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Anotace (abstrakt)

Bakalářská práce „Případ Rudolfa Baráka v médiích pražského jara“ se zabývá 

liberalizací médií v roce 1968 v Československu a demonstruje ji na mediální aféře 

bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka. Popisuje reformní tendence a jejich dopady 

v politické i mediální sféře v průběhu šedesátých let, politické i společenské změny, 

významné úpravy mediální legislativy a změny ve fungování mediální organizace, 

rehabilitační procesy s politickými vězni. Shrnuje zásadní události, které formovaly 

kariéru Rudolfa Baráka, jeho působení v komunistické straně a na ministerstvu vnitra, 

boj o moc, zatčení, vyšetřování a věznění, a konečně také propuštění na svobodu a 

snahu o rehabilitaci. Analýzou mediálních obsahů ve třech reprezentativních tištěných 

periodicích z této doby zjištuje tato práce mediální pokrytí procesu s Rudolfem 

Barákem z roku 1962 a jeho propuštění z vězení v roce 1968; porovnává mediální obraz 

Rudolfa Baráka ve vybraných periodicích navzájem.

Abstract

Bachelor thesis "The Case of Rudolf Barak in the Media of the Prague Spring" deals 

with the liberalization of the media in 1968 in Czechoslovakia and demonstrates this 

on a media affair of former Interior Minister Rudolf Barak. It describes reform trends 

and their consequences in the political and media spheres during the sixties, political 

and social changes, major adjustments in media legislation and changes in the media 

organization, rehabilitation processes with political prisoners. It summarizes the major 

events that shaped the career of Rudolf Barak, his work in the Communist Party and the 

Ministry of the Interior, his struggle for power, his arrest, investigation and 

imprisonment, and finally his release and efforts for rehabilitation. This thesis analyses 

media contents of three representative printed periodicals from this period and evaluates

media coverage of the process with Rudolf Barak in 1962 and of his release from prison 

in 1968, it also compares the media image of Rudolf Barak in selected periodicals.
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Úvod

Intermezzo politického a společenského obrození v Československu, následující 

po totalitě padesátých let a předcházející normalizaci let sedmdesátých, vyvrcholilo 

obdobím pražského jara. Přesvědčení o nutnosti reformovat socialistické uspořádání 

prostupovalo veřejností i komunistickou stranou. Po dobu několika měsíců směřovaly 

všechny složky společnosti k uskutečnění vize „socialismu s lidskou tváří“. 

Demokratizace poměrů v Československu však budila obavy vládnoucích vrstev dalších 

socialistických států v čele se Sovětským svazem. Nevyhnutelná intervence pak násilně 

ukončila proces politické liberalizace a zahladila výdobytky reformního úsilí.

Oblastí, ve které se liberalizace během pražského jara promítla snad s největší 

intenzitou a dynamikou, byla mediální sféra. Média se stala platformou demokratizace 

politiky, umělci a žurnalisté se stali průkopníky a proroky svobodnější společnosti. 

Konzervativní funkcionáři se osvobozených médií obávali, liberální zastánci politických 

reforem je dokázali využít ve své kampani. Novinové články, televizní a rozhlasové 

pořady sloužily jako hybné události reformních procesů. Film, hudba i literatura 

vyvolávaly ve veřejnosti polemiky a ovlivňovaly politický diskurz i mínění lidu.

Politické změny s sebou přinesly uvolnění svazujících publikačních pravidel 

a se vzrůstající svobodou slova se média začala plnit tématy, nad jejichž dřívější 

medializací bděl pečlivě státní dozor. Otevřela se tak cesta k prezentování 

nezkreslených pohledů na události minulých dvaceti let, které neprošly anabází 

cenzurních zásahů a které zaujímaly širokou veřejnost. Mezi takové mediální aféry 

patřily především politické procesy padesátých a šedesátých let a aktuální otázka 

vyrovnávání se s touto minulostí v rehabilitačních procesech. Velkou pozornost 

přitahovaly zvláště procesy s bývalými funkcionáři komunistické strany, kteří padli za 

oběť politickým čistkám a mocenskému boji uvnitř strany.

Cílem této práce je zhodnocení liberalizace v médiích během pražského jara. Na 

příkladu kauzy bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka se chci přesvědčit, zda média 

skutečně nezkresleně reflektovala současné i nedávné dění, zda objektivně informovala 

o politickém procesu s Barákem, jeho vyšetřování, věznění, propuštění a snahy o 

rehabilitaci. Pokusím se sestavit mediální obraz Rudolfa Baráka ve vybraném tisku, 

zhodnotit a srovnat mediální produkci o této aféře v různých tištěných periodicích a 

ověřit některé hypotézy:
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1. československá média během pražského jara podávala o kauze Rudolfa Baráka 

pravdivá, nezkreslená fakta;

2. rozdílná periodika věnovala kauze Rudolf Barák různou pozornost; Lidová 

demokracie a Reportér informovaly o případu častěji a s větší hloubkou;

3. československá média čerpala z rozmanitých zdrojů; informace pocházely od 

obou stran a jejich poměr byl vyvážený;

4. československá média se stavěla kriticky k justiční praxi počátku šedesátých let 

a vyhrazovala se proti tehdejším metodám a postupům.

Hlavním pramenem práce jsou mediální obsahy tří různorodých celostátních 

tištěných periodik:

A. Rudého práva (deníku Komunistické strany Československa),

B. Lidové demokracie (deníku Československé lidové strany),

C. týdeníku Reportér.

Sledovaným obdobím je 2. březen (propuknutí první velké aféry, kauzy generála 

Šejny) – 21. srpen 1968 (vpád vojsk Varšavského paktu a postupný nástup 

normalizace). Při rozboru medializace kauzy využívám především metody kvalitativní 

analýzy mediálních obsahů a komparativní metodu, srovnávající jednotlivá periodika 

vůči sobě navzájem, především pak oficiální komunistický tisk proti deníku lidovců.

Nakonec bych chtěl osvětlit některé odchylky této práce od předběžného zadání 

uvedeného ve schválených bakalářských tezích. Při shánění pramenů ke studii 

mediálních obsahů, které by se zabývaly exemplárními aférami, jsem narazil na jejich 

nedostatečné pokrytí ve vybraných médiích; Hlučínský případ a případ Kadlčák 

představovaly patrně příliš marginální náměty v tak rušné době nabité význačnými 

událostmi a nešlo tedy relevantně sledovat jejich medializaci. Z tohoto důvodu nemělo 

ani smysl měnit vybraná periodika, a tak jsem se uchýlil ke změně samotného objektu 

mediálního zájmu. Vybral jsem si případ Rudolfa Baráka – kauzu vzestupu a pádu 

tohoto ve své době významného komunistického funkcionáře –, která v sobě spojuje 

stěžejní témata politických procesů, vnitrostranických mocenských bojů 

a rehabilitačních řízení.
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1. Pražské jaro

Reakcí na hospodářskou krizi z let 1962–1964 se stalo hlasitější volání po ekonomické 

reformě a prosazování se zastánců této reformy v politických kruzích. Pod vlivem 

kritiky stalinského dogmatismu, levicových hnutí v západních státech a snazšího 

cestování se v šedesátých letech v československé společnosti začaly vytvářet a sílit 

reformní tendence. Stoupenci revize ideologického zakotvení a politického systému své 

názory a apely rozšiřovali především prostřednictvím kulturních a společenskovědních 

časopisů, ale i jiných sdělovacích prostředků.1

Termín pražské jaro označuje v širším pojetí období politického „tání“, 

trvajícího od konce roku 1967 do dubna 1969, kdy se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ 

Gustáv Husák, do té doby tajemník ÚV KSS.2 V užším pojetí je ohraničeno 5. lednem 

1968, kdy Antonína Novotného na pozici prvního tajemníka ÚV KSČ vystřídal zastánce 

reforem Alexander Dubček, a 20.–21. srpnem téhož roku, kdy došlo k okupaci 

Československa vojsky Varšavského paktu (ačkoli důsledky obrodného procesu 

bezprostředně neustaly a některé dopady demokratizace společnosti odolávaly ještě 

nějaký čas normalizační doktríně).

1.1 Politické a společenské proměny

V Na závěry XIII. sjezdu KSČ z roku 1966 – posledního sjezdu před pražským jarem, 

na kterém se prosadila řada proreformně laděných osobností – navázalo zasedání 

Ústředního výboru, které probíhalo ve dnech 19.–21. prosince 1967 a 3.–5. ledna 1968 a 

na kterém byl stranickým hlasováním zvolen Alexander Dubček, dosavadní první 

tajemník ÚV KSS, aby vystřídal Antonína Novotného ve funkci prvního tajemníka ÚV 

KSČ. Šlo o reakci na autoritářskou formu vládnutí Novotného a jeho příklon 

k neokonzervativní politické linii. Proti němu vystoupil Dubček s návrhem na 

přehodnocení úlohy komunistické strany ve státním aparátu.3

Antonín Novotný dál zůstával v předsednictvu ÚV KSČ a snažil se získat zpátky 

svoje bývalé postavení. Zásadní zlom nastal ale až v březnu, kdy se v tisku objevila 

                                               
1 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 
Praha: Portál, 2010, s. 177–178.
2 Pražské jaro 1968. Totalita.cz [online]. © 1999–2012 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/jaro68.php
3 KOCIAN, Jiří. Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989, s. 21 [online]. © 
2006 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: 
http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf
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aféra generála Jana Šejny, který – obviněn z rozkrádání socialistického majetku – utekl 

do Spojených států.  Skandál kolem Šejny rozpoutal čím dál otevřenější debatu 

v médiích o současném politickém dění a jeho aktérech; kritika nešetřila ani vysoce 

postavené stranické funkcionáře a umožnila reformně naladěným politikům získat 

převahu. Novotného spojenci byli odstaveni a nakonec došlo i k abdikaci samotného 

prezidenta, kterého nahradil 30. bžezna Ludvík Svoboda. Klíčové posty pak obsadili 

další populární osobnosti liberálního křídla – Oldřich Černík, František Kriegel nebo 

Josef Smrkovský.4

Jednotlivé frakce reformního myšlení měl sjednotit Akční program KSČ, který 

překvapivě otevřeně hodnotil politickou situaci.5 Jeho předmětem byly mj. rehabilitace 

obětí procesů z období začátku komunistické diktatury, úprava postavení Slováků 

v rámci republiky a plán hospodářského rozvoje. Během několika měsíců jeho přípravy 

se však společenské klima neustále měnilo, takže výsledný obsah manifestu, který byl 

závěrem zasedání ÚV KSČ z 1.–5. dubna 1968, neodpovídal aktuální společenské 

progresi a reformním požadavkům angažované veřejnosti, která jej v mnohém již 

překonala.6 Ve společnosti vznikala dvojkolejnost plánování revize socialistického 

systému od vedení KSČ a požadavků veřejnosti a novinářů; faktický stav předbíhal 

oficiálně podchycené zásahy.

