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Abstrakt:

Tématem bakalářské práce je reakce francouzského tisku na sovětskou 

okupaci Československa v roce 1968. Práce popisuje, na co se vybraná hlavní 

francouzská periodika v souvislosti s okupací nejvíce zaměřovala a jakým způsobem 

byla událost hodnocena. Zabývá se rovněž tím, zda tehdejší politická a společenská 

situace ve Francii, zejména květnové protesty v roce 1968, ovlivnila způsob, jakým 

tisk o okupaci referoval. Pramenný materiál zahrnuje tři celostátní deníky z různých 

částí názorového politického spektra: Le Figaro, Le Monde a L´Humanité z měsíců 

července a srpna roku 1968. Prvním závěrem práce je, že všechny troje noviny byly 

jednotné v odsouzení sovětského zásahu, jejich hodnocení bylo však rozdílné 

v dílčích aspektech ve shodě s jejich politickou orientací. Tisk se ztotožňoval 

s názory většiny československého obyvatelstva a duchem obrodného procesu

Pražského jara. Podobnost a srovnání mezi politickou situací ve Francii v roce 1968 

a sovětskou okupací Československa však nebyla novináři přímo zmiňována. I tak 

ale hrál vnitropolitický stav Francie nepřímo roli ve způsobu, jakým byla událost 

interpretována a jak velká pozornost jí byla věnována. Na stránkách tisku byla 

obšírně zmiňována nejen samotná intervence a situace v Československu, ale i 

zahraniční reakce na ni, neboť zásah Varšavské smlouvy byl vykládán především 

jako mezinárodní záležitost. Vedle výhradně československého kontextu dala 

okupace vzniknout mnoha úvahám o podstatě a budoucnosti komunistického hnutí a 

dalším vývoji sovětské politiky.

Klíčová slova:

Francie, okupace , Československo, 1968, tisk
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Abstract:

The subject of this bachelor thesis is the reaction to the Soviet occupation 

of Czechoslovakia in 1968 in the French press. It describes what the analyzed 

periodicals focused on the most and how the event was perceived.  It also 

describes how the political and social situation in France, especially the May 

1968 protests, shaped the way the press percieved the occupation. The source 

material consists of three nationwide newspapers that cover a wide range of 

political opinion: Le Figaro, Le Monde and L´Humanité from July to August 

1968. One conclusion is that all three periodicals were unanimous in rejecting 

the Soviet intervention, however, their opinions varied partially due to their 

different political orientation.  The press was identified with the Czech people 

and the reform process of the Prague Spring. However, the similarities and 

comparison between the situation in France in 1968 and the Soviet occupation of 

Czechoslovakia were not explicitly reflected upon by the journalists. Still, the 

inner political status of France implicitly played a role in the way the events 

were interpreted and how much attention it was given. The press has heavily 

covered not only the intervention itself and the situation in Czechoslovakia, but 

also foreign reactions to it, because the intervention of the Warsaw Treaty was 

regarded mainly as an international affair. Besides the Czechoslovakian context, 

the occupation also gave rise to many essays on the nature of the Communist 

movement and future development of the Soviet politics.

Keywords:

France, occupation, 1968, Czechoslovakia, press
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Resumé :

Le sujet de cette thèse de bachelor traite la réaction à l’occupation soviétique 

de la Tchécoslovaquie en 1968 dans la presse française. Elle décrit la manière les  

événements étaient vues dans les journaux analyses et sur quels aspects ils se 

focalisent d’avantage. Aussi elle décrit de quelle façon la situation politique et 

sociale en France, particulièrement les manifestations de mai 1968, ont influencé le 

traitement de l´occupation dans la presse. Le corps des sources consiste dans trois 

journaux nationaux, qui couvrent la plupart des opinions politiques: Le Figaro, Le 

Monde et L’Humanité du juillet à l’aout 1968. Malgré l’accord unanime sur la 

condamnation de l’invasion, les raisons du rejet de celle-ci variaient selon les 

opinions politiques différentes des quotidiens. La presse s´est identifié au peuple 

tchécoslovaque et au procès de reformation du Printemps de Prague. Pourtant les 

journalistes ne reflétaient et comparaissaient pas les similitudes entre la situation en 

France de 1968 et la Tchécoslovaquie occupé par les Soviets. Mais l´état de la 

politique intérieure en France a joué un rôle implicite dans l´interprétation des 

événements et l´attention qu´on a y payé. La presse ne couvrait pas seulement de 

manière intense l´intervention et la situation en Tchécoslovaquie, mais aussi les 

réactions internationales, car l´intervention du Pacte de Varsovie étaient perçue 

comme une affaire internationale. Hors du contexte spécifique tchécoslovaque 

l´invasion a donné lieu à des considérations générales sur la nature et l´avenir du 

communisme et de la politique soviétique.   

Mots clés:

France, la presse, occupation, 1968, réaction
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Seznam použitých zkratek:

ADN - Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (Východoněmecká tisková 

agentura)

AFP - Agence France Press (Francouzská tisková agentura)

AP -Associated Press (americká tisková agentura)

CFDT - Confédération Française Démocratique du Travail (Francouzská 

demokratická konfederace práce)

CFTC - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (Francouzská 

konfederace křesťanských pracujících)

ČSSR - Československá socialistická republika

ČTK - Československá tisková kancelář

FEN - Fédération de l'Education Nationale (Svaz národního vzdělávání)

KAN - Klub angažovaných nestraníků

KSČ - Komunistická strana Československa

ONU -L'Organisation des Nations unies (Organizace spojených národů)

OSN -Organizace spojených národů

OTAN- Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Severoatlantická aliance)

NATO - North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance)

NDR - Německá demokratická republika

PC - Parti Communiste, Komunistická strana

RDA- La République démocratique allemande (Německá demokratická republika)

SED - Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Sjednocená socialistická strana 

Německa

SNE - Syndicat National de l'edition, Národní odborový svaz vydavatelů)

SSSR- Svaz sovětských socialistických republik
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TASS - Телеграфное агентство Советского Союза, Tisková agentura Sovětského 

svazu

UNEF -Union Nationale des Étudiants de France, Národní svaz francouzských 

studentů

UPI- United press international (americká tisková agentura)

URSS- L’Union des républiques socialistes soviétiques (Svaz sovětských 

socialistických republik)

ÚV KSČ- Ústřední výbor Komunistické strany Československa

USA- United States of America, (Spojené státy americké)
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Úvod

Obecné vymezení:

Okupace Československa v roce 1968 armádami Varšavské smlouvy ukončila 

reformní a obrodný proces nazývaný „Pražské jaro“1 a odstartovala v zemi období 

normalizace. Intervence vzbudila zájem celého světa a rozpoutala vášnivou mediální 

kampaň jak ze strany států řadících se do socialistického bloku, tak států na opačné 

straně železné opony. Francie pod vedením generála De Gaulla patřila ke třetí 

skupině států, tedy těch, které se snažily zachovávat neutralitu v konfliktu dvou 

bloků. 

Za počátek Pražského jara je považováno prosincové plénum ÚV KSČ v roce 

1967, kde poprvé výrazně zazněla kritika prezidenta Antonína Novotného za

neodborné vedení. Později na lednovém zasedání v roce 1968 byl nahrazen ve funkci 

prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem. Cíle československého 

reformního procesu lze rozdělit do několika oblastí, jeho hlavní vymezení lze nalézt 

v takzvaném Akčním programu KSČ přijatém v dubu 1968. V politické a 

ekonomické oblasti se jedná o ustavení takzvaného socialismu s lidskou tváří, kdy 

mělo při zachování vedoucí úlohy komunistické strany dojít k celkovému uvolnění a 

demokratizaci režimu, snížení vlivu SSSR na politické směřování země, větší roli 

samosprávy a vytvoření zájmových organizací, např. Klubu angažovaných 

nestraníků. Ekonomická reforma připravovaná odborníky soustředěnými okolo Oty 

Šika, spočívala v zavedení některých tržních principů do socialistického 

hospodářství, například platové motivace zaměstnanců, vytvoření dělnických rad a 

větší otevřenost západním trhům. V otázce národnostní řešící problém soužití Čechů 

a Slováků vyústilo Pražské jaro ve vytvoření federace, tedy jednoho z mála výsledků 

reformního procesu, který přetrval i v následujícím období. Dále probíhala kulturní a 

vzdělanostní obroda, jejíž počátky lze vysledovat dlouho před započetím vlastních 

                                               

1 Tomuto označení vzniklému v zahraničních médiích se vytýká, že pojmenovává obrodný proces 

pouze podle hlavního města Československa, ačkoliv se odehrával po celé republice a opomíjí 

slovenskou otázku, kdy jedním z témat tehdejší diskuze byl i slovenský patriotismus a česko-

slovenské vyrovnání. Dále je termínu vytýkáno, že reformní proces v Československu byl z hlediska 

časového dlouhodobější než jen jaro 1968. Osobně se mi ale termín Pražské jaro nejeví jako 

nevyhovující, neboť se dle mého jedná pouze o určitou zkratku, kterou si čtenář, pokud byl se situací 

obeznámen, dokázal interpretovat. 
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politických změn v zemi a která znamenala zrušení cenzury, spravedlivý přístup ke 

vzdělání či svobodnou volbu akademických funkcionářů. 

Sovětský svaz se v reakci na probíhající reformní proces nejprve snažil 

stabilizovat situaci v socialistickém bloku a posílit svou mocenskou převahu. Když 

ani po dlouhodobých jednáních a snaze o méně násilné řešení neuspěl, vtrhly do 

Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968 armády Varšavské smlouvy a úspěšně 

obsadily celé území státu. Ačkoliv byla intervence z vojenského hlediska velice 

úspěšná, představovala z pohledu mezinárodní pověsti pro Sovětský svaz

jednoznačný neúspěch. I když se faktické vztahy s ostatními zeměmi nijak zásadně 

nezměnily

(s výjimkou Albánie, která v návaznosti na intervenci vystoupila z Varšavské 

smlouvy), reputace intervenujících států a mezinárodní komunistické hnutí utrpěly 

velkou ránu. Principy uvažování Sovětského svazu formulované takzvanou

Brežněvovou doktrínou, ospravedlňující porušení suverenity jednoho státu 

odůvodněním, že zájem celého bloku převažuje, vzbudily ve světě ostře odmítavou 

reakci.2

Francouzský tisk prezentoval okupaci Československa jako hlavní téma

krátce poté, co byly jeho stránky zahlceny revolučními událostmi v samotné Francii

v květnu 1968. Studentské nepokoje, jež začaly na univerzitě v Nanterre, které 

usilovaly o reformu vzdělání, se tehdy rozšířily v celospolečenský protest, požadující 

omezení technokratizace společnosti, uvolnění konzervativní politiky a sociální 

požadavky na zvýšení mezd a omezení nezaměstnanosti.3 Protesty svou povahou 

antikapitalistické a propagující často i radikální levicovou politiku, které se v této 

době rozšířily po Západní Evropě ale i ve světě
4
, stály v jisté ideologické opozici 

proti tomu, co se odehrávalo ve Východní Evropě v Československu. Zde se 

politická reprezentace při zachování vedoucí úlohy komunistické strany pokoušela 

                                               

2 Švankmajer, Milan et al. Dějiny Ruska. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové 

noviny, 1999. 558 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-183-2, s- 382-340.

3 Ferro, Marc a Lenderová, Milena. Dějiny Francie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové 

noviny, 2006. 692 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-888-8, s. 357-363.

4 Gilcher-Holtey, Ingrid. Hnutí '68 na Západě: studentské bouře v USA a západní Evropě. Vyd. 1. 

Praha: Vyšehrad, 2004. 143 s. Moderní dějiny; sv. 5. ISBN 80-7021-698-0.
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o uvolnění socialistického režimu, zavedení některých tržních principů do 

socialistického hospodářství, zrušení cenzury, zavedení platové motivace 

zaměstnanců, větší otevřenost k Západu, ale i kulturní obrodu, tedy v jistém smyslu 

příklon k některým principům systému, proti kterému se na druhé straně železné 

opony protestovalo. 

Obě hnutí, československé a francouzské, ale měla více společného, než 

rozdílného ve snaze o osvobození člověka od diktátu zavedených struktur a celkovou 

obnovu společenského i občanského politického života. Stejně jako 

v Československu, kde po okupaci započalo dvacetileté období upevňování režimu 

v podobě normalizace, i ve Francii se po proběhnuvších nepokojích vrátil stav 

vesměs k původním pořádkům. Ve volbách zvítězili konzervativci následovaní 

komunisty. Některým požadavkům, jako například zvýšení mezd či rozdělení 

univerzit, bylo vyhověno, ale původní styl politiky zůstal zachován. Někteří studenti, 

dříve protestující proti establishmentu, se do jeho řad po ukončení studií sami

zařadili. Otázkou, související s promítnutím okupace ve francouzském tisku tedy je, 

nakolik měla aktuální situace ve Francii vliv na celkové hodnocení sovětské 

intervence do Československa.

Význam události 

Okupace Československa je komplexním problémem, jež až do dnešních dnů 

dává vzniknout mnoha polemikám a otázkám a představuje referenční rámec pro 

další historické události a vědní obory. 

První otázku nastoluje zásah v rovině mezinárodně právní, ohledně možnosti 

vojenského opatření proti suverénnímu, navíc spojeneckému státu. Ukázalo se, že 

jednotlivé státy v sovětském bloku nejsou rovnoprávnými partnery, pokud je možno 

vést proti jednomu z nich ozbrojenou intervenci bez jeho vědomí. Další otázka je 

ekonomická-politická. Byly reformní snahy Pražského jara reálné? Došlo by k jejich 

naplnění nebýt vnějšího zásahu? Otázka, na kterou neexistuje odpověď - k ideji 

kombinace občanských svobod a jistot garantovaných socialistickým ekonomickým 

zřízením se Československo již nevrací a to ani po sametové revoluci. To, kam 

a jakým způsobem bude sovětský blok nadále směřovat, je dalším tématem debat, 

které se po 21. srpnu rozvinou. Stane se tato politika pro Sovětský svaz standardem? 

Jak se bude vyvíjet situace v Československu? Jaký vliv bude mít událost na 

mezinárodní vztahy a mezinárodní komunistické hnutí? 
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Hodnocení Pražského jara bývá v současnosti spíše skeptické, například 

Ludvík Vaculík se po čtyřiceti letech vyjádřil takto: „Pozoruji letos to, co před deseti 

lety k výročí našeho Pražského jara, že v zahraničí se mu věnuje větší pozornost než 

u nás. A pochopil jsem od té doby, proč: protože ty události měly pro okolní Evropu 

snad větší význam než pro nás. Jako definitivní poučení o povaze komunistických 

režimů. A to bylo možná cennější, než kdyby Rusové zůstali sedět doma a u nás by se 

jaksi pokusně, s výsledkem kdoví jakým, uskutečňovalo to, čemu se říkalo 

„socialismus s lidskou tváří“.5 Zajímavý je i názor filosofa Slavoje Žižka, který 

dokonce tvrdí: „Mám takovou cynickou teorii, která se některým mým přátelům 

nelíbí: tvrdím, že sovětská intervence v roce 1968 nejspíš zachránila Pražské jaro. 

