredaktor Miroslav Moc. Rudé 

právo se pak jako první stranický denník jasně postavilo na pozice nového vedení 

KSČ.“138  

Období, kdy Rudé právo jako hlasatel politických postojů Komunistické strany 

selhalo, popsal normalizační režim v Poučení z krizového vývoje následovně: „Pravice 

                                         

133 „Bylo uveřejněno v Rudém právu 17. května 1969 a podepsalo je 131 novinářů a pracovníků 
sdělovacích prostředků. Konstatovalo se v něm mj., že po lednu 1698 se novináři jako celek postavili za 
iniciativu ústředního výboru, ale že nemohou souhlasit s tím, že „boj za polednovou politiku“ se změnil 
v diskreditaci celé strany. Dále se zdůrazňovalo, že závěry květnového pléna byly většinou novinářů 
ignorovány a že pracovníci sdělovacích prostředků se aktivně zapojili do protisovětské kampaně.“ (Otáhal 
– Nosková – Bolomský, 1993: 20). 
134 NA – A ÚV KSČ, fond 10/10, sv. 1, a. j. 2, Zpráva o plnění realizační směrnice a další úkoly 
ideologické činnosti strany 17. června 1970, s. 103. 
135 NA – A ÚV KSČ, fond 10/10, sv. 1, a. j. 2, Zpráva o plnění realizační směrnice a další úkoly 
ideologické činnosti strany 17. června 1970, s. 10. 
136 Symůnková, 1992: 88. 
137  Končelík – Trampota, 2006: 9. 
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se rovněž zmocnila ústředního tiskového orgánu, Rudého práva, jehož jednotlivá čísla, 

zvláště od 21. srpna až do 3. září, se celým svým provokačním nacionalistickým a 

protisovětským obsahem zpronevěřovala internacionalistickým tradicím Rudého práva a 

neměla nic společného ani se stranou, ani s marxismem-leninismem.“139  

I když se ústřední výbor v Poučení snažil o doložení toho, že se Rudé právo 

vyvázalo z linie vedení KSČ tím, že se postavilo proti intervenci, nelze tyto události tak 

jednoznačně interpretovat140. „ RP totiž v ‚posrpnových‘ dnech pracovalo v duchu 

rezoluce ÚV odsuzující intervenci, a tedy v souladu s aktuálním a redakci dostupným 

názorem většiny předsednictva.“141  

Kádrování a dosazení spolehlivých lidí do redakcí završilo nejdůležitější etapu 

konsolidace poměrů v tiskovém orgánu Komunistické strany Československa a strana se 

tak mohla soustředit na upevňování svých pozic v dalších médiích. „Nejsilnější vliv na 

veřejné mínění měly masové sdělovací prostředky. Jejich pracovníci dlouho odolávali 

tlaku komunistických funkcionářů, kteří museli použít administrativních a mocenských 

prostředků od zákazů časopisů, přes personální změny v redakcích novin, televize a 

rozhlasu, až k propouštění neposlušných. Televize, rozhlas, noviny, časopisy a 

nakladatelství byly podřízeny státnímu dozoru, takže se opět staly nástrojem propagandy 

KSČ.“142  

 

6 ANALÝZA ČLÁNKU ZTROSKOTANCI A SAMOZVANCI A 

IDEOLOGICKÁ ODPOVĚĎ RUDÉHO PRÁVA 

Výše v teoretické části této diplomové práce jsou ve stručnosti popsány 

historické události, které jsou důležité pro pochopení formování opozice a odporu proti 

komunistickému režimu v Československu. Zároveň také pro seznámení se s 

protiopatřeními režimu, které vyústily masivní mediální kampaň proti disidentům. Celá 

                                                                                                                        

138 NA – A ÚV KSČ, fond 10/10, sv. 1, a. j. 2, Zpráva o plnění realizační směrnice a další úkoly 
ideologické činnosti strany 17. června 1970, s. 96. 
139 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. Sjezdu KSČ, 1988: 34. 
140 Končelík – Trampota, 2006: 10 
141 Tamtéž. 
142 Otáhal – Nosková – Bolomský; 1993: 17. 
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kampaň proti Chartě 77, jejím signatářům a sympatizantům, jejíž hlavní tribunou se stal 

list Komunistické strany Československa Rudé právo, probíhala v prakticky 

v nezměněné intenzitě po celé první čtvrtletí roku 1977. Analýza kampaně pomocí 

výzkumných otázek je jádrem analytické části diplomové práce, která začíná rozborem 

článku Ztroskotanci a samozvanci.  

Zahájení celé kampaně můžeme datovat již na 7. 1. 1977, kdy vyšel článek 

s názvem Čí je to zájem?. Klíčovým bodem celé kampaně byl ovšem až text 

Ztroskotanci a samozvanci, který v Rudém právu vyšel 12. 1. 1977. Tento článek naplno 

rozvinul nevyslovená obvinění a útoky, které ústřední výbor ještě v článku Čí je to 

zájem? explicitně nevyslovil. V odpovědi na výzkumnou otázku “Jakou ideologickou 

koncepci zformulovalo Rudé právo v odpovědi na aktivity spojené se zveřejněním 

Charty 77” tato obvinění, ideové postoje a stanoviska tvůrců propagandistické kampaně 

odhalím a popíši. 

6.1 Postup analýzy článku Ztroskotanci a samozvanci 

 V této první analytické části, jenž sleduje ideologický a agitační rozměr 

odpovědi ústředního výboru143, která byla zformulovaná v zásadním článku kampaně 

Ztroskotanci a samozvanci postupuji dle následujícího schématu. Analyzuji celý článek 

Ztroskotanci a samozvanci, který vyšel dne 12. ledna 1977 na druhé straně Rudého 

práva. Chronologicky z textu článku vybírám věty, souvětí či větší významotvorné / 

logické / související celky, abych je podrobil kvalitativní analýze. V textu jsou tyto 

analyzované části označeny kurzívou. Pokud by se tedy čtenář chtěl seznámit 

s kompletním textem článku Ztroskotanci a samozvanci, může tak učinit tím, že bude 

sledovat text označený kurzívou. Na tomto místě připomínám, že text článku 

Ztroskotanci a samozvanci je analyzován jako celek, zároveň nejsou vypuštěny žádné 

jeho části a zjištění shrnutá v závěru jsou tedy syntézou poznatků, které jsem získal na 

základě provedené analýzy článku. 

Jednotlivé úseky článku Ztroskotanci a samozvanci, pro větší přehlednost v textu 

označené kurzívou, podrobuji analýze a srovnání s dostupnými archivními materiály a 

historickým kontextem popsaným v teoretické části práce. Své výroky dávám do 

                                         

143 Ústřední výbor Komunistické strany Československa, který kampaň připravil a naplánoval, v textu také 
nahrazuji synonymy tvůrci propagandistické kampaně či výrazem režim.  
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souvislostí a srovnávám právě s historickými prameny a dokumenty a zachovávám tak 

linii stanovenou v metodologii. Nyní přistupme k analýze článku Ztroskotanci a 

samozvanci.144    

6.2 Ztroskotanci a samozvanci 

I když někteří představitelé buržoazního světa hovoří o nutnosti ideového smíru, 

nic nesvědčí o tom, že by imperialismus sám ideově odzbrojoval, řekl na XV. sjezdu naší 

strany generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák.   

Pokud odhlédneme od rozsahu článku Ztroskotanci a samozvanci, který též svým 

umístěním na druhé straně Rudého práva, mohl svědčit o jisté důležitosti, první 

odstavec nenaznačuje, že by šlo o nějak obsahově výjimečný příspěvek. Výzvy k plnění 

závazků sjezdů byly běžnou součástí článků v tisku. Režim své výroky často opakoval. 

První věty tedy nevbočují z tradiční rétoriky, na kterou bylo obyvatelstvo po dlouhá léta 

zvyklé. Na druhé straně ovšem fakt, že článek byl zahájen slovy prvního tajemníka ÚV 

KSČ, dodávají textu na významu hned od počátku. Záměrem autorů bylo podpořit 

autoritou Gustáva Husáka význam celého článku a už prvními větami připomenout 

bipolaritu světa. 

 

Zdůraznil, že imperialismus naopak hledá nové formy a metody k rozvinutí 

antikomunistické ofenzivy, k rozrušení jednoty socialistických zemi, stupňuje útoky proti 

ČSSR a jiným socialistickým zemím, zejména proti Sovětskému svazu. 

Spojenectví se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi bylo totiž 

nedotknutelné a samozřejmé. Jedině toto spojení zaručovalo spravedlivý a mírový vývoj 

ve světě a blahobyt pro občany Československa. „Stranický aktiv jako celek podporuje a 

prosazuje linii vytyčenou posledními plány ÚV KSČ, podporuje a prosazuje snahu o 

rozvoj přátelských vztahů se socialistickými zeměmi v čele se sovětským svazem.“145 

Tato premisa byla navíc všudypřítomně potvrzována heslem „se Sovětským svazem na 

věčné časy“, které bylo všem jasně srozumitelné. Pro režim představovalo záruku 

bezpečnosti. Taktéž pro občany, kteří jej podporovali. Jeho oponentům mělo 

                                         

144 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2. 
145 NA – A ÚV KSČ, fond 10/10, sv. 1, a. j. 2, Zpráva o plnění realizační směrnice a další úkoly 
ideologické činnosti strany 17. června 1970, s. 7. 
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připomínat, kdo a s čí pomocí vyhrál nedávný zápas o moc.  

 

»Napadají nás proto, « připomněl dále soudruh G. Husák, »že budujeme 

socialismus na leninských principech, socialismus, který v naší praxi ztělesňuje vše 

ušlechtilé, pokrokové a humánní. Napadají nás za to, že uskutečňujeme ideály, za které 

bojovali, strádali a umírali nejlepší synové a dcery našich národů, za něž bojují 

skuteční revolucionáři na celém světě. « Denně se přesvědčujeme o pravdivosti těchto 

slov. 

Budovat socialismus na leninských principech znamená zbavit se třídních 

rozdílů pomocí revoluce a v praxi se změnila v totalitní vládu jedné politické strany nad 

celou společností.146 O východiska Leninovy teorie přímé vlády se komunistická strana 

stále opírala.147 O ušlechtilosti budování socialismu na leninských principech, o kterých 

se autoři článku Ztroskotanci a samozvanci zmiňují, lze pochybovat. To ovšem musel 

propagandistický aparát ospravedlnit či zastřít. Z pozic komunistického režimu nebyl 

tento negativistický pohled možný. Proto jej režimní propaganda skrývá a emotivně 

přebíjí ušlechtilostí bojovníků – revolucionářů, kteří neváhali položit život za ideály 

komunismu.148 A komunistická strana, jakožto vedoucí síla ve společnosti povede 

neúnavný a neutuchající boj s kýmkoliv, kdo bude tyto ideály napadat. Zatím čtenářům 

ovšem není jasné, proti komu tato silná vyjádření směřuje. 

  

Buržoazie nenávidí socialismus už proto, že rozbil mýtus o věčnosti 

kapitalistického panství, že skoncoval s vykořisťováním člověka člověkem, že učinil 

                                         

146 „Leninský marxismus vstupoval do socialistického státu s propracovanou teorií třídního panství, jejímž 
vrcholem je teorie diktatury proletariátu. Tato teorie plně vystihovala situaci, kdy šlo o přeměnu 
základních společenských vztahů, tj. vztahů vůči výrobním prostředkům, vztahů vlastnictví. Teorie 
třídního panství a diktatury proletariátu řešila otázku třídního boje, nemohla však vyřešit otázku 
konkrétního mocenského pohybu uvnitř společnosti, ve které dělnická třída dosáhla třídního panství a 
odsoudila buržoazii k úpadku a odchodu ze společenské arény.“ (Jodl, 1994: 111). 
147 „Veškerá činnost strany musí být založena na principech marxismu – leninismu, který strana tvořivě 
uplatňuje a rozvíjí, na leninských zásadách výstavby a vnitřního života strany; součástí naší politiky a 
ideologie je internacionální solidárnost s komunistickým hnutím a socialistickými státy. Jedině na těchto 
základech je možné skutečné, neformální sjednocování všech sil ve straně.“ (A ÚSD, D IV/33, A – 2. 
Realizační směrnice květnového pléna ÚV KSČ pro další postup strany příštím období – Zápis ze 
zasedání ústředního výboru KSČ 29. a 30. května 1969. s. 165).  
148 „Budovat socialismus na leninských základech je ta nejsprávnější cesta, kterou se naše země může 
vydat. Leninovo učení je něčím, co je až svaté a nikdo by se ani neměl pokusit toto učení napadnout či 
jinak zpochybnit, jinak skončí v propadlišti dějin.“ (Fidelius, 1998: 18). 



Diplomová práce 

 54

dostupným všemu lidu to, co si chce pro sebe udržet jen privilegovaná vrstva bohatých. 

Snaha o vytvoření obrazu bipolárního světa je patrná hned od prvních odstavců a 

nadále je dalšími argumenty prohlubována. Stále je velmi nespecifikovaně napadána 

buržoazie, imperialisté a kapitalisté. Tímto je vina z všemožných provokací plošně 

svalena na všechny státy na západ od našich hranic. Západ jako celek je médii napadán a 

očerňován ze všech nožných úhlů. V tomto případě je to podstata uspořádání buržoazní 

společnosti, kde existují nenáviděné třídní rozdíly. Privilegovaná vrstva bohatých totiž v 

socialistické společnosti, která se bez třídních rozdílů tak úspěšně rozvíjí, nemá místo, a 

proto se Československo stává cílem nenávistných snah imperialistů. O záměrech 

Západu měl komunistický režim jasno již od kontrarevoluce v roce 1968, a v kampani 

proti Chartě 77 ze svých závěrů, které učinil v minulosti, také vycházel.149  

 

V zoufalém pudu sebezáchovy bije buržoazie kolem sebe hlava nehlava, dělá 

všechno možné a neštítí se ničeho, aby zastavila revoluční proces. 

Tato věta jednoznačně poukazuje na fakt, že je socialistická společnost 

v současnosti vystavena útoku imperialistů. I když je to stále velmi nekonkrétní popis 

situace, stávají se čtenáři, tedy celý lid Československa, přímými aktéry událostí. 

Buržoazie chce totiž zastavit revoluční proces a proto, pokud by byla ve své snaze 

úspěšná, všechny revoluční vymoženosti lidu by se staly minulostí. Režimní propaganda 

vysvětluje tento pokus jako pouze jakousi znouzectnost, kterou se buržoazie snaží 

zachránit sama sebe před záhubou.150  

 

Ve své snaze zabrzdit proces svého neodvratného konce hledá buržoazní reakce 

nejrůznější metody, jimiž by chtěla svůj zánik zvrátit či oddálit. Brutální formy 

antikomunismu střídá s méně průhlednějšími. Jednou z nových metod je »vylepšování« 

                                         

149 „Nutno si stále být vědomi toho, že svět je třídně rozdělen a imperialismus se svých plánů nevzdal. Je 
třeba všemi prostředky bojovat proti diverzní politice imperialistických kruhů, zvláště západoněmeckých.“  
(A ÚSD, D IV/33, A – 2. Realizační směrnice květnového pléna ÚV KSČ pro další postup strany příštím 
období – Zápis ze zasedání ústředního výboru KSČ 29. a 30. května 1969. s. 171).  
150 „Objektivně vzato, máme co činit s defenzivní pozicí Západu, s jeho obrannou reakcí na pokračující 
dosavadní celkový pozitivní vývoj v oblasti mezinárodních vztahů. Tato jejich pozice vyplívá nikoliv 
z vlastní síly, ale ze slabosti, z obav před dalším oslabením pozic kapitalismu.“ (NA – A ÚV KSČ, fond 
02/1 sv. 39, a.j. 45. Analýza vývoje mezinárodních vztahů v Evropě po Konferenci o bezpečnosti a 
spolupráci v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, včetně její účasti na bělehradské schůzce, 1977. s. 
29). 
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socialismu, čímž buržoazie rozumí deformace socialismu a jeho postupnou likvidaci. 

Autoři ujišťují čtenáře, že i v minulosti vyšly pokusy o vylepšování socialismu 

naprázdno. Proto se občané Československa nemusejí obávat, že by tentokrát byla 

buržoazie silnější než revoluční odhodlání lidu a komunistická strana. Poprvé je také 

nepřímo odkázáno na rok 1968 a pokus o reformu socialismu. Tato narážka má 

čtenářům připomenout jak dopadly snahy buržoazie v minulosti a kdo za neúspěšnými 

pokusy o změnu systému stál.  

 

Do »svaté štvanice« proti myšlenkám komunismu, o níž hovořili už autoři 

Komunistického manifestu, angažují dnes vládnoucí buržoazní třídy celý svůj rozsáhlý 

státní a propagandistický aparát. Jejím humbukem chtějí nejenom odpoutat pozornost 

od bolavých ran a nemocí současného kapitalismu. 

Úvod Komunistického manifestu popisuje svatou štvanici proti komunistům 

takto: „Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti staré Evropy – 

papež i car, Metternich i Guizot, francouzští radikálové i němečtí policajti. (…) Z této 

zkušenosti vyplývá dvojí. Komunismus je již uznáván všemi evropskými mocnostmi za 

moc. Je svrchovaný čas, aby komunisté otevřeně před celým světem vyložili své názory, 

své cíle a své snahy a proti báchorkám o strašidle komunismu postavili manifest strany 

samé.“151  

Tímto režimní propaganda odkazuje na obtížný a dlouhotrvající boj komunistů 

za rovnoprávnost a úspěšný boj o moc. Ideje komunismu se dokázaly prosadit i přes 

odpor nejmocnějších kruhů. Rudé právo dále čtenářům důvody těchto podvratných snah 

buržoazie vysvětluje také v dalších článcích kampaně.152 Z archivních pramenů vyplývá, 

že se Ústřední výbor na svých schůzích v souvislosti s Prohlášením Charty 77 také 

zabýval postupy, které využíval třídní nepřítel v propagandistické podpoře Charty 77.153  

                                         

151 Marx – Engels, 1872: 16. 
152 „Buržoazii v kapitalistických státech nezbývá než zakrývat před vlastním lidem pravdu o socialismu a 
a oslabovat přitažlivost jeho příkladu.“ (Pravda o socialismu se buržoazii nehodí, 25. 2. 1977: 3). 
153 „Řídící centrály buržoazie využívají svého fakticky informačního monopolu a snaží se natolik zahltit 
informační síť Západu dezinformacemi, aby tím jednak vytvářely náležitou „psychózu ve veřejném 
mínění“, jednak nutily jednotlivé představitele vyjadřovat se nikoliv k reálnému vývoji, ale právě k těmto 
dezinformacím.“ (NA – A ÚV KSČ, fond 02/1 sv. 39, a.j. 45, Analýza vývoje mezinárodních vztahů v 
Evropě po Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, včetně její 
účasti na bělehradské schůzce, 1977, s. 29). 
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Hlavním posláním tohoto novodobého křižáckého tažení je odradit lidové masy 

kapitalistických zemí od pokusů dožadovat se změn, tím spíše změn revolučních. Jeho 

posláním i úkolem je pacifikovat lidové protikapitalistické hnutí, morálně podlomit a 

zlomit jakékoliv hnutí levicové, rozbíjet je, imunizovat pracující před myšlenkami 

vědeckého socialismu, utvrdit v povědomí lidu představy, jako by kapitalismus byl 

společenský systém jedině možný, trvalý a věčný. 

Stále jsou stupňována obvinění a přinášeny nové důkazy o tom jak západ 

socialismu vědomě škodí. Opět je jako hlavním poškozeným lid, který je těmito útoky 

ohrožen nejvíce. Použitím výroku o křižáckém tažení režim navazuje na spojení svatá 

štvanice s cílem hanobit dalšího odvěkého nepřítele komunistů, a to křesťanskou církev. 

Propaganda viní buržoazii a potažmo církev z toho, že infikuje povědomí lidí 

protisocialistickými myšlenkami. Křesťanská víra a její učení se z pohledu režimní 

propagandy snaží pacifikovat revoluční hnutí. K tomu je vybízeno a podporováno 

kapitalisty. Tradiční křesťanské organizace jsou pro komunistický režim jedním 

z hlavních nepřátel a tato příležitost je ideální možností jak z církve udělat nepřítele 

zdravého vývoje ve společnosti. Tuto, v komunistickém režimu problematickou pozici 

věřících, řešila Charta 77 také svými dokumenty a výzvami, které byly adresovány 

představitelům režimu.154  

 

Škála prostředků, kterými reakce světí tento účel, je velmi výmluvná: od 

diskriminačních zákonů namířených proti levicově smýšlejícím lidem, jako je tomu v 

Německé spolkové republice, přes zákaz činnosti dělnických stran v průmyslových 

závodech, jako je tomu ve Francii, přes nejrozmanitější metody špehování a 

perzekvování pokrokově smýšlejících lidí, jak tím prosluly moderní dějiny USA, až po 

nejkrvavější represálie, kterými se »vyznamenává« proamerická loutka Pinochet. 

Komunistická propaganda se snaží všemi způsoby hanit demokratické režimy 

v západních zemích a skrze Rudé právo popisuje způsoby, jakými se buržoazie drží u 

                                         

154 „Izolace od západní Evropy je pak doplněna izolací od našich nejbližších sousedů. (…) Jedním z 
hlavních prvků tohoto pojetí je antikřesťanský a anticírkevní postoj. Dějiny jsou stereotypně redukovány 
na základní fakta z politických dějin a na vývoj ekonomiky, přičemž je jasné, že ani jedno ani druhé nelze 
bez náboženství a kultury pochopit.“ (Charta 77 – dokument č. 11/84, Právo na dějiny. 20. května 1984, 
Praha). 
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moci v kapitalistických zemích. Cílem těchto prohlášení je u čtenáře vyvolat pocit 

v duchu – jen se podívejte, jakých „práv a svobod“ se obyvatelům Západních zemí pod 

buržoazní vládou dostává, jejich touha po moci nezná mezí – a upozornit čtenáře, že 

v současné době čelí útoku imperialistů také Československo. Kdo se dostane do sféry 

jejich vlivu, může počítat s vývojem, který proběhl v Chile, kde Pinochet krvavě svrhl 

vládu komunistů a socialistů, jak jinak než za pomoci imperialistů v čele se Spojenými 

státy. 

Prostor ve sdělovacích prostředcích komunistická propaganda obecně hojně 

využívala k pomluvám Západu a popisu bezpráví, které je v třídních společnostech 

pácháno na jejich obyvatelích.155 Lidé si v prvé řadě museli uvědomit nedostatky a 

stinné stránky kapitalismu. Cílem bylo v kontrastu se zločiny Západu ukázat, že je život 

v socialismu nejen v oblasti lidských práv a svobod na kvalitativně vyšší úrovni. 

Názorným příkladem mělo být například právo na práci, které lidé v socialistickém 

Československu mají zajištěno, a proto se nemusejí zabývat existenciálními problémy.  

 

Mezinárodní reakci jsou dobré jakékoli prostředky a jacíkoli spojenci. 

Korumpuje kohokoli, kdo se zkorumpovat dá, podplácí, skupuje, počítá i s odpadlíky a 

dezertéry z tábora protivníka. Verbuje emigranty, ale i různé ztroskotance žijící v 

socialistických zemích, ty, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů svých třídních, reakčních 

zájmů, z důvodů ješitnosti či slavomamství, renegátství a notorické bezcharakternosti 

svolni propůjčit svá jména třeba čertu. 

Zde je poprvé naznačeno, že by celá provokace imperialistů, která je prozatím 

jaksi skryta na nekonkrétním obviňování Západu z široké škály závažných provinění, 

mohla mít určitou základnu v samotném Československu. Komunistické propaganda 

ovšem tvrzením, že buržoazie tyto odpadlíky skupuje, dává jasně najevo, že ať již se 

imperialismus bude skrývat za jakýmkoliv jménem, bude se jednat o uměle 

                                         

155 „Po léta umírají v ulicích severoirských měst civilní občané včetně žen a dětí, příslušníci britských 
orgánů bestiálně mučí vězně, ale nad těmito „projevy humanismu“ se buržoazní propagandisté příliš 
nevzrušují. A leccos by bylo možné ještě připomenout nejednomu zanícenému obránci „demokracie a 
lidských práv“ ve Francii, v Británii, v USA i v dalších kapitalistických zemích: např. Vietnam a Alžír; 
vykořisťování bývalých kolonií a neokolonialismus; přímé vměšování do záležitostí vlastních 
spojeneckých zemí včetně např, neomaleného vyhrožování Francii a Itálii pro případ účasti komunistů ve 
vládě; aféry Watergate a Lockheed a připravované vraždy cizích státníků; prodej dětí v Itálii, útlak 
černochů, Mexičanů a Portoričanů v USA; intervence v Korei a svržení vlády Lidové jednoty v Chile atd.“ 
(Pravda o socialismu se buržoazii nehodí, Rudé právo, 25. 2. 1977: 3). 
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vykonstruovaný a penězi podpořený útok v současnosti zastřený bojem za lidská 

práva.156 Celá provokace je nyní prezentována tak, že jejím zadavatelem je buržoazie, 

která si nepřeje mírové soužití a prosperitu socialistických zemí a k tomuto cíli využívá 

jakýchkoliv prostředků. Nejhanebnější ale zároveň nejjednodušší možností, jak očernit 

socialistické země je uplácet ke spolupráci ty, které socialistická společnost nechce či 

nepotřebuje, tedy emigranty. Ve skutečnosti je ovšem komunistická strana ze strachu 

raději donutila k odchodu z vlasti a tento fakt přitom skrývá za prohlášení, že je 

společnost nepotřebuje a nechce.  

Nebo ty, kteří proti pořádku v Československu neúspěšně a bez podpory a 

tolerance veřejnosti bojují – odpadlíky. Aktivity těchto „odpadlíků“ nicméně nemohly 

být zcela neúspěšné, což pozornému čtenářovi nemohlo uniknout. Pokud by aktivity 

chartistů byly tak bezvýznamné, proč by režim spustil tak velkou kampaň – v daný 

moment, tak rozsáhlý článek?   

Či za pomoci těch, kteří již jednou byli lidem poraženi – se ztroskotanci. To, aby 

byli protirežimní aktivisti poraženi, si režim velmi přál a chtěl prostřednictvím kampaně 

dosáhnout. 

 Jedním ze stavebních kamenů komunistické ideologie bylo směřování 

k beztřídní společnosti, proto označení slavomamství, třídní a reakční zájmy zde v 

negaci působí jako připomenutí základních hodnot socialistické společnosti. Zároveň 

také jako vysvětlení toho, co jsou zač ti, kteří se nechají od imperialistů podplatit 

k jakkoli hanebným činům. 