Uvolnění společenských poměrů vedlo k obrodě církví a zakládání přípravných 

výborů pro obnovu skautské organizace7, Sokola8 nebo sociálně-demokratické strany9. 

Především snaha o obnovení sociálně-demokratické strany se setkala u komunistů 

s velkou nechutí a nařčením z antisocialistické činnosti a narušování jednoty dělnické 

třídy. Přípravné výbory sice dál vznikaly a jejich členstvo se rozrůstalo, ale u KSČ 

narážely na neproniknutelný odpor.

                                               
4 KOCIAN, Jiří. Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989, s. 22 [online]. © 
2006 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: 
http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf
5 Akční program KSČ. Totalita.cz [online]. © 1999–2012 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/akcni_prg68.php
6 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20 .století. 
Praha: Portál, 2010, s. 184.
7 Projděte se 100letou historií skautingu. Skaut.cz [online]. © 2011 [cit. 2012-04-17]. Dostupné 
z: http://verejnost.skaut.cz/skauting/o-skautingu/historie
8 Historie Sokola. Sokol-cos.cz [online]. © 2007 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 
http://www.sokol-cos.cz/COS/testwww.nsf/pages/leta-totality-1948-1989-71EB
9 Historie ČSSD. ČSSD.cz [online]. © 2011 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 
http://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/historie-cssd/
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Akcelerující proces liberalizace ve společnosti rozštěpil komunistickou stranu na 

dva tábory. Část vedení KSČ se začala odvracet od proreformních postojů 

k neokonzervativní promoskevské orientaci a začala sdílet sovětské obavy z překotného 

vývoje v Československu (Vasil Biľak, Jozef Lenárt nebo Drahomír Kolder).10 Neshody 

ale vznikaly i mezi proreformními politiky a radikálnější částí veřejnosti, vedené umělci 

a novináři. Rozkol mezi umírněnými a radikálnějšími zastánci politických reforem 

vyvrcholil ve sporu o deklaraci Dva tisíce slov11, vypracovanou pod vedením Ludvíka 

Vaculíka, která vyšla 27. června zároveň v Literárních listech, Mladé frontě, Práci 

a Zemědělských novinách. ÚV KSČ se na přípravě této výzvy lidu k ostražitosti 

ohledně vývoje v komunistické straně nepodílel a označil jej za politický útok. 

Na podporu prohlášení však vystoupila veřejnost (podpisy připojilo víc než 120 tisíc 

občanů), novináři i řadoví komunisté.12

V červenci a srpnu eskalovala kritika demokratizačního procesu ze strany 

Sovětského svazu a dalších socialistických republik. Vyjednávání mezi 

československou reprezentací a zástupci či prostředníky KSSS nepřinesla žádný 

konsenzus; sovětští komunisté označovali proměnu společenské situace 

v Československu za podvratnou činnost pravicových složek a kontrarevoluci, 

ohrožující socialistické zřízení. ÚV KSČ tato obvinění soustavně popíral a snažil se 

o další jednání. Hrozba intervence se začala rýsovat po otevřeném tzv. varšavském 

dopisu koncipovaném prvním tajemníkem KSSS Leonidem Brežněvem, ve kterém 

odsuzuje údajné antisocialistické síly v zemi, a po zveřejnění dopisu zaměstnanců 

podniku Praga v moskevské Pravdě, ve kterém žádají o zásah.

Pět armád Varšavské smlouvy (sovětská, polská, východoněmecká, maďarská 

a bulharská) překročilo 20. srpna ve 23.00 hranice Československa a započalo okupaci. 

Promyšlená invaze měla mj. zahrnovat i obsazení institucí rozhlasu, televize, redakcí 

a ČTK paralyzující informační sítě. Rozhlas ovšem pokračoval v nouzovém vysílání 

i z pohotovostních pracovišť a sděloval veřejnosti nová prohlášení předsednictva ÚV 

KSČ, které rezolutně odmítlo vpád cizích vojsk a vyzývalo občany k pasivní 

                                               
10 KOCIAN, Jiří. Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989, s. 23 [online]. © 
2006 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: 
http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf
11 VACULÍK, Ludvík. Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, 
umělcům a všem. Literární listy. 1968, roč. 17, č. 18.
12 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20 .století. 
Praha: Portál, 2010, s. 188.
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rezistenci.13 Noviny pak vytiskly zvláštní vydání s prohlášením ÚV KSČ „Všemu lidu 

Československé socialistické republiky!“14

1.2 Soudní rehabilitace v roce 1968

Tématem, které silně rezonovalo v médiích i mezi lidmi v roce 1968, se staly procesy 

z padesátých a počátku šedesátých let. Pohoršení nad praktikami a zákulisními boji 

v komunistické straně, které se dostávaly pod drobnohled veřejnosti, následoval zájem 

o osudy postižených a otázky nad zákonností a oprávněností provedených rozsudků. 

První vlnu rehabilitací zahájil už Antonín Novotný jako první tajemník ÚV KSČ 

v druhé polovině padesátých let na nátlak Sovětských komunistů. Vyšetřovací komisi 

vedl mj. i Rudolf Barák.  Sám Novotný měl ale svůj podíl na procesech a bránil 

skutečnému odhalování jejich pozadí.15

V roce 1968 začal znovu sílit tlak na prošetření zákonnosti politických procesů. 

Katalyzátorem veřejné debaty a snahy o zjednání nápravy ve věci justičních machinací 

se stal nově založený Klub 231, který sdružoval bývalé politické vězně a který 

odvozoval svůj název od čísla tzv. zákona na ochranu republiky16, který býval nejčastěji 

ve zmanipulovaných procesech zneužíván.17 Národní shromáždění reagovalo na 

požadavky společnosti přijetím zákona o soudních rehabilitacích. V preambuli k tomuto 

zákonu se pravilo, že „odčinění křivd, k nimž v minulosti došlo porušováním zákonnosti 

na úseku trestního soudnictví, je základním předpokladem pro obnovení obecné a plné 

důvěry v socialistickou zákonnost a spravedlnost. Zejména je třeba, aby se urychleně 

dostalo plné rehabilitace občanům, kteří byli odsouzeni a potrestáni jako škůdci 

socialismu, ač se na zájmech socialistické společnosti trestnou činností neprovinili.“18

Zákon prováděli speciálně vytvořené rehabilitační komise, které nejen posuzovaly 

platnost právních verdiktů z minulosti, ale též vyšetřovaly odpovědnost za takové 

zneužívání práva. Rehabilitační procesy pokračovaly i po srpnové intervenci vojsk 

                                               
13 Srpen 1968. ÚSTRČR.cz [online]. © 2008 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 
http://www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968-chronologie
14 ÚV KSČ. Všemu lidu Československé socialistické republiky! Rudé právo. 1968, roč. 48, č. 
231 – zvláštní vydání), s. 1.
15 Antonín Novotný. ÚSTRČR.cz [online]. © 2008 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: 
http://www.ustrcr.cz/cs/antonin-novotny
16 Zákon č. 231/1948 Sb., Národního shromáždění, na ochranu lidově demokratické republiky.
17 Soudní rehabilitace. ÚSTRČR.cz [online]. © 2008 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: 
http://www.ustrcr.cz/cs/soudni-rehabilitace
18 Zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci.



8

varšavského paktu a během okupace až do personálního přeobsazení vedoucích postů 

uvnitř KSČ v dubnu 1969.19

                                               
19 Soudní rehabilitace. ÚSTRČR.cz [online]. © 2008 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: 
http://www.ustrcr.cz/cs/soudni-rehabilitace
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2. Média pražského jara

Charakteristickým rysem společnosti v Československu v roce 1968 se stala liberalizace 

médií. Uvolnění dozoru v mediální sféře mělo za následek vznik nových titulů 

kulturních a společenskovědních časopisů, jejichž počet mezi roky 1965 a 1967 vzrost 

o 75 % a které se staly platformou reformního myšlení; šlo především o české Literární 

noviny a slovenský Kultúrny život.