Představte si, že by Sovětský svaz nezasáhl. V takovém případě by se sice možná 

zrodilo cosi nového, ale jsem v tomto ohledu skeptický. Podle mého by se 

Československo stalo prostě jen další západní zemí, nebo by komunistická strana 

v určitém okamžiku musela říct, že už vše zašlo příliš daleko a je načase 

s experimentem skončit. Možná by se z Československa stalo cosi jako druhá 

Jugoslávie, země sice trochu otevřenější, ale přesto země, v níž všichni věděli, kdo je 

šéf. Nicméně, Sovětský svaz zasáhl a umožnil tak utopii přežít. Lidé si pak mohli 

říkat: „Ó bože, jaký krásný a kreativní socialismus jsme tu mohli mít!“6

I po více jak čtyřiceti letech tak událost zůstává živým tématem, sloužícím

jako předmět společenské i politické diskuze. Potřebu vyjádřit se k tomuto tématu 

cítí mnohé významné osobnosti i zájmová hnutí. Okupace je uváděna jako příklad 

jak agresivity komunistického režimu, tak negativních důsledků politiky dvou bloků. 

Není ani výjimkou, že je její obraz zneužíván k prosazení partikulárních zájmů. Vliv 

okupace je patrný i na dalším vývoji mezinárodního komunistického hnutí, které 

intervencí států Varšavské smlouvy dostalo tvrdý úder, z něhož se již nikdy zcela 

nevzpamatovalo. Československý obrodný proces totiž vzbudil sympatie i mezi 

západními komunistickými stranami, které následně vojenský zásah SSSR a jeho 

spojenců odsoudily. Okupací byly poznamenány i události související s rozpadem

sovětského impéria a koncem komunistických režimů ve východní Evropě. SSSR se 

rozhodl neintervenovat v Polsku, poté, co zde započne reformní hnutí Solidarity, aby 

                                               

5 Vaculík, Ludvík: Vzpomínka po čtyřiceti letech. In: Srpen 1968. Čtyřicet let poté. Sborník textů. 

Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 2008, 17.-18. strana

6 Literární noviny, 24. 11. 2011, Tereza Spencrová-rozhovor, Slavoj Žižek: Za Husáka jste byli 

šťastní, ročník 22, 1. strana  
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se vyhnul podobným důsledkům, jako v případě Pražského jara. Po Sametové 

revoluci v Československu v roce 1989 značná část obyvatelstva očekávala návrat 

k myšlenkám obrodného procesu a Alexandr Dubček se stal jedním z hlavních 

kandidátů na prezidentský úřad. Další vývoj dějin však nechal zvítězit jiné zájmové

a názorové proudy.

Tematické členění

Ve své práci se pokouším nalézt odpověď na otázku, jaká tématika související 

s okupací Československa zajímala francouzský tisk nejvíce, jaký byl způsob 

hodnocení události v článcích a komentářích a nakolik se v hodnocení lišila 

jednotlivá média.

Tematicky je práce členěna do čtyř částí. V první podávám krátký popis 

zkoumaných pramenů, tedy deníků Le Figaro, L´Humanité a Le Monde a právní 

úpravy médií ve Francii v 60. letech. V této souvislosti uvádím rovněž přehled 

základních zdrojů, ze kterých noviny čerpaly informace o okupaci Československa, 

a redaktorů, kteří o ní nejčastěji referovali. 

Druhá část se zaměřuje na zmapování postoje francouzského tisku k situaci 

v Československu v týdnech před okupací, tedy zejména koncem července 

a začátkem srpna 1968. Mým zájmem bylo zjistit, jakým způsobem byl hodnocen 

jednak politický vývoj a reformní proces v Československu a rovněž i to, nakolik 

byla pozornost věnována postojům sovětské strany a ostatních konzervativních členů 

sovětského bloku. Dalším významným momentem daného období byla i poměrně 

častá vojenská cvičení, pořádaná na území Československa. Otázka je, nakolik 

francouzský tisk považoval tato cvičení, ale i některé schůzky, návštěvy, či jen 

tisková vyjádření a dopisy ze strany představitelů budoucích intervenujících států, za 

možnou hrozbu vojenského řešení situace, případně jak tyto faktory hodnotil. 

Stěžejní třetí část pojednává o jednotlivých aspektech reakce na okupaci 

Československa v roce 1968, tedy čeho si novináři v okupovaném Československu 

a na zahraniční odezvě dané události nejvíce všímali, jak byla hodnocena vyjádření 

představitelů SSSR a ostatních intervenujících států Varšavské smlouvy a také, jaké 

v té době existovaly předpovědi jak dlouhodobějšího vývoje samotného 

Československa, tak dalšího chování SSSR. Dále se tato část věnuje bezprostřední 

reakci na okupaci Československa na stránkách francouzských periodik. 

Dlouhodobější vývoj země byl sledován již několik týdnů před okupací, ale i tak 

bylo vyústění vzájemných třenic mezi Československem a ostatními členy Varšavské 
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smlouvy pro mnohé překvapením. Věnuji se také popisu reakce na okupaci ze strany 

vládních a politických představitelů Francie, intelektuálů či společenských hnutí.

Nakonec se zajímám o to, nakolik měl předchozí vývoj ve Francii a jeho důsledky

vliv na hodnocení československých událostí.

V poslední čtvrté kapitole se samostatně zabývám rozdíly ve způsobu 

hodnocení jednotlivými periodiky. Předchozí kapitoly se soustřeďují spíše na reakci 

francouzského tisku jako celku, i když některé zmínky o rozdílech v hodnocení 

jednotlivými deníky jsou nevyhnutelné. Čtvrtá kapitola se zaměřuje výlučně na tyto 

rozdíly. Hodnotí, do jaké míry ovlivňovalo zaměření média celkové vyznění zprávy, 

které aspekty průběhu okupace vyvolaly největší kontroverze mezi jednotlivými 

deníky, projevující se v jejich odlišném posouzení a kde se naopak jinak rozdílně 

laděné noviny shodují. V této kapitole se zmiňuji rovněž o faktografické správnosti 

zpráv podávaných francouzským tiskem.  

Prameny:

Podklady k práci jsem čerpala zejména ze stránek dobového tisku, deníků Le 

Figaro, L´Humanité a Le Monde z měsíců července a srpna 1968. Dalšími 

primárními prameny, které jsem použila, byly některé zásadní dokumenty často 

zmiňované ve francouzském tisku, jako například „2000 slov“ Ludvíka Vaculíka, či 

prohlášení předsednictva ÚV KSČ z 21. srpna 1968, vysílaném v noci z 20. na 

21. srpna 1968 v rozhlasovém vysílání. Dále jsem čerpala z literatury zaměřené 

jednak na sovětskou okupaci Československa a na francouzský tisk této doby, 

zejména „L´Histoire générale de la presse francaise“
7,

na politickou a společenskou 

situaci ve Franci v 60. letech a na studentská hnutí odehrávající se i jinde ve světě, 

například „Hnutí '68 na Západě: studentské bouře v USA a západní Evropě“8. 

Srovnávacích studií o situaci v Československu a ve Francii není mnoho, ale 

například článek Jacquese Rupnika „Les deux Printemps de 1968“9 a „Lecture 

hétérodoxe du Printemps de Prague et du mai parisien“od Nathanaëla Bupre Le 

                                               

7 Bellanger, Claude, ed. al. Histoire générale de la presse française. Paris: Presses Universitaires de 

France, [1969]-1975. 5 sv.

8 Gilcher-Holtey, Ingrid. Hnutí '68 na Západě: studentské bouře v USA a západní Evropě. Vyd. 1. 

Praha: Vyšehrad, 2004. 143 s. Moderní dějiny; sv. 5. ISBN 80-7021-698-0.

9 Rupnik, Jacques, Les deus printemps de 1968, In: Etudes, T. 408 n° 5, 2008, mai, p. 585-592.
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Tour 10 v tomto směru některé informace přinesly. Konečně jsem pro lepší pochopení 

fungování tisku použila i literaturu sociologického či právního zaměření, jako 

například Úvod do teorie masové komunikace Denise McQuaila11. 

                                               
10 Bupre Le Tour, Nathanaël, Lecture hétérodoxe du Printemps de Prague et du mai parisien, Tirés à 

part et autres articles, n°, 2008, 7. Strana.

11 McQuail, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 

639 s. ISBN 978-80-7367-574-5.
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1. Francouzský tisk v roce 1968

1.1. Zkoumané prameny

Množství periodik vycházejících ve Francii v 60. letech je značné, ať už se 

jedná o celostátní deníky, či regionální tiskoviny.12 Ve snaze postihnout co největší 

oblast čtenářského spektra jsem si ke své práci vybrala jako zdroj tři celostátní 

deníky, jejichž rozdílnost spočívá zejména v politické a společenské orientaci a tedy 

i v rozdílné čtenářské základně.: pravicový Le Figaro, středo-pravý Le Monde

a komunistický L´Humanité. Jednotlivá periodika se liší kromě politického zaměření 

rovněž rozsahem, nákladem, způsobem zpracování, oblastmi distribuce, ale i cenou.

1.1.2. Le Figuro

Nejstarším z těchto tří deníků je Le Figuro, který začal vycházet již v roce 

1826, nejprve jako časopis, později, od roku 1866 pod vedením šéfredaktora 

Hyppolite de Villemessanta, jako deník. Jméno Le Figaro je převzato ze hry Pierra-

Augustina de Beaumarchais Figarova svatba, z níž používá jako motto repliku „Bez 

svobody kritizovat není pravé chvály“. Z nejprve společenského časopisu se Le 

Figaro transformoval do politicko-kritických novin pravicově liberálního zaměření 

vycházejících s podtitulem „literární a politické noviny“.13 Od počátku zdůrazňoval 

svoji nestranickost a vymezoval se proti komunistickému hnutí.

V roce 1968 vycházelo ve Francii denně 424 200 výtisků, redakce deníku 

zaměstnávala 260 redaktorů a zároveň si platila externí přispěvatele. Průměrný výtisk 

měl 25 stránek, na kterých najdeme běžná témata jako domácí a zahraniční zprávy, 

reportáže, zápisník, politika, společnost, právo, vzdělání, hospodářství, finance, věda, 

technika, životní prostředí, zemědělství, náboženství, nákupy, sport, kariéra, televizní 

program. Jednou týdně vycházela příloha Hospodářství-finance, dále příloha kulturní 

a týdenní televizní program.14   

                                               
12 Derieux, Emmanuel a Texier, Jean C. La presse quotidienne française. Paris: Colin, 1974. 

311. strana

13 « Journal littéraire et politique ».

14 Derieux, Emmanuel a Texier, Jean C. La presse quotidienne française. Paris: Colin, 1974. 311.s. 

57. strana
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1.1.2. L´Humanité

Na opačné straně politického názorového spektra nalezneme deník 

L´Humanité, vycházející s podtitulem „Ústřední orgán Komunistické strany 

Francie“15. Stavěl se do opozice proti pravicovým médiím a odlišoval se od 

ostatních svou otevřenou spojitostí s konkrétní politickou stranou. Začal vycházet 

v roce 1904, nejprve s podtitulem „Socialistické noviny“16 a radikalizoval se v roce 

1923, kdy se začal hlásit ke Komunistické straně. Název L´Humanité byl hned 

v úvodním čísle odůvodněn jako „výsledek snahy nastolit sociální spravedlnost, 

která jediná může vést ke vzniku humanity.“17 V 60. letech se zaměřoval na méně 

solventní čtenáře a snažil se získat masové publikum, neboť dosavadní snaha vytvořit 

intelektuální levicové noviny nebyla úspěšná. Rétorika článků byla spíše jednodušší, 

zaměřující se více na dělníky, než na levicové intelektuály.  Finanční podporu 

získával na rozdíl od ostatních médií těžících kromě příjmů z prodeje i z inzerce, také 

z finanční podpory a příspěvků Komunistické strany. Inzerce nehrála vzhledem 

k zaměření média v jeho financování zásadní roli. 

V roce 1967 vycházel L´Humanité v nákladu 216 950 výtisků, jeho čtenářská 

obec pocházela z více než v 50 % z pařížského regionu. Průměrně se jednalo ze dvou 

třetin o muže a z jedné třetiny o ženy. Velkou popularitu měl mezi mladými lidmi do 

24 let, kteří představovali až čtvrtinu jeho čtenářů. Sociální základna se skládala 

převážně z dělnických vrstev, částečně střední třídy. Podle údajů z roku 1972 dosáhla

43 % čtenářů pouze základního vzdělání a 23 % mělo střední odborné vzdělání.18

L´Humanité obvykle vycházel na dvanácti stranách a kromě nedělního L´Humanité 

Dimanche neměl žádné další přílohy. Denní události byly kromě titulní strany dále 

rozvedeny na 2 stranách událostí ze světa, následovaly politické 

a společenské zprávy, kultura, sport, nákupy, televizní program, ale i obecné 

informace a reklama. V roce 1968 byl ředitelem L´Humanité Étienne Fajon, poslanec 

za Komunistickou stranu Francie a šéfredaktorem René Andrieu. Redakce čítala asi 

                                               

15 « Organe central du Parti Communiste Français »

16 « Journal socialiste » 

17 « Le sublime effort du prolétariat international, c´est de réconcilier tous des peuples par 

l´universelle justice social. Alors, vraiment, mais seulement alors, il y aura une humanité. » 

18 Etienne Fajon, Derieux, Emmanuel a Texier, Jean C. La presse quotidienne française. Paris: Colin, 

1974. 311, 92. strana
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100 stálých redaktorů a dále několik set příležitostných přispěvatelů, mezi kterými 

byli i lidé dělnických, či zemědělských profesí. Deník měl rovněž své stále 

zpravodaje v zemích socialistického východního bloku a v Severním Vietnamu.

1.1.3. Le Monde

Nejmladším ze zkoumaných pramenů je Le Monde, jehož první číslo vyšlo

19. prosince 1944. Šlo však pouze o pokračovatele starších novin Temps, jež zanikly 

během druhé světové války, a jehož redaktoři přešli do nově vzniklého periodika. Od 

počátku byl Le Monde podporován generálem de Gaullem, který si přál, aby vznikl 

nový celostátní deník stojící na straně francouzského protinacistického odboje 

a později na straně obnovené francouzské suverenity. Politické zaměření periodika 

by se dalo charakterizovat jako středové až mírně pravicové.

Le Monde kromě deníku přinášel také dvě měsíční přílohy: Le Monde des 

philatélistes a Le Monde diplomatique. V roce 1968 měl v průměru 469 289 čtenářů 

denně. Čtenářská základna Le Monde se skládala rovnoměrně z mužů a žen, spíše 

mladších, tři čtvrtiny z nich byli mladší 50 let a takřka polovina s vysokoškolským 

vzděláním. Co se sociálního postavení týče, jednalo se o bohatší vrstvu obyvatel 

a studenty. Polovina žila v hlavním městě, další čtvrtina v ostatních velkých městech 

a čtvrtina na venkově. Jde tak o deník, jehož distribuce byla ze všech zkoumaných 

periodik nejvíce rozprostřena po celém území Francie, ale i ve světě. V roce 1968 

měl Le Monde v průměru 26 stran a prodával se za 50 centů. V roce 1969 

zaměstnával 818 pracovníků: novináře, úředníky a tiskaře. Noviny měly zahraniční 

dopisovatele z celého světa: Spojených států, Sovětského svazu či Japonska. Na jeho 

stránky často přispívaly osobnosti veřejného života či významní literáti. Tradiční 

rubrikou Le Monde byla zpráva dne („bulletin du jour“) a zpráva z ciziny („bulletin 

de l´étranger“), které vycházely nepodepsané a nahrazovaly úvodník. Prostor byl

vyhrazen rovněž reklamě, nejčastěji na knihy, nebo luxusní zboží. Další čtyři nebo 

pět stránek bylo určeno pro zahraniční zpravodajství. Díky tomuto soustředění na 

světové události se Le Monde stal mezinárodně známým a čteným. Další dvě tři 

stránky byly věnovány domácím událostem, v zásadě pouze těm nejpodstatnějším. 