 

Ve svém zavilém boji proti pokroku se mezinárodní reakce pokouší vytvořit zdání 

jakési široké antikomunistické fronty, do níž se snaží zavléci vedle otevřených zrádců i 

kolísající a dezorientované jednotlivce či skupiny, leckdy se halící do masky »levice« či 

»komunistů«. Snaží se často o nemožné – oživit i politické mrtvoly, a to jak v řadách 

emigrantů ze socialistických zemí, tak i v řadách zbytků třídních nepřátel v těchto 

zemích, odrodilců, až po různé kriminální a asociální živly. 

                                         

156 „Musíme týchto našich neprajníkov dôrazne upozorňovať, že takéto kapitalistické "práva", ktorých 
uplatňovanie vytvára na Západe masovú nezamestnanosť, biedu, nešťastie a diskrimináciu más kastou 
vyvolených, nepovažujeme ani za ľudské, ani za demokratické.“ (FS ČSSR 1976–1980, Společné schůze 
SL a SN, 5. schůze, část č. 10. 1997. [cit. 2009–04–15]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/cgi-
bin/eng/eknih/1976fs/slsn/stenprot/005schuz/s005010.htm). 
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Režim připomíná, že autoři pamfletu se rekrutují z kruhů, které byly již jednou 

poraženy v roce 1968. Z absolutní spodiny společnosti. Rovněž ovšem nabádá občany 

k obezřetnosti, protože signatářem může být i zdánlivě spolehlivý člověk. Je to přímá 

výzva k donášení a špiclování, tedy technikám, které režim nutně potřeboval ke svému 

přežití. Ostatně s nepřáteli ve vlastních řadách se režim již setkal, a proto vychází z již 

platných směrnic.157  

 

 Jednou z forem této »dojemné« spolupráce je fabrikování všemožných pamfletů, 

dopisů, protestů a jiných tuctových pomluv, které jsou vydávány za hlas těch či oněch 

»opozičních« jednotlivců či skupinek a s velkým povykem a koordinovaným způsobem 

rozšiřovány po celém světě. 

Tato věta je přípravou na odhalení hybného principu celého článku. Doposud 

režim napadal Západ a obhajoval pozice, které jsou pro fungování socialistické 

společnosti zásadní. Komunistická propaganda od prvních vět jednoznačně rozdělila 

svět na dva systémy. Bipolárnost je jedním z nejsilnějších poselství textu. Zároveň 

čtenářům podsouvá, jaké z tohoto uspořádání plynou výhody. Ale až tato věta je však 

přímou přípravou k odhalení, o čem vlastně celý text je. Z toho také vyplývá, že 

Prohlášení Charty 77 vedení komunistické strany jednoznačně využilo k propagandě 

vlastních pozitiv a úspěchů, agitaci proti Západu a návodu, jak by se lidé měli zachovat 

a jaké mají zaujmout stanovisko. Tato linie se potvrzuje v průběhu celého článku a 

potažmo celé kampaně.158   

 

                                         

157 „V úsilí o sjednocování strany je nutno především zabránit pronikání pravicově oportunistických 
názorů směřujících k oslabení vedoucí úlohy strany, (…) k prosazování buržoazního pojetí svobody a 
demokracie, k oslabování leninských principů činnosti strany a její organizační výstavby.“ (A ÚSD, D 
IV/33, A – 2. Realizační směrnice květnového pléna ÚV KSČ pro další postup strany příštím období – 
Zápis ze zasedání ústředního výboru KSČ 29. a 30. května 1969. s. 166). 
158 „V té míře, jak bude dokončován proces očisty strany od pravicového oportunismu, jak poroste její 
ideová jednota a politická síla, musí strana přejít do rozsáhlé a mnohorozměrné ideologické ofenzívy. To 
znamená – zintenzívnit boj s antikomunismem, s antisovětismem, s vlivy nepřátelské propagandy, 
s iluzemi o soudobém kapitalismu. Do popředí vystupuje odhalování třídně nepřátelských sil v naší zemi, 
jejich spojení se zahraničními imperialistickými centry. Zvláště aktuálním úkolem zůstává i nadále na 
faktech dokumentovat spojení posrpnové emigrace s imperialistickou politikou jako jeden z důkazů, že 
kontrarevoluční vývoj v Československu byl ovlivněn zahraničními centry, že zde existovaly 
kontrarevoluční síly, kterým objektivně nahrávali pravicoví oportunisté.“ NA – A ÚV KSČ, fond 10/10, 
sv. 1, a. j. 2, Zpráva o plnění realizační směrnice a další úkoly ideologické činnosti strany 17. června 
1970, s. 42). 
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Sem patří i nejnovější pamflet, tzv. charta 77, který skupinka lidí z řad 

zkrachovalé československé reakční buržoazie a také z řad zkrachovalých organizátorů 

kontrarevoluce 1968 na objednávku antikomunistických a sionistických centrál předala 

jistým západním agenturám. 

V této chvíli jsou čtenáři seznámeni s existencí konkrétního činu, který režim 

vyprovokoval k reakci. Až na ojedinělá slovní spojení vytržená z kontextu Prohlášení 

Charty 77 je ovšem oficiální místa s obsahem, zněním a podstatou nikdy neseznámí. 

Nyní může režimní propaganda spojit autory pamfletu se vším negativním a se všemi 

hrozbami, které pro socialistickou společnost představují ambice buržoazie. V této 

zásadní větě, je jako další nosný bod naznačen odkaz k roku 1948, od té doby je 

buržoazie pouze zkrachovalá a reakční. Dalším důležitým bodem je odkaz k roku 1968, 

jenž plní funkci zpřítomnění nedávných podvratných aktivit Západu a jeho 

přisluhovačů, kteří jsou teď znovu na scéně. Režim připomíná, že za událostmi roku 

1968 stály imperialistické síly a Charta 77 je jen pokračováním snah o kontrarevoluci. 

Komunistická propaganda v textu na krizová léta často odkazuje jednak, aby zdůraznila 

porážku reakční buržoazie a manifestovala sílu, kterou režim oplývá. Do značné míry se 

také v lidech snaží vyvolat obavu z hrozby, kterou imperialismus neustále 

představuje.159  

 

Jde o protistátní, protisocialistický, protilidový a demagogický hanopis, který 

hrubě a lživě pomlouvá Československou socialistickou republiku a revoluční 

vymoženosti lidu. Jeho autoři obviňují naši společnost, že v ní není život uspořádán 

podle jejich buržoazních a elitářských představ. 

Toto je jedna z nejradikálnějších vět, která vyvěrá přímo z nejhlubších principů o 

fungování socialistické společnosti, kterých režimní propaganda využívá. Pamflet totiž 

napadá nejzákladnější stavební kameny socialistické společnosti. Režim dává najevo, že 

nebude tolerovat nikoho, kdo se k pamfletu připojí.  

                                         

159 „Od samého počátku má kampaň charakter centrálně řízené, profesionálně organizované akce, 
s viditelnou snahou dosáhnout maximální šíře záběru a intenzity vlivu. Od prvního dne bylo možno 
pozorovat cílevědomé rozehrání kampaně příslušnými nástroji propagandy. Str1 Na západě se 
systematicky vytváří psychóza o „hluboce krizové situaci v ČSSR“, o „vlně neklidu“, přičemž vydání 
pamfletu se charakterizuje jako „vypuknutí zjevné opozice v Československu“. (NA – A ÚV KSČ, fond 
02/1 sv. 39, a.j. 45, Analýza vývoje mezinárodních vztahů v Evropě po Konferenci o bezpečnosti a 
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Čtenář je seznámen s tím, kam směřují snahy chartistů a zároveň je poučen o 

závažnosti tohoto útoku. Postup k obraně zájmů Československa stanovil ústřední výbor 

v období, kdy se vypořádával s kontrarevolucí roku 1968 a z těchto postupů čerpal i 

v situaci, kdy čelil prohlášení chartistů.160  

 

Tito samozvanci pohrdající lidem, jeho zájmy, jím volenými zastupitelskými 

orgány si osobují právo zastupovat náš lid, žádají »dialog s politickou a státní mocí« a 

dokonce chtějí hrát úlohu jakéhosi »prostředníka v případných konfliktních situacích«. 

Existenci socialismu v naší zemi bere pamflet v úvahu jen v jediném případě – v názvu 

republiky. Vystupuje z kosmopolitních pozic, z třídních pozic poražené reakční 

buržoazie a odmítá socialismus jako společenský systém.  

První útržek textu Prohlášení Charty 77 je použit k diskreditaci cílů stanovených 

v ustavujícím textu Charty 77. Režim se vlastně vysmívá chartistům, že si nárokují 

zastupovat občany a vést dialog s komunistickou stranou. Jak si tito odpadlíci mohou 

dovolit zastupovat lid, kterým pohrdají?  

Režim také ani na okamžik nemohl připustit, že by chartisté mohli představovat 

jakoukoliv formu opozice vůči němu. To je možnost, které se režim nejvíce obával a 

která jej motivovala k zinscenování tak široké kampaně. I když chartistům šlo jen o 

dialog s komunistickou stranou, ta jej v žádném případě nemohla připustit z obav před 

odhalením podstaty fungování režimu, kterou se snažila zastřít mimo jiné touto 

kampaní. Kdo navíc zaujímá kosmopolitní pozice, ten je nepřítelem komunistické strany 

a tím pádem i lidu. Tyto pozice jsou totiž dle rétoriky tvůrců kampaně totožné s těmi, 

které zujímají nepřátelé naší země, kteří již jednou byli poraženi. Tímto ÚV KSČ opět 

upozorňuje na rok 1968 a vítězství komunistů.  

  

Autoři pamfletu se demagogicky dovolávají jakoby mimo čas a prostor takových 

»důležitých civilizačních hodnot, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových 

                                                                                                                        

spolupráci v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, včetně její účasti na bělehradské schůzce, 1977, s. 
2). 
160 „Suverenitu našeho socialistického státu i naší Komunistické strany Československa chápeme nejen 
jako nezcizitelné právo samostatně rozvíjet výstavbu socialismu v našich národních podmínkách. 
Chápeme ji současně jako naléhavou třídní povinnost všemi prostředky obhajovat a posilovat moc 
dělnické třídy a pracujícího lidu, bránit a rozvíjet revoluční vymoženosti socialismu.“(A ÚSD, D IV/33, A 
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sil«, jako jsou svobody a práva lidí. Ano, náš socialistický stát vyhlásil v mezinárodních 

dokumentech i zákonech země zaručil a v praxi naplňuje nejširší práva a svobody – pro 

pracující lid; hospodáře této země. Inspirátoři pamfletu však mají za stejnými slovy na 

mysli něco zcela jiného – horují za »práva a svobody« pro zbytky poražené buržoazní 

reakce. Jde jim o taková»práva a svobody«, které by jim umožnily, aby mohli znovu 

volně organizovat protistátní a protistranickou činnost, hlásat antisovětismus a znovu se 

pokusit o rozbití socialistické státní moci. 

V této části se objevuje další zmínka z autentického dokumentu Prohlášení 

Charty 77. Jedná se o část věty, která je však zcela vytržena z kontextu a použita proti 

chartistům. Vedení strany chce tímto způsobem v lidech vyvolat pocit, že jsou to právě 

chartisté, kteří znemožňují uvolňování světového napětí a propagandisticky dále tyto 

tvrzení rozšiřuje – sledují především zájmy své a zájmy buržoazie. Nejde jim o dobro 

lidu ani o mírové soužití, ale o rozvrácení jednoty socialistických států. Bez zásahu 

komunistické strany by se opět pokusili rozvrátit současný poklidný rozvoj. Režimu se 

tak úspěšně dařilo prezentovat chartisty, jako ty, kteří nejen rozvracejí mírový proces a 

rozdmýchávají mezinárodní napětí, ale také jako ty, kteří chtějí lidu sebrat jejich 

svobody a získat je pro sebe.  

 

Po debaklu, který reakce u nás utrpěla v roce 1948 i o dvacet let později, chtějí 

tito donkichoti prostě zasít semena nového kontrarevolučního dobrodružství, uvrhnout 

naši socialistickou společnost do chaosu a nejistot. 

Důrazný odkaz ke krizovým létům a snaha o spojení chartistů se situacemi, které 

v lidech po důsledné ideologické práci režimu vyvolávají výrazně odmítavé postoje. 

Režim se všemožně snaží diskreditovat chartisty v očích veřejnosti. Zároveň dává jasně 

najevo, kdo je tady pánem a kdo zajišťuje základní potřeby lidí. Další rozvracení 

republiky, které jsme již několikrát odrazili, nepřipustíme!161 To je hlavní poselství, 

které komunistická strana jako obránce práv občanů sděluje čtenářům. Občané se 

                                                                                                                        

– 2. Realizační směrnice květnového pléna ÚV KSČ pro další postup strany příštím období – Zápis ze 
zasedání ústředního výboru KSČ 29. a 30. května 1969. s. 171).  
161 „Vycházejíc ze základního úkolu určeného realizační směrnicí květnového pléna – obnovy strany na 
principech marxismu – leninismu, věnovalo ideologické oddělení hlavní pozornost na dovršení politické 
porážky pravice ve straně a rozvinutí systematického ideového boje s revizionisty a pravicovými 
oportunisty.“ NA – A ÚV KSČ, fond 10/10, sv. 1, a. j. 2, Zpráva o plnění realizační směrnice a další 
úkoly ideologické činnosti strany 17. června 1970, s. 58). 
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nemusí obávat, stačí jen pevně stát po boku ústředního výboru komunistické strany a 

příliš se nevměšovat do jejích vnitřních záležitostí. Přesně o to režimu šlo v první řadě a 

Charta 77 tyto podmínky hry porušovala. 

 

Úsilí mnoha pokrokových sil v čele s komunisty, avantgardou lidského pokroku, 

skutečně vybojovalo mnohé důležité »civilizační hodnoty«, vybojovalo je však nikoliv 

pro buržoazii, ale na buržoazii. Na imperialismu, na kolonialismu, na fašistických 

režimech, vybojovalo je pro lid. Tak tomu bylo i v našich dějinách. 

Komunistická strana si nenechá vzít pozice, které vydobyla pro lid, protože 

komunisté, dělníci a proletáři ve svém zápase o moc s totalitními systémy uspěli. Nyní 

jsou již tyto diktatury, které představují největší zlo, naštěstí pro československý lid 

poraženy. Myšlenky komunismu jsou silnější, a proto bude poražena i hrstka, kterou si 

zaplatily imperialistické centrály na západ od našich hranic. Zásluhy komunistů jsou 

nedozírné – to je poselství režimní propagandy. 

 

Náš lid, věren svému poučení z krizových let, žádné právo na novou 

kontrarevoluční šanci nemíní dát nikomu a nedá ji. Jak nejednou připomněl soudruh G. 

Husák, kontrarevoluci u nás růže nepokvetou. 

Jeden z dalších odkazů ke událostem roku 1968. Funkcí je do jisté míry i 

postrašit možné sympatizanty, ale hlavně poskytnout čtenářům jistotu, že komunistická 

strana je natolik silná, že nepřipustí opakování situace. Z událostí roku 1968 byl 

komunistickou propagandou po řadu let vytvářen mýtus nejhoršího krizového období ve 

vývoji Československa, kde lid unikl jen o vlásek rozvratu a bídě. Ve čtenářích tak 

pouhá zmínka o tomto datu vyvolávala ty nejhorší konotace. Československo od 

nastolení vlády buržoazie tehdy zachránila pomoc bratrských socialistických zemí. 

Režim toho samozřejmě využíval ke své propagandě a jednotu socialistických zemí 

potvrzoval prostřednictvím dalších článků v kampani. Například dne 14. 1. 1977 vyšel 

v Rudém právu článek s názvem: Kontrarevoluci růže nepokvetou. Ten čtenářům 

zprostředkovává reakce tisku socialistických zemí k článku Ztroskotanci a samozvanci 

jako důkaz široké solidarity socialistických zemí a jejich odmítavého postoje k Chartě 

77. Na prvním místě je čtenářům zprostředkována reakce, zveřejněná v listu Izvestija, 
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kde jeho pražský zpravodaj odpovídá na otázku, co vlastně představuje ona Charta 

77.162 Provázanost s ostatními propagandistickými texty se prolíná celou kampaní. 

 

Obsah pamfletu není však svým pomlouvačným charakterem ani nový, ani 

zajímavý. Dějiny antikomunismu znají pamflety ještě reakčnější. Jejich bubliny však 

vždy zakrátko zákonitě splaskly, ať měly své autory, anebo to byly podvrhy, ať se s jejich 

původem spojovalo jméno neznámé či známé. 

Ústřední výbor, který celou kampaň plánoval, samozřejmě neměl nejmenší 

zájem, aby se prohlášení Charty 77 dostalo k lidem. Proto se některými promluvami 

snaží čtenáře demotivovat od shánění textu Prohlášení. V tomto případě mluví o jeho 

tuctovosti, a spojuje jej s dalšími bezvýznamnými pamflety. Nic nového Charta 77 

nepřináší, jsou to stejné pomluvy, na které jsme již zvyklí, a proto nás nemohou vyvést 

z míry. Režim prohlašuje, že se z minulosti umí poučit. Chartisté ne. Bublina jejich lží 

brzy splaskne, tak jako několikrát před tím. Režim se také spoléhá na to, že po tak silné 

propagandistické kampani u lidí stejně převládne pocit znechucení a Charta 77 zapadne 

do zapomnění. V krátkodobém horizontu se nemýlil, ovšem na dlouhotrvající a 

organizované akce a prohlášení Charty 77 nebyl připraven. 

 

Všechno, co je proti socialismu, je jim dobré. Jako příklad je možné uvést 

humbuk, který v roce 1967 spustil buržoazní tisk s tzv. manifestem československých 

spisovatelů. Tvrdilo se, že pamflet podepsalo několik set našich spisovatelů a umělců. 

Britský list Sunday Times dokonce psal, že »originál je v bezpečných rukou na Západě« 

a že »seznam signatářů v současné době neuveřejníme, aby se zabránilo represáliím ze 

strany režimu«. Pařížský Le Monde utržil ostudu, když autoritativně vyloučil 

pochybnosti o individuálních podpisech. Ostudu utrpěla i britská rozhlasová a televizní 

stanice BBC, která uspořádala půlhodinovou besedu dokazující pravost pamfletu, a na 

lep sedli i západoněmečtí renomovaní spisovatele Grass a Böll. Zesměšnilo se tehdy 

mnoho lidí a institucí. Po letech se k »manifestu« skromně přihlásil nějaký Pfaff, když se 

spoluemigrantům přiznal, že si pamflet sám vycucal z palce. O této blamáži už v Sunday 

                                         

162 „V tomto paskvilu je lživá a hrubá pomluva ČSSR, jejích výsledků, řádu i pracujících. Avšak pokusy 
reakce uměle oživit kontrarevoluci v Československu jsou odsouzeny ke krachu.“ (Kontrarevoluci růže 
nepokvetou. Rudé, 17. 1. 1977: 7). 
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Times, Le Monde a jinde ovšem pomlčeli. Účelu bylo však dosaženo: pošpinit 

socialistickou zemi, pomluvit socialismus. A v této věci sebevětší podlost dostane od 

buržoazie morální satisfakci. I příslušný honorář. 

Toto je jeden z důkazů ideologické ofenzivy proti Západu, kterou ÚV KSČ 

prosazovalo. Komunistická propaganda se snaží zdiskreditovat západní sdělovací 

prostředky a obviňuje je ze lživého informování.163 Rádio, televize ani tisk buržoazní 

společnosti nikdy nepřinášely o socialistických zemích objektivní zprávy, a proto ani 

v této době informace v nich obsažené se nezakládají na pravdě. Režim vede občany 

k maximální poslušnosti a k tomu, aby se nesnažil vyhledávat informace z jiných zdrojů 

– ať již to bylo jakkoliv obtížné a postihované.   

 

V případě nejnovějšího pamfletu se sice nejedná o podvrh, projevilo se však 

jednoznačné programové napojení ideových autorů i nápadná koordinovanost akce. 

Pamflet »byl předán několika pečlivě vybraným západním listům«, přiznává britský list 

Guardian. »V NSR byl rozšířen mezi zástupce hlavních západních listů,« - napsal 

bonnský zpravodaj listu Times a dodal, že »zdroj, jenž jej (míněn pamflet) dal k 

dispozici, si nepřeje být jmenován... « To chápeme, neboť by bylo každému jasné, že 

autoři pamfletu jsou agenty antikomunistických centrál. 

Vážnost situace je režimem umocněna vyjádřením, že tentokrát se nejedná o 

podvrh, nicméně nejedná se ani o autentickou reakci nespokojených jedinců, ale o 

zinscenovanou situaci. Použitím citací z vybraných periodik zahraničních titulů je 

dosaženo diskreditace Charty, jelikož antikomunistické centrály, jako již bylo čtenářům 

vysvětleno, objektivně informovat nikdy nebudou. Proto se dle tvůrců propagandistické 

kampaně autoři Prohlášení Charty 77 obracejí na buržoazní tisk, protože jinde nemají 

šanci s těmito pomluvami uspět než u zadavatelů a chlebodárců, kteří jsou naši úhlavní 

třídní nepřátelé socialistického Československa.  

  

                                         

163 „Keďže buržoázne oznamovacie prostriedky nie sú ochotné pravdivo informovať o našich úspechoch, 
potvrdzujúcich životnosť marxisticko-leninských ideí a chcú odpútať pozornosť od svojich vážnych 
vnútropolitických problémov, uchyľujú sa k dezinformácii. Zamlčujú podstatu tragédie desiatok miliónov 
nezamestnaných vo svojich krajinách, zamlčujú názor a pravdu napr. 15 miliónov čs. občanov a šíria 
kuvičie hlasy nimi platených renegátov.“ FS ČSSR 1976–1980, Společné schůze SL a SN, 5. schůze, část 
č. 10. 1997. [cit. 2009–04–15]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/cgi-
bin/eng/eknih/1976fs/slsn/stenprot/005schuz/s005010.htm>). 
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Pamflet byl podle přesně dohodnutého scénáře současně zveřejněn na různých 

místech kapitalistického světa. Rozhodující úlohu sehrály antikomunistické centrály. 

Ostatně, což není jasné, kdo může stát za touto akcí? Ti, kteří se vydávají za autory 

pamfletu, rozhodně takovým vlivem neoplývají. Vydávají se za bojovníky za pokrok, ale 

zatím po uši uvízli ve službách nejčernější imperialistické reakce. 

Komunistická propaganda jednoznačně překrucuje okolnosti vydání Prohlášení 

Charty 77. Takový způsob rozšíření Prohlášení, který prezentuje, se velmi hodí do 

kontextu celé manipulace. Jak by režim mohl přiznat, že pronásledoval skupinku osob, 

které se Prohlášení Charty 77 snažily předat vládě ČSSR, Federálnímu shromáždění a 

ČTK. To by znamenalo, že se této skupinky „ztroskotanců a samozvanců“ opravdu 

obává. Režimní interpretace situace je však naprosto odlišná a drží se linie, že byl 

pamflet vytvořen na objednávku západu. Nejedná se tedy o původní a autentický záměr 

občanů Československa, ale jedná se o objednávku imperialistů.  

Zde se potvrzuje předpoklad o snaze zakrýt podstatu Charty 77, tedy to, že 

vycházela ze životní zkušenosti obyvatel Československa. Režim v žádném případě 

nemohl otevřeně informovat o Chartě 77 ze zřejmých důvodů. Kampaň, kterou vytvořil, 

se vedení strany hodila v mnoha ohledech. Nejen k posílení vlastní pozice, ale také 

doufal, že povede ke skoncování se skupinou intelektuálů, vyloučených komunistů a 

jejich sympatizantů. Byla to také příležitost jak utužit vztahy se socialistickými zeměmi 

a vytvořit propagandistickou kampaň proti zemím na západ od našich hranic. V duchu 

zásady o rozvíjení ofenzivy v ideologické oblasti proti buržoazii a reakčním centrálám 

obvinil Západ z toho, že brojí proti socialistickým zemím a ještě více tak prohluboval 

bipolaritu světa. 

 

Jako na objednávku zapadl pamflet do pomlouvačné kampaně proti 

socialistickým zemím, kterou antikomunistické centrály už po řadu měsíců intenzívně 

rozdmýchávají. Už jenom způsob, jakým byl zveřejněn, vůbec nenechá na pochybách o 

tom, že šlo o skutečnou objednávku zvenčí, dokonce lze předpokládat, z jakého 

antikomunistického centra byla inspirována. 

Komunistická propaganda se snaží o rozlišení obou světů, světa socialismu a 

apriorně zkaženého světa kapitalismu. Kapitalistický systém, ať už na sebe bere 

jakoukoliv podobu, je vždy systémem nadvlády peněz nad dělnickou třídou. Vždy 

představuje třídní nadvládu průmyslníků, nad pracujícím lidem. Tohoto nespravedlivého 
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systému zbavila lid Československa až komunistická strana v roce 1948 ale poražené 

imperialistické kruhy se stále snaží o návrat k moci. Současný útok je jedním z těchto 

pokusů. Režim nutně potřeboval být úspěšný v tom, aby si lid uvědomil, že Západ se 

svých ambicí ještě nevzdal a zkouší nové a nové způsoby, jak se dostat zpět k moci.   

 

Tentokrát jsou buržoazní agentury indiskrétní a dovolávají se různých jmen, s 

nimiž reakční pamflet spojují. Je to v politickém smyslu pestrá směsice lidských a 

politických ztroskotanců. Patří k nim V. Havel, člověk z milionářské rodiny, zavilý 

antisocialista, P. Kohout, věrný sluha imperialismu a jeho osvědčený agent, J. Hájek, 

zkrachovaný politik, který pod heslem neutrality chtěl vyčlenit náš stát ze společenství 

socialistických zemi, L. Vaculík, autor kontrarevolučního pamfletu 2000 slov, V. Šilhán, 

nastrčená figurka bloku kontrarevolučních sil, J. Patočka, reakční profesor, který se dal 

do služeb antikomunismu, V. Černý, notorický reakcionář, proslulý svým výrokem o 

»lucernách«, na nichž měli být v osmašedesátém věšeni stoupenci socialismu, 

anarchistická a trockistická individua typu Uhla, organizátoři smutně známého K 231 a 

KAN, dále ti, kteří by chtěli náboženství zneužít k reakčním politickým záměrům, a jiní, 

kteří byli za konkrétní protistátní činnost v minulých letech právoplatně odsouzeni. V 

jedné kupě s nejčernější antikomunistickou reakcí se sešli i někteří exponenti 

pravicového revizionizmu – mezinárodní dobrodruh F. Kriegel a jiní. Jakési svérázné 

politické panoptikum, jehož herci už přestali být domácím divákům známí a zajímaví. 