Kromě personálních změn v politice docházelo i k obměně vedoucích postů 

v médiích. Precedentem byla volba nového šéfredaktora deníku Práce, kterého si zvolili 

sami novináři.20 Média přestávala být pouze hlásnou troubou stranické linie a 

usurpovala si dílčí autonomii. „Média měla do roku 1968 funkci angažovaného 

zprostředkovatele pokynů mocenského centra, který vzdělává obyvatelstvo a vytváří 

veřejné mínění. Každý běžný občan, a tím více funkcionář některého ze státních či 

stranických aparátů věděl, že vše, co zveřejnily sdělovací prostředky, bylo předem 

projednáno v mocenské struktuře.“21

2.1 Mediální proměny

Významnou událostí, předznamenávající rozkol mezi různými představami o revizi 

stávajícího systému, které se tvořily v rámci reformních frakcí uvnitř a vně státního 

aparátu, byl IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, který proběhl na konci 

června 1967 a na kterém význačné osobnosti spisovatelské obce kritizovaly politiku 

KSČ a požadovaly svobodu projevu. Někteří aktéři (např. Ludvík Vaculík nebo Ivan 

Klíma) byli za trest vyloučeni z KSČ a řízení Literárních novin bylo převedeno na 

ministerstvo kultury a informací.22

Opozičně ke sjezdu spisovatelů pak vyzněl V. sjezd Svazu československých 

novinářů v říjnu 1967, jehož delegáti vyjádřili svoji podporu ÚV KSČ a odsoudili 

dosavadní směřování Literárních novin.23 Postoj novinářů se ovšem postupně 

proměňoval, novináři odmítali cenzuru a profilovali se jako nestranická 

instituce.Konjunkturu mediální legislativy přinesl v šedesátých letech nový tiskový 

                                               
20 KONČELÍK, Jakub. Přelomová témata českého tisku jara 1968. In LONDÁKOVÁ, Elena 
a kolektiv. Rok 1968. Novinári na Slovensku. Bratislava : HÚ SAV a SSN, 2008, s. 115.
21 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích: Výběr z dobové publicistiky. Praha–Brno: Ústav pro 
soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Doplněk, 2004, s. 8 a 9.
22 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20 .století. 
Praha: Portál, 2010, s. 178–179.
23 Tamtéž, s. 180.
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zákon č. 81/1966 Sb.24, který konečně legalizoval a vymezil hranice cenzurní ingerence 

státního aparátu, prováděné příslušným úřadem nově přejmenovaným z Hlavní správy 

tiskového dohledu na Ústřední publikační správu (ÚPS)25. De facto institucionalizovaná 

cenzura byla poprvé od roku 1948 oficiálně přiznána v zákoně a definována. V důsledku 

reformních tlaků a transparentnosti systému začal klesat počet cenzurních zásahů. Úplné 

zrušení cenzury pak znamenalo přijetí novelizace  č. 84/1968 Sb.26, která ji označil za 

nepřípustnou a které předcházelo faktické zrušení institutce ÚPS vládním nařízením.27

Dubčekova polemika nad způsobem vedoucí úlohy komunistické strany 

ve společnosti otevírala cestu k větší autonomii mediálních institucí na státu. V květnu 

1968 byla z působnosti ministerstva kultury a informací vyjmuta správa 

nad Československým rozhlasem, Československou televizí a Českou tiskovou kaceláří 

a převedena přímo na vládu. Na mimořádném sjezdu SČSN v červnu 1968 se žurnalisté 

distancovali od rok starého V. sjezdu a vyjádřili svůj požadavek na ústavní zákaz 

cenzury. Lid spontánně projevoval svůj zájem na nezávislosti tisku zakládáním tzv. 

dělnických výborů na ochranu svobody tisku. Byly zrušeny limity na přidělování papíru 

a náklady kulturních časopisů (např. Literárních listů) začaly stoupat, zatímco náklad 

komunistického stranického Rudého práva klesnul o 25 %.28

2.2 Mediální aféry

Vyrovnávání se s nedávnou (komunistickou) minulostí bylo jednou z hlavních 

tematických oblastí liberalizovaných československých médií na jaře a v létě roku 

1968.29 Média obnovila tradici investigativní žurnalistiky a začala se zabývat aférami 

a kauzami, jejichž medializaci v uplynulých dvaceti letech státní moc potlačovala; 

častým námětem se staly procesy let padesátých a počátku let šedesátých, především 

pak v souvislosti s rehabilitacemi politických vězňů dle nového zákona, účinného od 

                                               
24 Zákon č. 81/1966, o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích.
25 KONČELÍK, Jakub. Média pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. 
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1–4, s. 65.
26 Zákon č. 84/1968, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních 
hromadných informačních prostředcích. „Cenzura je nepřípustná. Cenzurou se rozumějí 
jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými 
informačními prostředky. Tím není dotčena pravomoc prokurátora a soudu.“
27 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20 .století. 
Praha: Portál, 2010, s. 178, 187.
28 Tamtéž, s. 185–187.
29 KONČELÍK, Jakub. Přelomová témata českého tisku jara 1968. In LONDÁKOVÁ, Elena 
a kolektiv. Rok 1968. Novinári na Slovensku. Bratislava : HÚ SAV a SSN, 2008, s. 110.
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1. srpna 1968, který měl sloužit k „obnovení obecné a plné důvěry v socialistickou 

zákonnost a spravedlnost.“30

První aférou, která se však v médiích objevila a která jim dodala impuls pro další 

odhalování skrytých skandálů, se stala kauza tzv. „semínkového generála“ Šejny31, jeho 

kriminálních činů, útěku do Spojených států a vyzrazení státních tajemství. Oficiálně 

byla cenzura zrušena až novelizací tiskového zákona v létě 1968, fakticky to bylo již 

dříve zrušením ÚPS v březnu, ale redakce přestávaly brát cenzuru v potaz už dříve. „Od 

února 1968 již redaktoři cenzuru ignorovali. Zrušení Ústřední publikační správy 

předsednictvem ÚV KSČ dne 4. března 1968 bylo potvrzením statusu quo.“32

Témata se dělila jednak na ta, zaobírající se nedávnými aférami, jako byl třeba 

útěk generála Šejny nebo obálková aféra Novotného, a ta, která řešila politické přešlapy 

dávnější minulosti, dříve nepublikovatelná, předevím politické procesy a poměry za třetí 

republiky. Pozornost přitahovala rovněž kritika aktuálního politického dění a řešení do 

budoucnosti či vztah Československa a Sovětského svazu.33

Mezi další kauzy, přitahující pozornost veřejnosti, patřilo násilné potlačení 

studentské manifestace proti špatným životním podmínkám na kolejích, známé jako 

strahovské události, kauza umučeného faráře Josefa Toufara a další politické procesy 

z padesátých a šedesátých let, nevyjasněné okolnosti smrti Jana Masaryka, přetrvávání 

sovětských vojsk na Šumavě, řízení Lidových milicí a jiné.34 Krátce před srpnovou 

invazí se pak stěžejním tématem v novinách stávaly výtky ostatních zemí 

socialistického bloku k dění v Československu a aféra s dopisem 99 Pragováků, 

uveřejněným v moskevské Pravdě, ve kterém zaměstnanci podniku žádali o pomoc 

Sovětského svazu.

Skandální aféry ovšem dále snižovaly kredibilitu KSČ a zapříčinily 

se o prohloubení rozdílů mezi reformátory uvniř strany a tou částí veřejnosti, která 

požadovala mnohem větší zásahy do stávajícího systému.35 Konzervativní komunisté 

                                               
30 Zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci.
31 HOLOTÍK, Vladislav – CHUDOŽILOV, Petr. Aféra generála Šejny. Rozhovor redaktorů 
[…] s hlavním vojenským prokurátorem. Práce. 1968, roč. 24, č. 61, s. 1, 3.
32 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Cenzura. Totalita.cz [online]. © 1999–2012 [cit. 2012-04-22]. 
Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02.php
33 KONČELÍK, Jakub. Přelomová témata českého tisku jara 1968. In LONDÁKOVÁ, Elena 
a kolektiv. Rok 1968. Novinári na Slovensku. Bratislava : HÚ SAV a SSN, 2008, s. 110.
34 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20 .století. 
Praha: Portál, 2010, s. 186.
35 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20 .století. 
Praha: Portál, 2010, s. 185.
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se otevřenosti v médiích báli, zatímco stoupenci reforem využívali médií ke zvyšování 

své popularity. Proniknutí tzv. obálkové aféry – která usvědčovala Antonína Novotného 

z korumpování vedoucích členů KSČ – do tisku přispělo k jeho abdikaci.36

                                               
36 KONČELÍK, Jakub. Média pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. 
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1–4, s. 69.
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3. Rudolf Barák

Rudolf Barák se narodil 11. května 1915 v Blansku, jeho matka se živila jako dělnice, 

jeho otec pracoval v továrně. Po absolvování obecné a měšťanské školy se Barák mladší 

vyučil typografem a byl s přestávkami zaměstnáván v tiskárně až do roku 1937, kdy 

nastoupil základní vojenskou službu. Během válečných let pracoval jako pomocný 

dělník a soustružník v adamovské továrně Škody. V roce 1941 se oženil s Jarmilou 

Čamrovou a zplodil s ní tři potomky.

Počátky působení Rudolfa Baráka v KSČ jsou doloženy až z poválečných let –

údajně měl být již v roce 1935 odsouzen za tisk letáků k podmíněnému trestu, v roce 

1942 pak měl vstoupit do ilegální komunistické buňky a na konci války měl zastávat 

funkci tajemníka Revolučního národního výboru ve svém rodišti.37

3.1 Kariéra v komunistické straně

První doloženou funkcí Rudolfa Baráka ve strukturách KSČ je post tajemníka 

Městského národního výboru v Blansku, na kterém působil po skončení války od roku 