Ostatními rubrikami bylo vzdělání, náboženství, spravedlnost, společnost, obrana, 

ekonomie či televizní program a předpověď počasí. Pravidelně rovněž vycházely 

rovněž týdenní přílohy. Na poslední stránce nalezl čtenář nejnovější zprávy, které se 

již redakce nestihla podrobněji zpracovat. 



21

1.2. Právní regulace francouzského tisku v roce 1968

V mediálním světě se střetávalo množství vlivů z rozličných částí 

společenské sféry. Ať už šlo o zájmy jednotlivých politických uskupení či obchodní 

zájem novinových vydavatelství na zvýšení prodeje, bylo třeba vytvořit rámec pro 

zajištění minimální úrovně objektivity a svobody projevu. Úprava existující ve 

Francii v podobě ústavních zákonů ale i nepsaných pravidel, měla zajistit omezení 

vlivu partikulárních zájmů na celkové dikci novinového textu. V 60. letech byla tato 

úprava zajištěna spíše teoreticky na ústavní úrovni a dále prostřednictvím 

nezávazných pravidel. Mediální zákony či závazná pravidla pro novinářskou etiku 

v této době ještě neexistovala.  

Preambule Ústavy V. republiky odkazuje na Deklaraci práv člověka a občana

z roku 1789, která v článku 11 zaručuje svobodu vyjadřování a tisku, a na preambuli 

Ústavy z roku 1946, která deklarovala politická, ekonomická a kulturní práva. 

Svobodu projevu bylo možno omezit pouze ve výjimečných případech, jako je stav 

ohrožení státu, válečný stav či ohrožení svrchovanosti. Stát mohl do svobody tisku 

zasáhnout rovněž v případě, že by hrozilo vyzrazení státního tajemství.19 Zároveň 

mohla být zavedena cenzura v případě nutnosti („en l´état d´urgence“), jak se to 

stalo například v případě války v Alžírsku. V případě zásahu do práva na soukromí 

mohl soudce rovněž omezit svobodu tisku, případně ustanovit kontrolu.20

Nejzávažnější případy zneužití svobody projevu jsou řešeny prostřednictvím 

trestního práva, zejména v případě neoprávněného užití výroku, či obrazu 

jednotlivce, případně jejich dezinterpretace. Profesní etika novináře („la deontologie 

professionnelle“) formulovala nezávazná pravidla novinářské práce, jejíž součástí je 

serióznost, nezávislost, pravdivost informací, boj proti nespravedlnosti, respekt 

k právům. Pokus o vytvoření zákona týkajícího se profesní etiky novináře nebyl 

v této době úspěšný, soupis tedy působil hlavně silou své přesvědčivosti a rovněž 

zájmem jednotlivých novin na zachování dobrého jména.

Novinová vydavatelství byla spravována jako výdělečné obchodní 

společnosti, jednající v zásadě podle potřeb trhu. Oproti ostatním obchodním 

společnostem měly některá specifika, jako jiná výše základního kapitálu a složitější 

způsob odvolání ředitele vydavatelství. Vedle samotné vydavatelské společnosti 

                                               

19 podle článku 702 Code civil français

20 Článek 9 Code civil français
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často existovala i společnost redaktorů, která sdružovala redaktory dané tiskoviny 

a prostřednictvím které mohli ovlivňovat důležitá rozhodnutí, zajišťovat nezávislost 

a také diskutovat platové podmínky. Společnosti redaktorů disponovaly částí 

kapitálu, jež umožňoval blokovat nežádoucí rozhodnutí. Redaktoři byli buď stálými 

zaměstnanci vydavatelství, placení od hodiny, nebo dopisovatelé („pigiste“), kteří 

byli ohodnoceni podle množství příspěvků. 

1.3. Zdroje informací

Informace o okupaci Československa v roce 1968 čerpaly deníky přímo od 

místních zpravodajů, z informací ČTK, sovětské tiskové agentury TASS a ostatních 

tiskových agentur jako Reuters, či UPI, AP, AFP21, Rádia Praha, Rádia Plzeň, 

z československého tisku: Rudého práva, odborových novin Práce, nebo sovětského 

tisku: Rudá hvězda, Izvěstija, a nejcitovanějšího zdroje - sovětské Pravdy. Dále tisk 

čerpal z veřejných deklarací Komunistické strany či tiskových zpráv vydávaných po 

jednotlivých konferencích či setkáních. Zejména v době před intervencí, kdy ještě 

většina novin neměla na území Československa vlastního zpravodaje, byly informace 

přebírány převážně z českých a sovětských zdrojů. Situace se změnila vstupem 

vojsk, kdy jednotlivá periodika vyslala na místo své redaktory. Některé informace 

byly přejímány i z periodik jiných zemí východního bloku například polské Trybuny 

ludu, východoněmeckého Neues Deutschland, bulharského Otechestveni front, 

jugoslávského Komunist, či maďarského Nepszabadsag. Bylo čerpáno i z tisku 

ostatních zemí, například Times, Guardian, Financial Times, Die Welt, Franfurkten 

Algemeine Zeitung, Sueddeutsche Zeitung, Il Popolo, New York Times, New York 

Daily News. Někdy nebyl zdroj zprávy jmenován a byl označen pouze jako „jistý 

zdroj“.22

Francouzský tisk si všímal rovněž srovnání stanovisek sovětských 

a československých médií, jež hodnotila situaci během července a srpna, ale zejména 

po okupaci značně rozdílně. Například Le Figaro na svých stránkách publikuje 

hodnocení československého Rudého práva ve chvíli odchodu sovětských vojsk 

13. července 1968 z vojenského cvičení, kdy deník apeloval na důvěru mezi 

socialistickými státy, ale zároveň s jistou rozpačitostí zmiňoval, že vojenské cvičení 

                                               

21 United press international a Associated Press- americké tiskové agentury, Agence France-Press-

Francouzská tisková agentura

22 « De source sur », Le maréchal Tito se rendrait à Prague, Le Monde 18. Červenec 1968, 

1. strana
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trvalo příliš dlouho. Srovnává toto hodnocení s popisem stejné situace 

prostřednictvím sovětské Rudé hvězdy. Sovětský deník hovořil bojovnou a agresivní 

rétorikou a vyvracel, že by měl SSSR kdy snahu kontrolovat ostatní státy

socialistického bloku.: „Tento přístup (pozn. Odchod sovětských vojsk) je studenou 

sprchou pro nepřátele socialismu, pro ty kdo se snaží podlomit naši posvátnou 

alianci, alianci boje.“23

Ani jeden z deníků neměl v Československu před okupací svého stálého 

zpravodaje, články a reportáže často zpracovával zpravodaj píšící z Rakouska. Po 

proběhnuvší intervenci poslaly deníky na místo své redaktory, aby mapovali situaci 

zblízka. Pro Le Monde psala během okupace Československa Isabelle Vichniac 

a Michel Tatu, pro Le Figaro Réginald Peck, Jean Guillemé Brulon a Max Clos 

a Jean Guillemé Brulon24- korespondující z rakouských hranic, a pro L´Humanité

Max Léon. Informace ostatních zemí psal pro Le Figaro Robert Lacontre a Roger 

Massip z Moskvy, Léo Sauvage ze Spojených států, pro Le Monde Paul Yankovitch 

z Jugoslávie, Bernard Margueritte z Polska, Alain Clément a Philippe Ben 

ze Spojených států a Roland Delcour ze Západního Německa. Zprávy o francouzské 

reakci a komentáře k události přinášel pro Le Figaro Jean Griot, M. Chaban-Delmas, 

André Francois Poncet, pro Le Monde André Fontaine, Jean Beachler, Alexander 

Warsz a André Laurens a Pierre Kende. L´Humanité většinou jméno autora 

neuvádělo, pouze u externích přispěvatelů.

                                               

23 « Cet accueil est une douche froide pour les ennemis du socialisme, pour ceux qui essayent de 

miner notre alliance sacrée, notre alliance de combat. », Le Figaro, 13.-14. Červenec 1968, 3. strana

24 Který publikuje pouze v červenci roku 1968.
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2. Reflexe československé situace v týdnech před okupací

Již delší dobu před vojenskou okupací byla v novinách značná frekvence 

článků týkajících se socialistického Československa. Tematikou příspěvků byl

jednak samotný obrodný proces, politický vývoj na nejvyšších postech stranického 

vedení, zahraniční návštěvy a mezinárodní konference konané v souvislosti 

s Československem, postoj Moskvy a ostatních států Varšavské smlouvy k reformám

a rovněž vojenská cvičení uskutečňovaná během měsíců před okupací. 

2.1. Dlouhodobější popis vývoje v Československu

Československo zaměstnávalo francouzská média již delší dobou před 

21. srpnem 1968. Otázka, proč politický a společenský vývoj v malé zemi stojící 

spíše mimo světové dění zajímal čtenáře francouzského tisku natolik, že byli ochotní 

číst každý den nové zprávy o konferencích či vojenských cvičeních konaných 

v souvislosti s touto zemí, lze vysvětlit zejména vztahem vývoje v Československu

k Sovětskému svazu, jehož mocenské působení bylo klíčové pro celý svět. 

Zkušenosti z Maďarska roku 1956 nabízely otázku, nakolik se bude podobný scénář 

opakovat i tentokrát a jak se SSSR a jeho spojenci nakonec zachovají. 

Jako zdroj popisu situace v Československu byla používána československá 

média, například Mladá fronta, Zemědělské noviny, Večerní Praha či deník Práce, 

ale i sovětské deníky, zejména Pravda. Někdy byl ukázán jejich vzájemný 

ideologický boj: „Práce, (…), si stěžuje v komentáři k článku v Pravdě, že sovětská 

populace zná špatně pravý stav situace v Československu.“25, jak referuje Le Monde.

Bylo zmiňováno, že obecně si československé noviny nejvíce stěžují na nepochopení 

a na negativní postoj ostatních členů Varšavské smlouvy: „Přes všechno ujišťování, 

(…) a naše nejlepší úmysly je chování našich přátel extrémně chladné, negativní 

a nevysvětlitelné.“26 Noviny neměly v Československu stálé zpravodaje a tak jsou 

dalšími zdroji informací zprávy z tiskových agentur, případně zprávy zpravodajů 

z Moskvy, či sousedních států Československa.

                                               

25 « Prace, (…), déplore, dans un commentaire de l´article de la Pravda, que la population soviétique 

connaisse mal « l´état réel de la situation en Tchécoslovaquie » », Le Monde, 10. červenec 1968, 

3. strana 

26 « En dépit de toutes les assurances (…) a nos meilleurs intentions, l´attitude de nos amis est 

extrêmement sèche, négative et incompréhensible. », Les deux tiers des troupes étrangères qui ont 

participé aux manœuvres du pacte de Varsovie n´ont pas encore quitté le territoire, Le Monde, 

11. červenec 1968, 2. strana      



25

Na československé politické scéně probíhal konflikt mezi reformisty 

a konzervativci. Francouzské noviny vnímaly, že i přes silnou podporu obyvatelstva 

mají reformisté problém držet si své pozice proti konzervativcům. Připisovali tuto 

skutečnost silovému působení ze Sovětského svazu, ne odporu populace, která byla 

naopak ve své většině na straně reformního proudu komunistické strany: „největší 

nebezpečí přichází pro Dubčeka a Československo ze strany „ortodoxních“ 

komunistů, ne proto, že by drželi v zemi silnou pozici, ale proto, že mají podporu 

z Moskvy.“27, jak komentuje situaci 6. července 1968 Le Monde. 

Většina československé společnosti byla podle novinářů spokojena s vývojem 

v zemi28 a Čechoslováci byli popisováni jako „mírumilovný lid, který má velký smysl 

pro nezávislost“29, tedy lidé, snažící se nevolávat konflikty. Problém byl tak na 

straně agresivní politiky SSSR, která se snažila ovlivňovat politiku Československa a 

jeho vnitřní záležitosti. SSSR hodnotil dle francouzského tisku veškeré kroky ČSSR 

a priori negativně, a jako směřující proti jeho mocenskému monopolu. Francouzský 

tisk bránil Československo proti nařčení z kontrarevoluce, neboť se nehodlalo

odchylovat od řídící úlohy komunistické strany ve společnosti, ani od základních 

myšlenek komunistického hnutí. Jeho jediným cílem byla demokratizace v rámci 

zachování vedoucí úlohy komunistické strany. Interpretace francouzského tisku se 

tedy v tomto bodě shodovala s deklaracemi československých reformních komunistů.

2.2. Záhadná vojenská cvičení

Na území Československa se v období před okupací konalo několik vojenských 

cvičení, naznačujících svým průběhem, že vztahy mezi dvěma zeměmi 

socialistického bloku se mohou posunout až k vojenskému řešení. Toto vyústění však 

ve francouzských médiích málokdo předjímal, většinou se tato možnost uváděla jako 

nereálná. Pravicový Le Figaro od počátku nevěřil, že by se Sovětský svaz smířil 

s politikou reformního procesu a i ve chvílích relativního usmíření mezi 

                                               

27 « M. Ducek sait que le danger principal vient pour lui et pour la Tchécoslovaquie des communistes 

« orthodoxes », non parce qu´ils ont conservé une position très forte dans le pays mais parce qu´ils 

bénéficient du soutien de Moscou », Le combat de M. Dubcek, Le Monde 6. červenec 1968, 

1. strana   

28 « 87% des Tchécoslovaques sont satisfait de leur gouvernement », Le Monde, 14. červenec 1968, 

4. strana  

29 «Une population pacifique qui garde un sens aigu de l´indépendance », Atmosphère de calme et 

même de détachement à Prague, Henri Pierre, Le Monde 23. červenec 1968, 3. strana 



26

československou stranou a ostatními státy Varšavské smlouvy varoval před možností 

radikálního řešení, avšak nikoliv vojenského. „Někteří představitelé z Moskvy dnes 

váhají vojensky intervenovat, jako to udělali v roce 1956 v Budapešti. Mají ale 

každopádně zájem nechat působit hrozbu. Strach často umožňuje použít krajní 

opatření a je to zajisté hrozba, o co se jedná v současném stádiu krize“30 Pouze 

v jednom z komentářů v Le Figaro, velice přesném příspěvku generála Bethouarta se 

můžeme dočíst: „Vojenská hrozba není přirozeně vyloučena, (…) represe nebude 

nadále pouze jednáním samotné Rudé armády jako v roce 1956 v Budapešti, ale 

bude vykonána společně se spojeneckými vojsky podřízenými příkazům z Moskvy.“31

I v článcích protikomunistický zaměřeného deníku Le Figaro šlo však o naprostou 

výjimku. Konečný výsledek mocenského pnutí odehrávající se v týdnech před 

intervencí byl svou razancí pro čtenáře překvapením. 

Konání vojenských cvičení bylo oficiálně SSSR zdůvodňováno jako běžný 

vojenský výcvik, nemající nic společného se situací v zemi, ale jejich neustálé 

prodlužování- „sovětské jednotky, které se „zapomněly“ vrátit“32
, častá frekvence a 

rozsáhlost budily v tisku podezření. Články měly občas konspirační, případně 

ironický nádech, situace byla podávána jako absurdní:  „Rychlost jejich odjezdu je 40 

kilometrů za hodinu, což dává možnost zájemcům trávit v neděli volný čas „hledáním 

Rusů“.33 Tisk tak přibližoval typický český humor, vyvíjející se po desetiletí, jako 

způsob vyrovnání se se složitým politickým vývojem v zemi. 