Podrobná analýza v kapitole 8 nazvané Analýza prezentace signatářů. 

 

Pro antikomunistické centrály má však toto panoptikum stále ještě svou »cenu«. 

V těchto studenoválečnických štábech dobře vědí, že už nelze ohlupovat lidi báchorkami 

o tom, jak »bolševici jedí děti«. Omlela se nejedna antikomunistická veteš, nejeden 

buržoazní »komunistobijec« vyšel z módy. A tak najímají nové »bojovníky« z řad 

emigrantů a renegátů, z řad zbytků poražené buržoazie, různých odpadlíků, amorálních 

a deklasovaných živlů a pro všechny ty se teď našlo i nové slovo »disidenti«. 

Dle Ústředního výboru komunistické strany představitelům Západu pomalu 

docházejí způsoby, jak útočit na země socialistického uspořádání. Proto jim už nezbývá 

než skupovat ty, jejichž názory lid Československa nejednou zavrhl. Aby těmto 

ztroskotancům dali punc jisté důvěryhodnosti alespoň na Západě, vymysleli si pro ně 

označení Disidenti. Komunistická propaganda se postarala o to, aby čtenáři věděli, co 
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jsou tito ztroskotanci zač a jaké jsou důvody horečnatých aktivit a najímání lidí, které 

socialistická společnost nechce, tedy disidenty.164 

 

Revoluční hnutí poznalo ve svých dějinách nejednoho Mrvu, který se za jidášský 

groš stal přisluhovačem, donašečem a lokajem zrazujícím zájmy lidu. O ně a jim 

podobné se mezinárodní reakce ve své dějinné defenzívě opírá i dnes. 

Zde komunistická propaganda obratně využívá hned dva silné pojmy, které 

jednoznačně odkazují ke zradě. Mrva, který zradil v procesu s Omladinou a jidášský 

groš, jenž symbolizuje zradu ještě starší, ale o to ohavnější, jelikož byla zaplacena. 

Silnější konotace ke zradě snad režim ani nemohl vzbudit. Navíc je to zrada na lidu. Jak 

skončili tito zrádci je všem také jasné, Mrva byl zavražděn a Jidáš spáchal sebevraždu. 

A proto stát na straně imperialistů vede do záhuby už nejen z toho důvodu, že buržoazie 

je v dějinné defenzivě a její ideje jsou mrtvé. Jedním z důvodů je komunistickou 

propagandou rozšiřovaný fakt, že se imperialismus opírá o ty, které Komunistická 

strana, avantgarda lidského pokroku, zavrhla jako zrádce, což ústřední výbor v průběhu 

kampaně dále připomíná.165  

 

Nejsou nové ani metody »literární diverze«, Před lety ji dostatečně otevřeně 

charakterizoval bývalý šéf americké špionáže Allan Dulles. »Musíme vystupňovat 

ideologický boj proti Sovětům, chcete-li ideologickou záškodnickou práci«, řekl. »Svého 

                                         

164 „Stále vzrůstá vliv, váha a prestiž socialistických zemí, zejména SSSR v očích širokých vrstev 
pracujících. V důsledku toho se pro aparát ideologické manipulace kapitalistických zemí stává stále 
obtížnějším působit na pracující strašákem „komunistické hrozby“. Tím vším se stává prosazování 
požadavků reakčních sil, které jsou spojeny s vojensko – průmyslovými kruhy kapitalistických států, stále 
komplikovanější. A právě tyto skutečnosti (…) jakož i stále naléhavější potřebou buržoazie odvrátit 
pozornost pracujících mas kapitalistických států od tíživých dopadů krize kapitalistické společnosti, 
vyvolaly v současné době v politických kruzích západních států na mezinárodní aréně ostrý ideově 
politický zápas (…) kolem podstaty a perspektiv procesu uvolňování mezinárodního napětí.“ (NA – A ÚV 
KSČ, fond 02/1 sv. 39, a. j. 45, Analýza vývoje mezinárodních vztahů v Evropě po Konferenci o 
bezpečnosti a spolupráci v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, včetně její účasti na bělehradské 
schůzce, 1977, s. 57). 
165 „Ani s tím se nesetkáváme poprvé, že nepřátelé hledají a nacházejí pomocníky nejen mezi politickými 
utečenci, ale i v řadách u nás žijících lidí. Zrádcové a odpadlíci, kolísavci a malověrní provázeli každé 
velké dějinné hnutí. Vždy se našli ‚jidášové‘, kteří plnili svou nezáviděníhodnou úlohu za pověstných 
třicet stříbrných. Není jim pomoci, sami si zvolili úděl cizinců ve vlastní zemi. Ještě znají řeč svých 
rodičů, ale našemu lidu již nerozumějí. Žijí v jiném světě, slouží jiným pánům, a pokud vůbec něco dělají, 
pak pomáhají špinit svojí vlastní zemi. A o takových říká náš moudrý lid v jednom svém přísloví, že 
‚nejhorší je pták, který kálí do vlastního hnízda‘ – podle toho se k nim chová, podle toho jim dal i 
v posledních týdnech i pádnou odpověď.“ (Pravda o socialismu se buržoazii nehodí, 25. 2. 1977. s. 3). 
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času dr. Goebbels, podle mého názoru talentovaný falzifikátor a demagog, prohlašoval, 

že v plynově komoře lze otrávit najednou několik set lidí, ale dobře udělanou lží 

milióny… Jak se to dělá? Velmi jednoduše: trochu inkoustu, mnoho starých archívů, 

skupinu neohrožených škrabálků a určitá suma dolarů... « 

Komunistická propaganda přichází s praktickou ukázkou toho, jak 

imperialistická propaganda funguje, jaké jsou její kořeny. Vedle planých obviňování 

Západu je také třeba doložit příklad, a dodat celému příběhu věrohodnost. Věta šéfa 

americké špionáže dobře slouží tomuto účelu. Navíc v této podobě splňuje účel, tedy 

další snahu o podepření správnosti bipolárního rozdělení světa. Jednoduchým způsobem 

zde komunistická propaganda obyvatelům Československa vysvětluje, jak dochází 

k fabrikování pamfletů a kolik na nich může být asi pravdy. Ve své ideologické ofenzivě 

jde režim ještě dále, když spojuje spojené státy a jejich propagandistickou činnost 

s fašistickým režimem v hitlerovském Německu. 

 

A tak světovou reakci má nyní vytahovat z bryndy už nejenom atomové vydírání, 

jímž imperialisté zahájili studenou válku proti socialismu, ale i ideologická diverze. K ní 

využívají také »skupiny neohrožených škrabálků« a samozřejmě »určité sumy dolarů". 

Socialismus se však nezalekl ani atomového vydírání a před škrabálky reakčních 

pamfletů má tím spíše pro strach uděláno. 

Celý článek má vyznít takovým způsobem a tento úryvek to jen potvrzuje, že 

imperialisté útočí na mírumilovné socialistické státy všemi možnými způsoby a 

využívají k tomu všechny možné prostředky. Ovšem nic z jejich arzenálu nemůže otřást 

jednotou Československého lidu, za kterým stojí Komunistická strana 

Československa.166  

 

Socialistické země cílevědomě usilovaly a usilují o to, aby ve světě zavládlo nové 

klima, nové vztahy mezi zeměmi – navzdory všem studenoválečníkům. Jejich 

konstruktivní snažení úspěšně vyústilo na helsinské konferenci o evropské bezpečnosti a 

                                         

166 „Záměry nepřátel ztroskotávají o jednotu strany, pevný postoj našeho lidu vedeného KSČ, o intenzivní 
podporu ze strany KSS i řady dalších bratrských stran v socialistických i kapitalistických zemích.“ (NA – 
A ÚV KSČ, fond 02/1 sv. 39, a. j. 45, Analýza vývoje mezinárodních vztahů v Evropě po Konferenci o 
bezpečnosti a spolupráci v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, včetně její účasti na bělehradské 
schůzce, 1977, s. 21).  
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spolupráci Závěrečný akt, který byl na ní přijat, zakotvuje principy politiky mírového 

soužití států rozdílných společenských soustav, dodržování zákonů a nevměšování se, 

zakotvuje neporušitelnost současných hranic v Evropě, zavazuje signatáře řešit všechny 

mezinárodní problémy jen a jen mírovými prostředky.  

Režim se prezentuje v pozitivním světle, jako obránce míru a lidských práv. 

Vystupuje proti válkychtivým imperialistům jako jistota a záruka mírového soužití. Je 

nutno si uvědomit že celá kampaň probíhá v kontextu podepsaných dohod v Helsinkách, 

od kterých si obyvatelstvo slibuje zaručení občanských práv a svobod a zmírnění 

mezinárodního napětí. Proto režim musí alespoň navenek vystupovat tak, aby budil 

dojem, že mu v prvé řadě jde o dodržování podepsaných úmluv. To mu zaručuje domácí 

popularitu a argumentaci v případných mezinárodních konfliktech. Do situace také 

vstupuje kontext bělehradských schůzek, které mají revidovat dodržování dohod 

z Helsinek. Proto se režim snaží před domácím ale i zahraničním publikem dokázat, že 

je to právě buržoazie, kdo se snaží o nové rozpoutání studené války a jsou to právě 

imperialisté, kteří dohody porušují.167  

 

Mírová ofenziva socialistických zemí má všeobecné sympatie přemnohých 

nekomunistů, socialistů a katolíků, protože je to politika, která prosazuje, aby mír, 

panující už čtvrté desetiletí, se stal mírem trvalým. 

Mír, mírové soužití, mírová ofenziva atd. to jsou formule, které režim s oblibou 

používal, a významu mohla nabývat pouze v kontextu totalitního jazyka. Věděl, že na 

lid spolehlivě působí zvlášť v době krizové mezinárodní bezpečnostní situace. Režimní 

propaganda chce touto větou uklidnit čtenáře a uměle vytvořenou agresivní tvář Západu 

chce využít k vlastní agitaci. Tato věta působí jako protipól všem snahám imperialistů o 

nové rozpoutání studené války. V mírové ofenzivě režim dokonce počítá i s katolíky a 

definitivně ukazuje svou vlídnou tvář. 

 

                                         

167 „V soudobých složitých podmínkách mezinárodního třídního zápasu, kdy socialistické země úspěšně 
prosazují další pokračování procesu uvolňování napětí jako základní tendenci vývoje mezinárodních 
vztahů, jsou podobné kampaně třídního protivníka průvodním jevem vývoje. Čím méně má možností 
určovat vývoj mezinárodních vztahů podle svých třídních záměrů, tím více se snaží využít inscenování 
podobných akcí, rozpoutávat kampaně pomluv, lží a útoků proti socialistickým zemím jako své zbraně.“ 
(NA – A ÚV KSČ, fond 02/1 sv. 39, a. j. 45, Analýza vývoje mezinárodních vztahů v Evropě po 
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Tato politika se ovšem evidentně setkala s nevraživostí v řadách nejreakčnějších 

imperialistických kruhů, které by si z různých důvodů přály obrátit kolo historie zpět. A 

v tomto svorném reakčním komplotu proti zmírňování světového napětí má své želízko v 

ohni také naše reakční emigrace a skupinka, která zůstala doma a jejímž úkolem je 

sloužit imperialismu z nitra našeho státu. 

Rozveďme tento odstavec v duchu komunistické propagandy, tedy tak, jak mu 

měli rozumět čtenáři. Kormidlo dějin je pevně v rukou komunistické strany a 

socialistických států. Ty svět směřují vstříc mírové budoucnosti a svůj směr nezmění ani 

pod zoufalým nátlakem imperialistů. Tento vývoj se nelíbí nejen buržoazii za našimi 

hranicemi, ale najdou se i tací, kteří chtějí toto správné dějinné směřování zhatit i 

zevnitř našeho státu. O to jsou jejich snahy proradnější, jelikož požívají výhod jako 

všichni občané, ale přesto tyto výhody zneužívají k útokům na vedení strany. Je to 

vnitřní nepřítel stejný, kterého jsme se zbavili v roku 1968, a on znovu hrozí. Proto se 

ho musíme společnými silami zbavit jednou pro vždy.  

 

Čas jí není přízniv. Zůstala trčet jak omšelé kameny v horské bystřině, marně se 

pokoušejíc čelit přívalu vod. Doba se přes ni přelévá a ona obrůstá mechem 

zapomenutí. 

Kdyby se našli čtenáři, kteří nerozumí faktickému vysvětlování podvratné 

činnosti chartistů ve službách buržoazie, je zde názorně popsáno, jak dopadnou zastánci 

těchto idejí. Obrazněji popsat úděl těch, kteří se staví na odpor režimu, než verši, nelze. 

 

Jak ráda by dala času zpětný chod. V tom je zajedno se všemi těmi ve světě, kteří 

jsou vážně znepokojeni procesem zmírňování mezinárodního napětí a nejraději by viděli 

Evropu a svět znovu v propadlišti studené války. Před dvěma lety se pokoušely tyto síly 

zabránit uskutečnění helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. 

Nepochodily. Nyní, kdy se podle rozhodnutí helsinské konference připravuje nová 

schůzka států, které podepsaly Závěrečný akt, a k níž má ještě letos dojít v Bělehradě, 

chtěly by vrhnout Evropu a svět zpět a z bělehradského setkání učinit nikoliv 

konstruktivní dialog o dalších cestách zmírňování napětí a rozvoje spolupráce mezi 

                                                                                                                        

Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, včetně její účasti na 
bělehradské schůzce, 1977, s. 21 – 22).   
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národy, ale jakési propagandistické kolbiště sloužící k útokům proti socialistickým 

zemím. 

Z pohledu ústředního výboru komunistické strany bylo důležité čtenářům 

vysvětlit, jak probíhaly helsinské schůzky a v jaké mezinárodně politické situaci se 

odehrávaly. Socialistické země, i když čelily atomovému vydírání ze strany západu, 

ochránily své občany před hrozbami války tím, že se rozhodnou měrou zasadili o 

podepsání klíčových mírových smluv. Po tomto vysvětlení už čtenáři nemohou ani na 

chvíli pochybovat o co imperialistům jde. Snaha reakce zamezit mírovému procesu 

selhala. Stejně jako před léty v Helsinkách tak i nyní napadá Západ socialistické země 

těsně před schůzí v Bělehradu ve snaze o další vyhrocení jimi rozpoutané a živené 

studené války.168 

 

K tomu má posloužit i pamflet, opentlený několika nechvalně znějícími jmény. 

Jako jeden z mnoha podobných výrobků, k nimž si velkododavatelé vypůjčují jména 

všelijakých ztroskotanců z různých socialistických zemí. A jako součást četných kampani 

vedených nyní tu s větší, tu s menší intenzitou proti té či oné, socialistické zemi. Liší se 

sice obsahem, nikoliv však cílovým zaměřením. Věru není těžké vytušit, kdo je jejich 

společným jmenovatelem, společným inspirátorem Podle zákonné otázky »komu to 

slouží« vyplyne i zákonná odpověď: slouží to imperialismu, jde o nové tažení proti 

světovému socialismu. 

Kdo by ještě pochyboval o tom, za jakým cílem byla Charta 77 sepsána, pro 

koho a kdo si jí objednal, je zde jasně vysvětleno. Linie přesvědčování čtenářů o tom, že 

Charta 77 nehájí zájmy lidu ale jedině buržoazie je patrná v celém textu.169    

                                         

168 „Na rozhraní roku 1976–1977, poté kdy skončily volby v USA a NSR, se vytvořily předpoklady 
k tomu, aby se dominující tendence ve vývoji mezinárodních vztahů, tendence k uvolňování 
mezinárodního napětí, jejíž prosazení odpovídá dlouhodobým souhrnným zájmům socialistického 
společenství na mezinárodním poli, se mohla opět rozvíjet v normálním rytmu a normální dynamikou. 
Není proto náhodou, že právě v této době se stupňuje aktivita krajně reakčních a studenoválečnických sil. 
Tyto síly se nevzdaly svého cíle zvrátit nebo alespoň zastavit celkový pozitivní trend v mezinárodních 
vztazích a znepokojeny rýsující se perspektivou pokračování normálního vývoje sovětsko – amerických 
vztahů, jakož i očekávaným normálním vývojem bělehradské schůzky. Je naprosto zřejmé, že kampaň 
rozpoutaná kolem charty 77 je přímou součástí a velmi přesně zapadá (jak obsahově tak i časově) do 
aktivity těchto sil a proudů.“ (NA – A ÚV KSČ, fond 02/1 sv. 39, a.j. 45. Analýza vývoje mezinárodních 
vztahů v Evropě po Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, 
včetně její účasti na bělehradské schůzce, 1977. s. 7).   
169 „Od samého počátku má kampaň charakter centrálně řízené, profesionálně organizované akce, 
s viditelnou snahou dosáhnout maximální šíře záběru a intenzity vlivu. Od prvního dne bylo možno 
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Není to tažení první a zřejmě také ne poslední. Za tři desetiletí naší socialistické 

cesty jsme jich už zažili nemálo. Reakční propaganda vypustila o nás do světa už potoky 

lží. 

Komunistická propaganda se snaží odradit občany od toho, aby se vůbec sháněli 

po textu Prohlášení Charty 77. Dle totalitního jazyka je to jen další hanopis bez většího 

významu, který zapadne v šedi imperialistické propagandy.170  

 

Obzvláštní pozorností »obšťastňuje« naši republiku po dubnu 1969, poté, když 

naše strana a náš lid úspěšně vykročily cestou stabilizace naší socialistické společnosti 

a jejího dalšího rozvoje. Domácí stejně jako zahraniční proroci, kteří nám věštili 

morové rány krize, jež teď otřásá kapitalistickým světem, už po léta marně čekají na 

splnění svých bláhových předpovědí. Klidná, dělná, tvůrčí atmosféra naší země 

ztroskotance doma i v zahraničí značně zneklidňuje, vede je k zoufalým až hazardním 

činům. 

Znovu jsou připomínána krizová léta, nyní v souvislosti se schopností strany 

vyvést zemi z krize. Čtenáři jsou přesvědčováni, že tehdy, jako dnes, zvolila 

komunistická strana správný směr, když tvrdě zakročila proti iniciátorům 

kontrarevoluce. Jsou to imperialisté, kteří se potýkají s krizí, a proto na nás útočí. 

Komunistická propaganda čtenářovi, který by se mohl ptát, co vlastně vede buržoazii 

k neustálým útokům proti socialistickému Československu, vysvětluje, že imperialisty 

zneklidňuje je pozitivní vývoj v Československu. A lid, který je strůjcem těchto úspěchů 

se nesmí nechat vyvést ze správného směru nastoleného komunistickou stranou.171  

 

                                                                                                                        

pozorovat cílevědomé rozehrání kampaně příslušnými nástroji propagandy.“ (NA – A ÚV KSČ, fond 02/1 
sv. 39, a.j. 45. Analýza vývoje mezinárodních vztahů v Evropě po Konferenci o bezpečnosti a spolupráci 
v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, včetně její účasti na bělehradské schůzce, 1977. s. 1). 
170 „Ak pre buržoáznu propagandu bolo vždy charakteristické rafinované dávkovanie pravdy, polopravdy 
a lži, tak v súčasnosti kladie dôraz na vyloženú lož.“ FS ČSSR 1976–1980, Společné schůze SL a SN, 5. 
schůze, část č. 10. 1997. [cit. 2009–04–15]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/cgi-
bin/eng/eknih/1976fs/slsn/stenprot/005schuz/s005010.htm>). 
171 „Základním prostředkem jak nadále čelit těmto útokům je pevná jednota lidu kolem komunistické 
strany, spořádaná, plánovitá a úspěšná další výstavba rozvinuté socialistické společnosti a pevná 
internacionální solidarita socialistických revolučních a pokrokových sil.“ (NA – A ÚV KSČ, fond 02/1 sv. 
39, a.j. 45. Analýza vývoje mezinárodních vztahů v Evropě po Konferenci o bezpečnosti a spolupráci 
v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, včetně její účasti na bělehradské schůzce, 1977. s. 22). 
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Komunistická strana Československa překonala období chaosu a rozvratu, 

vyvedla naši společnost a lid z krize. Důsledně a tvořivě rozvíjí marxismus-leninismus, 

na svém XV. sjezdu dále rozpracovala a prohloubila program výstavby rozvinuté 

socialistické společnosti, program rozhojňující životní úroveň lidu, jeho politické a 

sociální jistoty, dále rozvíjela a rozvíjí socialistickou demokracii.  

Komunistická strana už vícekrát prokázala svojí sílu a lidem, kteří do ní vložili 

důvěru a zůstali jí věrní, se odvděčila tím, že společnost vyvedla z krize. Aby lid ujistila 

o závaznosti slibů, přijala a prohloubila několik programů, s výsledky se obyvatelé 

Československa asi nikdy nesetkají, ale pro účely propagandy je to více než dostačující 

argumentace. Opět je zmiňován rok 68, jako snaha imperialistů a hrstky ztroskotanců 

skoncovat s jistotami a vymoženostmi, kterými lid v současnosti disponuje.172  

 

V období, kdy náš lid pod vedením strany s velkou odpovědností a obětavostí 

naplňuje svou každodenní prací linii a závěry XV. sjezdu, pár uražených ješitných 

ztroskotanců a samozvanců, ale ve skutečnosti agentů imperialismu typu Mlynáře, 

Kriegla, Havla, Hájka, Patočky, Vaculíka bez špetky cti a svědomí spřádá plány, které 

nemají a nemohou mít jiné poslání než přípravu nové kontrarevoluce. Lidé, kteří chtěli 

propašovat do našeho domova kontrarevoluci, už jednou dostali po zásluze. Musí si být 

přece vědomi, že jakékoli nové pokusy musí ztroskotat už v samém zárodku. Rok 1968 se 

opakovat nebude. Dnes plně platí gottwaldovské: Republiku si rozvracet nedáme! 

Po mírných slovech o úspěších socialismu, kdy režim nastavuje čtenářům svou 

vlídnou tvář, přechází propaganda opět do útoku. Použitím slova kontrarevoluce lidem 

jasně dává najevo, jaké jsou cíle chartistů podporovaných ze Západu. Jenže je opět 

velmi rázně vysvětleno, jak pokus o kontrarevoluci dopadl v minulosti a kdo z tohoto 

zápasu vyšel vítězně. Tvůrci propagandistické kampaně čtenáře důrazně ujišťují, že 

pokud se chartisté, někteří již se zkušenostmi z roku 68, pokusí o novou kontrarevoluci, 

nepochodí. Lid se nemusí bát. Chartisté nemohou obstát se lživými obviněními poměrů 

                                         

172 „Pro rozvoj socialistické společnosti je objektivně nutná vedoucí úloha strany; strana představuje 
revoluční předvoj dělnické třídy a pracujícího lidu, vyjadřuje jejich nejpodstatnější a nejpokrokovější 
zájmy a svým programem a svou činností sjednocuje síly společnosti k realizaci marxisticko – leninské 
koncepce budování socialismu. Strana uplatňuje svou vedoucí úlohu tak, aby všechny společenské 
skupiny, široké vrstvy nestraníků měly plnou možnost účasti na politickém životě.“ (A ÚSD, D IV/33, A – 
2. Realizační směrnice květnového pléna ÚV KSČ pro další postup strany příštím období – Zápis ze 
zasedání ústředního výboru KSČ 29. a 30. května 1969. s. 167).  
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v Československu a režim je připraven proti nim tvrdě zasáhnout. Na jeho straně stojí i 

pracující. O tom režim čtenáře přesvědčuje také dále v průběhu kampaně.173  

 

Náš lid jde svou cestou. Cestou společenského pokroku, cestou socialismu. 

Cestou pevného přátelství se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi, jako 

pevný článek socialistického společenství. Spolupracujeme a budeme spolupracovat se 

všemi pokrokovými a mírumilovnými silami světa. 

Optimistický výhled do budoucnosti, kde má Československo pevnou pozici 

jedině v rámci spojenectví „s ostatními socialistickými zeměmi“. Pokud lid půjde dále 

svou cestou, lépe řečeno bude-li dodržovat směr, který vytyčila komunistické strana, 

není čeho se obávat. Spojenci se na nás spoléhají a my se můžeme spolehnout na ně.174  

 

Je to dobrá, poctivá cesta, která nás spolehlivě dovede ke komunistickým cílům. 

Každý, kdo poctivě pracuje a snaží se přispívat ke společnému blahu, nachází na ní svou 

životní jistotu.  

Nemůžeme a nebudeme tolerovat ty, kteří naší socialistické republice škodí, 

jednoznačně říká tato věta. Jak by potom dopadl obyčejný lid, dělnická třídy, hospodáři 

této země. Ti, kteří svou každodenní prací přispívají k rozvoji socialistické společnosti. 

K pracovnímu úsilí režim vyzývá skrze celý článek. Právo na práci je také silným 

argumentem, který používá v agitaci vůči Západu. Pracovnímu úsilí je ovšem možno 

rozumět také jako naprostému podřízení se komunistickému režimu. Režim lid motivuje 

k vyšším pracovním výkonům a zároveň jsou tyto výkony naprostou nutností zařazení 

do systému. Nelze jinak než svou prací podporovat režim a jeho rozhodnutí a přesto je 

právo na práci občanům prezentováno jako možnost volby, důkaz demokracie. Hrstka 

podplacených a zkrachovalých individuí přeci nemůže zkazit všechny snahy a úsilí lidu 

                                         

173 „V celé republice se pozvedá hlas odporu proti počínání hrstky zkrachovalých pomahačů mezinárodní 
reakce, jak o něm informoval ve středu článek Rudého práva a titulkem Ztroskotanci a samozvanci. Těmto 
lidem, smutně známým z krizových let 1968 – 1969, ale i z doby února 1948, ochotným ve své zavilosti 
vůči socialismu se zaprodávat, se zdá každý prostředek dobrý k hanobení výsledků, jichž naše společnost 
za vedení strany dosáhla a dosahuje. (…) Uveřejňujeme některé z těchto hlasů, z nichž zní pevné 
odhodlání: Republiku si rozvracet nedáme!“ (Jednotný hlas československých pracujících, 12. 1. 1977: 1). 
174 „Zásadně v duchu pevného přátelství řešit naše vztahy k bratrským komunistickým stranám Sovětského 
svazu a socialistických zemí, z nichž se odvíjejí základní zásady zahraniční politiky našeho státu.“ (A 
ÚSD, D IV/33, A – 2. Realizační směrnice květnového pléna ÚV KSČ pro další postup strany příštím 
období – Zápis ze zasedání ústředního výboru KSČ 29. a 30. května 1969. s. 164).  
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při budování spravedlivé a beztřídní společnosti. To komunistická strana nepřipustí, ta 

je totiž ochráncem a garantem svobod a jistot a proto se na ní lid může kdykoliv opřít a 

hledat oporu výměnou za bezmeznou poslušnost. 