1945. Následující rok povýšil na místo bezpečnostního referenta Okresního národního 

výboru; v roce 1948 se stal jeho předsedou. Od roku 1950 působil jako předseda 

Krajského národního výboru a člen předsednictva Krajského výboru KSČ.38

V polovině padesátých let byl pověřen vedením vyšetřovací komise, která měla 

na starost přezkum procesů z počátku dekády, který pod tlakem ze strany sovětských 

komunistů nařídil Antonín Novotný.39 V této funkci mj. potvrdil správnost rozsudku 

nad bývalým členem ÚV KSČ a poslancem Národního shromáždění Otou Šlingem. Ten 

se stal nepohodlným svým autoritativním vedením Krajského výboru KSČ v Brně 

a po obvinění ze špionáže, vycházejícím z jeho styků se zahraničním odbojem během 

druhé světové války, byl v roce 1952, v procesu se skupinou kolem Rudolfa Slánského, 

odsouzen k trestu smrti a popraven.40 Právě z této vnitrostranické čistky Barák těžil 

a získal své místo v Krajském výboru KSČ.41

                                               
37 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.13.
38 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.14.
39 Antonín Novotný. ÚSTRČR.cz [online]. © 2008 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: 
http://www.ustrcr.cz/cs/antonin-novotny
40 Rudolf Slánský. ÚSTRČR.cz [online]. © 2008 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: 
http://www.ustrcr.cz/cs/rudolf-slansky „Na přelomu let 1950 a 1951 se začal připravovat 
československý politický proces s vedoucími komunisty. Měl odhalit velké protistranické 
spiknutí, které proniklo až do špiček KSČ. […] S postupujícím vyšetřováním a pokračujícím 
konstruováním případu protistátního komplotu byl do čela skupiny spiklenců postaven právě 
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Zatčení generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského mu pak umožnilo 

další kariérní postup. V roce 1952 se stal kandidátem ÚV KSČ, v roce 1953 náměstkem 

vlády a konečně v září toho samého roku byl jmenován ministrem vnitra. Rozsáhlé 

čistky a potřeba nových, nezkorumpovaných osobností mezi funkcionáři komunistické 

strany umožnila Barákovi rychlý kariérní postup a získání postu v devítičlenném 

politickém byru – které bylo skutečnou exekutivní institucí ve státě – v pouhých 

39 letech.42

Personální spojení ve funcki ministra vnitra a člena vedení stranického 

aparátu přinášelo Barákovi silnou pozici a nezávislost. Nároky na dozor nad činností 

ministerstva si činilo oddělení státní administrativy ÚV KSČ, jedno ze stranických 

oddělení, která měla zprostředkovat dohled komunistické partaje nad řízením 

jednotlivých rezortů moci výkonné. Barák ovšem intervence pracovníků tohoto oddělení 

odmítal s tím, že je ze své práce odpovědný přímo prvnímu tajemníkovi soudruhu 

Novotnému.43 Ve své funkci se zasazoval především o zefektivnění Státní bezpečnosti; 

vypracoval nový systém administrativy a evidence bezpečnostních složek, které často 

kritizoval pro jejich pasivitu.44

Nově vzniklé ministerstvo vnitra dostalo na starost mj. cenzurní dozor nad 

médii. Do jeho působnosti byla převedena Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD), 

vrcholný cenzurní orgán kontrolující denní tisk, vysílání Českolovenského rozhlasu a 

zpráv ČTK. Předběžná cenzura postihovala vydávání knih, tvorbu kinematografickou a 

do roku 1958 též cenzuru poštovních zásilek. Protestní hlasy proti absolutní moci HSTD 

se sice ozývaly již od poloviny padesátých let, cenzura v této podobě ovšem fungovala 

až do přijetí nového tiskového zákona v roce 1966 a nahrazení HSTD Ústřední 

publikační správou.45

                                                                                                                                         
Rudolf Slánský. Na zasedání ÚV KSČ 6. 9. 1951 byl Slánský po závažných obviněních (údajně 
budoval paralelní mocenské centrum ve straně) sesazen z funkce generálního tajemníka a měl 
nadále působit na pozici náměstka předsedy vlády. […] Pečlivě zinscenovaný „proces 
s protistátním a spikleneckým centrem“ začal 20. 11. 1952 a po týdenním jednání soud vynesl 
rozsudky. Mezi jedenácti osobami odsouzenými k smrti byl i Rudolf Slánský.“
41 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.25.
42 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.15–17.
43 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.69–70.
44 Archiv bezpečnostních složek, TRMV č. 192, článek 194 z roku 1954 „o nedostatcích 
v agenturně-operativní práci“. „Místo toho, aby operativní pracovníci aktivně útočili na 
nepřítele, v pravý čas odhalovali a mařili podvratnou činnost nepřítelských živlů proti naší 
zemi, velmi pomalu budují práceschopný kvalitní agenturní aparát, který by byl schopen splnit 
úkoly, vytýčené součástem ministerstva vnitra.“
45 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.76.
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3.2 Zatčení, vyšetřování a věznění (1962–1968)

Zatčení Rudolfa Baráka předcházelo jeho sesazení z funkce ministra vnitra, ke kterému 

došlo 20. června 1961. Skutečný důvod kampaně proti R. Barákovi, která takto začala, 

je předmětem spekulací. Podle výpovědí samotného Baráka šlo o reakci A. Novotného 

na stoupající popularitu ministra vnitra a jeho politické úspěchy. Novotný se měl bát 

podpory, kterou měl Barák údajně mezi vedením komunistické strany v Rusku,

a smyšlené kriminální činy měly Baráka zlikvidovat dřív, než ohrozí politické postavení 

Novotného. Podle názoru A. Novotného představoval Rudolf Barák nebezpečí pro 

stabilitu státního aparátu – jeho unikátní postavení ministra vnitra a člena politbyra mu 

dávalo široké pole působnosti a Barák měl své pozice zneužívat k osobnímu 

obohacování a získávání výhod.46

Důležitým bodem svědectví R. Baráka byla též údajná existence množství 

kompromitujících dokumentů, které měl Barák údajně obdržet od sovětské KGB a které 

měly být dalším důvodem jeho pozdější perzekuce ze strany vedení KSČ. Tyto 

dokumenty měly totiž poukazovat na závadné chování či dokonce kolaboraci některých 

představitelů komunistické strany během druhé světové války, a to včetně 

A. Novotného. Takové dokumenty se ovšem nikdy nenašly a ani Barákovi kolegové 

z ministerstva vnitra, kteří s nimi měli být seznámeni, jejich existenci nepotvrdili. 

Je nepravděpodobné, že by Barákovi byly skutečně generáli KGB tyto materiály 

svěřeny, o jeho snahách hromadit vlastní kompromitující dokumentaci na ostatní členy 

politbyra však svědčí i sdělení Barákova následníka ve funkci ministerstva vnitra 

Lubomíra Štrougala, kterým popisoval zasedání politického byra ÚV KSČ z 23. ledna 

1962: „[Barák] útočil na jednotlivé členy politického byra, [...] vytahoval z kapsy 

papírky a obvinění, která za osm let činnosti na MV zřejmě šetrně střádal na jednotlivé 

členy politického byra, [...] je obviňoval ze všeho možného, z pravd, nepravd 

i polopravd a projevil se na tomto zasedání naprosto jako politický dobrodruh.“47

Vyšetřování případu Rudolfa Baráka bylo zahájeno již v druhé polovině roku 

1961 po jeho odchodu z funkce. Dohled nad šetřením měl náměstek ministra vnitra 

Jindřich Kotal, bývalý spoluvězeň A. Novotného z dob německé okupace, který v této 

funkci sloužil i pod R. Barákem. Kotalova komise vypracovala zprávu již v prosinci 

                                               
46 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.109–110.
47 Národní archiv, f. GP, č. j.: Fvg 002/70, Svazek R. Barák pol. prot. 371–374, složka 371 Ia, 
položka 51: Sdělení MV o vyšetřování finančních, valutových a jiných machinací Rudolfa 
Baráka a Vlastimila Jenyše funkcionářům MV dne 2. 2. 1962.
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1961 a jejím výsledkem bylo zřízení speciální stranické komise, která se měla případem 

dále zabývat. Tato komise pak vypracovala další zprávu a seznam otázek, se kterými 

byl R. Barák konfrontován 12. ledna 1962. Obvinění proti němu se týkala především 

množství valut různého druhu, které Barák vybíral z fondů, určených k financování 

rozvědky, a jejichž užití nedokázal objasnit. Dále šlo o československou měnu, která 

byla rovněž určena na operativní výdaje bezpečnostních složek a kterou Barák ve funkci 

ministra vnitra vybíral a využíval k uplácení a získávání výhod. Díky skartaci příslušné 

dokumentace, kterou nařídil před svým odchodem z funkce, nebylo později možné tyto 

platby identifikovat a zjistit osud jím čerpaných peněz. Obvinění se týkala také 

plánovaného nákupu vily v Praze-Dejvicích, kupování technických novinek a luxusního 

zboží ze zahraničí za peníze MV či proplácení nákladů na cestování Barákových 

rodinných příslušníků z fondů MV. Celkem mělo jít asi o 1 800 000 Kčs, 

v československých korunách i ve valutách.48

15. ledna 1962 předal Rudolf Barák odpovědi na otázky vyšetřovací komise, 

které byly ovšem shledány neuspokojivými. 23. ledna se pak zúčastnil zasedání 

politbyra ÚV KSČ, kde byl jeho případ patrně projednáván, ačkoli jednoznačný 

dokument o průběhu této schůze není k dispozici. Následující den, ve středu 24. ledna, 

byly při prohledání sekretariátu MV objeveny zalepené obálky adresované ministrovi, 

a po přivolání členů komise včetně A. Novotného v nich byly po otevření nalezeny 

peníze, které byly předmětem vyšetřování. Přestože se přivolaný Rudolf Barák snažil 

interpretovat jejich nalezení na úřadě jako důkaz neviny, byl bezodkladně A. Novotným 

zbaven funkce místopředsedy vlády; okamžitě byl zatčen tajemník Jenyš a v dalších 

dnech došlo i k zatčení některých dalších podezřelých spolupracovníků z ministerstva.

Samotný Barák byl zatčen 30. ledna, jeho rodina byla internována v jejich vile. 