                                               

30 «Certes, les dirigeants de Moscou hésiteraient aujourd´hui à intervenir militairement comme ils 

l´ont fait en 1956 a Budapest. Ils ont intérêt cependant à laisser planer la menace. L´intimidation 

dispense souvent de prendre des mesures extrêmes, et c´est assurément d´intimidation qu´il s´agit au 

stade actuel de la crise. », Le Figaro, 13.-14. červenec 1968, 3. strana     

31 « La menace militaire n´est naturellement pas exclue (…) la répression ne serait plus le fait de la 

seule armée rouge, comme en 1956 a Budapest, mais qu´elle serait exercée en commun avec des 

contingents allies encore soumis aux ordres de Moscou », Contre un nouveau coup de Prague, général 

Bethouart, Le Figaro, 17. červenec 1968, 1. strana 

32 « Les troupes soviétiques qui avaient « oublies » de repartir », Le gouvernement de Prague 

confirme : Les troupes soviétiques- qui ont pris part aux manœuvres du pacte de Varsovie 

commencent aujourd´hui à quitter la Tchécoslovaquie, Le Figaro, 13.-14. červenec 1968, 3. strana   

33 «Mais leur vitesse d´évacuation est 40 kilomètres à l´heure, ce qui donne largement le temps aux 

curieux d´occuper les loisirs du dimanche à « découvrir les Russes », Atmosphère de calme et même 

de détachement a Prague, Henri Pierre, Le Monde 23. červenec 1968, 3. strana   
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Ani po stažení vojsk z jednotlivých cvičení, včetně největšího cvičení Šumava, se 

situace nejevila pro některá periodika jako uklidněná. Zejména Le Figaro v období 

před okupací projevuje podezření o upřímnosti sovětských deklarací o usmíření. 

Poté, co sovětská strana začátkem července deklarovala, že ukončí vojenské cvičení 

13. Července 1968, komentuje situaci takto: „Tato změna tónu i rozhodnutí stažení 

vojsk od 13. července by však neměly vzbuzovat iluze. Nepředstavujme si v tomto 

okamžiku, že sovětská vláda povolí tlak, který vykonává na pana Dubčeka a jeho 

přátele.“34 Le Monde je v tomto ohledu rovněž skeptický, avšak připouští, že je 

možné, že cvičení nebudou mít pokračování.35 L´Humanité reagoval mlčením, 

nejasnosti spojené s vojenskými cvičeními vůbec nekomentoval a vzbuzoval tak 

dojem, že vztahy mezi Československem a ostatními státy jsou zcela v normě. 

Obecně se zmiňoval o tenzích mezi oběma stranami pouze ve chvílích, kdy došlo

k příznivým obratům ve vzájemných jednáních, které by mohly vést k usmíření mezi 

oběma stranami.

Tisk rozlišoval mezi jednotlivými státy Varšavské smlouvy stojícími v opozici

proti Československu. Rozděloval je na tvrdé jádro soustřeďující se okolo SSSR,

tedy NDR a Polsko a na vedle stojící státy. Například Maďarsko bylo hodnoceno 

ambivalentně, většinou jako ten stát, který je poněkud nejistě na straně ortodoxní 

části sovětského bloku a jehož názory se mohou ještě vyvíjet. U Jugoslávie a 

Rumunska byla hledána jistá naděje, že v budoucnu Československo podpoří, jak tisk 

soudil z vyjádření jejich vládních představitelů, ale i na základě jejich faktického 

chování, například vyznění jejich návštěv v Československu.36

2.3. Názory intelektuálů

Reformní československý proces označený později zahraničními médii jako Pražské 

jaro, měl počátky v občanském a intelektuálním hnutí, které se později rozšířilo 

rovněž do politické sféry. Tato elitní tradice neztrácela na síle ani později a názor 

intelektuálů měl ve společenském diskursu v Československu stále velkou váhu. 
                                               

34 « Ce changement de ton et la décision même de retrait des troupes à partir de 13 juillet ne doivent 

cependant pas faire illusion. N´imaginons pas un instant que le gouvernement soviétique va relâcher la 

pression qu´il exerce sur M. Dubcek et ses amis», Le Figaro, 13.-14. červenec 1968, 3. strana     

35 Les troupes du pacte de Varsovie vont quitter la Tchécoslovaquie, Bernard Feron, Le Monde, 

12. červenec 1968, 2. strana

36 „Bělehrad a Bukurešť, dva spojenci pana Dubčeka“, Belgrade et Bucarest, deux alliés pour 

M. Dubcek. , Le Figaro, 16. červenec 1968, 3. strana 
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Francouzský tisk si v souladu s francouzskou tradicí všímal tohoto intelektuálního 

rozměru a ve svých článcích se zaměřoval také na názory významných osobností. Na

stránkách tisku se tak objevovaly články z pera jak francouzských intelektuálů, jako 

například Jeana-Paula Sartra, tak československých literátů, zejména Ludvíka 

Vaculíka, ale i významných osobností politického života, hlavně Alexandra 

Dubčeka.

Nejčastěji zmiňovanou československou osobností byl spisovatel Ludvík 

Vaculík, autor 2000 slov, „manifestu, který znepokojil Sovětský svaz a jeho 

přátele“37 a jehož jméno bylo několikrát použito v souvislosti s hodnocením 

situace.38 Dne 7. července 1968 je v Le Figaro otištěn rozhovor s názvem: „Ludvík 

Vaculík, jeden ze signatářů 2000 slov vysvětluje Le Figaro srdcervoucí volbu 

Dubčeka“, rozebírající aktuální politickou situaci v zemi.39 Le Monde jej označuje za 

„radikálního pokrokáře“.40 a na jeho jméno se často odvolával při vyjadřování 

některého konkrétního stanoviska. Francouzští novináři již také přejímali v rámci 

československého reformního procesu vlastní terminologii, kterou používají 

k popsání některých jevů, či osobností,41 jež je takřka zcela opačná té, prezentované 

sovětským tiskem.

2.4. Sovětský deník Pravda, aneb hlas z Moskvy

Francouzský tisk rád přejímal úryvky ze sovětského tisku, zejména deníku 

Pravda, jako ukázku sovětské propagandy. Zdůrazňoval především jeho agresivně 

vedenou kampaň proti Československu, ale i jiným zemím, a jeho neustálou kritiku 

prakticky všeho, co se v Československu děje. Sovětský tisk kritizoval českosloven-

                                               

37 «Deux milles mots, le manifeste qui a inquiète les Soviétiques et leurs amis », Le Monde 

25. červenec 1968, 2. strana 

38 « Violente attaque de Pravda contre les contre- révolutionnaires de Praha. Le souhait de Vaculik. »

Le Figaro, 4. červenec 1968, 1. strana 

39 « M. Ludvik Vaculik, l´un des signataires des « 2000 mots » expose au « Figaro » le choix 

déchirant de M. Dubcek », Jacques Guillemé-Brulon, Le Figaro, 6.-7. červenec 1968, 1. strana 

40 « Un appel des progressistes « radicaux » pour une démocratisation plus rapide provoque de vives 

réactions à Prague », Le Monde, 1. červenec 1968, 1. strana

41 „Dopis z Varšavské konference není dokument historický, ale prehistorický„, «La lettre de la 

conférence de Varsovie est un document non point historique, mais préhistorique », Socialisme et 

liberté , Bernard Féron, Le Monde, 20. červenec 1968, 1. strana
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ský reformní proces, československé intelektuály „ohromující nestoudnost kontrare-

volucionáře Vaculíka“42, ostatní osobnosti veřejného života „Dubčekův pravicový 

oportunismus“43 a Západ“pletichy imperialistů“44 či „buržoazní propaganda“45. 

I ostatní sovětské deníky byly ve zvláště pikantních případech zmiňovány, například 

deník Izvestija, který vyčítal spisovateli Procházkovi, že „pošpinil minulost svého 

lidu“46, když kritizoval jeho rozbor nacistického Protektorátu.  

Dalším oblíbeným tématem byla ukázka reakcí na československý reformní pro-

ces z pohledu sovětské vlády a vlád některých členů Varšavské smlouvy. Vybírány 

byly převážně pasáže jednotlivých vyjádření, které nejvíce poukazovaly na 

mocenskou nadřazenost SSSR a jeho spojenců. Šlo ale i o takové, ve které se Sovět-

ský svaz snažil určitým krkolomným způsobem s Československem vyjít po dobrém. 

Ukázkou může být třeba dopis adresovaný československému vedení a zveřejněný

v maďarském tisku: „Síly odporující socialismu ve shodě se silami zahraničními 

vedou vaši zemi z cesty socialismu a vystavují Československo nebezpečí vystoupení

ze socialistického společenství. (…) Je tak vytvořena situace absolutně nepřijatelná

                                               

42 « La foudroyante impudence du contre- révolutionnaire Vaculik », Les dirigeants tchécoslovaques 

peu favorables a un sommet « communiste » ou ils feraient figure d´accuses , Le Figaro, 10. červenec 

1968   

43 « La « Pravda » condamne l´ « opportunisme droitier » de M. Dubcek », Le Monde, 23. srpen 

1968, 1. strana 

44 « La « Pravda » justifie l´occupation pas « les menées des impérialistes », Le Monde 22. srpen 

1968, 3. strana

45 « Propagande bourgeoise », « Meetings dans les usines », Henri Pierre, Le Monde, 1. červenec 

1968, 8. strana

46 « Les « Izvestia » accusent l´écrivain tchécoslovaque Ian Procházka de « salir le passe de son 

peuple », Le Monde, 1. červenec 1968, 7. strana
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pro socialistickou zemi. Nevidíte to nebezpečí?“47 Stejně tak byl napadán 

i československý tisk.48

Pravda vyčítala Československu nacionalismus, někdy dokonce sionismus.49

Jako podobně absurdní bylo ve francouzském pravicovém tisku prezentováno 

vytváření teorií o mezinárodním spiknutí. „Deník (pozn. Pravda) obviňuje americké 

a západoněmecké agenty z podněcování, ve spolupráci se skupinami emigran-

tů, kampaně proti režimu v Československu.“50 L´Humanité rovněž přineslo zprávu 

Pravdy o americkém plánu zaútočit na socialistický blok, ale jeho hodnocení bylo 

neutrální, pouze popisovalo, že v SSSR se o takovéto možnosti diskutuje, avšak od 

tohoto tvrzení se distancovalo nepřímo neustálým poukazováním na to, že informaci 

získalo z Pravdy a že ji tedy pouze reprodukuje: „Ve stejném čísle Pravdy najdeme 

článek podepsaný Ragulin a Čučkov, který se zmiňuje o tajných dokumentech CIA a 

amerického velitelství v Evropě. Jedná se, podle Pravdy, o operační plán a sérii na-

řízení pro americké tajné agenty.(…)popisuje několik možností agrese proti socialis-

tickým zemím. (…) Plán, píší, plánuje nejprve oddělení Východního Německa a Čes-

koslovenska.“51Ani krajně levicový francouzský tisk se v tomto bodě již se 

                                               

47 « Les forces opposées au socialisme, de concert avec les forces étrangères conduisent votre pays 

hors de la voie du socialisme et exposent la Tchécoslovaquie au danger d´être écartée de la 

communauté socialiste. (…) Il est crée ainsi une situation inacceptable pour un pays socialiste. Ne 

voyez pas vous le danger? », « Contre-attaque des allies communistes de la Tchécoslovaquie », Le 

Figaro, 18. červenec 1968, 4. strana     

48 « Les attaques des journaux soviétiques », Le Monde, 14. července 1968, 7. strana

49 9. července 1968 přetiskuje Le Monde v článku La « Pravda proclame son soutien a la « classe 

ouvrière » tchécoslovaque contre les éléments « antisocialistes » názor sovětského vědce 

Konstantinova, vysvětlujícího československým reformní proces.

50 « Le journal accuse les agents américains et ouest- allemands d´animer, en liaison avec les groups 

émigres, la campagne de diversion contre le régime socialiste tchèque. », La tension baisse entre 

Prague et Moscou, Henri Pierre, Le Monde, 13. červenec 1968, 2. strana 

51 « Dans ce même numéro de la « Pravda », on trouve ce matin un article signé Ragouline et 

Tchouchkov qui fait état de document secrets de la CIA et du commandement américain en Europe. Il 

s´agit, selon la « Pravda », d´un « plan opérationnel » et d´une série de directives pour les agents des 

services d´espionnage américain. (…) Les auteurs de l´article déclaraient que le plan et ses annexes 

exposent plusieurs variantes d´une agression contre les pays socialistes. (…) Le plan américain-

écrivent-ils, prévoit au premier chef « le dégagement de l´Allemagne orientale et de la 
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sovětskou interpretací zcela neztotožňoval, lze zde vysledovat první odchylky od 

linie nastavené sovětskou komunistickou stranou.

Jako demagogie sovětského tisku byla prezentována jeho snaha o zdání 

demokratičnosti, kdy byla podpora československým konzervativcům vyjadřována 

skrze veškerý sovětský lid: „Ze všech čtyř koutů SSSR zaznívají horoucí slova pod-

pory komunistům a dělnické třídě Československa.“52 Do jaké míry byl sovětský lid 

skutečně spřízněn s touto ideou, by si zasloužilo další rozbor, francouzský tisk mimo 

komunistický považoval ale tyto výroky za přehnané a propagandistické. 

L´Humanité opět přetiskoval některé komentáře sovětských novin bez dalšího nega-

tivního zhodnocení: „americký imperialismus se nevzdá svojí politiky síly a otevře-

ného zasahování proti lidem, kteří bojují za svobodu.“53 Tedy výroku, který 

obzvláště v kontextu následujících událostí zněl poněkud komicky. 

2.5. Jednání mezi československou stranou a ostatními členy Varšavské 

smlouvy

Před samotnou okupací se uskutečnilo několik jednání nejvyšších stranických a 

státních představitelů majících za cíl vyjasnit názorová stanoviska Československa 

vzhledem k představě prosazované sovětskou stranou. První taková schůzka se 

uskutečnila 23. 3. v Drážďanech, další 4. 5. v Moskvě, 29. 7. až 18. 8. v Čierné nad 

Tisou a nakonec 3. 8. 1968 v Bratislavě. Atmosféra těchto jednání byla

francouzským tiskem podávána jako napjatá, provázená neporozuměním, především 

ze strany Sovětského svazu. Jen L´Humanité se toto napětí snažil zamaskovat tím, že 

se o něm vůbec nezmiňuje, nebo se zmiňuje pouze o nepodstatných problémech. 

                                                                                                                             
Tchécoslovaquie », La Pravda fait état d´un « plan opérationnel » américain contre les pays 

socialistes, L´Humanité, 20. červenec 1968, 3. strana   

52 « Aux quatre coins de l´Union soviétique, retentissent des paroles ardentes de soutien aux 

communistes et a la classe ouvrière tchécoslovaque », Henri Pierre, La « Pravda » proclame son 

soutien a la « classe ouvrière » tchécoslovaque contre les éléments « antisocialistes », Le Monde 9. 

červenec 1968, 3. strana   

53 « L´impérialisme américain ne renonce pas à la politique de force et à l´intervention ouverte contre 

les peuples qui luttent pour la liberté. », Le choix du territoire tchécoslovaque comme lieu de la 

rencontre avec les dirigeants du P.C.U.S. accueilli avec satisfaction a Prague, L´Humanité, 24. 