 

Žádný lživý pamflet nemůže popřít dějinnou pravdu. 

Nejvýstižnější analýzu této poslední věty článku Ztroskotanci a samozvanci 

poskytuje dokument Charty 77 nazvaný Právo na dějiny. „Chce, aby existovala pouze 

paměť mocných a vládnoucích, aby paměť ovládaných potvrzovala výlučně nutnost a 

správnost bezčasové přítomnosti, zaplněné starostí o úživu a přežití za každou cenu. 

Specifika totalitní manipulace dějinami tak nakonec nutně spočívá v jejich postupné 

likvidaci, protože likvidaci politiky, veřejného mínění, morálky i ostatních sociálních 

hodnot nelze do důsledku provést bez odstranění dějinné lidské dimenze jako takové.175  

 

6.3 Závěr 

Ode dne, od kterého se datuje sepsání Prohlášení Charty 77 k reakci ÚV KSČ 

prostřednictvím článku Ztroskotanci a samozvanci, uplynulo 12 dní. Čas na formulaci 

odpovědi proto nebyl dlouhý a předsednictvo ústředního výboru jej muselo neprodleně 

projednat. To dokazují také archivní dokumenty z provenience předsednictva ústředního 

výboru KSČ uložené v Národním archivu. Ve čtvrtém dodatku k pořadu pro 29. schůzi 

předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1977 byl rukou pod číslem 24 přidán bod 

pamflet 77176. Ruční zápis na pořad schůze svědčí o naléhavosti a aktuálnosti projednání 

tohoto bodu. Název „pamflet 77“ dosvědčuje, jak od počátku k Prohlášení Charty 77 

vedení ústředního výboru přistupovalo. Tento bod byl ovšem projednáván ústně a 

nedochoval se k němu záznam. Nicméně usnesení předsednictva je zaznamenáno a 

ukládá soudruhovi G. Husákovi následující:  

„1) informovat dopisem krajské (městské) výbory strany o akci nepřátelské 

skupiny, která předala západním sdělovacím prostředkům pamflet pod názvem „Charta 

77“, 

2) v duchu diskuze předsednictva ÚV KSČ rozpracovat konkrétní potřebná 

                                         

175 Charta 77 – dokument č. 11/84, Právo na dějiny. 20. května 1984, Praha. 
176 NA, A – ÚV KSČ, fond 02/1, sv 26, a.j. 29, 29. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1977. 
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opatření“177 

Po prostudování dostupných archivních dokumentů z provenience předsednictva 

ÚV KSČ lze s jistotou určit to, kdo se podílel na přípravě kampaně178. Detailní postupy, 

plánování kampaně nejsou zachovány, a proto cesta jak se dobrat odpovědi „Jakou 

ideologickou koncepci zformulovalo Rudé právo“, vede skrze analýzu článku 

Ztroskotanci a samozvanci. Článek Ztroskotanci a samozvanci ideologickou koncepci 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa v reakci na Chartu 77 odhaluje 

dokonale také proto, že další články v průběhu kampaně pouze na tento klíčový článek 

odkazují a čerpají z něj.  

Tvůrci kampaně pevně vycházeli z principů marxisticko-leninské teze o funkci 

médií.179 Všechny aktivity režimu, tedy i propaganda skrze média spočívaly a byly 

podřízeny základnímu zájmu, tedy udržení moci totalitní diktatury.180 Používaný 

totalitní jazyk si kladl za cíl ideologické působení181.  

 

Jelikož v článku Ztroskotanci a samozvanci jednoznačně převažovala 

ideologická forma komunikace, jejímž původním jevem byla záměrná manipulace 

s jazykem, používání propagandistických hesel a překroucených faktů, odhalil jsem na 

základě provedené analýzy článku Ztroskotanci a samozvanci několik typických znaků 

jazyka propagandy a ideologického působení. Tyto jsem přiřadil do jednotlivých okruhů 

dle charakteristických znaků jazyka propagandy.182 Tak lze popsat linie, metody a 

principy, ze kterých tvůrci kampaně vycházeli. Na základě provedené analýzy článku 

                                         

177 NA, A – ÚV KSČ, fond 02/1, sv 26, a.j. 29, 29. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1977. 
178 „Přítomní soudruzi: Husák, Biľak, Colotka, Hoffmann, Hůla, Indra, Kapek, Kempný, Korčák, Lenárt, 
Štrougal, Baryl, Hruškovič, Jakeš, Havlín, Lovětínský, Švestka, Beňo, Molek, Průša, přizván Obzina. 
Usnesení předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1977, které bylo dle zápisu vydáno 12. 1. 1977, 
obsahovalo již strojově dodaný bod č. 24 pod názvem: K nepřátelskému pamfletu „Charta 1977“ – ústně. 
Chyba v názvu byla na několika místech opravena přeškrtnutím číslice 19 v letopočtu.“ (NA, A – ÚV 
KSČ, fond 02/1, sv 26, a.j. 29, 29. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1977). 
179 Viz. kapitola č. 5 nazvaná Média v totalitní společnosti. 
180 Prečan, 1994: 186. 
181 „Totalitní jazyk si kladl za cíl ideologické působení, a na rozdíl od dnešního působení jazyka 
propagandy a reklamy, byl v důsledku existence cenzury jediným zdrojem působení. Byl totalitní.“ 
(Schmiedtová, Korpus [online]. 2007. [cit. 2009–04–06]. Dostupný z WWW 
<http://www.korpus.cz/doc/TextKonferenDef.doc>). 
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Ztroskotanci a samozvanci lze odhalit tyto základní linie agitační a ideologické roviny 

kampaně proti Chartě 77.  

 

Bipolární rozdělení světa 

Prvním ideologickým konceptem, se kterým se čtenář článku setkává, je 

důsledné rozdělení světa na dva tábory.183 Již první věta článku je důkazem snah režimní 

propagandy o diferenciaci kladných a záporných rolí ve světě. Článek zobrazuje 

společenský systém v demokratických systémech na Západě jako a priory špatný a ani 

sebevíce obratná rétorika jejích představitelů nemůže zastřít tuto jeho podstatu. Dalším 

důkazem zkaženého světa na západ od hranic Československa jsou neustálé útoky 

tamějších imperialistů na země socialistického uspořádání. Důkazem je Prohlášení 

Charty 77 a aktivity chartistů, za kterými buržoazie, jak režim čtenáře přesvědčuje, stojí 

a organizuje je. Také z těchto důvodů nemohou čtenáři častým proklamacím buržoazie o 

smíru důvěřovat.184 Pozadí těchto intelektuálně jednoduchých a širokým masám 

srozumitelných proklamací režimu je ale dalekosáhlejší, než by se mohlo zdát. 

V čtenářích je stále živen obraz dvou mocenských bloků, z nichž jeden je neustálou 

hrozbou pro světový mír. Režim na pozadí kampaně proti Chartě 77 lid jednoznačně 

přesvědčuje o existenci tohoto rozdělení. 

Dle takto definovaného postoje nemůže jednání Západu být nikdy v souladu se 

směřováním socialistických zemí a vždy bude v jejím rozporu. Bez velkých komplikací 

a jazykových obratů je jasně viditelné, kdo je představitelem dobra, čí ideje jsou správné 

a který systém je spravedlivější.185 Kdo nezastává stejný pohled situaci, stojí proti všem 

pracujícím lidem. To je poselství komunistická propaganda.  

                                                                                                                        

182 Srovnej např., jak je uvádí Barták, 2002: 85; Koukolík, F, Drtilová, J., 2002: 116; Analýzy Institutu 
propagandy, The Institut for Propaganda Analysis, dostupné z WWW 
<http://www.propagandacritic.com/>. 
183 „Místo rozporuplné mnohosti máme teď dva jednotné bloky, mezi nimž panuje vztah vzájemného 
vyloučení: absolutní pravda stojí proti absolutní lži.“ (Fidelius, 1998: 85). 
184 „I když někteří představitelé buržoazního světa hovoří o nutnosti ideového smíru, nic nesvědčí o tom, 
že by imperialismus sám ideově odzbrojoval, řekl na XV. sjezdu naší strany generální tajemník ÚV KSČ 
Gustáv Husák.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
185 „Úsilí mnoha pokrokových sil v čele s komunisty, avantgardou lidského pokroku, skutečně vybojovalo 
mnohé důležité »civilizační hodnoty«, vybojovalo je však nikoliv pro buržoazii, ale na buržoazii. Na 
imperialismu, na kolonialismu, na fašistických režimech, vybojovalo je pro lid. Tak tomu bylo i v našich 
dějinách.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
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Dichotomie mezi zkaženým světem Západu a pokrokovou atmosférou 

v socialistických zemích je stále v textu udržována a prohlubována dalšími 

argumenty.186   

 

Vytvoření nepřítele 

Režim zpočátku článku obšírně a pak stále konkrétněji definoval nepřítele, který 

proti němu a potažmo celému lidu, stojí. Identifikoval jej jednak v jednotlivcích, kteří 

podepsali a rozšiřovali Prohlášení Charty 77, ale úhlavním nepřítelem byli pak ti, kteří 

stáli u jejího zrodu. Těm věnoval zvýšenou pozornost.187 

Nepřítelem se ovšem stal každý, kdo se ocitl na druhé straně v onom bipolárně 

rozděleném světě. Na základě této dichotomie režim pak nenabízí žádné možnosti 

výběru. Buď jsi s námi, nebo proti nám, neexistuje žádný kompromis.188 Stanout na 

straně režimu tedy jednoznačně vyžadovalo dodržování pravidel, které stanovil režim. 

Aby bylo všem jasné, jaké jsou hranice onoho vyžadovaného normativního chování, 

vymezuje režim ty, kteří stojí proti němu a na příkladech ukazuje to, jak by se lidé 

neměli chovat. Tímto odrazujícím příkladem jsou chartisté ale také revizionisti, 

odpadlíci, sionisté a všichni ti, kteří zastávají odlišný názor na fungování společnosti. 

Idea vytvoření nepřítele je viditelně svázaná se snahou o dichotomické rozdělení světa. 

Nejen s jednotlivci, ale také se státy a režimy, které představují hrozbu ústřední výbor 

čtenáře článku Ztroskotanci a samozvanci seznámil. Také označil centrály, ze kterých se 

                                         

186 „Buržoazie nenávidí socialismus už proto, že rozbil mýtus o věčnosti kapitalistického panství, že 
skoncoval s vykořisťováním člověka člověkem, že učinil dostupným všemu lidu to, co si chce pro sebe 
udržet jen privilegovaná vrstva bohatých.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
187 „Je to v politickém smyslu pestrá směsice lidských a politických ztroskotanců. Patří k nim V. Havel, 
člověk z milionářské rodiny, zavilý antisocialista, P. Kohout, věrný sluha imperialismu a jeho osvědčený 
agent, J. Hájek, zkrachovaný politik, který pod heslem neutrality chtěl vyčlenit náš stát ze společenství 
socialistických zemi, (…) dále ti, kteří by chtěli náboženství zneužít k reakčním politickým záměrům, a 
jiní, kteří byli za konkrétní protistátní činnost v minulých letech právoplatně odsouzeni. V jedné kupě s 
nejčernější antikomunistickou reakcí se sešli i někteří exponenti pravicového revizionizmu-mezinárodní 
dobrodruh F. Kriegel a jiní. Jakési svérázné politické panoptikum, jehož herci už přestali být domácím 
divákům známí a zajímaví.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
188 „Mezinárodní reakci jsou dobré jakékoli prostředky a jacíkoli spojenci. (…) Verbuje emigranty, ale i 
různé ztroskotance žijící v socialistických zemích, ty, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů svých třídních, 
reakčních zájmů, z důvodů ješitnosti či slavomamství, renegátství a notorické bezcharakternosti svolni 
propůjčit svá jména třeba čertu. (…)Snaží se často o nemožné-oživit i politické mrtvoly, a to jak v řadách 
emigrantů ze socialistických zemí, tak i v řadách zbytků třídních nepřátel v těchto zemích, odrodilců, až 
po různé kriminální a asociální živly.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
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dezinformace síří nejhlasitěji.189 

Článek zároveň čtenáře motivuje k tomu, aby Komunistickou stranu 

Československa a její vedení podporovali. Odměnou mají být naprosto smyšlené výhody 

a prázdné fráze, které režim používal.  

 

Překrucování faktů a argumentů 

Jednou z velmi charakteristických linií kampaně bylo překrucování faktů – 

zvýhodňování argumentů, které mají za cíl představit věc v co nejlepším nebo naopak 

v co nejhorším světle.190  

Na základě analýzy článku Ztroskotanci a samozvanci jsem odhalil celou řadu 

pasáží, kde režim záměrně manipuluje s fakty. Toto zkreslování údajů či událostí 

propagandisticky využíval na jedné straně k degradaci Prohlášení Charty 77 a jejích 

signatářů na druhé straně pak pro přímou podporu sebe sama. To, že režim v průběhu 

kampaně bude překrucovat fakta, není samo o sobě velkým objevem, vycházíme – li 

z definic, které žurnalistice vtiskl komunistický režim.191  

Pro dokumentaci manipulace jsou postačující příklady vytržení textu Prohlášení 

Charty 77 a konotace, ve kterých je režim využívá. Prvním útržkem z úvodního textu 

Charty 77, který byl v článku Ztroskotanci a samozvanci použit, se režim snaží 

degradovat snahy chartistů jako těch, které již jednou odvrhl na okraj společnosti.   

V kontextu toho, že hlavní tvůrci a představitelé Charty 77 byli již jednou 

v letech 68 a 69 poraženi, vypadají teď jejich snahy o dialog s politickou mocí jako 

požadavek opovážlivý a směšný zároveň. Čtenáři si z článku mají odnést sdělení, že 

chartisté, kteří lidem opovrhují, nemohou zároveň žádat o dialog. Kdo ovšem vpravdě 

pohrdal zájmy lidu více a kdo se opravdu zabýval dodržováním lidských práv, je 

                                         

189 Pamflet »byl předán několika pečlivě vybraným západním listům«, přiznává britský list Guardian. »V 
NSR byl rozšířen mezi zástupce hlavních západních listů, « napsal bonnský zpravodaj listu Times 
(…).(Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
190 „Není snad jediného období našich dějin, jediného závažného fenoménu kulturního či společenského, 
které by nebyly podávány zkresleně a falešně a ostouzeny či glorifikovány podle momentálních potřeb 
moci.“ (Charta 77 – dokument č. 11/84, Právo na dějiny. 20. května 1984, Praha) 
191 Viz kapitola č. 5 nazvaná Média v totalitní společnosti. 
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v konfrontaci zásluh chartistů a zločinů komunistického režimu zřejmé.192   

 

S manipulací údaji se setkáváme jak při zdůrazňování zásluh režimu, tak při 

hanobení a křivých obvinění jeho odpůrců. Ideologickou koncepcí režimu bylo 

identifikovat nepřítele a jednoznačně jej zařadit do kategorie nepřátel. Tato kategorie 

byla ovšem dopředu účelově vykonstruovaná, aby do nich mohli být chartisté zařazeni a 

poté snadno stigmatizováni. Prostřednictvím účelové manipulace jejich programem, 

tedy Prohlášením Charty 77 dosvědčit, že do takto vytvořené skupiny nepřátel patří. 

Cesty, jak toho dosáhnout, vedly od zamlčování a překrucování významu Charty 77, 

přes lživé obviňování chartistů ze snah o zastavení mezinárodního uvolňování až po 

detailní popis jejich napojení na Západní špionážní organizace.193 Režimu se tak 

úspěšně dařilo prezentovat chartisty, jako ty, kteří nejen rozvracejí mírový proces a 

rozdmýchávají mezinárodní napětí, ale také chtějí lidu sebrat jejich svobody a získat je 

pro sebe. Jelikož dostupnost alternativního výkladu byla velmi omezená, byl režim ve 

snaze přiklonit si lid na svou stranu úspěšný. 

 

Vytváření spikleneckých a konspiračních teorií 194 

S tím jak režim rozdělil svět na dva tábory a jasně definoval nepřítele, vytvořil 

také celistvě argumentovanou teorii o propojení a spolupráci úhlavních nepřátel.195  

 Komunistický režim jednoznačně spojil Prohlášení Charty 77 s 

                                         

192 „Tito samozvanci pohrdající lidem, jeho zájmy, jím volenými zastupitelskými orgány si osobují právo 
zastupovat náš lid, žádají »dialog s politickou a státní mocí« a dokonce chtějí hrát úlohu jakéhosi 
»prostředníka v případných konfliktních situacích«.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2).  
193 „Autoři pamfletu se demagogicky dovolávají jakoby mimo čas a prostor takových »důležitých 
civilizačních hodnot, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových sil«, jako jsou svobody a 
práva lidí. (…) Inspirátoři pamfletu však mají za stejnými slovy na mysli něco zcela jiného – horují za 
»práva a svobody« pro zbytky poražené buržoazní reakce.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2)  
194 „Od samého počátku má kampaň charakter centrálně řízené, profesionálně organizované akce, 
s viditelnou snahou dosáhnout maximální šíře záběru a intenzity vlivu. Od prvního dne bylo možno 
pozorovat cílevědomé rozehrání kampaně příslušnými nástroji propagandy.“ (NA – A ÚV KSČ, fond 02/1 
sv. 39, a.j. 45. Analýza vývoje mezinárodních vztahů v Evropě po Konferenci o bezpečnosti a spolupráci 
v Evropě a závěry pro další postup ČSSR, včetně její účasti na bělehradské schůzce, 1977. s. 1). 
195 „V případě nejnovějšího pamfletu se sice nejedná o podvrh, projevilo se však jednoznačné programové 
napojení ideových autorů i nápadná koordinovanost akce.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
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antikomunistickými centrálami a její signatáře označil za špiony Západu.196  

Vedení komunistické strany se tak navenek prezentovalo jako bojovník 

s nepřáteli lidu a ochránce jejich práv. Tyto ušlechtilé snahy režimu byly ještě 

zveličovány v průběhu textu odhalením, že chartisté spolupracují i s největšími nepřáteli 

komunistické strany. Ústřední výbor se ve své kampani nepozastavil ani před 

používáním antisemitské rétoriky, aby dokázal šíři spiknutí.197  

Článek Ztroskotanci a samozvanci jednoznačně vyznívá tak, aby čtenáři 

pochopili, že chartisté chtějí pro lid jen to nejhorší a jejich aktivity financované ze 

Západu poškozují zájmy Československa. Samotné zveřejnění Prohlášení Charty 77 

bylo prezentováno tak, aby podpořilo tvrzení režimu o zapletení chartistů do služeb 

„nejčernější imperialistické reakce“198.  

 

Sympatické okolnosti 

Tento charakteristický rys článku můžeme pozorovat především v části, kde 

komunistická propaganda mluví o konferenci v Helsinkách. Tam se ústřední výbor staví 

do pozice ochránce lidských práv a z jejich porušování viní všechny, kteří stojí mimo 

socialistický blok.199 A pod hesly za odzbrojování a mírovou ofenzivou spojuje všechny 

občany.200 Podpora mírového procesu a uvolňování světového napětí jsou příklady 

prázdných frází, které čtenářům nic konkrétního nesdělují. Ovšem režim se právě za 

fráze o zabezpečení míru schovává, jelikož strašák války a rozvratu vždy na obyvatele 

zapůsobí.  

                                         

196 „(…) zdroj, jenž jej (míněn pamflet) dal k dispozici, si nepřeje být jmenován...« To chápeme, neboť by 
bylo každému jasné, že autoři pamfletu jsou agenty antikomunistických centrál.“ (Ztroskotanci a 
samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
197 „Sem patří i nejnovější pamflet, tzv. charta 77, který skupinka lidí (…) na objednávku 
antikomunistických a sionistických centrál předala jistým západním agenturám.“ (Ztroskotanci a 
samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
198 „Pamflet byl podle přesně dohodnutého scénáře současně zveřejněn na různých místech 
kapitalistického světa. Rozhodující úlohu sehrály antikomunistické centrály. Ostatně, což není jasné, kdo 
může stát za touto akcí? Ti, kteří se vydávají za autory pamfletu, rozhodně takovým vlivem neoplývají. 
Vydávají se za bojovníky za pokrok, ale zatím po uši uvízli ve službách nejčernější imperialistické 
reakce.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
199 „Socialistické země cílevědomě usilovaly a usilují o to, aby ve světě zavládlo nové klima, nové vztahy 
mezi zeměmi – navzdory všem studenoválečníkům. Jejich konstruktivní snaženi úspěšně vyústilo na 
helsinské konferenci.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
200 „Mírová ofenziva socialistických zemí má všeobecné sympatie přemnohých nekomunistů, socialistů a 
katolíků (…).“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 



Diplomová práce 

 83

Jako největší konkrétní zásluhu si pak režim připisuje vyvedení společnosti 

z krizového období let 1968 a 1969 a v článku tyto své zásluhy hojně připomíná. Je 

zdůrazňován rozvrat, jenž by zpustošil výdobytky občanů, kdyby režim odpovědně 

nezasáhl. Lid vlastně musí ústřední výbor za jeho zásluhy obdivovat a projevovat mu 

věrnost. Jeho provolání zároveň působí jako imperativy k poslušnosti, jelikož za 

každým vlídným slovem se skrývá potenciál toho, co by se stalo, kdyby občané zastávali 

jiný názor než propagandou vytvořený.201  

 

Svědectví 

Setkáváme se jak s tím, že jsou jednotlivá tvrzení doložena a potvrzena nejvyšší 

autoritou Československa, tedy prvním tajemníkem strany Gustavem Husákem. Ten od 

první věty článku jakoby posvěcuje celý text, takže o něm v důsledku ani nelze 

pochybovat nebo jej napadnout.202  

Ústřední výbor zároveň za účelem diskreditace nepřítele využívá tvrzení jednoho 

z úhlavních nepřátel. V článku je citován jakýsi Allan Dulles z americké tajné služby, 

aby jeho slova dokreslila zkažené praktiky Západu.203 

Evidentní je snaha podepřít míněním prezidenta republiky Gustáva Husáka 

význam a pravdivost celého článku. Tímto celý článek získává také punc oficiálního 

vidění světa, což čtenářům značně ulehčuje úlohu v orientaci kladných a záporných 

aktérů tohoto článku.204 

 

 

                                         

201 „Komunistická strana Československa překonala období chaosu a rozvratu, vyvedla naši společnost a 
lid z krize. (…) dále rozvíjela a rozvíjí socialistickou demokracii.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 
1977: 2). 
202 „I když někteří představitelé buržoazního světa hovoří o nutnosti ideového smíru, nic nesvědčí o tom, 
že by imperialismus sám ideově odzbrojoval, řekl na XV. sjezdu naší strany generální tajemník ÚV KSČ 
Gustáv Husák.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2).  
203 „Před lety ji dostatečně otevřeně charakterizoval bývalý šéf americké špionáže Allan Dulles. »Musíme 
vystupňovat ideologický boj proti Sovětům, chcete-li ideologickou záškodnickou práci«, řekl.“ 
(Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
204 „»Napadají nás proto, « připomněl dále soudruh G. Husák, »že budujeme socialismus na leninských 
principech, socialismus, který v naší praxi ztělesňuje vše ušlechtilé, pokrokové a humánní. Napadají nás 
za to, že uskutečňujeme ideály, za které bojovali, strádali a umírali nejlepší synové a dcery našich národů, 
za něž bojují skuteční revolucionáři na celém světě. « Denně se přesvědčujeme o pravdivosti těchto slov.“ 
(Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
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Lidskost  

Strana vždy hájí a reprezentuje zájmy lidu, proto v článku v některých pasážích 

tvoří dokonce jednotu a společně vystupují proti nepříteli. Toto nerozborné spojenectví 

vlastně posiluje a vyvolává představu společného vládnutí. Ústřední výbor lidu přiznal a 

vnuknul určitou lživou představu, že se svými postoji také podílí na vládnutí. Jakési 

zdání demokratického rozhodování. Strana potřebuje lid a lid potřebuje stranu, která mu 

zajišťuje zabezpečení základních potřeb, především ochranu před novou kontrarevolucí 

a zánik všech vymožeností, které strana a lid společně vybojovali na buržoazii a 

imperialismu.205  

Význam tohoto vyvěrání tužeb lidu je propagovat jedinou a společnou myšlenku 

všech obyvatel Československa, což znamená skoncovat s nepřáteli socialismu. Je to 

způsob vytváření souhlasu na základě přitakání k názoru většiny.206  

 

Nahánění stáda  

Tento nástroj manipulace s veřejným míněním, ale i vědomím jednotlivců, se 

projevoval výraznou snahou o prezentování Československé socialistické republiky jako 

pevného člena skupiny socialistických zemí. Ústřední výbor se snažil vyvolat takový 

dojem, že agresi Západu a jeho přisluhovači odsuzují všichni pokrokoví lidé a nabádá 

čtenáře ke ztotožnění se s tímto uměle vytvořeným zájmem většiny. Čtenářům byl 

poskytnut návod na snadnější odmítnutí aktivit Charty 77, protože to bylo skupinové 

odmítnutí.  

Společný postoj lidu je v článku demonstrován širokou škálou emocionálně 

odstupňovaných formulací. Od optimistických vyjádření do budoucna a vykreslení 

pokojného vývoje v Československu i ostatních zemích socialistického bloku207, přes 

                                         

205 „Obzvláštní pozorností »obšťastňuje« naši republiku po dubnu 1969, poté, když naše strana a náš lid 
úspěšně vykročily cestou stabilizace naší socialistické společnosti a jejího dalšího rozvoje.“ (Ztroskotanci 
a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
206 „V období, kdy náš lid pod vedením strany s velkou odpovědností a obětavostí naplňuje svou 
každodenní prací linii a závěry XV. sjezdu, pár uražených ješitných ztroskotanců a samozvanců, (…) 
spřádá plány, které nemají a nemohou mít jiné poslání než přípravu nové kontrarevoluce. (…) Rok 1968 
se opakovat nebude. Dnes plně platí gottwaldovské: Republiku si rozvracet nedáme!“ (Ztroskotanci a 
samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
207 „Náš lid jde svou cestou. Cestou společenského pokroku, cestou socialismu. Cestou pevného přátelství 
se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi, jako pevný článek socialistického 
společenství.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
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odmítavé pozice obyvatel Československa208 až po útočná prohlášení a radikální postoje 

lidu.209  

 

Analýza článku Ztroskotanci a samozvanci objasnila míru a formu manipulace 

čtenářů ústředním výborem, tedy tvůrci propagandistické kampaně. Rudé právo 

občanům předkládalo jediný možný pohled na realitu a zároveň konstruovalo vlastní 

svět s vlastními zákonitostmi. Snahou ústředního výboru strany bylo prostřednictvím 

předkládaných faktů a na pozadí kampaně proti Chartě 77 vytvořit předpoklady pro 

masovou podporu a souhlas s postupem strany proti chartistům a jejich Prohlášení. 