Ten samý den byl na zasedání politbyra vypracován návrh plénu ÚV KSČ na zbavení 

Baráka všech jeho funkcí ve straně, vyloučení z KSČ i odvolání z funkce poslance 

Národního shromáždění. Tento návrh byl na plenárním zasedání schválen 7. února a 

později realizován. Rudolf Barák byl dále souzen pro trestný čin sabotáže dle § 97 TZ a 

pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví dle § 132 TZ.49

Proces zatýkání, vyšetřování a souzení Rudolfa Baráka, jeho rodiny a jeho 

spolupracovníků, nesl vykazoval všechny negativní znaky práce tehdejší Státní 

bezpečnosti. Protokol o zabavení peněz a jiných dokumentů a důkazů byl sepsán až 

                                               
48 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.116–117.
49 Tamtéž, s. 120–122.
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jedenáct dní po domovní prohlídce, Barákova rodina byla bez nezákonně internována ve 

vile před samotným vzetím do vazby, důkazní materiály nebyly příslušníky StB řádně 

shromážděny, analyzovány a označeny. Ze svědeckých výpovědí vyplývá, že obvinění 

byli podrobeni sáhodlouhým výslechům, bylo jim spíláno a vyhrožováno.50 Zpravodajci 

nasadili při vyšetřování Baráka do jeho domu odposlechy a při pozdější prohlídce 

nalezli mj. pět vkladních knížek na cizí jména po 20 000 Kčs, 23 tranzistorových 

přijímačů, televizory a kameru cizí výroby, fotoaparáty a další luxusní zboží.51

Obžaloba proti Rudolfu Barákovi byla podána generálním prokurátorem 

4. dubna 1962, a to ve shodě s výlednou zprávou první vyšetřovací komise; Barák byl 

obžalován z trestných činů zmíněných výše. Proces probíhal před vojenským soudem 

v Příbrami s vyloučením veřejnosti; Barák se k většině obvinění nakonec přiznal a byl 

odsouzen k 15 letům odnětí svobody. Ještě v dubnu byla ve spojitosti s procesem 

odsouzena i jeho manželka – Jarmila Baráková, ke dvěma a půl letům odnětí svobody; 

jeho synové – Pavel a Zdeněk – dostali podmíněné tresty. Barák byl nejprve umístěn 

do věznice Praha-Ruzyně, v roce 1963 byl pak přesunut do nápravného zařízení 

v Opavě. Během věznění byla jeho cela odposlouchávána a byl k němu nasazen tajný 

agent Josef Zikmund. Informace získané jím a vyslýcháním dalších spoluvězňů Baráka 

putovaly k vedení MV.52

3.3 Propuštění a rehabilitace (1968)

Proměna společenské situace eskalující v roce 1968 znamenala pro Rudolfa Baráka 

šanci na osvobození a očištění svého jména. 7. května mu byl Nejvyšším soudem 

přerušen trest a 18. července byl zrušen rozsudek a nařízeno nové šetření. V říjnu roku 

1969 bylo trestní stíhání proti Barákovi městskou prokuraturou zastaveno.

Rudolf Barák při své obhajobě navazoval na proces z roku 1962 a tvrdil, 

že peníze, které se našly na sekretariátu ministerstva, měly sloužit k převedení rozvědky 

na Úřad vlády. Toto tvrzení ovšem nebylo nijak podloženo, naopak řada nepřímých 

důkazů Barákovo vysvětlení podvracela. Barák rovněž využíval při své obhajobě soubor 

dokumentů, které – jak se později zjistilo – podléhaly přísnému utajení a které Barákovi 

                                               
50 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.123–125.
51 Archiv MV, f. A 27 (Správa výkonné zpravodajské techniky) inv. j. 109: Zpráva o prověrce 
pravdivosti tvrzení týkajících se zpravodajské techniky, která se vyskytla v průběhu 
projednávání stížnosti pro porušení zákona proti rozsudku nad Rudolfem Barákem 
a Vlastimilem Jenyšem, mjr. Fuhrman Vilém, pplk. Cirus Václav, 31. 7. 1968, s. 3.
52 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.145–147.
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kdosi patrně na konci roku 1968 zprostředkoval a dopravil do cely. Tato skutečnost 

vedla k zahájení paralelního šetření Generální prokuraturou pro podezření z ohrožení 

státního tajemství, od kterého však bylo nakonec upuštěno.53

Výsledek šetření městské prokuratury, který zastavil trestní stíhání proti 

Barákovi, byl v roce 1970 napadnut generálním prokurátorem JUDr. Jánem Feješem. 

Změna politického směřování a probíhající normalizace opět ovlinily průběh tohoto 

politicky motivovaného případu. Prokuratura vedla proti Barákovi šetření opět ve věci 

rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132, tentokrát se ovšem omezila 

na menší část dobře průkazných obvinění, především na zneužívání větších částek valut 

určených pro chod rozvědky, které Barák zneužíval pro finanční obohacení svoje a své 

rodiny. Během roku 1972 však aktivita prokuratury v případu Barák ustala a v roce 

1974 bylo stíhání definitivně zastaveno z důvodu zániku trestnosti některých činů 

a toho, že Rudolf Barák již šest let trestu vykonal. Pro Baráka takové rozhodnutí ale 

znamenalo pohřbení šance na návrat do politiky a konec kariéry.54

                                               
53 Národní archiv, f. GP, č. j.: Fvg-001/70 – vyšetřovací spis pro podezření z tr. činu podle § 
106/1 tr. zák.
54 TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009, s.149–154.
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4. Případ Rudolfa Baráka v Rudém právu

Deník Rudé právo byl ústředním tiskovým orgánem KSČ. Vznikl v roce 1920, 

kdy došlo k rozkolu mezi socialisty a komunisty a socialistické Právo lidu nemohlo již 

déle sloužit jako platforma komunistického diskurzu. Den prvního vydání deníku Rudé

právo – 21. září – se stal každoroční oslavou  – Dnem tisku, rozhlasu a televize. Rudé 

právo bylo po dobu komunistické vlády deníkem s nejvyšším nákladem; v roce 1968 

činil průměrný náklad ve všední den přes 1 000 000 výtisků.55

Úlohou Rudého práva bylo zprostředkovat komunikaci mezi komunistickou 

stranou a veřejností. Tato komunikace byla samozřejmě po většinu času značně 

jednostranná – Rudé právo sloužilo mj. i jako propagandistický nástroj státního aparátu. 

Kritika takového fungování se objevila v roce 1968 v článku tehdejšího šéfredaktora 

Rudého práva Oldřicha Švestky: „Po dlouhé období byly možnosti hromadných 

sdělovacích prostředků vymezeny hranicemi direktivního centralistického systému –

byly vykonavately již hotové politiky, kterou bylo třeba ‚zajišťovat‘.“56

4.1 Analýza

Rudé právo píše o Rudolfu Barákovi od poloviny dubna s odkazem na Kulturní noviny. 

V krátkém rozhovoru se zástupcem předsedy vojenského kolegia Nejvyššího soudu 

informuje o přešetřování procesu s Barákem a spol., které je v počátečním stadiu. „Dnes 

ještě nemůžeme hovořit o žádných, ani dílčích závěrech a poznatcích. Teprve kdyby 

přezkoumání věci doložilo, že byla porušená zákonnost, nebo by se objevily nové 

skutečnosti, které soud v původním řízení neznal, je možné, aby předseda Nejvyššího 

soudu podal stížnost pro porušení zákona, nebo bylo zahájeno řízení o obnově 

procesu.“57

V dalším článku, který se kauzou Rudolf Barák zabývá, hovoří redaktor Ambrož 

s JUDr. Richterem z Hlavní vojenské prokuratury. V tomto rozhovoru zaznívají dvě 

hlavní úskalí procesu vedeného proti Barákovi: „R. Barák neměl být souzen vojenským 

soudem, neboť ve funkci ministra vnitra byl civilní osobou. Pokud pak příslušnost 

vojenského soudu byla založena na tom, že trestnou činností ohrozil důležité zájmy 

obrany vlasti, jde o opatření odporující zákonu.“ „Podle mého přesvědčení nejde o 

sabotáž. [...] V tak zvané skutkové větě rozsudku se praví: »...neoprávněně odnímal 

                                               
55 (red). Náklad RP se zvýšil. Rudé právo. 13. 3. 1968, roč. 48, č. 72, s. 2.
56 ŠVESTKA, Oldřich. Jak to bylo? Rudé právo. 1968, roč. 48, č. 168, s. 4.
57 (až–lh) Přezkoumává se proces s R. Barákem. Rudé právo. 12. 4. 1968, roč. 48, č. 102, s. 2.
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z prostředků ministerstva vnitra ve svůj prospěch a ve prospěch své rodiny velké 

množství cizozemských platidel a vysoké částky v čs. měně...« Kdyby mělo jít o sabotáž, 

musel by to všechno dělat podle slov zákona »v úmyslu poškodit socialistické společné a 

státní zřízení nebo obranyschopnost republiky« [...] rozsudek trpí tím, že nehodnotí 

objektivně společenskou nebezpečnost [...] místo toho používá politických frází [...]“58

Je zde tedy odhaleno politické pozadí kampaně proti Barákovi a právní nedostatky 

procesu.

7. května informuje RP prostřednictvím zprávy ČTK o podání stížnosti

pro porušení zákona ve věci R. Baráka a Vl. Jenyše a o přerušení trestu pro Jenyše. 

Znovu jsou zde uváděna slova JUDr. Richtera o nemístné aplikaci paragrafu o sabotáži. 

Je tu vylíčena Barákova trestná činnost rozkrádání majetku jako nezpochybnitelný fakt 

a polemizuje se zde pouze s termínem protistátní činnosti: „I když na podkladě 

shromážděných důkazů bylo ujištěno, že odsouzený Barák zneužíval svého postavení 

ústavního činitele k vlastnímu obohacování ve velkém rozsahu, je zřejmé, že jeho úmysl 

směřoval výlučně k získání neoprávněného majetkového prospěchu.“59

9. května přináší RP zprávu z ČTK o přerušení trestu Rudolfa Baráka. 30. května 

píše RP o snaze právního zástupce JUDr. Schwarze o obnovu procesu s Jenyšem 

i Barákem, která je komplikována tím, že Barákovi nebyl nikdy doručen rozsudek 

z roku 1962. Slovy obhájce zde znovu zaznívá kritika procesu, při kterém nebyl Barák 

souzen příslušným soudem, nýbrž soudem vojenským. 1. a 6. června vychází v RP části 

obsahu zasedání pléna ÚV KSČ z přelomu května a června. Případ Baráka je zde 

zmíněn jako bod programu, kterým se výbor (a ústřední kontrolní a revizní komise 

v čele s M. Jakešem) zabýval. Rozhovory s Barákem jsou zde označeny jako orientační 

a není zde vyjádřen názor na zákonnost celého procesu.