červenec 1968, 3. strana, čerpáno z Rudé Hvězdy  
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Příkladem nesrovnalosti ohledně jednání, o které informoval, byly obtíže dohodnout 

se na datu a místě schůzky.54

Stejně jako vojenská cvičení, byla i tato jednání, často charakterizovaná jistou 

neukončeností, neustálým protahováním, nejasnými cíli a závěry. Čtenáři se 

dostávalo i zpráv převážně nepodstatných, snažících se odhalit, co bylo vlastně 

tématem rozhovorů, aniž by však poskytovaly konkrétními poznatky: „Podle 

agentury ČTK se obě delegace po ranní schůzce procházely po Čierné, kde dostaly 

dary od místního obyvatelstva. Kosygin, Podgornyj, Svoboda, Smrkovský a ostatní 

členové obou delegací, upřesňuje ČTK, se procházeli a přátelsky diskutovali. Soudě 

podle tónu konverzace, hodnotí ČTK, můžeme předpokládat, že dnešní jednání 

probíhala příznivě,“ jak informovalo L´Humanité 1. Srpna 1968.55

Některá jednání probíhala i bez účasti Československa, například v půlce srpna 

1968 ve Varšavě. Z francouzského tisku bylo již před okupací zřejmé, že pět států, 

které budou později vojensky intervenovat v Československu, stálo na straně SSSR. 

Odsuzování Československa ze strany států Varšavské smlouvy bylo ve 

francouzském tisku podáváno v nepříznivém světle. Naopak Jugoslávie,56

a Rumunsko se sovětskému diktátu nepodřizují a podporovaly československý 

reformní proces.

                                               

54 Discrétion a Prague et a Moscou sur la date et le lieu de la rencontre bilatérale, L´Humanité, 

26. červenec 1968, 3. strana   

55 « Selon l`agence CTK, après la séance du matin, les deux délégations s`étaient promenées dans 

Cierna ou elles ont reçu des fleurs de la population locale. Kossyguine, Podgorny, Svoboda, 

Smrkovsky et d`autres membres des deux délégations, précisait CTK, se ont promenées en discutant 

amicalement. A en juger par le ton des conversations, estime CTK, on peut présumer que les 

pourparlers d`aujourd’hui se sont poursuivis favorablement.»; Un communique sur la fin des 

entretiens entre les dirigeants soviétiques et tchécoslovaques attendu aujourd`hui. L`Humanité, 

1. srpen1968                

56 Le Monde například cituje přirovnání postupu států Varšavské smlouvy k bumerangu, který jim 

vrátí to, co chtěli způsobit Československu, «La lettre des « Cinq » est un boumerang », Dans la 

presse des pays socialistes, Le Monde, 27. červenec 1968, 2. strana 
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3. Jednotlivá témata 

Ačkoliv se již delší dobu před samotnou událostí objevovaly v tisku zprávy 

o politickém napětí mezi Československem a ostatními státy Varšavské smlouvy, 

konečné vyústění vývoje bylo neočekávané. Den před okupací 20. srpna 1968 se 

například Le Monde zmiňoval o útoku sovětské Pravdy proti „československým kon-

trarevolucionářům“.57 Útok vojenský však ani jeden z deníků nepředpokládal. I přes-

to, že byla situace v Československu srovnávána s Maďarskem roku 1956, soudilo 

se, že tentokrát už si SSSR podobné jednání nezopakuje a bude postupovat diploma-

tičtěji. Událost oznamovaly palcové titulky a celkově se noviny hned první den sou-

střeďovaly prakticky jen na Československou krizi. První den věnoval Le Figaro a 

Le Monde tematice okupace Československa dalších pět stránek vydání, L´Humanité, 

jehož rozsah byl obecně kratší, stánky tři. V dalších dnech zaplňovalo téma několik 

prvních stránek vydání a čtenáři byli o situaci v Československu a o světových 

a domácích reakcích na ni informováni značně obšírně a z několika úhlů pohledu. 

3.1. Titulní strany 22. srpna 1968

Informace poskytnuté na titulních stranách francouzského tisku dne 22. srpna 

1968 vypovídaly, nakolik byla pro zpravodajství okupace důležitá. Okupace 

Československa byla hlavní zprávou dne ve všech zkoumaných denících. Kromě 

titulní strany jí bylo věnováno i několik stran následujících. I zájem čtenářů byl 

značný, náklady deníků v den oznámení zprávy stouply, například náklad Le Monde

se z obvyklých 469 289 výtisků zvýšil 22. srpna 1968 na zhruba 565 000.58 Několik 

týdnů trvající zpravodajství ze socialistického Československa tak doznalo vrcholu 

ve chvíli neočekávaně radikálního řešení situace. 

Jako první ze zkoumaných pramenů oznámil zprávu o intervenci Le Figaro

21. srpna 1968 v ranním vydání v 5 hodin.59 Informoval o armádách Varšavské 

smlouvy, které překročily československé hranice, prozatím pouze o armádě 

sovětské, polské a východoněmecké. V krátké zprávě uváděl jako svůj zdroj vysílání 

                                               

57 « La presse soviétique a de nouveau attaqué les forces « antisocialistes » et « contre-

révolutionnaires » en Tchécoslovaquie », Le Monde 20. srpen 1968, 2. strana 

58 Derieux, Emmanuel a Texier, Jean C. La presse quotidienne française. Paris: Colin, 1974. 

311. strana

59 3 heures du matin radio Prague annonce : Des troupes soviétiques, polonaises et d´Allemagne de 

l´Est ont franchi la frontière tchécoslovaque, le Figaro, 21. srpen 1968   
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Rádia Praha, které o události začalo informovat kolem druhé hodiny ráno, přičemž 

první tanky pronikly na území republiky již ve 23 hodin 20. srpna 1968. Zdůrazněno 

bylo rovněž, že vojenská operace začala bez vědomí prezidenta republiky, prvního 

tajemníka KSČ a předsedy Národního shromáždění, tuto informaci získal deník 

z rozhlasového vysílání.60

Zcela přesným popisem událostí média první den ještě nedisponovala, 

pokoušela se ale i tak podat podrobný přehled. Vysoká efektivnost sovětské okupace 

vzbudila ve čtenářích zájem dozvědět se, jakým způsobem dokázaly armády obsadit 

v takto krátké době celé území republiky. Zpočátku byla pro tisk důležitá zejména 

skutečnost, že se československé vedení rozhodlo nebránit se a že tak okupace 

s největší pravděpodobností nevyústí do ozbrojeného konfliktu. Z politického 

hlediska se zajímaly o stav československé vládní moci, kdy již první den po okupaci 

přišel tisk se zprávou, že někteří představitelé byli uvězněni, či odvezeni na neznámé 

místo.61

Komunistický deník l´Humanité se v souladu se svou politickou orientací 

zaměřil nejprve na vyjádření Komunistické strany Francie, která dala najevo 

„překvapení a odmítnutí“62 vojenského řešení, dále Ústřední konfederace práce63

stavící se rovněž na stranu reformního proudu československých komunistů a 

vyjadřující lítost nad průběhem událostí. Dále bylo v L´Humanité uvedeno odmítnutí 

                                               

60 Prohlášení předsednictva ÚV KSČ, příloha 16

61 «M. Dubcek et quatre membres du présidium « emmenés » pour une destination inconnue », Le 

Figaro, 22. srpen 1968, 1. strana 

62 «Cinq pays socialistes interviennent militairement en Tchécoslovaquie. Le Parti Communiste 

français exprime sa surprise et sa réprobation. » « Le Parti Communiste Français n´a cesse de lutter 

dans ce sens contre en faisant connaitre son opposition a tout intervention militaire venant de 

l´extérieur, aussi bien dans les décisions de son Bureau politique et de son Comite central que dans les 

démarches de son secrétaire général, auprès du P.C.U.S. et du P.C.T.,  L´Humanité, 22. srpen 1968, 1. 

strana

63 « Les travailleurs français suivaient, avec intérêt, les récents mesures de reformes économiques et 

sociales en cours d´application en Tchécoslovaquie. Ils étaient persuade que, dans l´esprit des 

conversations de la conférence de Bratislava, le peuple tchécoslovaque parviendrait à surmonter les 

difficultés qu´il a éprouvées dans la dernière période et a mener á bien ses tâches dans les domaines 

sociale, économique et démocratique en consolidant sa souveraineté au sein de la communauté des 

pays socialistes. » L´Humanité, 22. srpen 1968, 1. strana                   
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Komunistické strany Itálie64.  Jako zdroj sovětské reakce byla použita zpráva tiskové

agentura TASS: „Nemůžeme připustit, aby byl vytržen článek ze socialistického 

tábora.“65 Sovětská reakce zajímala i Le Figaro, který věnoval pozornost 

interpretaci v sovětském tisku.66 Sověti připomínali prohlášení z Bratislavské 

konference z 3. 8. 1968, kde došlo k potvrzení dohod z Čierné nad Tisou. Klíčovým 

místem dokumentu podepsaného zástupci Bulharska, Československa, Maďarska, 

Východního Německa, Polska a Sovětského svazu pro ně byla věta: „podpora, 

ochrana a upevnění socialistických vymožeností, kterých dosáhly národy svým 

hrdinným úsilím, obětavou prací lidu každé země, jsou společnou internacionální 

povinností všech socialistických zemí“, která dále sloužila jako argumentace 

k oprávněnosti zásahu. 

Ve všech denících byla hned první den věnována pozornost chování USA, 

kdy prezident Johnson svolal mimořádnou schůzku Národní bezpečnostní rady.67

Okupace tak získala okamžitě širší rozměr. Konečnou reakci Spojených států, která 

byla ve výsledku pouze formální,68 předpovídal L´Humanité. Podle jeho interpretace 

prezident svolal Radu bezpečnosti OSN pouze formálně, její mimořádné zasedání 

bylo naplánováno již dopředu pro případ podobné události a počítalo se pouze 

s verbálním odsouzením.69   

Nejširší spektrum reakcí přinesl na titulní straně Le Monde. Bylo to vyjádření 

generála de Gaulla odsuzující politiku dvou znepřátelených bloků, dále vyjádření 

                                               

64 « Le parti communiste italien. L´intervention est injustifié. », L´Humanité, 22. srpen 1968, 

1. strana

65 «On ne peut accepter qu´un maillon soit arrache au camp socialiste. » L´Humanité, 22. srpen 1968, 

1. strana

66 La presse soviétique rappelle la déclaration de Bratislava et les engagements pris par ses 

signataires, le Figaro, 21. srpen 1968, 1. strana

67 Réunion d´urgence a Washington, le Figaro, 21. srpen 1968, 1. strana

68 Z reakce amerického ministra zahraničí Deana Ruska na otázku, co by USA dělalo, pokud by došlo 

k invazi: „Nic. Nemůžeme riskovat nukleární válku.“  Benčík, Antonín. Rekviem za Pražské jaro: 

důvěrná informace o přípravě a provedení srpnové intervence varšavské pětky v Československu 

1968. Vyd. 1. Třebíč: Tempo, 1998. 269, [10] s., [16] s. obr. příl. Fakta. ISBN 80-238-2192-X. 

69 « Le Conseil de Sécurité de l´O.N.U. s`est réuni hier soir. », L`Humanité, 22. srpen 1968,

1., 2., 3.,4. strana   
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Komunistické strany Francie a stanovisko generálního tajemníka KSČ Dubčeka 

a prezidenta Svobody (zdrojem je Rádio Plzeň, tedy stejný zdroj jako u Le Figaro)70. 

Čtenář si mohl rovněž přečíst zprávu rakouského zpravodaje o situaci na 

československo-rakouských hranicích.71

Jako jediný otiskl Le Monde hned na titulní straně několik komentářů 

k vzniklé situaci. Jednalo se o krátký historický exkurz do dějin československých 

okupací a jejich vztahem k Francii s názvem „Pravda vítězí“ a rovněž článek 

„Návrat k protektorátu“.72 Deník v rámci širšího historického pohledu ukazoval

Československo jako zemi, která byla od začátku svého vzniku neustále v ohrožení, 

nebo přímo v područí okupační správy. Dále byly shrnuty události několika 

posledních dní před intervencí. Nakonec poměrně obsáhlá zpráva o některých 

skupinách v Sovětském svazu, které se nechaly inspirovat československými 

reformami, ukazovala, že i v SSSR existuje velice slabá opozice proti vládnoucímu 

režimu.73

3.2. Okupace a co jí předcházelo

3.2.1. Stručný popis průběhu okupace

První vojska překročila hranice Československa ve 23 hodin 20. srpna 1968. 

Armády Varšavské smlouvy obsazovaly zemi ze čtyř stran: ze severozápadu to byla 

vojska SSSR a NDR, obsazující Karlovy Vary, Klatovy, Chomutov, Kladno, Prahu, 

Děčín a Litoměřice, ze severu spojená armáda SSSR a Polské lidové republiky 

postupující přes Liberec, Mladou Boleslav, Jablonec, Náchod, Hradec Králové, 

Svitavy, Olomouc, Ostravu a Žilinu. Z jihu přišla vojska SSSR a Maďarské lidové 

republiky, přes Bratislavu, Břeclav, Brno, Znojmo, Jindřichův Hradec, České 

Budějovice. Maďarská armáda postupovala přes Komárno, Trnavu, Nitru 

                                               

70 Le général de Gaulle dénonce « la politique des blocs » de Moscow, Le parti communiste français 

exprime sa réprobation Radio Pilsen : « le président Svoboda et M. Dubcek n´ont pas accepte le coup 

de force, le Monde 22. srpen 1968, 1. strana   

71 « Une grande confusion paraissait régner mercredi en Tchécoslovaquie», Michel Tatu, Le Monde 

22. srpen 1968, 1.strana

72 « La vérité vaincra », « le retour au protectorat », le Monde 22. srpen 1968, 1. strana

73 Pierre, H. : Le message de Prague avait été reçu et compris par des centaines de milliers de 

Soviétiques, Le Monde 22. srpen 1968, 1. strana
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a Topolčany. Z východu přes Košice a Bánskou Bystřici postupovala bulharská 

armáda. První byly obsazeny Košice sovětskými a maďarskými vojsky. Odhaduje se, 

že během intervence vstoupilo na území Československa 27 divizí, jedna letecká 

armáda, 6300 tanků, 2000 děl, 550 bojových a 250 dopravních letadel. 

První zprávu o intervenci vysílá Rádio Praha okolo druhé hodině ranní. Zazní 

známé prohlášení Předsednictva ÚV KSČ, schválené v noci Dubčekem, Krieglem, 

Černíkem, Špačkem, Smrkovským, Barbírkem a Pillerem, proti hlasovali Bilak, 

Kolder, Rigo a Švestka.74 Tak se o okupaci dozvídá většina populace. Vojska 

obsadila důležité budovy, z nichž zejména obsazení Československého rozhlasu bylo 

velmi důležité, neboť došlo k přerušení hlavního vysílání. Vysílání pak pokračovalo

z regionálních či amatérských stanic. Vojáci zajali některé vládní představitele 

a odvezli je na neznámé místo, prezident Svoboda byl zadržován na Hradě. Bylo

rozhodnuto, že armáda nebude klást odpor. Nesouhlas s okupací byl tak projevován 

drtivou většinou populace prostřednictvím prohlášení množství organizací 

a jednotlivců, diskuzemi s vojáky, stávkami, psaním odsuzujících nápisů na zdi

domů a v novinách silnou protiokupační kampaní.

3.2.2. Mediální prezentace průběhu okupace

Pozornost čtenářů poutalo efektivní vojenské provedení celé akce, kdy se 

armádám Varšavské smlouvy podařilo obsadit území státu během jediné noci. 