Kvantita sdělení také naprosto převažovala jejich kvalitu, režim se skrýval za prázdnými 

frázemi a provoláními. Tvůrci propagandistické kampaně se v Rudém právu 

jednoznačně snažili vyostřit bipolární rozdělení světa, utvrdit občany o správnosti 

tohoto rozdělení a upevnit jednotu socialistických zemí. Souběžně pak vytvářeli 

podmínky pro jednoznačnou negaci aktivit chartistů – z čehož získávali podporu pro 

sebe sama. Těchto cílů dosahovali například prostřednictvím manipulace s jazykem, 

překrucováním faktů a falešnými svědectvími. Též prostřednictvím vyzdvihování svých 

zásluh, které ovšem pro běžného čtenáře byly jen prázdnými frázemi bez konkrétního 

užitku. Analýza článku Ztroskotanci a samozvanci do detailu ukázala, na jakých 

principech režim stál, kdo jsou jeho nepřátelé, kdo jsou spojenci, jaký společenský řád je 

správný a jak tento společenský řád funguje, na čem je založen a kam směřuje. Článek 

Ztroskotanci a samozvanci vytváří předpoklady k okamžitému odmítnutí Charty 77 a 

prezentuje postup a politiku strany jako jedinou možnou a správnou v kontextu hrozeb, 

kterým čelí.  

 

 

 

 

 

                                         

208 „Imperialistům pomalu docházejí způsoby, jak útočit na země socialistického uspořádání. Proto jim už 
nezbývá než skupovat ty, jejichž názory lid Československa nejednou zavrhl.“ (Ztroskotanci a 
samozvanci, 12. 1. 1977: 2).   
209 „Náš lid, věren svému poučení z krizových let, žádné právo na novou kontrarevoluční šanci nemíní dát 
nikomu a nedá ji lidu.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2).   
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7 ANALÝZA REAKCÍ VE ŘEJNOSTI 

V této části výzkumu analyzuji fenomén reakcí veřejnosti na stránkách Rudého 

práva v rámci sledovaného období mediální kampaně ústředního výboru komunistické 

strany proti signatářům Charty 77. Cílem analýzy reakcí veřejnosti na stránkách Rudého 

práva není odhalit věrohodnost příspěvků, které Rudé právo vydávalo za autentickou 

odpověď pracujících celého Československa na Prohlášení Charty 77. Cílem je 

analyzovat reakce kolektivů i jednotlivců a jejich případnou vazbu na redakční články 

Rudého práva, roli ohlasů veřejnosti v rámci celé kampaně a způsob, jakým ústřední 

výbor tyto reakce veřejnosti prezentoval.  

7.1 Postup analýzy reakcí ve řejnosti 

Analýzu reakcí veřejnosti provádím na základě stanoveného klíče výběru článků, 

který jsem popsal v metodologii. V každém měsíci sledovaného období vybírám tedy 

první článek, který je nejblíže počátku kalendářního měsíce a který má charakteristiku 

reakcí veřejnosti. Je tedy uveden hlavičkou autora – jedince či například pracovního 

kolektivu, který se vyjadřuje k činnosti Charty 77 nebo jejích jednotlivých signatářů. 

Tyto články se ve dvou případech (leden a únor) skládají z více unikátních reakcí, ať již 

jednotlivců či skupin obyvatel. Proto tedy analyzuji význam všech jednotlivých reakcí 

vybraného článku a uvádím je do kontextu probíhající mediální kampaně proti 

signatářům Charty 77. Jednotlivé podkapitoly nesou název analyzovaného článku. 

V lednu je to článek s názvem Republiku si rozvracet nedáme, v únoru pak článek 

nazvaný Tvůrčími činy pro společný cíl a v březnu Hanebnost. 

7.2 Reakce ve řejnosti na stránkách Rudého práva 

Reakce veřejnosti na aktivity chartistů jsou specifickou součástí kampaně 

Rudého práva proti Chartě 77. Z probíhajících schůzí na nižších organizačních stupních 

komunistické strany a informování nejvyššího vedení lze usuzovat, že některé rezoluce 

jsou reálným obrazem postoje občanů. 

„Po uveřejnění článku v Rudém právu Ztroskotanci a samozvanci se v celé 

republice zvedla velká vlna protestů našich občanů proti nepřátelskému jednání 
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signatářů charty 77.“210  

 

Zabezpečení jednotného postupu strany, který vytvářel podmínky pro správné 

vysvětlování vyskytujících se názorů ve společnosti, bylo dosaženo prostřednictvím 

dopisu, které ÚV KSČ zaslalo na krajské výbory. Zde s ním byli seznámeni členové 

stranických orgánů a byly uspořádány i aktivy, kde se postup probíral.211 Na tvorbě či 

zpracovávání reakcí veřejnosti tedy spolupracovala celá strana i na těch nejnižších 

úrovních. Přes stranické orgány se ústřední výbor snažil zmobilizovat celou společnost, 

aby se konkrétními příspěvky vlastně zapojila do tvorby kampaně samotné.212 

Na základě této přípravy vyšel 13. ledna, tedy den po uveřejnění článku 

Ztroskotanci a samozvanci, v Rudém právu článek s názvem „Republiku si rozvracet 

nedáme!“213. 

7.2.1 Republiku si rozvracet nedáme 

 Jeden z podtitulů jednoznačně směřuje tento příspěvek k odkazu redakčního 

článku z předchozího dne. Rudé právo v něm hlásá „Marné snahy Ztroskotanců a 

samozvanců“214.  

Další podtitulek poskytuje vysvětlení, čí názory v tomto příspěvku Rudé právo 

přináší „Jednotný hlas československých pracujících“215. Touto větou dal režim jasně 

najevo, jak široké se těší podpoře a jaký odpor vyvolávají snahy chartistů mezi obyvateli 

                                         

210 NA, A – ÚV KSČ, fond 02/1, sv. 26, a.j. 29, 29. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1977. 
211 NA, A – ÚV KSČ, fond 02/1, sv. 26, a.j. 29, 29. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1977. 
212 „Na podnicích, závodech, úřadech, institucích atd. se ve velkém počtu pracující scházejí na 
desetiminutovkách, besedách v kolektivech, na shromážděních, stranických schůzích i schůzích 
společenských organizací. (…) Na těchto setkáních se pracující seznamují s obsahem článku v Rudém 
právu a kladně hodnotí otevřenost s jakou je napsán. (…) je oceňován článek jako přesvědčivý a dávající 
podnět k rozhodnému masovému vystoupení a k odsouzení autorů pamfletu, zároveň jsou zde 
projednávány a schvalovány protestní rezoluce, které jsou odesílány stranickým orgánům a sdělovacím 
prostředkům. Je v nich jednoznačně odsuzován pamflet charty 77 jako protisocialistický a protistátní. 
V řadě z nich je požadavek na přísné potrestání těchto elementů. Všichni účastníci ubezpečují naše 
nejvyšší stranické orgány, že pevně stojí za politikou KSČ, která směřuje k soustavnému zvyšování 
životní úrovně a k zabezpečení životních jistot. Současně vyjadřují odhodlání, že svoji svědomitou prací a 
angažovaností přispějí k dalšímu rozvoji národního hospodářství a celé socialistické vlasti.“ (NA, A – ÚV 
KSČ, fond 02/1, sv. 26, a.j. 29, 29. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1977). 
213 Republiku si rozvracet nedáme!, 13. 1. 1997, 1–2. 
214 Tamtéž. 
215 Tamtéž. 
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Československa.216  

Vzhledem k tomu, že se ústřední výbor ze všech sil snažil zabránit tomu, aby se 

lidé dostali k Prohlášení Charty 77 (a sám také nikdy nemohl Prohlášení otisknout), 

musel vytvořit natolik silnou argumentaci a neustále jí připomínat, aby lidé měli 

představu takovou, že už o Chartě 77 vědí vše, a tudíž se s ní nepotřebují seznámit. A 

proč by také měli mít zájem, když se jedná o další tuctovou pomluvu z pera 

podplacených autorů, jak o Prohlášení Charty 77 a chartistech informuje Rudé právo. 

Ujištění o původu chartistů a obsahu Charty 77 uvádí Rudé právo znovu v perexu.217 

Ústřednímu výboru šlo samozřejmě o to, prezentovat širokou nespokojenost 

všech vrstev obyvatel Československa s vystoupením Charty 77. Pomocí reakcí 

veřejnosti chtěl v lidech evokovat pocit širokého odmítavého postoje k aktivitám a 

požadavkům signatářů. Prostřednictvím rezolucí režim zároveň dosvědčoval souhlasné 

stanovisko lidu s postojem a názory ústředního výboru, zformulovanými v redakčním 

článku Ztroskotanci a samozvanci. Neustálým odkazováním ke stejným stanoviskům 

zároveň vytvářel zdání jediné možné interpretace a její bezmeznou akceptaci. 

Demonstrací tohoto souhlasu navenek skrze Rudé právo dociluje ústřední výbor 

zamýšlený efekt. „V celé republice se pozvedá hlas odporu proti počínání hrstky 

zkrachovalých pomahačů mezinárodní reakce, jak o něm informoval ve středu článek 

Rudého práva a titulkem Ztroskotanci a samozvanci. (…) Čtenáři článku Rudého práva 

odsuzují kontrarevoluční pokusy – a v závodech, vědeckých ústavech a na dalších 

pracovištích se rozhodli na tento čin také odpovědět. Uveřejňujeme některé z těchto 

hlasů, z nichž zní pevné odhodlání: Republiku si rozvracet nedáme!“218  

 

První otištěné reakce veřejnosti v Rudém právu ukazují onu širokou odezvu 

                                         

216 „Otázkou zůstává, kdo vlastně patří do kategorie ‚pracujících‘ a zda k ‚lidu‘ náleží u i ti, kdož 
‚nepracují‘.“ (Fidelius, 1998: 23). 
217 „Těmto lidem, smutně známým z krizových let 1968 – 1969, ale i z doby února 1948, ochotným ve své 
zavilosti vůči socialismu se zaprodávat, se zdá každý prostředek dobrý k hanobení výsledků, jichž naše 
společnost za vedení strany dosáhla a dosahuje. V hanopise označeném jako Charta 77 se snaží 
pokračovat v pomlouvání naší republiky a revolučních vymožeností lidu. Dokazují tak znovu, že jako 
tehdy i dnes pohrdají lidem této země a jeho úsilím. Prohnaně se dovolávají lidských práv a politických 
svobod. Ve skutečnosti jim však jde o svobodu organizování protistátní činnosti, hlásání antikomunismu, 
o návrat starých práv buržoazních vykořisťovatelů a utlačovatelů.“ (Republiku si rozvracet nedáme!, 13. 
1. 1997: 1–2). 
218 Republiku si rozvracet nedáme!, 13. 1. 1997, 1–2. 
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„pracujících“. Tvůrci kampaně v nich signalizují, že protestní rezoluce přicházejí ze 

všech koutů Československa a ode všech pracujících z nejrůznějších oborů výroby a 

služeb. Jako vůbec první dostali prostor zaměstnanci závodu ČKD Praha Kompresory. 

„V našem závodě i všude jinde je tento přístup lidí k budování rozvinuté socialistické 

společnosti výrazem podpory politiky KSČ, která sleduje trvalý růst životní úrovně a 

zajištění světového míru. (…) V naprostém souhlasu s touto objektivní situací a a 

míněním většiny obyvatel naší země je akce izolované skupinky lidí, kteří se nepodílejí 

na společné činnosti, užívají všech občanských výhod a ve skutečnosti jde o odrodilce 

naší země. Odsuzujeme s rozhořčením činnost těchto samozvaných pomlouvačů.“ 219  

 

Element pracující inteligence je zastoupen reakcí pracovníků základní devítileté 

školy Klementa Gottwalda v Praze-Proseku. O důvodu zařazení této instituce svědčí 

také název, který nese. Zajisté je mnohem účinnější a působivější pokud tvůrci 

propagandy využijí ústav, který je pojmenován po představiteli strany, kterému je 

komunistická strana i všechen lid vděčný a po jehož slovech je navíc celý článek 

pojmenován. Pracovníci základní devítileté školy Klementa Gottwalda v Praze-Proseku 

zaslali tuto rezoluci. „S rozhořčením a veškerou důrazností odmítáme pomlouvačnou 

kampaň, kterou již delší dobu šíří vůči naší socialistické republice západní sdělovací 

prostředky v rozporu se závěry helsinské konference. Vyjadřujeme jako kolektiv hluboké 

rozhořčení nad těmito pomluvami a prohlašujeme, že naši důvěru ve vedoucí úlohu KSČ 

a v její vedení, naše internacionální cítění a přátelství nemůže nikdo ovlivnit.“220 Tato 

rezoluce je přímým odkazem na redakční článek Rudého práva Ztroskotanci a 

samozvanci. Není podán jediný důkaz, proč je tato kampaň v rozporu se závěry 

helsinské konference. Nejsou poskytnuty žádné konkrétní důvody rozhořčení 

pracovníků základní devítileté školy a ti tudíž jen odkazují k tomu, co bylo lidem 

nabídnuto tvůrci propagandy. Také poměrně nespecifikováno zůstává internacionální 

cítění a přátelství. Ovšem těm, kteří se s článkem Ztroskotanci a samozvanci seznámili 

je jasné, kterým směrem je toto přátelství orientováno a jakým směrem se má ubírat 

                                         

219 Republiku si rozvracet nedáme!, 13. 1. 1997, 1–2. 
220 Tamtéž. 
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lid.221 Důležitost vazeb se Sovětským svazem a ostatními zeměmi socialistického 

zřízení je ústředním mottem komunistické propagandy nejen v průběhu kampaně proti 

Chartě 77. A v článku Ztroskotanci a samozvanci je jedním z ústředních témat, protože 

na toto spojenectví útočí a jeho význam zpochybňují chartisté. Stejně tak je přebírá i 

rezoluce článku Republiku si rozvracet nedáme!.  

 

V dalším příspěvku se tvůrci propagandistické kampaně zaměřili na 

geografickou příslušnost autorů zaslané rezoluce. Zastoupeny musí být všechny složky 

společnosti a proto je z pohledu režimu nutné dát prostor též rezoluci od členů brigády 

socialistické práce z Elektrokarbonu Topoľčany. Ti, ti píší: „Jsme přesvědčeni, že 

autory pamfletu dráždí výsledky, kterých jsme pod vedením KSČ dosáhli při plnění 

závěrů XIV a XV. sjezdu KSČ. Na důkaz podpory politiky naší komunistické strany 

ubezpečujeme, že své úkoly čestně splníme a zpevněním socialistických závazků 

překročíme. To je naše odpověď na adresu reakčních živlů, které se na pamfletu 

podílejí, a těm, kterým takovéto počínání vyhovuje, u nás i v zahraničí.“ 222 Zde se 

projevuje nový „tvůrčí“ element, v dosavadní struktuře reakcí veřejnosti. Je to ovšem 

jen trochu jinak vyjádřená podpora režimu. Tu pracovníci Elektrokarbonu Topoľčany 

manifestují tím, že překročí závazky, které dali komunistické straně. Jedná se zřejmě o 

zvýšení efektivity výroby, jelikož rezoluce je tak obecná, že čtenář vlastně ani neví, 

které závazky se budou překračovat. I toto může být záměrem režimu, tedy vyburcovat 

čtenáře, potažmo lid Československa, k ještě většímu úsilí ve všech sférách lidské 

činnosti k podpoře strany. Zvýšené pracovní úsilí je tou nejpádnější odpovědí, kterou 

mohou lidé dát proradným snahám ztroskotanců.223 Pokojnou budoucnost totiž zajistí 

pouze poctivá práce.224  

 

Již jsme se setkali s rozdělením reakcí dle profesí, geografického rozložení a teď 

tvůrci kampaně představují také demografické zastoupení v podobě zdůraznění 

                                         

221 „Náš lid jde svou cestou. Cestou společenského pokroku, cestou socialismu. Cestou pevného přátelství 
se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi, jako pevný článek socialistického 
společenství.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1997, 2). 
222 Republiku si rozvracet nedáme!, 13. 1. 1997, 1–2. 
223 Opovržení k proradným snahám ztroskotanců, 15. 1. 1977: 1. 
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elementu 14 pracujících žen. „Brigáda socialistické práce československo-sovětského 

přátelství Oděvního průmyslu v Prostějově zaslala dálnopisem stanovisko, v němž se mj. 

praví: Náš kolektiv, v němž pracuje 14 žen, důrazně odpovídá zaprodancům a 

příznivcům zahraničního kapitálu. Prohlašujeme, že nechceme s nimi mít nic 

společného.“225 Toto stanovisko reprezentuje opět podnik s příznačným jménem, tedy 

Brigáda socialistické práce československo-sovětského přátelství Oděvního průmyslu v 

Prostějově. Spojenectví se sovětským svazem je pro režim klíčové, a proto jej neustále 

prosazuje. Zdůrazňováním úrovně vztahu, tedy přátelství, tvůrci propagandy odvádí 

pozornost od podřízeného postavení Československa v této relaci. Je zajisté i snahou o 

posílení dobrých vztahů mezi oběma státy a zdůrazněním pomoci, kterou nám Sovětský 

svaz v krizových letech poskytl. Tím se zároveň připomíná, kdo naší společnost do této 

krize přivedl. To je také vysloveno i v této rezoluci Brigády socialistické práce jako 

důkaz toho, že si pracující tyto události dobře pamatují. „Jak to doopravdy myslí, o tom 

jsme získali zkušenosti z krizového období 1968 – 1969, kdy přivedli stranu a společnost 

do politického a hospodářského rozvratu. Opakování takové situace nedovolíme.“ 226 

Rezoluce brigády socialistické práce československo – sovětského přátelství Oděvního 

průmyslu v Prostějově obsahuje další nový prvek, protože se pouze automaticky 

neodvolává k zaujatým stanoviskům ústředního výboru k Chartě 77 v článku 

Ztroskotanci a samozvanci. Je jím vyjádření, že nejen pracující, kteří jsou členy strany, 

mohou a také vyjadřují svůj nesouhlas s Chartou 77. Pro ústřední výbor bylo podstatné, 

aby na svou stranu získal i čtenáře, kteří nutně nejsou členy Komunistické strany 

Československa. Tvůrci propagandy tak připomínají, že v Československu existují 

politické svobody a hlásají, že stranická příslušnost není žádnou překážkou. Režim má 

pochopení pro všechny, kteří se ztotožní s politikou strany. „P řestože v naší brigádě 

nejsme všichni členové strany, chceme ujistit ústřední výbor strany a vládu ČSSR, že 

stojíme za jejich politikou a budeme je i nadále svou angažovanou prací podporovat, 

protože slouží míru a pracujícím na celém světě.“ 227  

 

                                                                                                                        

224 Socialismus je naše pevnost, 13. 1. 1977: 1. 
225 Republiku si rozvracet nedáme!, 13. 1. 1997, 1–2. 
226 Tamtéž. 
227 Republiku si rozvracet nedáme!, 13. 1. 1997, 1–2. 
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Aby se čtenáři opravdu přesvědčili o masové podpoře, je uvedeno číslo, kolik 

zaměstnanců v jednom jediném podniku, v jedné jediné rezoluci – kterých, jak dále 

v průběhu kampaně ujišťuje Rudé právo, přicházejí desítky – připojilo svůj podpis.228 

K rezoluci z Kovohutí Děčín je připojeno 557 podpisů. Říká se v ní mimo jiné: 

„Skupina lidí z řad zkrachované reakční buržoazie a organizátorů kontrarevoluce 1968 

pomlouvá revoluční vymoženosti našeho lidu. Pracující našeho podniku vycházejí 

z poučení krizových let a nemíní dát nikomu žádné právo na novou kontrarevoluční 

šanci. Co nejrozhodněji odsuzujeme tuto protisocialistickou akci a plně se stavíme za 

závěry XV. sjezdu a politiku KSČ, která vyvedla naši společnost z chaosu a krize a trvale 

zajišťuje dynamický rozvoj naší socialistické společnosti.“229 Silným prohlášením je 

uzavřen první článek s reakcemi veřejnosti, který se na stranách Rudého práva. Tento 

odstavec prakticky shrnuje vše, o co tvůrcům propagandistické kampaně jde, co chtějí 

formou uveřejňování reakcí veřejnosti dosáhnout. Je zde přímo označeno, co je Charta 

77, kdo stojí za jejím sepsáním a jaké jsou její cíle. Tvůrci propagandy výběrem či 

falsifikací rezolucí pracujících definují, jak se mají lidé správně zachovat, tedy postavit 

se po bok komunistické strany a pevně hájit závěry jejího sjezdu a stanoviska, která 

zaujala v reakci na Chartu 77. Kam povede tento jednotný postup strany a pracujících je 

zřejmé ze závěru rezoluce pracovníků z Kovohutí Děčín, ke světlým zítřkům. „Dnes 

plně platí heslo soudruha Gottwalda: Republiku si rozvracet nedáme!“230 Tímto 

závěrečným provoláním se také uzavírá odkaz k pasáži v článku Ztroskotanci a 

samozvanci.231 

 

                                         

228 „Každý den přichází proud protestních telegramů, prohlášení a dopisů, v nichž pracující s oprávněným 
rozhořčením a v naprosté jednotě odsuzují protistátní, protisocialistické a kontrarevoluční záměry 
charakterizující pamflet zvaný charta 77, jeho autory a signatáře.“ (Výsledky poctivého úsilí nedovolíme 
mařit, 20. 1. 1977: 1) 
229 Republiku si rozvracet nedáme!, 13. 1. 1997, 1–2. 
230 Republiku si rozvracet nedáme!, 13. 1. 1997, 1–2. 
231 „V období, kdy náš lid pod vedením strany s velkou odpovědností a obětavostí naplňuje svou 
každodenní prací linii a závěry XV. sjezdu, pár uražených ješitných ztroskotanců a samozvanců, ale ve 
skutečnosti agentů imperialismu typu Mlynáře, Kriegla, Havla, Hájka, Patočky, Vaculíka bez špetky cti a 
svědomí spřádá plány, které nemají a nemohou mít jiné poslání než přípravu nové kontrarevoluce. Lidé, 
kteří chtěli propašovat do našeho domova kontrarevoluci, už jednou dostali po zásluze. Musí si být přece 
vědomi, že jakékoli nové pokusy musí ztroskotat už v samém zárodku. Rok 1968 se opakovat nebude. 
Dnes plně platí gottwaldovské: Republiku si rozvracet nedáme!“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 
2). 
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7.2.2 Tvůrčími činy pro spole čný cíl 

Rezoluce, která nese název „Tvůrčími činy pro společný cíl“232 byla v Rudém 

právu zveřejněna 1. února 1977 a zahrnuje reakci třech jednotlivců. Ti se vyjadřují 

k prohlášení Čs. výborů uměleckých svazů „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a 

míru“. Jejich reakce tedy přímo navazují na prohlášení, které bylo zveřejněno dne 29. 

ledna 1977 v Rudém právu na první straně. Toto shromáždění umělců zároveň 

odvysílala v přímém přenosu televize, aby jeho ohlas mezi veřejností byl ještě silnější. 

Shromáždění vešlo později ve známost jako Anticharta. 

Nadpisem „Tvůrčími činy pro společný cíl“ se jednak Rudé právo vrací 

k provolání umělců a zároveň agituje k všeobecné podpoře jeho závěrů. Společným 

cílem je jednoznačně podpora politiky KSČ a kolektivní odmítnutí Charty 77 a 

vyloučení jejích signatářů ze společnosti.  

Podnadpisy „Socialističtí umělci mají podporu všech pracujících v naší vlasti“ a 

„Výraz jednoty dělníků rukou s dělníky ducha“ a „Vlna všeobecného souhlasu 

s provoláním výkvětu naší kultury“, odkazují k významům, které ústřední výbor 

přisuzoval závěrům tohoto setkání. Umělci se obvykle těší přízni širokých vrstev, a 

proto je není nutné připomínat. Ovšem v tomto případě je jejich prohlášení mnohem 

důležitější a má hlubší význam. Podporuje totiž stranu samotnou a její politické vedení 

společnosti, tedy obvykle to, s čím jsou umělci jen málokdy ztotožňováni. Jenže v této 

době, kdy je společnost vystavena útokům imperialistů nabývá jejich prohlášení na 

významu a může být využito pro podporu politických cílů strany. Proto chtějí tvůrci 

propagandy zdůraznit, že je důležité, aby všechny složky společnosti zaujaly stejný 

postoj. Proto se klade důraz na jednotu dělníků rukou s dělníky ducha. V perexu článku 

„Tvůrčími činy za společný cíl“ je tato jednota znovu demonstrována. „Praha 31. ledna 

(Od našich zpravodajů) – Už v neděli a zejména v pondělí se do naší redakce začaly 

scházet ohlasy pracujících všech oborů na provolání čs. Výborů uměleckých svazů. 

Jejich základním tónem je jednota myšlení i činů obrovské většiny této země, kteří chtějí 

udělat vše a na všech pracovištích pro další rozkvět Československé socialistické 

republiky. Hlasy, které přinášíme dnes, jsou jen zlomkem množství, které dostáváme na 

                                         

232 Tvůrčími činy pro společný cíl, 1. 2. 1977: 1. 
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naše redakční stoly.“233 Tato rezoluce a tři vybrané reakce lidu, které ji potvrzují, totiž 

dokonale dokreslují to, čeho chtěl režim dosáhnout, tedy vytvoření obrazu širokého 

semknutí všech vrstev obyvatel s politikou strany a jejím postupem. Jsou vybráni tři 

lidé, obyčejný pracující – dělnice, zástupcem pracující inteligence je inženýr a umělce, 

kteří hrají klíčovou roli v případě těchto reakcí, zastupuje ředitel symfonického 

orchestru. Podstatné složky společnosti, které chce režim stmelit, jsou zastoupeny a 

všichni prokazují loajalitu režimu. Takto fungovala režimní propaganda v rámci 

kampaně. 