Rudolf Barák je znovu zmíněn v přetištěném projevu Gustava Husáka v RP 

z 15. června, zde ovšem figuruje jako vedoucí vyšetřovací komise, který se sám zabýval 

šetřením politických procesů.

12. července přináší RP informace z tiskové konference s právní zástupcem 

JUDr. Schwarzem. Ten zde obhajuje činnost R. Baráka z 50. let, kdy se měl údajně 

zasazovat v politbyru o nápravu procesů se Švermovou, Husákem a dalšími: 

                                               
58 AMBROŽ, J. Hovoříme s pracovníky Generální prokuratury o úmrtí Jana Masaryka 
a o případu R. Baráka. Rudé právo. 24. 4. 1968, roč. 48, č. 113, s. 3.
59 ČTK. Stížnost pro porušení zákona v případu R. Baráka. Rudé právo. 7. 5. 1968, roč. 48, č. 
126, s. 3.
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„Po prostudování těchto materiálů dospěl k názoru, že o trestnou činnost nejde. [...] 

S návrhem na rehabilitace přišel do Barák politbyra, protože všechny důležitější věci 

se tehdy neobešly bez jeho souhlasu. [...] V roce 1954 se Barák svěřil A. Novotnému 

se svými pochybnostmi o procesu se Slánského »protistátním centrem«. [...] A od té 

doby […] začíná konec Barákovi kariéry.“60 Tato Schwarzova obhajoba činnosti 

R. Baráka je značně spekulativní a o tom, že by Novotný podnikal kroky proti Barákovi 

již v polovině 50. let neexistují žádné doklady.

17. července píše redaktor Ambrož o projednání případu Baráka před Nejvyšším 

soudem. Znovu poukazuje na nepatřičnost subsumpce Barákových majetkových 

prohřešků pod skutkovou podstatu sabotáže. Dále uvádí nařčení obhájce Schwarze, že: 

„na R. Baráka byl v průběhu vyšetřování činěn nátlak, vyšteřovatelé mu vyhrožovali. 

Pod tlakem těchto výhružek se také R. Barák přiznal k trestné činnosti.“61 Poznamenává 

i fakt, že byl Barák nezákonně zbaven poslaneckého mandátu A. Novotným. Právní 

zástupce Schwarz zde ovšem jde dál a komentář uvádí i jeho výroky, které se snaží 

očistit Baráka z nařčení o rozkrádání majetku; věci a hotovost u něj nalezené jsou zde 

identifikovány jako osobní dary popříadě jak důkazy nastrčené StB: „mezi věcmi, které 

byly vystavovány v Blansku, byla řada takových, které R. Barákovi darovali funkcionáři 

strany [...] mezi spotřebními předměty, které měl R. Barák údajně odcizit, byly podle 

vyjádření obhájce větčinou předměty, které dostal při svých cestách do zahraničí –

např. automobil od Chruščova, fotoaparáty od ministra vnitra NDR apod.“62

Následující dva dny informuje RP o pokračujícím jednání před Nejvyšším 

soudem. Zaměřuje se na obhajobu Baráka, ve které se snaží přesvědčit soud, že jeho 

proces byl politicky motivovanou likvidací: „Vyvrcholení rozporů s A. Novotným přišlo, 

podle slov R. Baráka, počátkem roku 1962, kdy Barák navštívil Novotného a oznámil 

mu, že na únorovém plénu ÚV KSČ v roce 1962 vystoupí s kritikou politiky i osoby 

A. Novotného a s návrhem na rozdělení funkcí presidenta a prvního tajemníka ÚV KSČ.  

Podle výpovědi R. Baráka se rozešli ve zlém a krátce nato byl R. Barák zatčen.“63 Barák 

pokračuje ve své obhajobě z původního procesu, že totiž peníze patřily rozvědce a on je 

pouze dočasně zadržoval. RP se zde omezuje vpodstatě na popis obhajoby Baráka 

                                               
60  (if). A. Novotný v pozadí procesu s R. Barákem? Rudé právo. 12. 7. 1968, roč. 48, č. 191, 
s. 2.
61 AMBROŽ, J. Veřejné zasedání o stížnosti pro porušení zákona ve věci R. Baráka a 
Vl. Jenyše. Rudé právo. 17. 7. 1968, roč. 48, č. 196, s. 2.
62 Tamtéž.
63 AMBROŽ, J. [D]ruhý den jednání ve věci R. Baráka. Rudé právo. 18. 7. 1968, roč. 48, č. 197, 
s. 2.
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a jeho právního zástupce. 19. července informuje o zrušení rozsudku a nařízení nového 

soudního projednání.

O dva dny později přináší RP rozhovor s Gustavem Husákem a Marií 

Švermovou, kteří byli vězněni po odsouzení v politických procesech a kterých se měl 

údajně R. Barák zastat ve své funkci člena politbyra a vyšetřovací komise v padesátých 

letech. Výpověď Husáka i Švermové vyznívá ovšem jasně proti tomuto tvrzení právního 

zástupce R. Baráka. G. Husák například říká: „Chápu dr. Schwarze, že usiluje svého 

klienta R. Baráka postavit do příznivého světla. Vím ovšem z vlastní zkušenosti, že po 

nastoupení R. Baráka do funkce ministra vnitra se ve věznici v Ruzyni, kde jsem tehdy 

byl, vůbec nic nezměnilo. Mám na mysli vyšetřovací metody a hrubé porušování tehdy 

platných zákonů. Můj proces byl připraven v době, kdy ministrem vnitra byl Barák. Za 

jeho éry byl režírován.“64 Obdobně se vyjadřuje i M. Švermová: „Jestliže se dnes R. 

Barák snaží zmenšit svou vinu tím, že hovoří o svém přesvědčení o mé nevině. Já to 

nemohu přijmout. [...] nesvědčí v jeho prospěch, ani o jeho morálních a politických 

kvalitách, jestliže se dnes na to odvolává. Vždyť byl-li přesvědčen o nevině jak mé, tak 

dr. Husáka, měl přece učinit všechny kroky a použít všech prostředků k tomu, aby 

vyjevil svou pravdu.“65

V příspěvku redaktora Ambrože – který se kontinuálně zabýval případem 

R. Baráka – z 25. července vidíme náznaky obnovující se investigativní žurnalistiky. 

Redaktor – po opakovaném vyjádření se prokuratury, obviněného i jeho právního 

zástupce – konfrontuje výroky s fakty, když cituje z archivních materiálů ÚV KSČ. 

Prohlášení R. Baráka – potažmo jeho zástupce L. Schwarze – o snaze bývalého ministra 

odčinit křivdu proti M. Švermové staví proti dohledané žalobě, která pochází již z doby, 

kdy Barák figuroval ve vyšetřovací komisi, a také proti dalším zprávám z obnoveného 

prošetřování procesů  z první poloviny padesátých let, které poukazují na protahování 

upuštění od trestu pro M. Švermovou: „Trvalo však až do srpna 1956, než R. Barák [...] 

podává návrh: »M. Švermová má odpykanou polovinu trestu a může u ní přicházet 

v úvahu návrh na podmíněné propuštění.«“66 Tento úryvek je pak v přímém kontrastu 

s tvrzením obhájce Schwarze: „Mohu prohlásit jménem R. Baráka, že můj klient udělal 
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tehdy (v roce 1953 – pozn. autora) všechno pro to, aby M. Švermová byla okamžitě 

propuštěna...“67

Následující den se v RP píše o resumé Nejvyššího soudu ve věci R. Baráka. Toto 

shrnutí je kompromisem mezi tvrzeními obviněného a nařčeními proti němu, přibližuje 

se fakticky prokazatelnému stavu: „Nejvyšší soud dospěl k názoru, že proces proti 

Barákovi v roce 1962 byl skutečně vyhrocením konfliktu mezi R. Barákem 

a A. Novotným. Zdá se však, že motiv těchto konfliktů byl jinde, než v údajných 

Barákových pochybách o zákonnosti politických procesů, zejména procesu 

s R. Slánským.“68

Rudé právo psalo o případu Rudolfa Baráka nejvíc ze zkoumaných periodik. 

Zprávy z ČTK, informující o aktuálním dění kolem případu R. Baráka byly 

komentovány především redaktorem J. Ambrožem, který se nejprve zaměřoval na líčení 

obhajoby R. Baráka prostřednictvím jeho právního zástupce L. Schwarze, případně 

vyjádření zástupců prokuratury, později tato tvrzení konfrontoval se svědectvím 

G. Husáka a M. Švermové a s archivními materiály ÚV KSČ.

                                               
67 AMBROŽ, J. Jak to bylo s procesem proti »M. Švermové a spol.«? Rudé právo. 25. 7. 1968, 
roč. 48, č. 204, s. 3.
68 AMBROŽ, J. Co bylo v pozadí procesu proti R. Barákovi? Rudé právo. 26. 7. 1968, roč. 48, 
č. 205, s. 1.



24

5. Případ Rudolfa Baráka v Lidové demokracii

Deník Lidová demokracie byl tiskovým orgánem Československé strany lidové. Vznikl 

nuceným přejmenováním Lidových listů (založených roku 1919) v roce 1945. V roce 

1948 vycházel v nákladu bezmála 100 000 výtisků, po deseti letech klesl počet výtisků 

pod 90 000, ale v roce 1968 překročil náklad 250 000 kusů denně.69

Lidová demokracie byla během pražského jara progresivní liberální platformou. 