Čtenáři tedy měli zájem dozvědět se více o konkrétním provedení intervence, což se 

jim deníky snažily poskytnout. Nejprve otiskovaly časové přehledy postupu 

okupačních vojsk a následné reakce v Československu.75 První den zprávy 

obsahovaly informaci, v jakou hodinu došlo k překročení hranice, že šlo o sovětské 

a maďarské armády a že prvním obsazeným městem byly slovenské Košice. Dále 

byly popsány manévry sovětské a ostatních armád, obsazení dalších měst jako 

Karlových Varů okupovaných Sověty, Trutnova obsazeného polskou armádou, 

Prahy, Ostravy či Brna. Tyto události byly označeny rovněž přibližným časem, 

například na pražská předměstí vstoupila vojska podle Le Figaro v 5:30 ráno, 

                                               

74 Příloha 16

75 Le film des événements, Le Monde, 22. srpen 1968, 2.strana, La Tchécoslovaquie occupé tous 

entière Radio Prague : Tristes frères, quand vous entendrez l´hymne national vous saurez alors que 

tous est fini… Une minute après, les premières notes de l´hymne éclataient. Il était 7 h 37 du matin, 

Le Figaro, 22. srpen 1968, 1.strana
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přičemž celá strana vydání byla nadepsána emotivním titulkem: „Rádio Praha: 

Nešťastní bratři, až uslyšíte národní hymnu, budete vědět, že je všemu konec. Za 

minutu zazněly první tóny. Bylo 7:37 ráno.“76, tedy sekvencí, která byla odvysílána 

v 7:36, kdy se do budovy rozhlasu dobývali vojáci. K prvnímu vydání Le Monde

bylo zaznamenáno 5 mrtvých a 24 raněných, zpráva byla převzata od agentury 

ČTK.77 S postupem času se informace konkretizují a deníky přináší podrobné 

přehledy jak samotného vojenského provedení, tak předchozího i následného 

politického vývoje.

3.2.3. Dojmy z okupované země

Československo bylo francouzskými médii vesměs charakterizováno jako 

země, kde došlo k narušení normálního života, ale kde byla i přesto zachována určitá 

míra pořádku. První zprávy byly zprostředkované, neboť žádný z deníků neměl v den 

okupace přímo na místě svého zpravodaje. Le Figaro přináší prostřednictvím svého 

rakouského dopisovatele Maxe Close dojmy cizinců, kteří opouštějí Československo: 

„Popisují důstojnou a klidnou populaci, která odporuje síle, bez toho, aby se snažila 

uprchnout.“78 Zpravodaj Reginald Peck, který se dostal do Prahy 23. srpna 1968, 

popisoval situaci následovně: „Když jsem projížděl centrem, byl jsem nucen neustále 

měnit cestu, abych se vyhnul tankům, které blokovaly křižovatky (…) Mladí se ptají 

vojáků, proč jsou zde a ti odpovídají: „Západ chtěl převzít kontrolu nad vaší zemí, 

museli jsme přijít před nimi.“ Čechoslováci propukají v smích, když slyší tuto 

odpověď.“79 Součástí okupace byly i oběti na životech a škody na majetku, o kterých 

                                               

76. « Radio-Prague : Tristes frères, quand vous entendrez l´hymne national, vous saurez alors, que 

tous est fini. Une minute après, les premières notes de l´hymne éclataient. Il était 7 :37 du matin. », Le 

Figaro, 22. Septembre 1968, 2. strana

77 « La totalité du territoire tchécoslovaque est occupée », Le Monde, 22. srpen 1968, 3. strana

78 « Ils décrivent au contraire une population digne et calme qui résiste à la force sans chercher à 

fuir. », De la frontière tchécoslovaque : Max Clos, A un poste de douane austro-tchèque ou passent 

encore des véhicules venant de Prague, Le Figaro, 23. srpen 1968, 2. strana 

79 « En parcourant en voiture les quartiers du centre, j´étais oblige de modifier à chaque instant mon 

chemin pour éviter les chars qui bloquaient les croissements. (…) Ils demandaient aux soldats 

pourquoi ils étaient venus et les soldats répondaient : « L´Occident allait prendre le contrôle de votre 

pays. Nous devions arriver ici devant eux. Les Tchécoslovaques se baratent a rire en entendant ce 

réponse. », Des milliers de jeunes Tchèques criaient : « Relachez nos dirigeants », Le Figaro, 23. 

srpen 1968, 2. strana        
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se novináři zmiňovali a dokumentují jejich šíři. „Okupace se zostřuje. Je zřejmé, že 

utužení okupace je víc a víc pociťováno, což zároveň zvyšuje nervozitu vojáků.“80

Docházelo i k tichým protestům jako troubení aut přesně v poledne 

a desetiminutové zastavení veškeré práce.81 Častá byla charakteristika 

Československa jako země, která se ocitla v soukolí velmocenské hry, kterou neměla

možnost ovlivnit, ačkoliv se Sovětský svaz snažil, aby byla intervence vnímána jako 

provedená na československé přání. Čechoslováci se bránili pasivní resistencí, která 

je „zároveň nenásilná a aktivní, organizovaná s důvtipem a výjimečnou odvahou.“82, 

této resistenci byla francouzským tiskem vyjadřována sympatie a podpora. Tisk si 

rovněž všímal humoru83 a obsahu jednotlivých hesel psaných na zdi domů, či jiné 

nově vzniklé lidové tvorby související s okupací. 

Noviny často používaly historickou retrospektivu a líčily osud 

Československa v jeho vývoji jako obětního beránka velmocenské politiky: „Ubohý 

český národ! (…) Jde jen o to, osvobodit Čechy z jejich osvobození.“84, jak 

komentuje Le Figaro fakt, že jen dvacet let po nacistické okupaci došlo k dalšímu 

ovládnutí země cizí mocností. Opět se sledoval názor významných osobností 

politického (Alexandr Duček), kulturního (Ludvík Vaculík), ale i sportovního života 

(Emil Zátopek).   

Reakce okupačního vojska na okupaci byla podle novin nervózní, neboť 

vojáci nečekali takto odmítavé přijetí, ale zároveň neměli proti komu bojovat, neboť 

                                               

80 « Occupation durcie. Il est certain que le durcissement de l´occupation est de plus en plus sensible 

en même temps que augmente la nervosité de la soldatesque. », Les Tchécoslovaques attendaient le 

retour de Svoboda, Le Figaro, 27. srpen 1968, 4. strana 

81  « Des hommes montent sur des tanks et engagent la discussion avec les soldats de l´armée rouge, 

leur demandant de partir, de laisser la Tchécoslovaquie en paix. Ceux- ci répondent alors qu´ils sont 

entrée a Prague « protéger les Tchécoslovaques des Allemands » » Le Monde, 22. srpen 1968, 

3. strana    

82 « La résistance à la fois non violente et active de la population s´organise avec une ingéniosité eu 

un courage extraordinaires », Les troupes soviétiques sont visiblement dépassées par la situation, 

Isabelle Vichniac, Le Monde 26. srpen 1968, 1. strana   

83 « L´Humeur dans la rue », Le Monde, 26. srpen 1968, 2. strana 

84 « Pauvre nation tchèque! Il ne s´agit que de libérer les Tchèques de leur libération. », L´opinion 

publique, Jean Fayard, Le Figaro, 26. srpna 1968, 1. strana
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obyvatelstvo se bránilo pouze nenásilně. „Někteří sovětští vojáci nedokázali skrýt 

překvapení, když viděli důstojnou populaci, a ne „hordy kontrarevolučních živlů“, 

o kterých slyšeli mluvit.“85 Tisk zajímali i samotní vojáci z jejich lidské stránky, byli 

prezentováni jako podobné oběti jako československá populace: „Vojáci byli velice 

mladí, lhostejní, znudění, špinaví a velice unavení. (…) Okupační vojska neseženou 

stravu. Odmítají (pozn. Čechoslováci) jim dát i vodu.“86 Le Monde informovalo, že 

se obyvatelstvo snažilo diskutovat se sovětskými vojáky, lidé je žádali o odchod 

a vysvětlovali neoprávněnost jejich zásahu. Vojáci však byli přesvědčeni, že přijeli 

osvobodit zemi od Němců. V interview převzatém Le Figaro od norského novináře 

(Příloha 14) vysvětloval sovětský voják svou účast na okupaci jednoduše tím, že 

„je voják“87, ačkoliv si byl vědom, že jeho vedení mu popisovalo situaci v zemi 

odlišně od pravdy.

3.3. Reakce domácí i zahraniční

Hned z prvních vydání deníků bylo zřejmé, že událost vzbudila celosvětovou 

pozornost. Kromě samotného průběhu okupace a bezprostřední reakce francouzského 

tisku, byly na jeho stránkách publikovány rovněž vyjádření z ostatních zemí jak 

socialistického bloku, tak ze zbytku světa. Pozornost se soustřeďovala rovněž na 

vyjádření nevládních organizací, politických hnutí, či jednotlivců. Bylo zřejmé, že 

událost byla důležitá zejména z hlediska svých celosvětových důsledků, neboť 

naznačovala další vývoj chování SSSR směrem k imperiální politice a tvrdému 

prosazování svých zájmů. 

3.3.1. Komentáře k sovětské reakci 

Hlavními zdroji pro popis sovětského postoje byly informace převzaté 

z agentury TASS a sovětské Pravdy. Rovněž v sovětském tisku se okupace stála 

                                               

85 « Certains soldats soviétiques ne m´ont pas caché leur étonnement de trouver une population 

extrêmement digne, et non les hordes de « houligans contre-révolutionnaires » dont on leur avait 

parlé. » Isabelle Vichniac, La détermination succède à la consternation, Le Monde 24. Srpen 1968, 

3. strana 

86 « Les soldats étaient très jeunes, indifférentes, ennuyés, sales et tres fatigues. (...) Les troupes 

d´occupationnel ne trouvent pas de nourriture. On leur refuse même de l´eau. », Max Clos, Je n´ai pu 

faire qu´un kilomètre et Tchécoslovaquie, Le Figaro, 26. srpen 1968, 2. strana  

87 « Je suis un soldat, c´est tous. », C´est dur d´être ici, confie un occupant soviétique a un journaliste 

norvégien, Le Figaro, 26. srpen 1968, 1. strana 
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hlavním tématem, avšak interpretace se neshodovala s interpretací francouzského 

tisku. Důležitost obhajoby vojenské intervence pro SSSR a jeho spojence byla 

popsána v článku L´Humanité: „Hluboký zájem v Sovětském svazu, kde jsou noviny 

takřka celé zasvěcené událostem v Československu“88. Byla zdůrazněna sovětská 

snaha nalézt odůvodnění pro zásah všemi možnými způsoby od vyjádření co 

největšího počtu osobností veřejného života89, po cílené zamlčování a jednostranné 

informování o událostech: „Sovětský tisk produkuje velký souhrn schvalujících 

komentářů (…) mimo to ale cituje pouze některé pasáže z výzvy prezidenta Svobody 

ke svým spoluobčanům“90. SSSR legitimizoval intervenci Varšavskou smlouvou, což 

francouzský tisk zpochybňuje: „Varšavská smlouva nepovoluje žádný zásah do 

vnitřních záležitostí svých členů.“91 Sovětská Pravda ani po intervenci nešetřila

výpady proti československému vedení a francouzští žurnalisté i nadále přetiskovali

její nejdůraznější komentáře, jako například výrok „morální poprava členů 

strany“92, kritizující Dubčeka a jeho politiku. 

L´Humanité dále přetiskl s kritickým odsouzením propagandistický článek 

Pravdy s názvem: „Zpráva československých představitelů publikovaná v Moskvě: 

Proč jsme žádali pomoc Sovětského svazu“, který byl smyšlenou žádostí 

                                               

88 « Profonde préoccupation en Union soviétique ou les journaux sont presque entièrement consacrés 

aux événements de Tchécoslovaquie », Le Figaro, 22. srpen 1968, 2. strana  

89 „Schůzky a meetingy jsou svolány v množství podniků, kde jsou schváleny rozhodnutí vládních a 

stranických představitelů, noviny publikují úryvky dopisu, vyjádření a projevů osob všech profesí 

vyjadřujících souhlas.“ « Des réunions et des meetings sont convoques dans de nombreuses usines ou 

sont approuvés les décisions des dirigeants du pays et du parti, et les journaux publient des extraits de 

lettres, des déclarations et des discours de personnes de toutes professions exprimant cette 

approbation. », Profonde préoccupation en Union Soviétique, L´Humanité 22. srpen 1968, 2. strana    

90 « La presse soviétique fait un large état des commentaires d´approbation (…) En dehors de cela, 

elle ne cite que certains passages de l´appel du président Svoboda. » Profonde préoccupation en Union 

Soviétique, L´Humanité 22. srpen 1968, 2. strana    

91 « Le pacte Varsovie n´autorise aucun ingérence dans les affaires intérieures de ses membres », Le 

Monde, 28. srpen 1968, 6. strana

92 « Une exécution moral des membres du parti », U.R.S.S. : La « Pravda » accuse MM. Dubcek, Sik, 

Spacek et Cisar de positions opportunistes de droit,  Le Monde 23. srpen 1968, 5. strana 
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nejmenovaných československých politiků o sovětskou pomoc.93 L´Humanité se 

takto snažilo ukázat, že i rétorika sovětských novin se pokoušela o zdání 

demokratičnosti, i když mnoho z oficiálních vyjádření bylo poskytnuto pod tlakem, 

a některá fakta uvedená v článku byla zcela vymyšlená. Pro francouzského čtenáře 

má být tato skutečnost uvedena na pravou míru a příklady sovětské rétoriky mu mají 

sloužit jako varování před nebezpečím nepřátelské propagandy. 

Apatická reakce sovětské populace byla Le Monde vysvětlována jako 

důsledek toho, že sovětský lid byl držen v područí a zlepšujícím se materiálním 

zaopatřením veden k ignoraci toho, co se děje ve světě. Věřil tedy oficiální 

interpretaci událostí a Pražské jaro se tak setkalo s podporou jen u minima 

sovětských občanů.94 Z oznámení TASS se sovětský čtenář dočetl, že českoslovenští 

představitelé žádali po Sovětském svazu a jeho spojencích o poskytnutí nezbytné 

pomoci, včetně vojenské. Dalším důvodem bylo zabránit „pletichám imperialistů“, 

jak citoval sovětský deník Pravda Le Monde.95 Tato demagogie podle francouzského 

tisku ovlivňovala většinu sovětské populace.

Ironii si neodpustil ani Le Figaro v článku „Železná opona znovu spadla“, 

kde zesměšnil SSSR, že vyčítá Spojeným státům imperialistickou politiku96 a rovněž 

nedávnou účast SSSR na konferenci o odzbrojení: „Je ironické a cynické, že tyto 

státy (pozn. Varšavské smlouvy) slavnostně přistoupily k mezinárodnímu paktu 

Spojených národů o občanských a politických právech, který mimo jiné vymezuje: 

                                               

93 Un message des dirigeants tchécoslovaques publié a Moscou: Pourquoi nous avons demandé l´aide 

de l´URSS, L´Humanité, 22. srpen 1968, 2.strana

94  « Bien sur, les masses, dont le niveau de vie continue lentement, mais surement de s´améliorer, 

n´ont pas ces préoccupations : elles sont dociles et délibérément maintenus dans l´ignorance de ce qui 

se passe a l´étranger. », « Le message de Prague avait été reçu et compris par des centaines de milliers 

de Soviétiques »   Le Monde, 22. srpen 1968, 1.strana 

95  « La Pravda justifie l´occupation par les menées des impérialistes » Le Monde, 22.srpen 1968, 

3. strana 

96 « Il est ironique et cynique de constater, poursuit la déclaration, que ces États ont adhère 

solennellement au pacte International des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, qui 

précisent notamment que : « Tous les peuples ont le droit de disposer d´eux-memes et qu´en vertu de 

ce droit ils déterminent librement leurs statuts politique et assurent librement leur développement 

économique, social et culturel », « Le rideau de fer est retombe », Le Figaro, 22. srpen 1968, 

1. a 2. strana
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„Všichni lidé mají právo rozhodovat se sami za sebe a v rámci tohoto práva určují 

svobodně svůj politický status a zajišťují ekonomický, sociální a kulturní vývoj““97

Většina dalších jednání nadále probíhala pouze mezi Československem a SSSR, 

ostatní intervenující členové Varšavské smlouvy se těchto jednání neúčastnili, což 

dokazuje podle Le Monde, jejich podřízenost SSSR.98

3.3.2. Postoj států Varšavské smlouvy

Francouzský tisk popisoval také reakce členů Varšavské smlouvy účastnících 

se intervence, kteří vyjadřovali souhlas a zejména zdůrazňovali, že Komunistická 

strana Československa o pomoc sama žádala, případně že nebyla schopná zvládnout 

problémy sama bez internacionální pomoci. Role ostatních intervenujících států ale

byla marginalizovana, za hlavního strůjce okupace byl považován Sovětský svaz.