 

Jako první je uveřejněn dopis s nadpisem „Podporujeme tvořivou práci“ od 

Inženýra Dominika Dohnata, vedoucího komplexní racionalizační brigády v ocelárně 

Východoslovenských železáren v Košicích. „Ten, kdo pozorně přečetl provolání naší 

umělecké fronty, jasně pochopí, v čem tkví síla socialistické společnosti, je to především 

v širokých možnostech seberealizace každého jednotlivce, od umělce, výtvarníka, 

inženýra nebo dělníka. (…) Vždyť v provolání se hovoří o tvořivé práci, důsledném 

plnění programu strany, vytváření společenských hodnot dneška i zítřka. Zároveň 

vystoupení umělců považujeme za nejsilnější argumenty proti těm, kteří znevažují naší 

práci, naše společné výsledky, kteří proti tvořivé činorodosti rozkvětu socialistické 

vlasti, poctivé práci kladou destrukci, zpochybňování. Jsme lidé od kovu a ohně, lidé 

tvrdé práce. O to víc nás těší dosažené výsledky a o to s větším rozhořčením odsuzujeme 

ty, kteří naše společné úspěchy bagatelizují.“234 Tento příspěvek dobře ilustruje pozice a 

stanovisko, které by měl zaujmout každý poslušný občan Československa. 

Komunistická propaganda se snaží, aby lidé podlehli vlivu, který na ně mají umělci, 

kteří ve svém „upřímném“ prohlášení pevně stojí za komunistickou stranou a propagují 

její úspěchy. Demonstruje se zde jednota dělníků, pracující inteligence i tvůrčích 

pracovníků, tedy umělců a jejich pevné spojení pod vedením komunistické strany. 

Společně totiž působí odmítnutí chartistů mnohem účinněji a razantněji.  

 

Umělecké pracovníky v reakci veřejnosti pod názvem „Široké obzory“ zastupuje 

                                         

233 Tvůrčími činy pro společný cíl, 1. 2. 1977: 1. 
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Dr. Ladislav Šíp, ředitel Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. „Srovnávám a 

spolu se mnou se zamýšlejí i všichni členové naší instituce nad tím, co vlastně nám 

podle autorů charty 77 schází k seberealizaci, k šťastnému životu, k svobodě. (…) 

Provolání československých výborů uměleckých svazů bylo pro nás podnětem 

k zamyšlení. Plní radosti jsme si znovu uvědomili, jaké možnosti nám dává a jaké široké 

svobodné obzory před námi otevírá socialistická skutečnost v naší zemi. Jsme pevnou 

součástí naší kulturní fronty.“235 V tomto příspěvku zástupce kulturní fronty se zračí 

nepochopení, jak někdo může napadat socialistické zřízení, když širokým vrstvám 

společnosti přeci komunistická strana umožňuje vše, po čem touží. Příspěvek apeluje na 

všechny zástupce svobodných řemesel, aby si uvědomili šíři svobod, kterou jim vedení 

komunistické strany poskytuje k jejich seberealizaci. Tento příspěvek také nechává 

umlčet hlasy těch, kteří si stěžují na omezování svobody tvorby a projevu, tak jak to činí 

lidé z okraje společnosti z takzvaného undergroundového hnutí. Ty ovšem k přímému 

dialogu nikdo nevyzval, natož jejich názorům poskytl v Rudém právu prostor. Také 

proto je dominance komunistické ideologie v médiích jednoznačná.  

 

Prosté pracující reprezentuje v příspěvku „Promluvili i za nás“ Libuše 

Mráčková, vedoucí brigády socialistické práce, Severočeské tukové závody z Ústí nad 

Labem. „Shodli jsme se v naší brigádě, že přední představitelé naší kultury promluvili i 

za nás a vyjádřili to, co bychom chtěli říci na adresu nepřátel socialismu, kterým je solí 

v očích, že se upevňuje naše přátelství se Sovětským svazem, že jsme pevným článkem 

socialistického společenství a že se nám daří naplňovat činy závěry XV. sjezdu KSČ.“ 236 

Zde paní Mráčková souhlasí s pohrdáním, které umělci cítí vůči chartistům.237 Jejich 

postoj je v únoru – vzhledem k době trvání kampaně – již dobře známou formulací, a 

proto i paní Mráčková reaguje ve stejném duchu. „Jsem pevně přesvědčena, že právě 

snaha pracovat stále lépe a odpovědněji – ať je to kdekoliv – ve prospěch socialismu a 

                                                                                                                        

234 Tvůrčími činy pro společný cíl, 1. 2. 1977: 1. 
235 Tamtéž. 
236 Tamtéž. 
237 „Proto však také pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo 
dokonce za mrzký peníz se kdekoli na světě – a také u nás se našla taková skupinka odpadlíků a zrádců – 
odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají 
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míru je to, čeho se naši nepřátelé nejvíce obávají. V našem kolektivu jsou lidé s různými 

zájmy a zálibami. Všichni však umějí vzít za práci. Čestně se vypořádat s úkoly státního 

plánu se stalo zákonem naší brigády.“238 Linii, kterou tvůrci propagandistické kampaně 

sledovali a která byla prezentována již v prvních analyzovaných reakcích veřejnosti 

z 13. ledna, je možné zachytit i v této rezoluci. Opět se jedná o výchovné působení na 

čtenáře ve smyslu plnění a překračování pracovních norem. Je to ukázka toho, jak se 

pracující svorně shodují na tom, že nejlepší odpovědí těm, kteří se snaží rozvrátit 

dosažené úspěchy je překračování stanovených plánů. Je to zároveň nejsnadnější způsob 

jak agitovat pracující k aktivní podpoře strany v jejím postupu vůči těm, kteří se snaží 

rozvrátit dosažené úspěchy. 

7.2.3 Hanebnost 

„Hned ráno, sotva jsem se podíval do Rudého práva, upoutal mou pozornost 

článek Stanislava Borského Práskač. Mohu říci, jistě souhlasně s mnohými dalšími 

občany, že jsem neměl valného mínění o lidech, kteří vystoupili jako signatáři 

pomlouvačného pamfletu, který vydávali za chartu 77.“239 Rezoluce pana F. Procházky 

z Poldi – SONP Kladno uveřejněná v Rudém právu 2. března 1977 přímo reaguje na 

článek, který v Rudém právu vyšel 1. března 1977 pod názvem Práskač. Ten je sice 

ostrou kritikou a veřejným zostuzením Zdeňka Mlynáře, ale zároveň také diskreditací 

všech spolutvůrců Charty 77, jejich prohlášení a cílů, které si stanovili.240 Tvůrci 

propagandy zařadili příspěvek obyčejného pracujícího, běžného člověka, který jakoby 

reprezentoval široký rozsah nespokojenosti. Tento příspěvek tak slouží k identifikaci 

názoru jedince s názorem široké skupiny obyvatel a zároveň potvrzuje dopředu 

nastavený a jediný možný postoj, který může veřejnost k signatářům a Chartě 77 

zaujmout. „Jména většiny těch pánů, o nichž jsme věděli, že pamflet podepsali, lidem 

mnoho neříkají. Pamatujeme je většinou z neblahých krizových let 1968 – 1969, kdy 

štvali lid proti straně, proti socialismu a proti Sovětskému svazu. Neměli jsme o nich 

                                                                                                                        

nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezi národy.“ 
(Tvůrčími činy pro společný cíl, 1. 2. 1977: 1). 
238 Tvůrčími činy pro společný cíl, 1. 2. 1977: 1. 
239 Hanebnost, Dopis dne, 2. 3. 1977: 2.  
240 „Autorem obou dopisů byl Zdeněk Mlynář. Budoucí teoretik „socialismu s lidskou tváří“, bojovník za 
lidská práva a jeden z tvůrců tzv. charty 77.“ (Oborský, Práskač, 1. 3. 1977: 2). 
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valné mínění, zvolna jsme na ně pozapomínali. Ale to, co jsem se dozvěděl z úterního 

Rudého práva o jednom z těch hlavních, Z. Mlynářovi, mnou otřáslo. Hovořili jsme o 

tom v kroužku soudruhů a nejjemnější označení toho, čeho je schopen, byla hanebnost. 

Pro normálně žijícího a myslícího člověka je něco takového nepochopitelné.“241  

Dopis dne sice reaguje na článek Práskač, kde je pomlouván Z. Mlynář, ale 

vyznění reakce je postaveno tak, že útočí na Chartu 77 a její signatáře. Je připomínán 

jejich podíl na společenské krizi roku 1968 a 1969 a pevné stanovisko pracujících. 

Tvůrci propagandistické kampaně čtenáře přesvědčují, že by jména těchto ztroskotanců, 

díky bezvýznamnosti myšlenek a činů jejich nositelů již dávno zapomněli. Ale takovými 

hanebnými činy, kterými se i nadále prezentují, na sebe opět strhávají pozornost a hněv 

pracujících, protože útočí na jejich práva a svobody. O lidech, o kterých nemají mít 

pracující valné mínění, se zmiňuje zdrojový článek Práskač.242 Tam jsou sice zmiňována 

Mlynářova údajná provinění, ale ta jsou pouhým podnětem a možností ke ztotožnění 

jeho provinění s vlastnostmi chartistů. 

„Vymýšlet si nepravdivá udání, to jsou vlastnosti těchto lidí. Neštítili se ničeho, 

jen aby dosáhli osobního prospěchu, aby se domohli význačného postavení, aby se 

vyvýšili nad jiné. Necouvnou před ničím, jen aby dosáhli svých nízkých cílů. Dají se 

ochotně do služeb mezinárodní reakce, za prospěch, za kariéru hanobí svou vlastní zem! 

Ne, s těmito lidmi nechceme mít naprosto nic společního.“243 Rezoluce F. Procházky 

z Poldi – SONP Kladno pak jednoznačně snižuje morální hodnoty všech signatářů, kteří 

dle režimní propagandy pod rouškou ochrany lidských práv vystoupili proti režimu.244 

Jsou ovšem v bezvýchodné situaci, jelikož pracující již jejich záměry odhalili a navíc, 

jak stojí v článku Práskač, který byl inspirací této reakce, cesta renegátů nevede jinam 

                                         

241 Hanebnost, 2. 3. 1977: 2. 
242 „A že jako zkušený práskač pomlouvá naši zemi takříkajíc ve světovém měřítku. V tom je opravdu na 
roveň Krieglovi, Hájkovi, Hüblovi, Kohoutovi, Havlovi a dalším zaprodancům. Spolu s nimi zákonitě 
vstoupil do služeb antikomunismu, do služeb třídních nepřátel našeho lidu.“ (Hanebnost, Dopis dne, 2. 3. 
1977: 2). 
243 Hanebnost, 2. 3. 1977: 2. 
244 „Avšak tváří – li se lidé Mlynářova charakteru čistými beránky, osobují – li si postavení jediných 
obránců demokracie, svobody a lidských práv v této zemi, jsme povinni strhnout jim masky. Jsme tím 
povinni sami sobě. Abychom je znali, abychom viděli jejich skutečnou tvář, jejich podstatu a včas je 
rozeznali i pod nejnádhernějším rouchem.“ (Hanebnost, Dopis dne, 2. 3. 1977: 2). 
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než do žoldu imperialistů.245 

7.3 Závěr 

V odpovědi na výzkumnou otázku „Jaká byla struktura reakcí veřejnosti 

prezentovaná na stránkách Rudého práva“, jsem na základě provedené analýzy 

vybraných reakcí veřejnosti vyvodil nejen to, jaké složky společnosti byly zařazeny a 

důvody jejich zařazení, ale také další souvislosti. Provedená analýza dále poskytla 

materiál pro specifikaci role, jakou hrála tato příznačná součást kampaně proti Chartě 77 

a jejím signatářům a také pro identifikaci témat a jejich případných modifikací, které se 

projevily v analyzovaných reakcích skupin i jednotlivců.  

Komunistická žurnalistika plnila roli výchovnou a agitační směrem k širokým 

vrstvám pracujících. V rámci kampaně proti Chartě 77 se toto směřování projevilo 

především v ústředním článku kampaně Ztroskotanci a samozvanci, ale nejen tam. 

Stejně tak tuto roli plnily obsahy a vyznění otiskovaných reakcí veřejnosti (tedy přesněji 

pracovních kolektivů i jednotlivců) na Chartu 77 a její signatáře. Reakce pracujících, ať 

už autentické a režimem pečlivě vybírané či falsifikované, byly zveřejňovány s cílem 

předat hlavní myšlenky vyslovené ústředním výborem směrem ke čtenářům ve 

srozumitelné formě prostřednictvím vyjádření spoluobčanů. Způsob, který režim zvolil, 

tedy vytvoření iluze reakce všech vrstev společnosti má na příjemce velký dopad, 

jelikož se tváří, jako že vychází od nich samých.  

Mezi hlavní ideje, které chtěl ústřední výbor komunistické strany zdůraznit skrze 

reakce pracujících, patří identifikace signatářů jako třídních nepřátel a kontrarevolučních 

živlů z krizových let, falešných obhájců lidských práv a dohod z Helsinek. Tvůrci 

propagandistické kampaně se dále snažili přesvědčit veřejnost o tom, že demonstrovat 

podporu vedení komunistické strany lze nejlépe skrze zvýšené pracovní nasazení a 

překračováním výrobních plánů tak, jak to činí mnohé pracovní kolektivy v celém 

Československu. Překračování výrobních plánů je také nejlepším vyjádřením 

nesouhlasu s Prohlášením Charty 77 a odpovědí na záměry chartistů. Režim si zároveň 

budoval podporu a utvrzoval jednotu a poslušnost pracujících poukazováním na 

množství příchozích rezolucí, opakování jednoty se Sovětským svazem, příslušností do 

socialistického tábora a důrazem na všeobecné přijetí závazků a plnění slibů 

                                         

245 Oborský, Práskač, 1. 3. 1977: 2.  



Diplomová práce 

 99

vyplývajících ze sjezdů strany. 

Jednoznačně se tak setkáváme s výchovnou rolí komunistické žurnalistiky stejně 

tak s její rolí kolektivního organizátora. Setkáváme se pouze se souhlasnými postoji, 

které reprodukují názor strany a potvrzují postupy, které ústřední výbor zvolil a tím mu 

vyjadřují podporu. 

 

Můžeme říci, že tvůrci kampaně strukturovali a zařazovali rezoluce 

pracovních kolektivů dle definovaného tématického zaměření reakce. Tento 

princip se projevoval následovně.  

Lednová rezoluce už svým nadpisem „Jednotný hlas československých 

pracujících“ nutně tvůrce propagandy zavazuje k tomu, aby nechali zaznít na relativně 

omezeném prostoru širokému a co nejvíce reprezentativnímu vzorku československých 

pracujících. První slovo dostávají dělníci z ČKD, tedy největšího strojírenského podniku 

v tehdejším Československu, aby tak byla jasně demonstrována masovost podpory, jenž 

se vedení komunistické strany v boji proti „agentům imperialismu“ dostává. Podstatné 

je zařazení organizace, která je zodpovědná za vzdělávání, tedy základní devítileté školy 

Klementa Gottwalda, jako důkaz toho, že shoda panuje i na úrovni pracující inteligence. 

Tímto je zabezpečena kontinuita výchovy v duchu marxismu-leninismu a prezentována 

jistota pokračování v nastaveném kursu. 

Prostor dostávají také dělníci ze Slovenska, jako důkaz toho, že hlas podpory 

vedení komunistické strany jde opravdu ze všech koutů republiky a toho, že signatáři 

nikde nenachází podporu. I ženský element v podobě kolektivu 14 žen z brigády 

socialistické práce československo-sovětského přátelství Oděvního průmyslu 

v Prostějově je zastoupen. Režim dává prostor všem a všichni stojí na jeho straně.  

 

V první únorové reakci veřejnosti nazvané „Republiku si rozvracet nedáme!“ 

která se tématicky váže k provolání Čs. výborů uměleckých svazů, sleduji evidentní 

záměr dát prostor pracujícím ze tří základních složek socialistické společnosti, tak jak je 

komunistický režim sám definoval Tedy pracující inteligenci, umělcům – neboli 

dělníkům ducha jak se sami nazývali a obyčejnému dělníkovi / dělnici z brigády 

socialistické práce. Ti jsou reprezentativní složkou československého lidu a mohou tak 

mluvit za celou společnost. Z rezolucí je tento záměr jasně srozumitelný. Tvůrci 

propagandistické kampaně chtěli nepochybně umožnit, aby se s názory těchto 
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jednotlivců mohl každý čtenář ztotožnit a zároveň si uvědomit šíři nesouhlasu. 

 

Jednotlivec, jenž svůj názor vyjadřuje v první březnové rezoluci nazvané 

„Hanebnost“ reaguje na článek, který vyšel den před tím s názvem „Práskač. Jako výraz 

zamítnutí stojí v této situaci socialistický člověk proti reakčnímu samozvancovi. Je to 

jistá paralela k tomu, že tvůrcům kampaně v tomto článku šlo o morální odsudek 

jednotlivce, signatáře Charty 77 Zdeňka Mlynáře (v pozadí ovšem odmítá jeho 

amorálnost celý kolektiv). Na této dichotomii je pak černobíle ukázáno, na čí stranu se 

správný pracující má postavit.  

 

Rezoluce pracovních kolektivů a jednotlivců otištěné v jednotlivých měsících 

kampaně ve vymezeném sledovaném období v Rudém právu prokazují, že se tvůrci 

propagandistické kampaně snažili poskytnout místo pro vyjádření všem složkám 

pracujících. Záměrem bylo dát prostor co nejširšímu spektru rezolucí, aby se čtenáři 

mohli snadno identifikovat s uvedenými názory a uvědomili si ohromnou šíři podpory 

vyjadřovanou vedení komunistické strany. Dalším poselstvím je bezpochyby 

bezvýznamnost boje proti komunistické straně, potažmo proti současnému 

společenskému uspořádání. Každý, kdo by se o to pokoušel, bude smeten samotným 

lidem. Tak silná je pozice strany. Ideologické poselství zní z rezolucí jasně a čitelně. 

 

Jestliže se zaměříme na tématickou stránku rezolucí, nalezneme 

jednoznačný vodící, určující princip, který je patrný ve všech analyzovaných 

rezolucích ve všech sledovaných obdobích.  

Tímto leitmotivem je společné odmítnutí Charty 77 a jejích signatářů. 

V rezolucích se opakují stejné důvody nesouhlasu a rozhořčení. Nicméně ve vybraném 

analyzovaném vzorku pracující vždy reagují na jiná nosná témata, která režim v rámci 

kampaně aktivně vytvářel a která jsou vehikulem společného odmítnutí.  

Jak prokazuje analýza, rezoluce pracujících ve vybraném vzorku se vždy vracejí 

k podstatnému článku zveřejněnému v Rudém právu v předchozích dnech (v lednu ke 

článku Ztroskotanci a samozvanci, v únoru ke zveřejnění provolání Čs. výborů 

uměleckých svazů a v březnu ke článku Práskač). Tyto zásadní články jsou ale pouze 

záminkou pro odmítnutí Charty 77 tak jak bylo toto odmítnutí definováno v ústředním 

článku Ztroskotanci a samozvanci a dále opakovaně připomínáno.  
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Setkáváme se zde také s novým motivem, tedy podporou strany prostřednictvím 

zvýšeného pracovního úsilí, jenž je vyjádřením podpory režimu. Ten také spojuje tyto 

rezoluce, čímž rovněž svědčí o stejných motivech, které režim čtenářům předával. 

Nelze tedy tvrdit, že by reakce veřejnosti byly, co se týče témat, homogenní, 

nýbrž můžeme vysledovat určitý vývoj. V každé ze sledovaných výpovědí bylo téma 

článku jiné, pouze jádro výpovědi zůstávalo totožné. Lze tedy s jistotou říci, že hlavní 

nosná idea byla vždy jedna a tatáž, a to vyjádření podpory straně a negaci snah signatářů 

Charty 77. Reakce veřejnosti zveřejňované v Rudém právu čtenářům prostřednictvím 

měnících se nosných témat, které navazovaly na předchozí klíčové články, učinily 

atraktivnější důležitou myšlenku, kterou bylo třeba zopakovat.  

 

Reakce veřejnosti se tedy plně shodují s ideologickou koncepcí, jenž 

zformuloval Ústřední výbor Komunistické strany Československa a kterou prezentoval 

skrze Rudé právo. Konkrétně můžeme spatřit záměr režimu v tom, posílit působení celé 

kampaně vytvořením zdání, že zamítnutí snah chartistů vlastně pochází od lidu - 

vytvořením zdání autentické rozhořčené reakce odmítnutí. Setkáváme se pouze se 

souhlasnými postoji, které vesměs reprodukují názor vedení komunistické strany a 

potvrzují postupy, které ústřední výbor zvolil, a tím mu pracující ve svých rezolucích 

vyjadřují podporu. Veřejnost byla ve vybraných článcích zastoupena rovnoměrně a 

všechny poznatky nasvědčují tomu, že se režim na výběru reakcí, které budou zařazeny, 

podílel přinejmenším tím způsobem, že je zařazoval, tak aby reprezentovaly co nejširší 

spektrum obyvatel Československa. Co se projevilo jako jednoznačný závěr plynoucí 

z analýzy, je fakt, že lidé beze zbytku přebírali prohlášení a stanoviska ústředního 

výboru, které byly prezentovány v klíčových redakčních článcích v průběhu kampaně. 

To také svědčí o tom, že režim do jisté míry uspěl v tom odradit nebo učinit 

nedostupným Prohlášení Charty 77 široké veřejnosti, jelikož se neobjevily žádné 

alternativní názory, což se ovšem dalo vzhledem k povaze žurnalistiky a společenského 

systému očekávat.  

 

8 ANALÝZA PREZENTACE SIGNATÁ ŘŮ 

Reakce ústředního výboru na Prohlášení Charty 77 se v nastalé mediální 

kampani projevila také snahou režimu o diskreditaci signatářů. K dosažení tohoto cíle 
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byla používána nejrůznější hanlivá pojmenování těch nejznámějších jmen podepsaných 

pod Prohlášením Charty 77. Ti pak byli současně dávání do souvislosti s krizovými 

momenty komunistického režimu, aby si čtenáři uvědomovali míru jejich provinění. 

Třetí výzkumná otázka zní „Jak byli v rámci kampaně proti Chartě 77 prezentováni 

v Rudé právu její signatáři?“. A je reakcí na specifický slovník, který komunistický 

režim vytvořil a používal pro chartisty, a jak tato označení vysvětloval a jakými činy 

jejich používání ospravedlňoval. 

8.1 Postup analýzy prezentace signatá řů 

Tato výzkumná otázka požaduje odpověď na to, jak byli v Rudém právu 

zobrazováni a prezentování signatáři Charty 77. Výběr signatářů, které jsem do této 

analýzy zahrnul, předurčili sami tvůrci kampaně. Ústřední výbor totiž již v článku „Čí je 

to zájem?“ a především „Ztroskotanci a samozvanci“ vybral několik signatářů Charty 

77, které v průběhu sledované části mediální kampaně opakovaně napadal. Zaměřil jsem 

se tedy na V. Havla, P. Kohouta, J. Hájka, L. Vaculíka, V. Šilhána, J. Patočku, V. 

Černého, P. Uhla a F. Kriegla. Poté, co jsem stanovil tyto klíčové osoby, vyhledával 

jsem ve všech analyzovaných článcích, jejichž seznam je v příloze, označení, která pro 

ně režim používal a s jakými „podvratnými“ činy je spojoval. Ke každé osobě řadím 

nejčastěji používaná označení a získávám tak soubory pojmenování, pod kterými byly 

tyto osoby lidem prezentovány a také vedeny u komunistických represivních orgánů. 

Takto získaný přehled pojmenování jednotlivých signatářů podrobuji kritické analýze a 

odhaluji, co se za těmito označeními skrývalo a jaký význam měla předat čtenářům.  

8.2 Prezentace signatá řů na stránkách Rudého práva 

Jazyk propagandistické kampaně a pojmenování chartistů se stal výlučným 

nástrojem boje proti těm, které ústřední výbor považoval za nepřátele. Tato nenávistná 

rétorika se začala projevovat již v článku „Čí je to zájem?“, který vyšel 7. ledna na 

druhé straně Rudého práva. Tam tvůrci propagandistické kampaně ještě otevřeně 

nemluví o Chartě 77, ale o těch, které později označili za její signatáře, se již zmiňují. 

Nejprve se tvůrci kampaně o chartistech zmínili ve spojení se Západem a 

antikomunistickými centrálami. „Ti, kteří nejsou s to zaručit svým občanům 

nejzákladnější lidská práva – právo na práci a vzdělání, křičí do světa, že prý lidská 

práva jsou pošlapávána v socialistických zemích a za svědky si berou některé jedince 
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v té či oné socialistické zemi.“246  

Režim chtěl již od prvopočátku kampaně poukázat na fakt, že ať již jde o 

jakoukoliv novou provokaci, její základna a míra podpory je mezi obyvateli 

Československa naprosto bezvýznamná. „Nyní tito jednici nebo skupinky (…) by znovu 

chtěli pod neméně šalebnými hesly svést důvěřivé lidi na nesprávnou cestu tak jako 

v roce 1968.“247 Nicméně jejich lživá obvinění nechce brát ústřední výbor na lehkou 

váhu, a proto čtenáře upozorňuje na jejich spojení s antikomunistickými centrálami na 

Západě a společné vazby, které utužili v krizových letech 1968 a 1969. Čtenáři si tak 

mohou udělat vlastní obrázek, o jaká individua se jedná.  Jsou to vlastně ti samí agenti 

Západu, kteří se stejně jako v minulosti znovu soustředí na rozvrácení socialismu v 

Československu. „Různí ti Pelikánové, kteří uletěli za hranice, vystupují z vyloženě 

nepřátelských pozic, zatímco hrstka těch, kteří setrvali doma, dopravuje nejrůznějšími 

kanály lži o naší skutečnosti antikomunistickým centrálám na Západě. Tvoří tak spojené 

nádoby antikomunistické propagandy.“248  

Už zde je patrný tón, který se později naplno rozvine v článku Ztroskotanci a 

samozvanci a který je typický pro celou kampaň, tedy dehonestace chartistů, jejich 

aktivit a spojenců. Tvůrci propagandistické kampaně v článku „Čí je to zájem?“ 

postupně odkrývají informace o záměrech domácích skupinek a jejich vazbách na 

imperialistické kruhy, ale ještě nebyli konkrétní, jakou podobu na sebe tento nový útok 

bere. Zatím o chartistech mluví jako o „samozvaných obhájcích lidských práv“249, ale 

postupně odhalují, kdo by mohl za propagandistickou kampaní u nás doma stát a 

demaskují i jejich charakteristiky a provinění. „O jaká ‚lidská práva‘ však může jít panu 

Havlovi, který vyrůstal jako milionářský synek a dodnes nezapomněl dělnické třídě, že 

jeho rodinnému klanu zarazila všeliké ‚podnikání‘? A o co jde smutně známému autorovi 

kontrarevolučního pamfletu 2000 slov, Ludvíku Vaculíkovi?“250 Přesto, že nejvyšší 

vedení komunistické strany již přesně vědělo, kdo jsou autoři Prohlášení Charty 77, o 

důslednou dehonestaci těchto osob se postaralo později a o to s větší intenzitou. 