Spolu se Svobodným slovem obdržela redakce v květnu od prezidenta Řád práce a 

zveřejnila prohlášení mladých členů Čs. strany lidové s požadavkem na „revizi ústavy 

ČSSR, nezávislost politických stran, nový zákon o tisku a jeho svobodě, o zavedení 

výuky náboženství na školách, nezávislost umělecké a vědecké tvorby na státu, 

odbornost jako hlavní kritérium pro obsazování vedoucích míst, umožnit osobní 

živnostenské podnikání, jakož i samostatné hospodaření rolníků, nezávislou zahraniční 

politiku Československa.“70 Přetištění článku o generálu Šejnovi z amerického deníku 

New York Times v červnu 1968 si vysloužilo stížnost Sovětů za nálepku provokace.

5.1 Analýza

Lidová demokracie informuje o rozhodnutí Nejvyššího soudu předat spisy R. Baráka 

prokuratuře k přešetření 26. dubna prostřednictvím zprávy ČTK s odkazem 

na prohlášení JUDr. Richtera v Rudém právu.

7. května přináší LD na titulní straně komentář P. Miňovského k podání stížnosti 

hlavní vojenské prokuratury proti rozsudku ve věci sabotáže R. Baráka a Vl. Jenyše.

Upozorňuje na jeho trestnou majetkovou činnost a její zahlazování: „Když se pak r. 

1961 Barák dověděl, že bude zproštěn funkce ministra vnitra, nařídil okamžitě skartaci 

dokumentů a potvrzení o výplatách částek z prostředků ministerstva. Na zničení 

dokumentů trval přesto, že byl spolupracovníky upozorněn, že skartace odporuje 

příslušným předpisům.“71 Redaktor popisuje nesoulad skutkové podstaty sabotáže 

s činností R. Baráka, který je předmětem stížnosti, i nezákonné procesní postupy: „Soud 

tehdy rovněž konstatoval, že se Barák dopouštěl trestné činnosti v období zvýšeného 

ohrožení republiky. i když tento pojem byl použit z trestního zákona č. 86/1950 Sb. 
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v době rozhodování již neplatného.“72 Autor rovněž zveřejňuje dojem JUDr. Richtera, 

že by k obnově procesu nemohlo dojít, kdyby nebylo obrodného procesu, který byl 

v lednu v republice nastartován.

8. května zveřejňuje LD stejně jako i RP prohlášení Pavla Baráka, syna bývalého 

ministra vnitra, přejaté z ČTK. Ze dne 30. května pochází další komentář 

P. Miňovského k případu. Redaktor zde popisuje dramatické okolnosti zatčení 

Vl. Jenyše a nalezení peněz na sekretariátu MV: „Ten den [...] se dostavil do úřední 

místnosti sekretáře náměstka předsedy vlády R. Baráka tehdejší president a první 

tajemník ÚV KSČ. [...] prohlásil, že Vl. Jenyše zatýká. Pak se nejistě obrátil na 

L. Štrougala s tím, zda vlastně má právo jej zatknout. Ministr odpověděl, že přesně neví, 

ale je přece hlavou státu, vrchním velitelem a prvním tajemníkem... Major Jenyš se 

v tom okamžiku ozval slovy:  Soudruhu presidente, to snad není možné! A. Novotný se 

na něho rozkřikl se slovy, že on (Jenyš) už není žádný soudruh, protože on (první 

tajemník) jej vylučuje ze strany. Krátce nato L. Procházka odvezl majora Jenyše bez 

řádně prokurátorem vystaveného zatykače do věznice v Ruzyni. Teprve dva dny po této 

události byl doručen i zatykač.“73 Redaktor popisuje další nezákonné postupy v případu 

R. Baráka a také vysvětluje pozadí celé kampaně proti němu. Mělo se jednat o boj 

o moc, o prevenci Novotného před ambiciózní povahou Baráka, který by jej mohl 

svrhnout.

12. července, v reakci na blížící se projednávání případu Baráka, přináší LD 

další komentář P. Miňovského, který čerpal především z prohlášení právního zástupce 

L. Schwarze. Miňovský popisuje zákulisí případu: „Proč vlastně došlo k procesu? Když 

na podzim v roce 1953 se ujal R. Barák ministerstva vnitra, začal se zajímat o 

nevyřešené ‚případy‘, kdy ve věznicích byli lidé, o nichž bylo vyšetřování ukončeno, ale 

nebyli předáni soudům. Šlo o velmi významné osobnosti – např. Marie Švermové, dr. 

Gustava Husáka atd. [...] Koncem roku 1954 vyslovil R. Barák i pochybnosti o procesu 

s tzv. spikleneckým centrem Rudolfa Slánského a spol.“74 Miňovský pak popisuje 

zákulisní boj: „Je tedy zřejmé, že Rudolf Barák se stal Antonínu Novotnému 

nepohodlným [...] Původně chtěl A. Novotný dostat Baráka před soud pro velezradu, 
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ovšem potom bylo přistoupeno k tomu, že Barák byl obžalován pro sabotáž a rozkrádání 

národního majetku.“75 Celý komentář je odrazem obhajoby R. Baráka a vyjadřuje jeho 

názory na dění v politice A. Novotného. Události jsou fakticky neprokazatelné.

O týden později je na stránkách LD přiblíženo samotné projednávání před 

Nejvyšším soudem. Z řeči právního zástupce Schwarze je vyňata pasáž o konspiračním 

jednání A. Novotného proti Barákovi: „Konfliktní situace s Novotným se stále více 

vyhrocovala, až v r. 1962 R. Barák mu v ostré diskuzi naznačil, že na nejbližším 

zasedání ÚV bude publikovat materiály. Novotný na to odpověděl, že nebude likvidován 

on, nýbrž že to bude Barák. A to se také stalo onou pověstnou zatýkací formulí, kterou 

pronesl president repuvliky a první tajemník ÚV KSČ [...]“76 Redaktor Hlinka dále 

popisuje řadu protiprávních kroků a nesrovnalostí v řízení proti Barákovi a Jenyšovi, 

které zpochybňují právnost rozsudku nad nimi. Další den rozvíjí informování 

o projednání úryvky z vyjádření R. Baráka v komentáři: „Chtěl být R. Barák českým 

králem?“77, ve kterém se mj. zmiňuje o kuiózním nařčení Baráka z plánování odcizení 

korunovačních klenotů, aby se mohl nechat korunovat na českého krále. Kombinace 

titulu komentáře a umístění samotné související informace na konci textu poukazuje na 

lehce bulvární přístup autora, který chce obsah ještě více skandalizovat.

Lidová demokracie se událostmi kolem případu Rudolfa Baráka nezabývala tak 

obšírně jako Rudé právo. Redaktoři se omezovali takřka jen na převyprávění obhajoby 

R. Baráka a jeho právního zástupce JUDr. Lva Schwarze. Na rozdíl od RP zde nedostali 

prostor k vyjádření oponenti Baráka, např. G. Husák nebo M. Švermová, ani nebyly 

využity jakékoli dokumenty, podporující Barákova tvrzení.
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6. Případ Rudolfa Baráka v Reportérovi

Zpravodajský týdeník Reportér byl založen vydavatelstvím Novinář v roce 1966.

V březnu 1968 se stal šéfredaktorem publicista a bývalý šéfredaktor Rudého práva ze 

třicátých let Stanislav Budín. Popularita Reportéra rostla a náklad překonal 100 000 

výtisků; v dalším zvyšování mu bránily i limity dané přídělem novinového papíru.

Reportér byl jedním z hnacích motorů liberalizace československých médií, poskytoval 

prostor reformním politikům a nebál se kritizovat pomalý proces politických a 

společenských změn (22. 3. 1968 například na titulní straně ironizoval snahu tajemníka 

sekretariátu ÚV KSČ Čestmíra Císaře o regulovaný vývoj periodik – Císařská vysoká 

škola ovládání uzdy...). V dubnu se zabýval otázkou Lidových milic a navrhoval jejich 

zrušení, v červenci kritizoval čs. misi při OSN.78

Krátce po vzniku nové legislativní úpravy cenzury v podobě tiskové zákona 

č. 127/1968 Sb. bylo vydávání Reportéra na několik týdnů zastaveno. Od ledna 1969 

byla v reakci na politický akt Jana Palacha a následnou medializaci znovu zavedena 

předběžná cenzura týdeníku Reportér. Po tzv. hokejových událostech proběhla 

i v Reportérovi personální čistka ve vedení a nakonec byl Reportér spolu s dalšími 

tituly, které se výrazně projevovaly při snahách o liberalizaci tisku během pražského 

jara, zrušen. Obnoven byl znovu až po sametové revoluci.79

6.1 Analýza

Týdeník Reportér se zabývá kauzou Rudolf Barák ve dvou rozsáhlých textech z června 

a července 1968.

Prvním textem je článek Boleslava Navrátila a Zdeňka Pejčocha, který vznikal 

v době, kdy ještě Rudolf Barák pobýval ve věznici. Autoři popisují neproniknutelnou 

síť státního aparátu, která jim bránila provést rozhovor s uvězněným Barákem: „První 

překážkou byl už příkaz náčelníkovi věznice: K tomuto trestanci, jako jedinému 

v republice, novináři nesmějí! [...] Zkusili jsme poslední možnost a zavolali členu 

předsednictva a tajemníkovi ÚV KSČ Drakomíru Kolderovi. Ten se podivil: [...] To 
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přece patří do pravomoci ministerstva vnitra.“80 Pak se pozastavují nad protiprávní 

izolací vězně i před inspekcí KNV, což hodnotí jako přežitek z dob politikaření.