Další, kdo se s jednáním Sovětského svazu souhlasil kromě východoevropských 

států, byl Irák a Sýrie. Podle Le Monde výměnou za pomoc, kterou jim SSSR 

poskytoval.99 Francouzské deníky se pokoušely poskytnout rovnoměrné 

zpravodajství ze všech států Varšavské smlouvy. Jako zdroj většinou sloužily články 

tamních novin, případně zprávy tiskových agentur. 

Zpráva agentury ADN otištěná v Le Monde reprodukovala stanovisko 

německé SED a dalších představitelů NDR, vyčítající Československé komunistické 

straně pravicovou orientaci a Alexandru Dubčekovi neschopnost přijmout potřebná 

opatření, nebo o ně požádat ze zahraničí. „Bohužel skupina ve vedení strany řízená 

Alexandrem Dubčekem nejenom neučinila potřebná opatření, ale ještě zvýšila 

pravicové tendence.“100 Jako ještě děsivější bylo v Le Monde prezentováno 

zakončení celé zprávy: „Ať žije neochvějná solidarita a jednota mezi NDR a 

Československem! Ať žije jednota a spojenectví socialistických států, zaručující mír a 

                                               

97 „Co se stane s konferencí o odzbrojení?“, « Que va devenir la conférence du désarmement? », 

Laurent Mossu, Le Figaro, 22. srpen 1968, 1. strana

98 « Le « Pravda » défendre le léninisme contre les nouveaux iconoclastes », Le Monde, 

28. srpna 1968, 4. strana 

99 « La Syrie et l´Irak paraissent justifier l´intervention soviétique », Édouard Saab, Le Monde,

24. srpen 1968, 6. strana 

100 « Malheureusement, un groupe dans la présidence du parti dirige par Alexander Dubcek, n´a ont 

seulement rien fait pour prendre les mesures nécessaires, mais il a encore accru ses tendances vers la 

droit. » Le Monde, 22. srpen 1968, L´appel aux citoyens de la RDA, 3. strana      
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bezpečnost ve světě!“, mající v kontextu zrovna proběhnuvší vojenské okupace 

cynický nádech.101

Tisk ale zdůrazňoval rozdíly v hodnocení situace vládou a oficiálními 

představiteli, oproti postoji obyčejných lidí. Byla vnímána určitá rezignace populace 

v socialistických zemích. Reportér Le Monde popisoval svoje dojmy z Polska: 

„Pokud má průměrný obyvatel Varšavy vyjádřit svůj názor, často si povzdechne „To 

všechno je jen proto nás naučit, abychom zůstali v klidu““.102 I Le Figaro

zpochybňoval sovětskou propagandou prezentovaný souhlas populace ve státech 

Varšavské smlouvy, kdy byly v několika městech zaznamenány protesty místních 

proti zásahu v Československu: „Ve Východním Německu, alespoň podle informací 

pocházejících z Bonnu a Západního Berlína, se odehrály manifestace na podporu 

Československa v několika městech, včetně Východního Berlína.“103Stejně jako 

populace SSSR byl i lid ostatních socialistických republik popisován jako pasivní 

oběť komunistického režimu. 

3.3.3. Reakce heretické části sovětského bloku

Přes Sovětským svazem deklarovanou jednotu východního bloku však byl

zaznamenán i rozkol v zemích socialistického bloku, ke kterému došlo v závislosti na

vnímání oprávněnosti okupace. Média přinesla vyjádření Komunistické strany 

Rumunska: „Žádné zásahy do vnitřních záležitostí ostatních, prohlašuje 

Ceauşescu“104 a jugoslávského prezidenta Tita: „Suverenita socialistické země byla 

                                               

101 « Vive la solidarité inébranlable et  l´union entre la R.D.A. et la Tchécoslovaquie! Vive l´unité et 

l´alliance des États socialistes, garantie de la paix et de la sécurité dans le monde. »,   Le Monde, 

22. srpen 1968, L´appel aux citoyens de la RDA, 3.strana      

102 « Lorsque le Varsovien moyen est amené à exprimer son avis, c´est souvent pour soupirer : « Et 

dire, que tout cela est pour nous apprendre à rester tranquilles » », Bernard Margueritte, Pologne : La 

malaise de l´opinion contraste avec les positions officielles, Le Monde, 23. srpen 1968, 5. strana

103 « En Allemagne de l´est, enfin, selon des informations parvenues a Bonn et a Berlin- Ouest, des 

manifestations en faveur de la Tchécoslovaquie ont eu lieu dans plusieurs villes, y compris Berlin-

Est. », Le commentaire baissent de ton dans les capitales « alliées » de Moscou, des manifestations en 

faveur de la Tchécoslovaquie auraient eu lieu en R.D.A., Le Figaro, 26. srpen 1968, 1. strana

104 « Pas d´intervention dans les affaires intérieurs des autres, déclare Ceausescu » l´Humanité, 

22. srpen 1968, 4. strana
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porušena“105 které vstup vojsk do Československa odsuzovala. Tito byl navíc podle 

L´Humanité přesvědčen, že Alexandr Dubček byl rozhodnut stíhat veškeré 

antisocialistické jednání. Tito tak usoudil ze své nedávné návštěvy 

Československa.106 V Jugoslávii a Rumunsku bylo hledáno spojenectví 

s Československem proti ostatním státům z Varšavské smlouvy, držících se 

konzervativního kurzu. Podpora ze strany Rumunska a Jugoslávie mohla být dle 

francouzského tisku způsobena i tím, že se sami obávali, aby se Sovětský svaz 

nepokusil intervenovat i u nich. Obě země deklarovaly, že jsou připraveny bránit své 

hranice.107

Naopak Čína rovněž intervenci odsuzující byla pro svou vzdálenost Evropě 

zmiňována spíše okrajově, bez snahy nalézt u ní účinnější podporu.  Čína se, 

podobně jako Francie, snažila stát mimo politiku bloků. V oficiálním čínském 

stanovisku, které přetiskl Le Monde, a které odsuzovalo okupaci jako „zrůdný 

zločin“, byl v intervenci viděn komplot amerických a sovětských imperialistů ve 

snaze o ovládnutí světa.108 Zajímavá byla pro tisk reakce Kuby, která na jednu stranu 

intervenci schvalovala, ale na druhou viděla v SSSR viníka nepříznivého vývoje 

v Československu: „Jakmile schválil sovětskou intervenci, označuje ji Fidel Castro 

za „zjevné porušení československé suverenity““109, jak komentuje Le Figaro. 

3.3.4. Reakce z USA a ostatních zemí

Další oblastí zájmu francouzského tisku jsou reakce ze zemí mimo Varšavskou 

smlouvu. Tisk se soustřeďuje zejména na zprávy ze Spojených států, dále Velké 

Británie, Západního Německa a Rakouska, Švýcarska, Řecka. Rakousko jako jediná 

země západního bloku sousedící s Československem přijala rovněž vojenská opatření 

                                               

105  « Le président Tito : La souveraineté d´un pays socialiste a été violé », Le Figaro, 22. srpen 1968, 

2. strana

106 Tito «J´ai la conviction que le gouvernement Dubcek était décidé de réprimer toute tentative 

antisocialiste. » L´Humanité, 22. srpen 1968, 3.strana

107 « Roumanie : « Soyons prêts à défendre notre patrie socialiste » », Le Monde, 23. srpen 1968,

5. strana  

108 « Un crime monstrueux »,  Le Monde, 24. srpen 1968, 4. strana

109 « Tout en approuvant l´intervention soviétique Castro la qualifie de « violation flagrante de la 

souveraineté tchécoslovaque », Le Figaro, 26. srpen 1968, 6. strana 



46

na ochranu hranice a také jako přípravu na příliv uprchlíků a cizinců chystajících se 

vycestovat.110 L´Humanité informovala i o reakci kanadské a indické, soustřeďovalo

se více než ostatní deníky na postoj ostatních komunistických stran mimo 

socialistický blok. Le Monde uváděl i vyjádření papeže Pavla VI., směřované 

k československým věřícím.111  

Podle zpravodaje z New Yorku Philippe Bena měly politické kruhy ve Spojených

státech již delší dobu před událostí zprávy o možnosti intervence: „Je tomu asi 

měsíc, úředníci a novináři z východoevropských zemí, samozřejmě kromě těch ze 

Sovětského svazu, pracující ve Washingtonu a u OSN, sdělili určitému počtu svých 

západních kolegů, včetně zpravodajů z Le Monde, že je třeba očekávat vojenskou 

intervenci Sovětského svazu, Polska a Východního Německa do Československa.“112

První den po události tak Američané pouze žádali Sovětský svaz a jeho spojence 

o odchod armád, s tím, že jejich požadavek nelze brát dle francouzských zpravodajů 

jako hrozbu, nýbrž jako diplomatické vyjádření.113

Intervence se řešila i na půdě OSN, kde mimo jiné došlo ke konfliktu mezi 

Spojenými státy a sovětskou stranou, která deklarovala, že okupace Československa 

byla vedena snahou zajistit mír - jak referuje Le Figaro: „Tento dopis (pozn., který 

byl přečten sovětským zástupcem Malikem) se ukázal jako jeden z nejurážlivějších 

dokumentů, které kdy byly prezentovány na mezinárodním shromáždění. Zdá se, že 

vstoupí rovněž do historie válek a agresí jako jedna z nejcyničtějších výzev, které kdy 

byly předloženy světovému mínění.“114 Ani americký postoj k celé události však 

                                               

110  Vienne : L´armée en état de l´alerte, Le Monde, 22. srpen 1968, 4. strana   

111 « Cité du Vatican : Paul VI exprime son émoi » Le Monde, 22. srpen 1968, 4. strana

112 « Il y a environ un mois, des officiels et des journalistes des pays de l´Europe de l´est en poste a 

Washington et aux Nations unies- sauf bien sur ceux de l´URSS, faisaient savoir a un certain nombre 

de leurs amis occidentaux, y compris au correspondant du Monde, qu´il fallait s´attendre a une 

intervention militaire de l´URSS, de la Pologne et de l´Allemagne de l´Est en Tchécoslovaquie. », 

Diplomates et journalistes communistes en poste aux États-Unis s´attendaient a l´intervention, Le 

Monde, 22. srpen 1968, 4.strana

113 „Johnson: Je demande l´URSS et a ses associés de retirer leurs troupes », Le Figaro, 22. srpen 

1968, 3.strana 

114 « Cette lettre apparait comme l´un des documents les plus insultants qui aient jamais été présentés 

dans une assemble internationale. Elle semble devoir entrer également dans l´histoire des guerres et 
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nabyl francouzským tiskem hodnocen nijak kladně, zejména ze strany Le Monde, 

který byl největším odpůrcem politiky dvou bloků. Jak píše komentátor Andre 

Fontaine 23. srpna 1968: „Všechny slzy, které ukápnou, mimochodem spíše 

pokrytecké, protože pocházejí ze země, která ukázala ve Vietnamu, jak rozumí 

principu sebeurčení národů, nezmění nic na faktu, že „Dva velcí“ se domluvili na 

určitém rozdělení světa, a že každý nechá druhému svobodu dělat, ve své sféře vlivu, 

co považuje za správné.“115 Deník také odsuzoval, že Spojené státy používaly

komunismus jako univerzální hrozbu k dosažení svých cílů, ačkoliv zrovna 

v konkrétním případě některé komunistické strany jednání SSSR odsoudily. 

Intervence tedy nebyla komunistickou stranou celosvětově schválena, nelze tedy 

hovořit čistě o komunistickém zločinu.  

Pro západoněmeckou stranu pokoušející se v té dob o uvolnění napětí mezi 

Východem a Západem mohl představovat zásah SSSR důvod pro přehodnocení této 

politiky, jak komentuje Le Monde: „Obrovský argument pro odpůrce politiky 

détente“.116

      I pro Izrael se okupace stala předmětem hledání souvislosti s jeho vlastní 

mezinárodním postavením: „Jakou hodnotu mají, ptají se Izraelci, slavnostní záruky 

poskytované malým zemím? Když nikdo na světě není připraven zemřít pro Prahu, 

kdo tedy bude ochoten zemřít při Jeruzalém nebo Akabu?“117Izrael rovněž nabídl 

azyl československým emigrantům.

3.3.5. Francouzské postoje

                                                                                                                             
des agressions comme un des défis les plus cyniques qui aient jamais été lancés a l´opinion 

mondial. », Nations Unies, S´opposant au débat du Conseil de sécurité le délègue soviétique n´a pas 

hésité à déclarer : « Les actions de l´URSS ont été dictés par le souci de renforcer la paix. », Le 

Figaro, 22. srpen 1968, 1. strana

115 «Toutes les larmes qui vont être versées, plutôt hypocrites d´ailleurs lorsqu´elles viennent d´un 

pays qui a montre au Vietnam comment il entendait le principe de l´autodétermination des peuples, ne 

changeront rien au fait que les Deux Grandes se sont entendus sur un certain partage du monde, et que 

chacun laisse l´autre libre de faire, dans sa propre sphère d´influence, ce qu´il juge bon. », Retour au 

protectorat, André Fontaine, Le Monde, 22. srpen 1968, 3. strana 

116 Bonn: «Un argument massif pour les adversaires de la politique de détente », Roland Delcour, Le 

Monde, 22. srpen 1968, 4. strana

117 « Jerusalem : que valent les garanties offertes aux petits pays? », André Scemama, Le Monde, 

23. srpen 1968, 7. strana



48

Z domácí půdy zněly nesouhlasné reakce, na druhou stranu bylo ale 

zdůrazňováno, že Francie nesouhlasí s politikou znepřátelených bloků. Vláda svolala

mimořádnou konferenci do Colombey-les- deux Églises, kde schválila prohlášení 

podepsané prezidentem de Gaullem, předsedou vlády a ministrem zahraničí, ve 

kterém odmítají politiku bloků vytvořenou Jaltskou konferencí, prohlášení přetiskly 

všechny zkoumané noviny: „Francie, která se neúčastnila těchto dohod a která 

nepřijala tuto politiku (…) která je v rozporu s právem národů samostatně se 

spravovat a která může vést jedině k mezinárodnímu napětí.“118 Zejména v Le 

Monde, který toto rozdělení světa hodnotil: „Vrátili jsme se tak k pravidlu 

ustanovenému 1555 v Augsburgu: Cujus regio, ejus religio.“119, byl v okupaci 

hledán důvod, proč podporovat sjednocenou Evropu, která se vymezí vůči konfliktu 

Spojených států a Sovětského svazu.120

Le Monde uspořádalo jednostránkový přehled vyjádření důležitých 

francouzských levicových hnutí a politických stran, tedy Komunistické strany, 

Odborových svazů, Socialistické strany, Ligy lidských práv- „Návrat ke stalinským 

manýrám“121 a Demokratického centra. Podobný přehled, o něco širší pokud jde 

o politické spektrum, byl i v Le Figaro. V několika sloupcích byli čtenáři seznámeni 

s názory odborových hnutí (CFDT, CFTC, CGC, CGD, Force ouvriére), občanských 

uskupení či osobností veřejného života (Liga pro lidská práva, bývalý prezident 

Francois Mitterand, Jednotná socialistická strana, Nezávislí republikáni, CDS, PDM, 

Smlouva republikánských institucí) a studentských hnutí (FEN, SNE a UNEF). 