                                         

246 Čí je to zájem, 7. 1. 1977: 2. 
247 Tamtéž. 
248 Tamtéž. 
249 Tamtéž. 
250 Tamtéž. 



Diplomová práce 

 104

V průběhu celé kampaně byli chartisté prezentováni tak, aby je majoritní společnost 

zavrhla. Poté by se i jejich myšlenky staly méně nebezpečné a režim by se jich mohl 

snadněji zbavit například donucením k emigraci.  

Tak to pochopili i někteří pracující, například K. Karlík, lodník ČSPLO, Děčín 

v Dopisu dne otištěném na první straně Rudého práva „Je směšné, že hrstka odrodilců, 

které jsme již dávno odepsali, se snaží různými řeči o svobodě a o demokracii získat na 

svou stranu ohromné masy poctivých a socialismus budujících občanů naší země.“ 251 

Nebo Teodor Reinhold předák mládežnické brigády obránců míru z dolu Jan Šverma 

v Ostravě v článku nazvaném Pevná stanoviska rázné skutky ze dne 29. 1. 1977 

prohlašuje: „A ť páni Vaculíkové a Krieglové jdou za hlasem svých srdcí. Opěvují 

svobodu Západu, znemožňují vymoženosti naší socialistické vlasti. Nač tedy čekají? 

Mají přece možnost jít na Západ.“252  

 

Hlavním cílem komunistické propagandy je bez jakékoliv pochybnosti zavržení 

této malé, bezvýznamné skupiny jedinců (signatářů Charty 77), které už občané 

Československa nechtějí mezi sebou a nerozumí jejich snahám, neboť se stali „cizinci 

ve vlastní zemi.“253 Ke splnění těchto cílů režim přizpůsobil celý donucovací aparát a 

kromě nátlakových akcí využíval v boji proti signatářům Charty 77 nejrůznější formy 

šikany, domovní prohlídky atd. 

 

Zatímco v prvním článku kampaně byl režim ještě nekonkrétní, článek 

Ztroskotanci a samozvanci naplno odhalil, jakou podobu na sebe berou provokace 

těchto již jednou poražených jedinců z okraje společnosti a kdo je jejich 

objednavatelem.254  

                                         

251 Dopis dne, 23. 3. 1977: 1. 
252 Pevná stanoviska rázné skutky, 29. 1. 1977: 2. 
253 „Ale ať už jsou politicky naivní nebo politicky zákeřní, objektivně – a drtivá většina z nich i 
subjektivně – sehrávají neslavnou roli v akcích zběsilého antikomunismu. Ano, naši lidé se zvedli k 
odporu – a to proti ztroskotancům a samozvancům, proti hrstce zkrachovaných, kteří se z ničeho nepoučili 
a lidu a socialistické vlasti se odcizili. Vyjádřili rozhodně a nekompromisně svůj hněv a pohrdání těmito 
"cizinci ve vlastní zemi". A nechť se tito bankrotáři nediví, že s nimi nejdou už mnozí z těch, kteří jim 
ještě před lety věřili... A svědčí jen o skutečném reakčním charakteru signatářů tzv. charty 77, kteří zahráli 
do noty silám, jež by se nejraději vrátily do období studené války.“ (Co jim nemůže vyjít 5. 2. 1977: 1). 
254 „Mezinárodní reakci jsou dobré jakékoli prostředky a jacíkoli spojenci. Korumpuje kohokoli, kdo se 
zkorumpovat dá, podplácí, skupuje, počítá i s odpadlíky a dezertéry z tábora protivníka. Verbuje 
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Čtenáři byli vyrozuměni, s  kým mají tu čest a tvůrci propagandy pak dokonale 

očernili signatáře a přiřknuli jim ty nejnižší morální vlastnosti. Článek Ztroskotanci a 

samozvanci již plně odhalil identitu jednotlivých osob, které se nejvíce podílely na 

tvorbě pamfletu Charta 77.255 

Zmíněné osoby představovaly pro režim úhlavní nepřítele. Někteří z nich již 

proti režimu vystoupili především v letech 1968 a 1969, a proto bylo z pohledu ÚV 

KSČ nutné na tyto osoby veřejně upozornit a ve štvavém duchu celé kampaně je 

zhanobit, očernit jejich morální vlastnosti a připomenout největší prohřešky. Jednou 

z klíčových postav československého disentu byl Václav Havel, kterého Rudé právo 

v článku Ztroskotanci a samozvanci označilo jako člověka z milionářské rodiny, 

zavilého antisocialistu.256 Toto oslovení Rudé právo používá i v dalších článcích když se 

zmiňuje o Václavu Havlovi, jako například v příspěvku Nenávist. „My víme, že jsou 

mezi námi jedináčkové z velkoburžoazních rodin, básníci, kteří prodali poezii šilinkům, 

markám a dolarům, četničtí synkové i amorální jedinci. Přesvědčili jsme se o tom v 

podpisech pod tzv. chartou 77, jaký je tu spolek!“257  

Tvůrci kampaně se především snaží upozornit na původ V. Havla, ze kterého 

pramení jeho problematické postoje. Člověk z milionářské rodiny musí zákonitě být 

antisocialista, takže nepřítel československého lidu. Nepřímo je V. Havel dáván do 

                                                                                                                        

emigranty, ale i různé ztroskotance žijící v socialistických zemích, ty, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů 
svých třídních, reakčních zájmů, z důvodů ješitnosti či slavomamství, renegátství a notorické 
bezcharakternosti svolni propůjčit svá jména třeba čertu. Jednou z forem této »dojemné« spolupráce je 
fabrikování všemožných pamfletů (…). Sem patří i nejnovější pamflet, tzv. charta 77, který skupinka lidí z 
řad zkrachovalé československé reakční buržoazie a také z řad zkrachovalých organizátorů kontrarevoluce 
1968 na objednávku antikomunistických a sionistických centrál předala jistým západním agenturám.“ 
(Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
255 „Tentokrát jsou buržoazní agentury indiskrétní a dovolávají se různých jmen, s nimiž reakční pamflet 
spojují. Je to v politickém smyslu pestrá směsice lidských a politických ztroskotanců. Patří k nim V. 
Havel, člověk z milionářské rodiny, zavilý antisocialista, P. Kohout, věrný sluha imperialismu a jeho 
osvědčený agent, J. Hájek, zkrachovaný politik, který pod heslem neutrality chtěl vyčlenit náš stát ze 
společenství socialistických zemi, L. Vaculík, autor kontrarevolučního pamfletu 2000255 slov, V. Šilhán, 
nastrčená figurka bloku kontrarevolučních sil, J. Patočka, reakční profesor, který se dal do služeb 
antikomunismu, V. Černý, notorický reakcionář, proslulý svým výrokem o »lucernách«, na nichž měli být 
v osmašedesátém věšeni stoupenci socialismu, anarchistická a trockistická individua typu Uhla, 
organizátoři smutně známého K 231 a KAN, dále ti, kteří by chtěli náboženství zneužít k reakčním 
politickým záměrům, a jiní, kteří byli za konkrétní protistátní činnost v minulých letech právoplatně 
odsouzeni. V jedné kupě s nejčernější antikomunistickou reakcí se sešli i někteří exponenti pravicového 
revizionizmu – mezinárodní dobrodruh F. Kriegel a jiní. Jakési svérázné politické panoptikum, jehož herci 
už přestali být domácím divákům známí a zajímaví.“ (Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
256 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2. 
257 Nenávist, 22. 1. 1977: 7. 
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souvislosti s buržoazií, kterou komunistická strana pro dobro socialistické společnosti 

porazila. Rudé právo ovšem zdůrazňuje, že tito lidé se svých ambicí nikdy nevzdají a je 

proti nim třeba bojovat i nadále. Nejlépe je ze společnosti vypudit.  

 

Dalšího signatáře, na kterého se ústřední výbor zaměřil, byl spisovatel Pavel 

Kohout, kterého Komunistické strana Československa vyloučila ze Svazu spisovatelů 

jako účastníka Pražského jara. Proto, když se znovu vrátil ke kritice komunistického 

režimu, označila jej komunistická propaganda jako „v ěrného sluhu imperialismu a jeho 

osvědčeného agenta“258. Opakováním a připomínáním jeho minulosti a prohřešků 

ústřední výbor dále v rámci kampaně násobil sílu svých označení a budoval odmítavé 

reakce. Pavla Kohouta dle vzoru tvůrců propagandy odmítají i pracující jako v rezoluci 

Kpt. Lad. Melicha, ŽO VB hlavní nádraží, Praha 2. „V pamfletu na objednávku opět 

pánové Vaculík, Kohout, Šilhán a další oprášili hesla z osmašedesátého roku, opět si 

osobují právo hovořit jménem našeho lidu.“259 O nízkých morálních vlastnostech Pavla 

Kohouta, který dokonce poskytuje rozhovory do reakčních médií, ale i o morálních 

vlastnostech dalších signatářů, přesvědčuje Rudé právo i v dalších příspěvcích. „Pavel 

Kohout už v lednu v rozhovoru s Washington Post projevil obavy o zdraví ‚starších 

aktivistů‘. Přesto však ti ‚mladí a zdraví‘ z organizátorů této kampaně, jež měla očernit 

jméno Československa v zahraničí a doma způsobit nějaký ten zmatek, poslali do přední 

linie prof. Patočku, o kterém věděli, že je, jak píše západní tisk, ‚nemocný, sešlý a 

vyčerpaný‘. Věděli, že v prosinci prodělal vážnou srdeční krizi, přesto ho podněcovali 

do tohoto boje proti lidu a dokonce právě jeho vyslali, aby zvrátil účel návštěvy 

nizozemského ministra zahraničí v Praze. Někteří jeho přátelé dokonce cynicky 

prohlásili, že ‚když zemře, tak nám to pomůže‘. Kdo je tedy vinen?“260  

 

Prvního z mluvčích Charty 77 Jiřího Hájka označila komunistická propaganda 

jako zkrachovaného politika, který pod heslem neutrality chtěl vyčlenit náš stát ze 

                                         

258 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2. 
259 Pomlouvači lžou a špiní, socialismus se rozvíjí dál, 17. 1. 1977: 2. 
260 Zneužívají smrti, 17. 3. 1977: 2. 
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společenství socialistických zemí.261 Dlouholetý člen ÚV KSČ, který byl za protesty 

proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy vyloučen z KSČ a čtenářům vyobrazen, jako 

zrádce, který chtěl vystavit občany Československa nebezpečí, které by hrozilo, kdyby 

socialistická republika nebyla v pevném svazku s bratrskými zeměmi socialistického 

bloku. O tom, jak zkažené názory má Jiří Hájek, informuje Rudé právo i nadále. „Že 

nešlo o náhodný výrok svědčí skutečnost, že další z dnešních ‚mluvčích‘ této podvodné 

charty, dr. Jiří Hájek, v roce 1968, kdy byl ministrem zahraničí, vyjádřil svůj souhlas s 

vypracováním ‚výhledové koncepce‘ československé zahraniční politiky, v níž se počítalo 

s vystoupením Československa z Varšavské smlouvy a s možností ‚zaručení bezpečnosti 

státu v rámci neutralizace území nebo neutrální politiky‘, což ovšem ani tehdy 

neznamenalo nic jiného než vydat náš stát do područí kapitalistického Západu.“262 To 

byly dle tvůrců propagandistické kampaně jednoznačně pádné důkazy nekalých 

myšlenek a záměrů chartistů a jejich mluvčího Jiřího Hájka.  

 

Stejně tak byl z podvracení republiky obviňován Ludvík Vaculík, kterého 

ústřední výbor explicitně označoval za autora kontrarevolučního pamfletu Dva tisíce 

slov.263 Tento dokument považoval především ÚV KSS za nejpádnější důkaz o 

chystající se kontrarevoluci v Československu. Proto také ÚV KSČ neustále Ludvíkovi 

Vaculíkovi přičítal podíl na krizové situaci let 1968 a 1969. „A to je od tohoto autora 

kontrarevolučních 2000 slov a nyní znova spoluautora pomlouvačné ‚charty‘ vzácné 

přiznání. Dokazuje jím, že on a jeho kumpáni by chtěli také dnes pokračovat v téže 

rozvratnické činnosti, která přivedla před lety naši zem na pokraj katastrofy, že však 

‚okolí‘ jim pro ni již nedává vhodnou příležitost. A tak mu nezbývá, než aby si svou 

elitářskou namyšlenost producíroval jen v oné intimní místnůstce a ze své zlosti si 

ulevoval v reakční kolonce Die Weltu.“264 Fakt že se Ludvík Vaculík vyjadřoval 

k situaci v Československu prostřednictvím západoněmeckých novin Die Welt režim 

také propagandisticky využíval k tomu, aby mohl Vaculíka dále pomlouvat a napadat. 

„Když před několika dny redaktor Springerova Weltu zapochyboval v rozhovoru s 

                                         

261 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2. 
262 Oč jim jde, 4. 3. 1977: 2. 
263 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2. 
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Ludvíkem Vaculíkem, že by různí ti Hájkové, Mlynářové a Krieglové byli těmi 

nejvhodnějšími pro prosazování protisocialistických cílů ‚charty‘, protože se dějiny 

zřejmě nemohou opakovat, ‚když se za tytéž cíle zasazují titíž politici jako tehdy‘, odvětil 

mu autor dvou tisíc slov: ‚Přirozeně nikoliv. Ale dnes vystupují takové nové osobnosti 

jako profesor Patočka‘.“ 265  

 

Profesor Jan Patočka, byl mezi triem prvních mluvčích Charty 77, která pod jeho 

vlivem získala onen hmatatelný mravní rozměr. Tvůrci propagandistické kampaně jej 

v článku Ztroskotanci a samozvanci označili za reakčního profesora, který se dal do 

služeb antikomunismu.266 Fakt, že se přidal na stranu chartistů světově uznávaný filosof, 

byl pro režim přinejmenším krajně nepříjemnou skutečností. Stal se proto jedním z těch 

signatářů, které si ústřední výbor při plánování propagandistické kampaně vybral, jako 

cíl pro hanobení a vyloučení ze společnosti.  Čtenářům jej Rudé právo dále popisuje 

takto: „Kdo je tato údajně ‚nová osobnost‘, kterou hrstka zkrachovalých politiků 

vystrkuje jako svou ‚čistou zástavu‘? Jak vidno ‚čistá věda‘, s kterou nyní manipuluje 

Patočka, není nic jiného, než špinavá záležitost. V jednom je však tento ‚čistý vědec‘ 

zásadový: byl reakcionářem ve svém mládí a zůstal jím dodnes. A dávají-li si ho 

‚bojovníci za lidská práva‘ do svého čela a označují-li ho za ‚novou osobnost‘ je alespoň 

jasné, oč jim jde.“267 Tato Poznámka Rudého práva byla promyšleným tahem, jak 

upozornit na profesora Patočku a jeho „podvratnou činnost“ jako „bezcharakterního a 

pochybného vědce“. Tvůrci propagandistické kampaně nastolili agendu profesora 

Patočky několik dní před jeho setkáním s holandským ministrem zahraničních věcí a 

v duchu urážek a pohrdání na něj čtenáře upozornili. Jan Patočka byl pro režim velmi 

nebezpečný, právě z důvodů své mravní autority nejen v Československu, ale také 

v zahraničí. To se projevilo právě při návštěvě holandského ministra zahraničních věcí, 

který se s Patočkou sešel. To vyvolalo až nepříčetnou reakci ústředního výboru, která 

vyšla najevo především v článku Vměšování, jež nemá obdoby, ze kterého je následující 

                                                                                                                        

264 Kontinuita téže věci, 24. 2. 1977: 2. 
265 Skalní demokrat, 3. 3. 1977: 2. 
266 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2. 
267 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2. 
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citace. „Nejde však jen o diplomacii. Nám jde o zásadu. Schůzka van der Stoela s 

Patočkou uráží československý lid, který v desetitisících rezolucí řekl své kategorické ne 

autorům a signatářům pomlouvačného protisocialistického pamfletu.“268 Poté co režim 

čtenářům vysvětlil z úhlu svého pohledu, jak skandální bylo jednání zahraniční 

návštěvy, mohl se opět soustředit na pomlouvání profesora Patočky, kterého 

s naprostým despektem dával do souvislosti dokonce s fašistickým režimem. „Pro 

slušné lidi je nepochopitelné, že si člen nizozemské vlády během svého oficiálního 

pobytu a ve své oficiální rezidenci dává schůzku s protistátním živlem, s člověkem, který 

je signatářem a mluvčím rozvratného pamfletu charta 77, s kontrarevolucionářem, který 

se aktivně podílel na protisocialistických činech let 1968 – 1969. Patočka je 

mimochodem také člověk, který za protektorátu vystoupil v jedné své práci na obhajobu 

fašismu. Je to politický dobrodruh, který nikoho nereprezentuje.“269  

 

Podstatným nástrojem pro odstrčení signatářů na okraj společnosti je podávání 

důkazů, že nikoho nereprezentují.270 Jsou to prostě pouze agenti Západu, kteří doma 

nemají žádnou podporu, a proto jako Věněk Šilhán byli označování jako nastrčené 

figurky bloku kontrarevolučních sil.271 Věňkovi Šilhánovi se tohoto označení dostalo 

zřejmě proto, že byl na XIV. sjezdu KSČ tzv. Vysočanském zvolen zastupujícím 

tajemníkem ÚV KSČ za Alexandera Dubčeka. Tento sjezd byl optikou normalizačního 

vedení komunistické strany nahlížen jako projev kontrarevoluce živené ze Západu. 

Proto všichni ti, kteří proti režimu stáli v letech 1968 a 1969 i v roce vzniku Charty 77 

byli označováni za nastrčené figurky nebo loutky, protože své činy dle rétoriky režimu 

konali pod taktovkou buržoazie. „Mezi signatáři je také skupina trockistů, vedoucí 

exponenti kontrarevoluční pravice z krizových let a jejich loutky, jako byl Šilhán, 

Vodsloň, Šabata a další.“272 S kontrarevolučními organizacemi KAN a K-231 a 

                                         

268  Vměšování, jež nemá obdoby, 6. 3. 1977: 7. 
269 Tamtéž. 
270 „Pro tuto kampaň, plánovanou, koordinovanou a finančně živenou ze Západu, poskytují 
antikomunistickým centrálám potravu nicotné skupinky odpadlíků, politických dobrodruhů a zrádců, které 
nemají v socialistických zemích žádný vliv a které nikoho nereprezentují.“ (Antikomunisté a lidská práva 
15. 2. 1977: 7). 
271 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2. 
272 Rozhodné odmítnutí kontrarevolučního pamfletu, 25. 2. 1977: 1–2. 



Diplomová práce 

 110

trockismem spojoval ústřední výbor jednoznačně Petra Uhla.273  

 

Zakladatel opozičního Hnutí revoluční mládeže274 Petr Uhl, byl režimu svojí 

neustálou aktivitou trnem v oku stejně jako Václav Černý, další z tvůrců a signatářů 

Charty 77. Toho režim v klíčovém článku Ztroskotanci a samozvanci označil za 

notorického reakcionáře, který proslul svým výrokem o »lucernách«, na nichž měli být v 

osmašedesátém věšeni stoupenci socialismu.275 Označením notorický reakcionář režim 

připomínal to, že se Václav Černý stavil komunistickému režimu na odpor již 

v padesátých letech, kdy byl také za svojí činnost odsouzen. Výrok o lucernách Rudé 

právo dále čtenářům v průběhu kampaně připomnělo prostřednictvím uveřejnění reakce 

zasloužilého umělce Ivana Skály. Tím bylo mimo jiné zdůrazněno to, že ani prostí 

občané jeho minulost nezapomněli. „Lidé, jejichž jména pod touto tzv. chartou stojí v 

jedné řadě s podpisem zavilého reakcionáře Václava Černého, který manifestoval 

program věšení komunistů na lucernách. Ve světle obdobných otázek se scvrkávají 

nabubřelá slova charty ztroskotanců a z nich vylézá cupanina třídní nenávisti i 

renegátství, maloměšťáckého pokrytectví i ješitného kariérismu, zklamaného ve svých 

nezřízených aspiracích, valutově výnosného politického desperátství v cizí mzdě i 

zapřísáhlého antikomunismu.“276  

 

Symbolem „výnosného politického desperátství“ byl pro komunistický režim 

František Kriegel, který jako jediný odmítl podepsat moskevský protokol, když byli 

představitelé reformního křídla KSČ v době Pražského jara odvlečeni do Moskvy. Toho 

režim označil za mezinárodního dobrodruha, což se z dnešního úhlu pohledu nutně 

nejeví jako vyložená urážka či snaha o hanobení.277 Ovšem v rétorice komunistického 

                                         

273 „(…) trockistická individua typu Uhla, organizátoři smutně známého K 231 a KAN.“ (Ztroskotanci a 
samozvanci, 12. 1. 1977: 2). 
274 Organizovaná skupina studentů, které spojovala neúspěšná listopadová demonstrace roku 1968. 
„Faktický neúspěch stávky vedl k tomu, že se ve studentském hnutí začal šířit pocit beznaděje. V reakci na 
počínající projevy poraženectví uvnitř studentstva i v celé společnosti a hlavně na neustálé ustupování 
vedení KSČ Moskvě a domácím konzervativcům se radikalizovala i menší část studentského hnutí. V této 
atmosféře vzniklo Hnutí revoluční mládeže.“ (Pažout, 2004: 7 – 8). 
275 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2. 
276 Netrpíme ztrátou paměti, 19. 1. 1977: 5. 
277 Ztroskotanci a samozvanci, 12. 1. 1977: 2 
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režimu jsou mezinárodní zkušenosti synonymem pouze negativních vlastností. 

„Nechybí ani skupina sionistů, mezi nimi na prvním místě Kriegel, mezinárodní 

dobrodruh, který si vysloužil mimo jiné i hodnost majora americké armády.“278 Za 

označením mezinárodní dobrodruh se skrývají kontakty na reakční kruhy v zahraniční, 

které usilují o kontrarevoluci a on je jejich prostředníkem. Komunistická propaganda 

Františka Kriegla dále viní ze spolupráce se zahraničními sdělovacími prostředky a 

rozšiřování kampaně skrz imperialistický tisk. „Hamburský deník Die Welt, jímž 

nejreakčnější kruhy německého imperialismu prosazují svou revanšistickou politiku, 

poskytl rozhovor František Kriegel, hlavní inspirátor takzvané charty 77. Ten, kterého 

by chtěli na Západě představovat jako ‚starého revolučního bojovníka‘, jako 

‚pravověrného komunistu‘, si vybral ke svému vyjádření ausgerechnet Springerovu 

hlásnou troubu antikomunismu. Protože ‚chartistům‘ věru nejde ‚o splnění požadavků 

Helsink‘, jak tvrdí, ale o pravý opak: torpédování toho, čeho se v Helsinkách 

dosáhlo.“279  

 

Rudé právo jmenovalo ovšem i další nepohodlné osoby, například Prokopa 

Drtinu280, Karla Kyncla a Jiřího Pelikána281. Hlasy opovržení zazněly skrze Rudé právo 

od občanů282 a také z úst umělců283. Rudé právo přinášelo důkazy, že stanovisko ÚV 

                                         

278 Tamtéž. 
279 Svlékli se do naha, 19. 2. 1977: 2. 
280 „Nejméně od roku 1947 připravoval v Praze násilné svržení lidově demokratického státu 
kontrarevolučním pučem. (…) A naposledy se s ním shledáváme v nedávných dnech v souvislosti s 
pamfletem charta 77. Takový je a takovým zůstane. Zaprodancem buržoazie, přisluhovačem Západu, 
nepřítelem socialismu, československého lidu, s níž se ostavil proti hrstce provokatérů.“ (Zůstal, čím byl, 
15. 2. 1977: 2). 
281 „Jak známo, v roce 1968 udával tón a jazyk všech tehdejších kampaní namířených proti straně a jejím 
funkcionářům právě televize, jejímž ředitelem byl Jiří pelikán. Mnozí z tehdejších "odrovnávačů" jak si 
sami mezi sebou říkali, se nyní podepsali pod tento pamflet, například Karel Kyncl.“ (S nimi dialog 
nebude 20. 1. 1977: 2). 
282 „Je správné, že Rudé právo odhaluje před veřejností tyto zkrachovalé živly, které se neštítí ničeho, 
rozsévají kolem sebe jenom špínu, zlo, nenávist. Jenom o kariéru jde takovým, jako je Zdeněk Mlynář, a 
přece člověka až závrať chytá z takové podlosti. Takovému člověku není nic svaté. Plně souhlasím s tím, 
že tato vlast je jenom naše. Mlynářovci, krieglovci a kohoutovci a jim podobní mezi nás nepatří a nikdy 
patřit nebudou. Anna Plecitá, učitelka, Slaný.“ (Člověka až závrať chytá, 3. 3. 1977:2). 
283 "Proto však také pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo 
dokonce za mrzký peníz se kdekoli na světě – a také u nás se našla skupinka takovýchto odpadlíků a 
zrádců – odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se 
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KSČ podporují také listy spřátelených zemí284 a vyjádření podpory přichází také od 

komunistických stran znepřátelených zemí jako v případě hlasu dělníků komunistické 

strany USA Daily World285. 

Rudé právo lidem jednoznačně vnucovalo svůj výklad aktivit chartistů a cílů 

Charty 77 samotné. S nažilo se o to, aby čtenáři tento výklad brali jako jediný možný. 

V některých příspěvcích tvůrci propagandistické kampaně skrze Rudé právo mluví 

jakoby řečí lidu a vytváří tak u čtenářů zdání, že všichni obyvatelé Československa sdílí 

ten samý názor.286 

8.3 Závěr 

Rudé právo používalo velice svérázná pojmenování chartistů, která zapadala 

jako další díl do mozaiky ideologické a propagandistické války proti Chartě 77. Kdo 

nebyl stoupencem politiky KSČ, byl nemilosrdně pronásledován a v případě Charty 77 a 

jejích stoupenců též mediáně pranýřován. Ideologickou koncepci, kterou ústřední výbor 

komunistické strany zformuloval v nejdůležitějším článku celé kampaně Ztroskotanci a 

samozvanci, postavil režim také na důkladném pošpinění chartistů a na negaci jejich 

činů a zhanobení jejich aktivit a idejí.  