Redaktoři Reportéra dále popisují na příkladu Baráka praxi kulminace 

politických funkcí: „Při reorganizaci vlády v roce 1953, kdy se sloučilo ministerstvo 

národní bezpečnosti s ministerstvem vnitra v gigantický úřad – nové ministerstvo vnitra 

– Rudolf Barák je jmenován jeho šéfem. [...] navíc získává dřívější funkci místopředsedy 

vlády, tentokrát s úkolem řídit několik dalších ministerstev, a nadále z§stává členem 

politbyra.“81 O praktikách, na kterých se podílel i R. Barák píší: „Bývalý pracovník 

ministerstva vnitra J. V. nám sdělil, že v roce 1951 [...] zprostředkoval mu jakýsi V. Z. 

[...] schůzku s R. Barákem v pražském Bellvederu. Tehdy Barák ukázal na aktovku, 

kterou měl při sobě, a řekl, že nese důležitý materiál pro soudružku Taussigovou, 

tehdejší předsedkyni komise stranické kontroly při ÚV KSČ. J. V. tenkrát Barákovi 

prozradil, že jedná neprozřetelně, protože Taussigová bude zatčena. Dokumenty se 

týkaly mj. osoby A. Novotného. Barák tedy místo Taussigové předal obsah aktovky 

Klementu Gottwaldovi a ten R. Baráka později na návrh sovětského poradce, jmenoval 

ministrem vnitra. Podle slov našeho informátora se pak R. Barák svému příteli nakonec 

‚odvděčil‘, na nátlak A. Novotného, zatykačem.“82

Následuje zasvěcení do vztahů Baráka a Novotného, popis jeho shromažďování 

kompromitujících materiálů a výhružky Novotného, že bude Barák popraven a jeho 

rodina zavřena, popis odvolávání Baráka z funkcí, zatčení a řízení proti němu.

Redaktoři pak – stejně jako deníky RP a LD – informují o stížnosti proti rozsudku 

nad R. Barákem, o přerušení jeho trestu a novém projednání jeho kauzy. Z několika 

odpovědí JUDr. Richtera z vojenské prokuratury vyplývá další postup ve věci a článek 

končí krátkým rozhovorem, který s Barákem mohli autoři konečně provést po tom, 

co byl propuštěn z vězení.

Druhým textem, který se případem Rudolfa Baráka zabývá, je článek Anny 

Tučkové v rubrice soudnictví. Autorka v něm popisuje napjaté vztahy uvnitř politické 

reprezentace a zákulisní boje o moc, které se v předchozích letech odehrávaly. Tlumočí 

Barákovi výroky o konspiračním prostředí, čistkách a zpolitizování procesů ze strany 

vedení KSČ, zároveň ale poukazuje i na jeho roli v této mašinerii: „I Rudolf Barák byl 

po mnoho let členem této smečky. Pravda, padl jí nakonec za oběť, odseděl si šest 
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trpkých let v tuhém vězeňském režimu, jemuž předtím jako ministr vnitra dával své 

placet. Dnes má právo mluvit, má i právo se hájit. Na Pankráci prohlásil, že je třeba 

hledat pravdu a že historiky v tomto směru čeká ještě velký kus práce. Nepochybně. 

Postihnout nitky složitého přediva, které se v minulých letech zauzlilo v procesech, ve 

věznění mnoha nevinných lidí, v celém režimu osobní moci, není snadné. Rudolf Barák 

to ví spíš než kdokoli jiný – jako náměstek předsedy vlády, jako ministr vnitra, jako člen 

politbyra. A to, že po šest let mohl jen přemýšlet o zradě těch, s nimiž po léta 

spolupracoval, o celém tom komplotu který byl zbuntován kvůli jeho diskreditaci, by 

nemělo vést k tomu, aby bylo zapomenuto mnohé, co bylo předtím.“83 Tučková zde 

vystihuje dvojí charakter Rudolfa Baráka, nejdřív v roli strůjce a poté oběti toho samého 

systému. Odhaluje jeho postoje ve vyšetřování Oty Šlinga a při odhalování dalších 

„spikleneckých“ skupin, což později popíral. „Byl jsem po roce 1954 jediným členem 

politbyra, kdo s procesy, s těmito procesy, neměl nic společného,“84 hájil se Barák před 

Nejvyšším soudem. Redaktorka polemizuje s tímto tvrzení a vyvozuje z působení 

Baráka ve vyšetřovací komisi a na ministerstvu vnitra, že do mnoha procesů musel být 

zapojený, a pokud je přímo nezosnoval, alespoň je toleroval a každopádně nebyl 

žádným bojovníkem za rehabilitace, jak se ve své obhajobě snažil tvrdit.

Články v Reportérovi shrnují vývoj obnoveného projednávání ve věci bývalého 

ministra Rudolfa Baráka, snaží se však o vlastní, neutrálnější hodnocení jeho úlohy 

a činů namísto tlumočení stanovisek jeho žalobců i obhájců. Snaží se vysledovat 

procesy, které probíhaly před zahájením společenské obrody i ty, které přetrvávají 

během ní, a dát je – a vůbec celý případ Baráka – do kontrastu s představou 

o spravedlivějším uspořádání.

                                               
83 TUČKOVÁ, Anna. Rudolf Barák a zákon smečky. Reportér. 31. 7. 1968, roč. 3, č. 31, s. 13.
84 Tamtéž, s. 13.
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7. Závěr

Předně lze říci, že první hypotéza, tedy že československá média během pražského jara 

podávala o kauze Rudolfa Baráka pravdivá, nezkreslená fakta, se v zásadě potvrdila. 

Co se týká obnoveného projednávání případu Rudolfa Baráka, všechna zkoumaná 

média informoval vzápětí po klíčových momentech o jejich průběhu – o podání stížnosti 

proti původnímu rozsudku nad Rudolfem Barákem i Vlastimilem Jenyšem, o jejich 

propuštění z vězení, o projednání před Nejvyšším soudem. Rehabilitační řízení byla 

v období pražského jara sledovaným tématem a mediální diskurz byl nakloněn jejich 

zevrubnému sledování i související kritice procesních nedostatků z dřívější éry.

Druhá hypotéza, kterou jsem si vytkl ke zkoumání, o rozdílné míře prezentace 

případu Rudolfa Baráka v různých periodicích, se potvrdila pouze částečně. Deník 

Lidová demokracie a především týdeník Reportér skutečně rozebíraly kauzu do větší 

hloubky. Komentáře Pavla Miňovského v Lidové demokracii a zvláště články Boleslava 

Navrátila, Zdeňka Pejčocha a Anny Tučkové v Reportérovi jsou rozsáhlejší a věnují 

okolnostem aféry více prostoru. Naopak Rudé právo informuje o případu mnohem 

častěji, avšak často pouze krátkými zprávami.

Pokud jde o rozmanitost zdrojů, ze kterých média čerpala své informace 

k případu Rudolfa Baráka, a vyvážený poměr příležitosti stran k vyjádření názoru, 

myslím si, že se tato hypotéza také potvrdila. Oba deníky i týdeník přejímají část zpráv 

z ČTK, část zpracovávají autorsky; informace pak pocházejí od zástupců prokuratury, 

od samotného Baráka nebo jeho obhájce i od některých osob, které se cítí jeho 

působením v politice poškozeni (Husák, Švermová), popřípadě z úřední dokumentace.

A konečně čtvrtá hypotéza, týkající se kritického postoje k justiční a politické 

praxi předešlé dekády, se také potvrdila, a to jak v obsahu textů, tak i v rétorice autorů. 

Pražské jaro znamenalo vyhranění se proti neduhům rigidního státního aparátu 

a politickým machinacím. Celý případ Barák byl pro novináře příležitostí, jak 

na negativní stránky praxe komunistické partaje a jejích činitelů poukázat.

Mezi jednotlivými periodiky se také daly vysledovat určité rozdíly. Zatímco 

přispěvatelé Reportéra spojovali krátké rozhovory s klíčovými aktéry případu Barák 

do úvahy a reportáže, redakce Rudého práva podnikala alespoň minimální snahu 

o investigativní postup a ověřování faktů a umožňovala konfrontaci výroků jednotlivých 

stran, Lidová demokracie se omezila takřka jen na tlumočení Rudolfa Baráka a jeho 

právního zástupce.
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Studium pramenů k této práci mi umožnilo nahlédnutí do proměňující se 

československé mediální sféry během pražského jara. Obsah i forma mediálních textů 

svědčí o progresivní liberalizaci, která se objevila na počátku roku 1968 a která sílila 

až do konce obrodného procesu. Je patrné, že autoři museli znovu hledat pozapomenuté 

postupy demokratických médií a zvláště v rané fázi tohoto vývoje mají mediální obsahy 

hybridní podobu na pomezí direktivního a svobodného zpravodajství.

Osobnost bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka a jeho úloha 

v politických funkcích zůstává dále předmětem spekulací, jeho mediální obraz, který 

vytvořila tištěná periodiky v průběhu pražského jara je však o něco ostřejší –

exemplární příklad ambiciózního kariéristy, který se stal obětí mocenských bojů 

politických elit a soukolí totalitního státního aparátu, který pomáhal udržovat v chodu.
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Summary

The aim of this thesis is to evaluate media image of Rudolf Barak‘s case 

in the media during the Prague Spring. This shall be demonstrated on media contents 

of three selected representative printed periodicals from this era – daily newspaper Rude 

pravo, Lidova demokracie and weekly Reporter – and their analysis and interpretation 

using qualitative research methods.

The Prague Spring is associated with the liberalization of society, politics 

and media sector. This work demonstrates freedom that the media took over in 1968, 

taking the media affair of Rudolf Barak as an example, describing his arrest, process, 

and a new investigation. In addition it provides some information on the actual 

circumstances of Rudolf Barak‘s career and the Prague Spring.

Finally, it evaluates hypotheses regarding the nature and extent of liberalization 

of Czechoslovak media – printed periodicals have actually changed during the Prague 

Spring, media have ceased to fulfill the role of propaganda of totalitarian power, they‘ve 

become critical and defined themselves against the current political practice, recovered 

democratic practices in journalism and tried to quickly, accurately and properly inform 

the public about the circumstances of the case of Rudolf Barak.
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