 

Hlavním cílem bylo zabránit rozšíření myšlenek Charty 77, izolovat signatáře, 

zastrašit, anebo vynuceným souhlasem s rezolucemi proti Chartě demoralizovat a 

kompromitovat co nejvíce lidí, kteří by jinak mohli podlehnout pokušení a přihlásit se k 

                                                                                                                        

stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezi 
národy." (Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. 29. 1. 1977: 1 – 2). 
284 „List Izvestija píše, že Rudé právo ve svém redakčním článku označuje kontrarevoluční pamflet jako 
pokus oživit politické mrtvoly mezi emigranty ze socialistických zemí, mez zbytky třídních nepřátel v 
těchto zemích, počínaje renegáty a konče kriminálníky a antispolečenskými živly. Deník Vlastenecké 
lidové fronty Magyar Nemzet autory pamfletu charakterizuje jako členy zkrachovalé československé 
buržoazie a v r. 1968 poražené kontrarevolucionáře, pravicové oportunisty.“ (Kontrarevoluci růže 
nepokvetou, 14. 1. 1977: 7). 
285 A tak jediný Daily World chartu charakterizuje jako: "Akci ztroskotaných individuí, podněcovaných 
nepřáteli socialismu, kteří usilují o rozpoutání kampaně proti socialistickým zemím.“ (Farizejství 
pomluvačů, 3. 2. 1977: 7).  
286 „V těchto taktických záměrech se nesla řada akcí renegátů v uplynulých měsících. Ale dokonce ani tito 
lidé se v naprosté většině nepřidali na stranu nové antisocialistické avantgardy. Charta 77 byla pokusem o 
nový taktický prvek, o hromadné vystoupení odpadlíků od socialismu v ČSSR za mohutné podpory 
mašinérie západní propagandy. Je všeobecně známo, jakou blamáží skončila. Jestliže měla pomlouvačná 
kampaň za úkol vyvolat rozpory v naší společnosti, pak dosáhla jen toho, že prohloubila propast mezi 
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ní. To se také podařilo.287 Byl to ale jen částečný úspěch. „Režim se snažil Chartu 

uzavřít do bran ghetta, ale nevnutil jí mentalitu obyvatel ghetta.“288  

 

Snahou ústředního výboru bylo identifikovat celou Chartu 77 pouze se 

skupinkou jednotlivců – odpadlíků. Tvůrci propagandy nejprve překroutili a poté 

odhalili vykonstruované charakteristiky a morální vlastnosti jednotlivých „klíčových“ 

chartistů, aby pak mohli celé Prohlášení Charty 77 a aktivity jejích členů zdiskreditovat, 

jako „snůšku výplodů choré mysli“. Tato taktika je zároveň dobře srozumitelná 

čtenářům. Ústřední výbor totiž v rámci kampaně poukazoval stále na ty samé osoby, aby 

veřejnosti naočkoval myšlenku, že se jedná pouze o izolovanou skupinku a stále stejný 

úzký okruh „morálně zkažených“ lidí, kteří stojí za všemi „rozvratnými“ aktivitami.  

Režim dosáhl toho, že se v očích čtenářů jeví chartisté jako skupina neponaučitelných 

deviantů, a proto proti reakci režimu nijak neprotestují, dokonce jí mohou považovat za 

oprávněnou. Jazyk, kterým tvůrci propagandistické kampaně hovořili a pojmenování, 

která režim pro chartisty požíval, sloužily k vytvoření všeobecného souhlasu s postupem 

ústředního výboru na straně jedné a zavržení aktivit chartistů na straně druhé. 

 

Na základě analýzy docházím k závěru, že výrazy a pojmenování, které režim 

pro signatáře používal, jsou totožná s tím, jaké plány Ústřední výbor měl se svými 

oponenty. Doba již nebyla příznivá pro spuštění dalších vykonstruovaných 

monstrprocesů jako v 50. letech, ve kterých by se režim svých oponentů zbavil jednou 

pro vždy. Nyní bylo počínání činitelů komunistického režimu pod drobnohledem 

Západu, také z důvodů kontroly dodržování dohod, které byly stvrzeny na konferenci 

v Helsinkách. A proto se ústřední výbor uchýlil k jiným způsobům vypořádání se 

s opozicí. Jednou z těchto metod byla bezesporu mediální kampaň a do ní zapadající 

diskreditace a hanobení chartistů osloveními, které byly analyzovány v předchozí 

kapitole. Tyto používané výrazy byly jednoznačně poplatné rétorice režimu a zároveň 

znovu potvrzovaly ideologickou koncepci, kterou Ústřední výbor Komunistické strany 

                                                                                                                        

skupinou antisocialistických avanturistů a naprostou většinou lidu.“ (Nezbytnost soustavného boje 
s antikomunismem 12. 2. 1977: 3).  
287 Prečan, 1981: 17. 
288 Prečan, 1981: 25. 
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Československa zformuloval jako odpověď na Prohlášení Charty 77.  

 

V označení a hodnocení chartistů totiž můžeme jednoznačně pozorovat 

vyjádření, která opět odkazují ke krizovému roku 1968 a na podíl některých signatářů na 

událostech z tohoto období. Tvůrci propagandistické kampaně poukazují na jejich 

napojení na imperialistické a reakční centrály a s tím se pojící protistátní záškodnickou 

činnost. Současné aktivity chartistů dle interpretace tvůrců kampaně vyvěrají z nenávisti 

vůči společenskému zřízení v Československu a jejich údajný boj za lidská práva je 

inspirován jejich osobním prospěchem, jakožto bývalých představitelů buržoazie či 

finančním ziskem, který mají zaručený od antikomunistických centrál. Chartisté jsou 

vyobrazováni jako špióni Západu, kteří mají za úkol rozpoutat další kontrarevoluci a 

uvrhnout lid do krizových let a zbavit je vymožeností, které jim zaručuje komunistický 

režim. Signatáři byli prezentováni čtenářům tak, že jsou překážkou v záměru 

komunistické strany budovat spravedlivou beztřídní společnost, upevnit mírové soužití a 

v usilování za zájmy a práva pracujících. Svou touhu po moci chartisté skrývají za hesla 

o dodržování lidských práv a demokracie. Tato základní stanoviska byla stále 

opakována a dále emotivně vyhrocena právě v pojmenováních chartistů a používáním 

různých přídomků společně s jejich občanskými jmény.  

I tentokrát jazyk kampaně stál na čtyřech základních pilířích, tedy na 

jednoduchosti, oslovení emocí, oslovení představivosti, opakování.289 „Umělý jazyk 

„ newspeak“, oplývající zkratkami, zbavený všech „neužitečných“ pojmenování jako 

spravedlnost, morálka, soucit, náboženství a zbavený všech „nepotřených“ konotací 

zbylých, nepostradatelných slov, se postupně emancipuje od všech myšlenkových 

procesů a slouží pouze ideologickým traktátům. Ty ovšem jsou mechanickou kompilací 

slov; uvažování je při nich nežádoucí.“290 Cílem režimu bylo opatřit signatáře nálepkou 

problematičnosti, zdiskreditovat je a snadněji je pak zlikvidovat jako své možné 

politické odpůrce a soky. Hodnocení signatářů bylo jednoznačně negativní 

s jednoznačným cílem, kterým bylo jejich vyloučení na okraj společnosti, aby se s jejich 

myšlenkami mohlo ztotožnit co nejméně lidí, popřípadě donucení k emigraci, která byla 

pro režim tou nejlépe přijatelnou alternativou. Toto se režim snažil dosáhnout také 

                                         

289 Koukolík – Drtilová, J., 2002: 116. 
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cílenými kampaněmi STB, která na signatáře vytvářela nátlak, jako například v akci 

Asanace. 

 „Jestliže totalitní režim zatlačí malé společenství Charty do postavení určitého 

ghetta a v životě tohoto společenství se opravdu začnou rozrůstat rysy, typické pro 

ghetto, pak je tu nebezpečí, že toto společenství se stane pro obrovskou většinu lidí 

něčím, co jakoby s nimi nemá vlastně nic společného. Režim samozřejmě v tomto 

směru také vědomě vytváří podobnou atmosféru, snaží se právě tak líčit disidenty: jako 

podivíny, kteří se zájmy normálních lidí nemají nic společného. Kdyby se to režimu 

opravdu podařilo, přestali by pro něho být takto izolovaní disidenti vlastně 

nebezpečím.“291  

 Režim se v průběhu celé kampaně snažil o vytvoření černobílého vidění světa. 

Názorným příkladem této taktiky je právě hanobení signatářů, především vytváření 

negativních konotací s jejich aktivitami. U každého ze sledovaných chartistů, na které se 

režim v průběhu kampaně zaměřil, se objevují hodnotící prvky, hodnotící výrazy. Na 

základě provedené analýzy můžeme také jednoznačně říci, že hodnocení chartistů bylo 

ve všech pozorovaných případech negativní. V mediální kampani Rudého práva proti 

Chartě 77, byli tedy samotní signatáři, nejen jejich myšlenky a ideje, pošpiněni. 

Používané výrazy byly plně poplatné rétorice režimu a odkazovaly a znovu upomínaly 

na ideologickou koncepci, kterou zformuloval ústřední výbor KSČ v hlavním článku 

kampaně Ztroskotanci a samozvanci.  

 

9 SUMMARY 

In the theoretical part of this paper, I focused on a description of a material 

historical event that formed the background to, and significantly predestined, the 

inception of, Charter 77. The point that the historical part of this paper is based on is the 

year 1968, a break-through moment in the modern history of Czechoslovakia and the 

Czech Republic. The inception of Charter 77 can be seen as one of the signs of 

disapproval of the direction and developments in the country following the occupation 

by Warsaw Pact armies and the measures adopted by the new leaders of the Communist 
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Party. The normalisation of the situation and the consolidation of the party’s Central 

Committee’s influence on the life of the country also showed in total control of the 

media. I focus on the principles of their operation in the totalitarian Czechoslovakia in a 

substantial part of the paper. 

 

This historical introduction has paved the way for understanding the context of 

the media campaign that the Central Committee of the Communist Party of 

Czechoslovakia launched in response to the publication of the Declaration of Charter 

77. To be able to understand the meaning of the whole campaign, I defined three 

research questions that allow for an analysis of the campaign from various viewpoints.  

Based on conducted qualitative analysis of the campaign’s content, we can sum 

up the answers to the individual research questions as follows: 

 

• What ideological concept did Rudé právo formulate in response to the 

activities associated with the publication of Charter 77? 

The ideological response was based on the regime’s needs in the situation while 

reflecting its very essence. An analysis of the Ztroskotanci a samozvanci clearly shows 

the need to create such an image of Charter 77 and its signatories that would exclude the 

possibility of masses of people joining them. The Central Committee’s response showed 

in detail the principles of the regime, who its enemies were, who its allies were, which 

social order is the right one, how this social order works, what it is based on, and where 

it is headed. The regime clearly defended its positions and led an ideological war on the 

bourgeoisie and the values supported by the democratic systems of the West.   

 

• What was the structure of the general public’s response to Charter 77 

activities published in Rudé právo? 

The general public was represented evenly in the selected articles and all 

findings suggest that the regime participated in the selection of the responses to be 

published at least by including them with a view to ensuring that they represent the 

broadest possible spectrum of Czechoslovakia’s citizens. There is a clear conclusion 
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arising from the analysis to the effect that people largely adopted the declarations and 

positions of the Central Committee as presented in key editorial articles during the 

campaign. Thus, if the general public’s responses were authentic (proving authenticity 

was not the subject of the research), we can conclude that people only took what the 

regime offered them, and as such its propaganda was almost 100% successful. This also 

illustrates that, to a certain degree, the regime succeeded in discouraging people or 

making the Declaration of Charter 77 inaccessible to the general public, as there were no 

alternative opinions; this, however, was to be expected given the nature of the 

journalism and the social system.  

 

• How were Charter 77 signatories presented in Rudé právo in the 

campaign against the Charter?  

The signatories were definitely presented negatively with the intention of 

excluding them from society, negating their ideas and persecuting their activities. The 

signatories are associated with the bourgeoisie and its attempts at reversing the 

communists’ usurpation of power, thereby suggesting their long-term subversive 

activities. But most of all, Charter 77 signatories are associated with the communist 

regime’s times of crisis, or the years 1968 and 1969. It is stressed that they were 

connected to the reactionary circles and the bourgeoisie and they are depicted as spies 

sent from the West and Zionist centres. The discrediting of Charter 77 signatories is 

based on the ideological concept of battling Charter 77 as defined in the Ztroskotanci a 

samozvanci article. The signatories are put in context with the arch-enemies of the 

communist regime – and thus the people of Czechoslovakia as well. Their desserts are 

neglected or even depicted as negative traits, such as the fight for human rights and 

moral responsibility of government circles. There is no room for an objective 

assessment of the signatories, or for any attempt at an impartial explanation of their 

activities.  
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11 SEZNAM PŘÍLOH  

Chronologický přehled vyšlých (analyzovaných) článků s tématem Charty 77 

v Rudém právu ve zkoumaném období dle zadání teze diplomové práce. 

 

Příloha: Rudé právo 

 

- Rudé právo 1968, Roč. 48 – 

Všemu lidu Československé socialistické republiky. Rudé právo: zvláštní vydání. Roč. 

48 (1968), č. 231 ze dne 21. 8. 1968, s. 1. 

 

– Rudé právo 1977, Roč. 57 – 

Čí je to zájem?. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 5 ze dne 7. 1. 1977, s. 2. 

Ztroskotanci a samozvanci. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 9 ze dne 12. 1. 1977, s. 2. 

Republiku si rozvracet nedáme. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 10 ze dne 13. 1. 1977, 

s. 1. 

Socialismus je naše pevnost. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 11 ze dne 14. 1. 1977, s. 

1. 

Dopis dne. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 11 ze dne 14. 1. 1977, s. 1. 

Umělé konstrukce buržoazní ideologie. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 11 ze dne 14. 

1. 1977, s. 4. 

Kontrarevoluci růže nepokvetou. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 11 ze dne 14. 1. 

1977, s. 7. 

Opovržení k proradným snahám ztroskotanců. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 12 ze 

dne 15. 1. 1977, s. 1. 

Pod vedením strany. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 12 ze dne 15. 1. 1977, s. 1. 

Doležal, Václav. Usvědčují je jejich přátelé. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 12 ze dne 

15. 1. 1977, s. 2. 

Hlivka, Ivan. Uvolňování mezinárodního napětí a otázky ideologického boje. In Rudé 
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právo. Roč. 57 (1977), č. 12 ze dne 15. 1. 1977, s. 7. 

Rozhořčený hlas pracujících. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 12 ze dne 15. 1. 1977, s. 

7. 

Podporujeme politiku strany. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 13 ze dne 17. 1. 1977, s. 

1. 

Pomluvači lžou a špiní, socialismus se rozvíjí dál. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 13 

ze dne 17. 1. 1977, s. 2. 

Tak odpovídají hutníci. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 13 ze dne 17. 1. 1977, s. 2. 

Klid pro mírovou práci si nedáme narušit. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 14 ze dne 

18. 1. 1977, s. 1. 

Antikomunisté podporu nenajdou. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 14 ze dne 18. 1. 

1977, s. 7. 

V socialismu je naše síla a jednota. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 15 ze dne 19. 1. 

1977, s. 1. 

Netrpíme ztrátou paměti. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 15 ze dne 19. 1. 1977, s. 5. 

Naše odpověď. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 15 ze dne 19. 1. 1977, s. 5. 

Neboť my jsme hospodáři ve své zemi. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 15 ze dne 19. 

1. 1977, s. 5. 

Protesty českých sportovců. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 15 ze dne 19. 1. 1977, s. 

8. 

Výsledky poctivého úsilí nedovolíme mařit. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 16 ze dne 

20. 1. 1977, s. 1. 

S nimi dialog nebude. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 16 ze dne 20. 1. 1977, s. 2. 

Odpověď na provokaci. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 16 ze dne 20. 1. 1977, s. 5. 

Štváči neuspějí. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 16 ze dne 20. 1. 1977, s. 7. 

Jsme hrdi na socialistickou vlast. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 17 ze dne 21. 1. 

1977, s. 1. 

Protestuji. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 17 ze dne 21. 1. 1977, s. 5. 

Klid pro budovatelské úsilí. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 18 ze dne 22. 1. 1977, s. 

1. 

S čím do Bělehradu. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 18 ze dne 22. 1. 1977, s. 1. 

Nenávist. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 18 ze dne 22. 1. 1977, s. 1. 

Všechny síly pro rozvoj společnosti. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 19 ze dne 24. 1. 
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1977, s. 1. 

Provokace proti ČSSR. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 19 ze dne 24. 1. 1977, s. 6. 

Rozhodné odmítnutí kontrarevolučního pamfletu. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 20 

ze dne 25. 1. 1977, s. 1. 

Společnou cestou. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 20 ze dne 25. 1. 1977, s. 2. 

Jejich nový mluvčí. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 20 ze dne 25. 1. 1977, s. 2. 

S tím už nepochodí. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 20 ze dne 25. 1. 1977, s. 2. 

Vlast milujeme, budujeme a chráníme. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 21 ze dne 26. 

1. 1977, s. 1. 

Akce odpadlíků ztroskotala. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 21 ze dne 26. 1. 1977, s. 

1. 

Odpověď hutníků. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 21 ze dne 26. 1. 1977, s. 2. 

Naše jednota je neotřesitelná. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 22 ze dne 27. 1. 1977, s. 

1. 

Říkáme své ne. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 22 ze dne 27. 1. 1977, s. 5. 

Hlas svého pána. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 22 ze dne 27. 1. 1977, s. 7. 

Spojitost s reakcí na západě. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 22 ze dne 27. 1. 1977, s. 

7. 

Semknutost kolem programu strany. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 23 ze dne 28. 1. 

1977, s. 1. 

Otrávený šíp. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 23 ze dne 28. 1. 1977, s. 5. 

Podle scénáře antikomunistických center. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 23 ze dne 

28. 1. 1977, s. 7. 

Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 24 ze 

dne 29. 1. 1977, s. 1. 

Dáváme všechny své síly a srdce. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 24 ze dne 29. 1. 

1977, s. 2. 

Pevná stanoviska rázné skutky. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 24 ze dne 29. 1. 1977, 

s. 2. 

Kategorická odpověď. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 24 ze dne 29. 1. 1977, s. 7. 

Rozhodné slovo. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 25 ze dne 31. 1. 1977, s. 1.  

Promluvili lidu ze srdce. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 25 ze dne 31. 1. 1977, s. 1. 

Další a další. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 25 ze dne 31. 1. 1977, s. 1. 
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Jasný postoj tvůrčích pracovníků. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 25 ze dne 31. 1. 

1977, s. 2. 

Kalí vodu pomocí disidentů. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 25 ze dne 31. 1. 1977, s. 

6. 

V zájmu šťastného života. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 25 ze dne 31. 1. 1977, s. 6. 

Po boku lidu. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 26 ze dne 1. 2. 1977, s. 1. 

Tvůrčími činy pro společný cíl. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 26 ze dne 1. 2. 1977, 

s. 1. 

Postup podle Československých zákonů. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 26 ze dne 1. 

2. 1977, s. 2. 

Další umělci připojují své podpisy. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 26 ze dne 1. 2. 

1977, s. 2. 

Ve jménu socialismu. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 27 ze dne 2. 2. 1977, s. 1. 

Umělci bok po boku s naším lidem. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 27 ze dne 2. 2. 

1977, s. 1. 

Proud podpisů dalších umělců. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 27 ze dne 2. 2. 1977, s. 

2. 

Společným krokem. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 28 ze dne 3. 2. 1977, s. 1. 

Umělci pro socialismus a mír. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 28 ze dne 3. 2. 1977, s. 

2. 

Hlas milionů. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 28 ze dne 3. 2. 1977, s. 2. 

Farizejství pomluvačů. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 28 ze dne 3. 2. 1977, s. 7. 

Na straně pokroku. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 29 ze dne 4. 2. 1977, s. 1. 

Vyjadřují podporu politice strany. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 29 ze dne 4. 2. 

1977, s. 2. 

Špatně načasováno. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 29 ze dne 4. 2. 1977, s. 2. 

Souhlasný podpis. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 29 ze dne 4. 2. 1977, s. 5. 

Tvořit nebořit. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 29 ze dne 4. 2. 1977, s. 5. 

Jdou s lidem. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 29 ze dne 4. 2. 1977, s. 5. 

Mohutné a radostné unisono. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 29 ze dne 4. 2. 1977, s. 

5. 

Co jim nemůže vyjít. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 30 ze dne 5. 2. 1977, s. 1. 

Pro tuto zemi pro radost člověka. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 30 ze dne 5. 2. 
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1977, s. 1. 

Jednota naší kulturní fronty. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 30 ze dne 5. 2. 1977, s. 2. 

Pocit sounáležitosti. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 30 ze dne 5. 2. 1977, s. 5. 

Demokratizace kultury. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 30 ze dne 5. 2. 1977, s. 5. 

Chceme tvořit pro socialismus a mír. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 30 ze dne 5. 2. 

1977, s. 5. 

Nad podpisy. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 30 ze dne 5. 2. 1977, s. 5. 

Tvořit v duchu socialistického realismu podpisy. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 31 

ze dne 7. 2. 1977, s. 2. 

To je národní fronta. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 32 ze dne 8. 2. 1977, s. 1. 

Ve jménu šťastného života. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 32 ze dne 8. 2. 1977, s. 1. 

S pracujícími naší země. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 32 ze dne 8. 2. 1977, s. 2. 

Nic nás nevyruší. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 32 ze dne 8. 2. 1977, s. 5. 

Dokument historického významu. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 33 ze dne 9. 2. 

1977, s. 2. 

Rozhodnou činy. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 33 ze dne 9. 2. 1977, s. 5. 

Pevná hráz pomluvačům. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 33 ze dne 9. 2. 1977, s. 7. 

Důsledně plníme závěrečný pakt. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 34 ze dne 10. 2. 

1977, s. 1. 

Dopis dne. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 34 ze dne 10. 2. 1977, s. 1. 

Vědí, kde je jejich místo. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 34 ze dne 10. 2. 1977, s. 2. 

Vedení nenávistí a strachem. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 34 ze dne 10. 2. 1977, s. 

7. 

Nebývale široká odezva. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 35 ze dne 11. 2. 1977, s. 2. 

Nízkost. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 35 ze dne 11. 2. 1977, s. 2. 

Každý z nás. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 35 ze dne 11. 2. 1977, s. 5. 

Za jeden provaz. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 36 ze dne 12. 2. 1977, s. 1. 

Spontánní odezva. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 36ze dne 12. 2. 1977, s. 2. 

Bochenek, Miroslav; Matouš, Milan. Nezbytnost soustavného boje s antikomunismem. 

In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 36 ze dne 12. 2. 1977, s. 3. 

Doma jsou slepí. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 36 ze dne 12. 2. 1977, s. 7. 

Silné podněty. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 37 ze dne 14. 2. 1977, s. 2. 

Co se skrývá za rozruchem o lidských právech. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 37 ze 
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dne 14. 2. 1977, s. 6. 

Zůstal, čím byl. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 38 ze dne 15. 2. 1977, s. 2. 

Pevná základna. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 38 ze dne 15. 2. 1977, s. 5. 

Antikomunisté a lidská práva. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 38 ze dne 15. 2. 1977, 

s. 7. 

Uvolnění je jim trnem v oku. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 38 ze dne 15. 2. 1977, s. 

7. 

Plumlovský, Jiří. Strašné, fantastické, neuvěřitelné…. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 

39 ze dne 16. 2. 1977, s. 6. 

Mohutný nástup kultury. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 40 ze dne 17. 2. 1977, s. 1. 

Němec, Bohumil. Kritici socialistické demokracie. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 40 

ze dne 17. 2. 1977, s. 3. 

Svlékli se do naha. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 42 ze dne 19. 2. 1977, s. 2. 

Groušl, Josef. Filozofie antikomunismu. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 42 ze dne 19. 

2. 1977, s. 3. 

Lidská práva. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 44 ze dne 22. 2. 1977, s. 1. 

Náročné úkoly resortu. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 44 ze dne 22. 2. 1977, s. 2. 

Dáváme i získáváme. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 44 ze dne 22. 2. 1977, s. 5. 

Vítězný únor. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 46 ze dne 24. 2. 1977, s. 1. 

Kontinuita téže věci. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 46 ze dne 24. 2. 1977, s. 2. 

Pravda o socialismu se buržoazii nehodí. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 47 ze dne 

25. 2. 1977, s. 3. 

Zítra lépe než dnes. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 48 ze dne 26. 2. 1977, s. 1. 

Posilující hodnoty. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 48 ze dne 26. 2. 1977, s. 2. 

Marná snaha nepřátel pokroku. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 48 ze dne 26. 2. 1977, 

s. 7. 

Oborský, Stanislav. Práskač. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 49 ze dne 1. 3. 1977, s. 

2. 

Hanebnost. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 50 ze dne 2. 3. 1977, s. 2. 

Ejhle, člověk. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 50 ze dne 2. 3. 1977, s. 2. 

Náš aktivní přínos. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 51 ze dne 3. 3. 1977, s. 1. 

Skalní demokrat. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 51 ze dne 3. 3. 1977, s. 2. 

Odhalený práskač. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 51 ze dne 3. 3. 1977, s. 2. 
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Špinavé jednání. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 51 ze dne 3. 3. 1977, s. 2. 

Dnes jsem pochopila. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 51 ze dne 3. 3. 1977, s. 2. 

Člověka až závrať chytá. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 51 ze dne 3. 3. 1977, s. 2. 

Oč jim jde. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 52 ze dne 4. 3. 1977, s. 2. 

Rovný rovného si hledá. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 52 ze dne 4. 3. 1977, s. 2. 

Pomlouvají a špiní vlast. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 52 ze dne 4. 3. 1977, s. 2. 

Rovenský, Dušan. Vměšování, jež nemá obdoby. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 54 

ze dne 5. 3. 1977, s. 7. 

Becher odkryl karty. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 57 ze dne 9. 3. 1977, s. 2. 

Mezinárodní vyděrači. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 57 ze dne 9. 3. 1977, s. 2. 

Také morálka. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 58 ze dne 10. 3. 1977, s. 2. 

Kdo seje vítr…. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 58 ze dne 10. 3. 1977, s. 2. 

Ne řeči, ale fakta. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 60 ze dne 12. 3. 1977, s. 1. 

Doma jsou slepí. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 63 ze dne 16. 3. 1977, s. 2. 

Minuli se cílem. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 64 ze dne 17. 3. 1977, s. 1. 

Zneužívají smrti. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 64 ze dne 17. 3. 1977, s. 2. 

To už tu bylo. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 68 ze dne 22. 3. 1977, s. 2. 

Sjednoceni v nenávisti. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 68 ze dne 22. 3. 1977, s. 2. 

Dopis dne. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 69 ze dne 23. 3. 1977, s. 1. 

Douděra, Karel. Kam patří. In Rudé právo. Roč. 57 (1977), č. 72 ze dne 26. 3. 1977, s. 

2. 

 

 

 