Studenti rovněž druhý den protestují v centru Paříže. 

Ve skupině levicových uskupení figuroval i Národní svaz studentů Francie 

(l´Union nationale des étudiats de France). Kritizoval moskevský způsob 

prosazování ideologie a československé reformní pokusy chápal jako snahu 

                                               

118 «La France, qui n´a pas participé a ces accords et qui n´adopte pas cette politique (…) qui est 

incompatible avec le droit des peuples à disposer d´eux-memes et qui n´a pas pu et ne peut conduire 

qu´a la tension international. », Conférence extraordinaire à Colombey Le Figaro, 22. srpen 1968, 4. 

strana

119 « On en est ainsi revenu à la règle établie en 1555 à Augsbourg : « Cujus regio, ejus religio. », Fin 

d´une détente, André Fontaine, Le Monde 24. srpen 1968, 1. strana

120 « Libres Opinions : Plus que jamais, L´Europe » Pierre Uri, Le Monde, 23. srpen 1968, 11. strana 

121 M. Daniel Mayer «Le retour aux errements staliniens », Le Monde, 22. srpna 1968, 5. strana 
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o vybudování skutečného socialismu. Vzpomněl rovněž podporu ze strany 

československých studentů: „Jako se českoslovenští studenti ukázali solidární 

s francouzskými studenty a lidem v boji proti vykořisťování během května a června, 

jsou francouzští studenti solidární v odporu s československými studenty a lidem a 

potvrzují povinnost každého lidu svobodně určit způsob, jakým učiní konec 

kapitalistickému vykořisťování a uskuteční lépe pravý socialismus.“122 Vyjádření 

studentských organizací byla v tisku odsunuta spíše na okraj, prostor pro jejich 

komentáře nebyl rozsáhlý. Tato hnutí, které ještě před několika měsíci vedla 

celospolečenský protest, byla v tisku zastoupena minoritně a nebyla jim tak 

přikládána zvláštní váha. 

K okupaci se prostřednictvím tisku vyjádřily i významné osobnosti, jako Jean-

Paul Sartre, označující zásah za „válečný zločin.“123 Tisk informuje i o organizacích 

vznikajících na podporu Československa, Výboru na podporu československého lidu 

a Výboru na podporu československých svobod124, ustanovených v Paříži a mající za 

členy významné osobnosti z oblasti kultury, politiky i církve.

3.4. Politické komentáře

Jakkoliv byla okupace z vojenského hlediska úspěšná a efektivní, z hlediska 

politického intervenující státy selhávaly. Jak s nadsázkou komentoval Le Monde 23. 

Srpna 1968: „Politický aspekt intervence je daleko méně brilantní.“ Všechny noviny 

zdůrazňovaly, že se SSSR a jeho spojencům nepodařilo přesvědčit ani obyvatelstvo, 

ani vládu o oprávněnosti zásahu a že často ani samotní vojáci pořádně nevědí, proč 

                                               

122 « Comme les étudiants tchécoslovaques s´étaient montrés solidaires des étudiants et du peuple 

français en lutte contre l´exploitation au cours des mois de mai et de juin, les étudiants français se 

déclarent solidaires de la résistance des étudiants et du peuple tchécoslovaque et réaffirment le droit et 

le devoir à déterminer librement la stratégie qu´il entend adopter pour mettre fin a l´exploitation 

capitaliste et réaliser au mieux le vrai socialisme. », L´UNEF un nouveau coup au mouvement 

socialiste international, Le Monde 22. srpen 1968, 5.strana       

123 « M. Jean-Paul Sartre : un crime de guerre », Le Monde, 27. srpen 1968, 8. strana

124 Le Comité de soutien au peuple tchécoslovaque, Le Comité de soutien aux libertés 

tchécoslovaques  
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do Československa vlastně přijeli: „někteří si myslí, že jde o další vojenské cvičení.
125

3.4.1. Předpověď budoucího vývoje

Po příchodu zahraničních vojáků byli někteří českoslovenští představitelé 

zatčeni, nebo vězněni na svých úřadech, vojáci okupovali důležité budovy, jako 

Československý rozhlas a Ministerstvo zahraničních věcí. Schází se Prezidium 

ÚV KSČ. L´Humanité informovalo o programu schváleném poslanci Národního 

shromáždění během středy. Šlo o šest bodů obsahujících kategorický požadavek 

odchodu vojsk, zajištění běžného fungování státní moci, propuštění zajatých 

představitelů Československa a jejich informování o situaci, prohlášení 

nepřípustnosti zásahu a apel k obyvatelstvu o zachování klidu.126

Sovětská okupace byla několikrát přirovnána k nacistickému Protektorátu. 

„Vstup sovětských vojsk do Československa v doprovodu ostatních armád včetně 

východoněmecké, což pro tento lid muselo představovat zvláštní potěšení, učinilo 

konec této naději (pozn. Na realizaci programu Pražského jara)“.127 Objevilo se i 

srovnání s maďarskými událostmi z roku 1956 po zásahu sovětských vojsk. V této 

souvislosti spekuloval Le Figaro, zda se Sovětskému svazu podaří najít loajální 

vládu v článcích: „Najdou Rusové československého Kadára?“128 či: „Okupovaná 

Praha: Dvě ultimáta dnes vypršela. Rusové: Ustavte okamžitě spolupracující vládu, 

nebo to uděláme my, Výbor Komunistické strany Čech: Propusťte bez prodlení naše 

představitele a opusťte zemi, pokud ne, odpoledne generální stávka.“129

                                               

125 « L´aspect politique de l´intervention est infiniment moins brillant », « Plusieurs croyaient 

participer a de nouvelles manœuvres », Une intervention prépare sur le plan politique, Le Monde, 

23. srpen 1968, 4. strana

126 « Le Parlement demande le retrait des troupes étrangères. » Le Figaro, 22. srpen 1968, 2. strana 

127  « L´entrée en Tchécoslovaquie de troupes soviétiques, accompagnes par de contingents allies 

parmi lesquels les Allemands de l´est, ce qui ne manquerai pas de faire particulièrement plaisir aux 

populations ainsi pris en charge, met fin a cet espoir,… » Le Monde, 22. srpen 1968, 1.strana Retour 

au Protectorat   

128 « Les Russes, trouveront ils un Kadar tchécoslovaque? » Le Figaro, 22. srpen 1968, 1.strana  

129 « Prague occupé : deux ultimatums expirant aujourd´hui : Les Russes : Formez immédiatement un 

gouvernement de coopération ou nous nous en chargeons, Le congrès du P.C. Tchèque : Libérez sans 
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Le Monde předpokládal, že Sověti situaci zjednodušovali, když se domnívali, 

že Pražské jaro bylo kopií maďarské revoluce, která chtěla na rozdíl od 

československého reformního procesu ukončit vedoucí roli komunistické strany 

a vystoupit z Varšavského paktu. 24. srpna 1968 konstatoval Le Monde, že nalezení 

nové politické reprezentace nebude jednoduché: „Třicet šest hodin po vstupu svých 

vojsk do Československa, kde se setkali s pasivním odporem obyvatelstva a občas 

i s vážnými incidenty, se Sovětům ještě nepodařilo nalézt jedinou politickou osobnost, 

připravenou je uznat.“130 Ještě radikálnější komentář najdeme v článku „Hledání 

Quislinga“131. Dalším problémem v souvislosti s ustavením nové politické 

reprezentace mohlo být dle tisku pro SSSR i to, že některé státy nebudou ochotné jím 

ustanovenou vládu uznat. Jak informoval Le Monde, v Británii se taková možnost 

zvažovala: „Londýn: Žádné uznání pro jakoukoliv vládu ustanovenou Moskvou“132  

Tím, že SSSR zamezil otevření Československa západním trhům, mohl způsobit 

další tenzi v mezinárodních vztazích a prohloubit ekonomické své problémy, jak 

uvažoval Le Figaro.133

Stejně tak mohla dle tisku okupace ohrozit sjednání Smlouvy o nešíření 

jaderných zbraní.134 Ani demonstrace proti okupaci konané po celém světě 

politickému obrazu SSSR nepřidaly a vládu jím v budoucnu ustanovenou 
                                                                                                                             
délai nos dirigeants et quittez le pays sinon grève générale à partir de midi », Le Figaro, 23. srpen 

1968, 1. strana

130 «Trente- six heures après l´entrée de leurs troupes en Tchécoslovaquie, ou elles se heurtent a la 

résistance passive de la population et parfois a de sérieux incidents, le Soviétiques n´avaient pas 

encore réussit à produire le moindre nom de personnalité politique prête à les approuver », «  Gênés 

par la résistance du peuple et des corps constitués, Les soviétiques s´efforcent de mettre sur pied 

a Prague une équipe acceptant de collaborer avec eux. La « Pravda » condamne l´ «opportunisme 

droitier » de M. Dubcek, Les manifestations de réprobation se multiplient dans le monde. » André 

Fontaine, Le Monde, 23. srpna, 1968, 1.strana  

131 «  A la recherche d´un Quisling », Le Monde, 22. srpna 1968, 1. Strana,  Termín „Quisling“ lze 

v tomto případě chápat obecně jako vlastizrádce, kolaborant, vznikl podle norského politika Vidkuna

Quislinga, kolaborujícího za 2. Světové války s nacisty.

132 «  Londres : pas de reconnaissance pour un quelconque gouvernement mis en place par Moscou », 

Le Monde 23. srpen 1968, 6. strana

133 «  Les conséquences du second « coup » de Prague. », Le Figaro, 24.-25. srpen 1968, 8. strana 

134 « Le président Svoboda négocie à Moscou avec les dirigeants soviétiques à la tête d´une 

délégation représentant diverses tendances »? Le Monde, 24. srpen 1968, 1. strana
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delegitimizovaly.135 O všech těchto negativech a důsledcích francouzský tisk 

podrobně informoval. Jednání probíhající v Moskvě, která nakonec vyústila 

k podepsání Moskevského protokolu, ale příliš nekomentoval. Je to z důvodu, že 

o probíhajících rozhovorech nemají žurnalisté podrobné zprávy a zároveň očekávali

od československého vedení odvážnější postup. Informace se tak pohybují ve sféře 

dohadů: „Volba je nyní mezi řešením vyhovět hlasu československého lidu nebo

jednoduše ustanovením obyčejného protektorátu nad Československem.“136

3.4.2. Rozkol v komunistickém hnutí?

Samostatnou kapitolou byly reakce západních komunistických stran, jejichž 

konečné stanovisko bylo doprovázeno otázkou, nakolik se budou schopny odchýlit 

od kurzu nastaveného nejsilnějšími komunistickými stranami ve východní části 

Evropy. Vzhledem k celkovému postoji francouzských médií k vojenské intervenci 

se ukázalo jako pozitivní, že jak Francouzská, tak ostatní západní komunistické 

strany, včetně nejsilnější Italské, zásah odsoudily, jednání která sovětská Pravda

považovala za „lehkomyslné“. V článcích francouzských novin je zdůrazněná 

zásadní názorová rozpornost mezi západními a sovětskými médii v této otázce.137

Francouzská Komunistická strana pod vedením Jacquese Duclose se druhý den 

po intervenci sešla na mimořádném zasedání a vydala tiskové prohlášení, ve kterém 

jednoznačně odsuzuje vojenské řešení situace, ale zároveň deklaruje, že se bude 

i nadále snažit o mezinárodní spolupráci s ostatními komunistickými stranami, 

včetně sovětské: „Francouzská komunistická strana neustane ve své snaze o jednotu 

mezinárodního komunistického hnutí a ve prospěch posílení solidarity a posílení 

spolupráce se všemi komunistickými a dělnickými stranami a zejména vztahy 

bratrského přátelství, které ji odjakživa spojují se Sovětskou komunistickou 

                                               

135 «  Nombreuses manifestations en Europe occidentale », Le Monde, 23. srpen 1968, 7. strana

136 « Le choix est maintenant entre une solution qui répondrait aux vœux du peuple tchèque et la 

solution force, c´est à dire l´établissement d´un protectorat pur et simple sur la 

Tchécoslovaquie »,  « Faites-moi confiance » a déclaré le Président au peuple tchécoslovaque après 

avoir refuse de signer dans la nuit la liste du nouveau gouvernement présenté par les autorités 

d´occupation », Roger Massip, 24.-25. srpen 1968, 4. strana

137 «  La « Pravda » critique l´attitude « inconséquente » adopté par els dirigeants de « certains partis 

communistes », Le Monde, 24. srpen 1968, 4. strana  
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stranou.“138 Otázkou však pro tisk zůstalo, jaké bude mít toto „ne, které strana řekla 

svému otci“139 důsledky. 

Italská Komunistická strana se sešla 23. srpna 1968 a vyzývá představitele pěti 

zemí okupujících Československo, aby stáhly svoje vojska.140 Dalšími reakcemi jsou 

odsuzující vyjádření Komunistických stran Belgie, Kanady, Kypru, Británie, 

Rakouska, Švýcarska, Spojených států a Japonska. Po bok krajních levicových 

uskupení byly na stránky tisku řazeny francouzské studentské organizace, jejich 

názory byly zaznamenávány vedle vyjádření komunistických a radikálně levicových 

hnutí. 

Všechna média se shodla na tom, že okupací Československa se krajně levicové 

hnutí dostalo do krize, ze které se bude těžko vzpamatovávat. Nastala zásadní 

neshoda mezi jednotlivými komunistickými stranami a nebylo jasné, jakým 

způsobem se bude znovu hledat jednota: „dělnické hnutí nebylo nikdy takto 

rozděleno, a těžko soudit, jaké výsledky mohou Sověti očekávat od slavné ideologické 

konference, která se bude konat na podzim v Moskvě.“141 Rovněž neshody mezi 

třemi zeměmi se zavedeným socialistickým režimem, Jugoslávií, Rumunskem a 

Čínou, jež okupaci odsoudily, byly narušeny. Vyostřený konflikt dokládal Le Monde

otištěním reakce sovětské Izvestije, obviňující tyto země ze služby imperialismu.142

Pouze L´Humanité zůstává částečně optimistické.

                                               

138 « Le Parti Communiste Français ne relâchera pas ses efforts en faveur de l´unité du mouvement 

communiste international, en faveur de renforcement de ses rapports de solidarité et de coopération 

avec tous les Partis Communistes et Ouvriers et particulièrement  les liens d´amitié fraternelle qui 

l´unissent depuis toujours au Parti Communiste de l´Union Soviétique. », Unanimité au comité central 

du Parti Communiste Français sur la situation créée par l´intervention militaire en Tchécoslovaquie, 

La résolution du Comité central, L´Humanité, 23. srpen 1968 1. strana   

139 « Après avoir dit « non » au père », R. Barrillon, Le Monde, 25. srpna 1968, 1. strana

140 « Un appel du Parti communiste italien »  L´Humanité, 24. srpen 1968, 3.strana

141 « Le mouvement ouvrier n´a jamais été autant divisé, et qu´on voit mal, quels résultats les 

Soviétiques pourraient attendre de la fameuse conférence idéologique qui devait se tenir a l´automne 

a Moscou », Le mouvement ouvrier international en crise, Le Monde, 25. srpen 1968, 1. strana

142 « Moscou : les « Izvestia » accusent la Yougoslavie, la Roumanie et la Chine de s´être jointes au 

chœurs des impérialistes », Michel Tatu, Le Monde, 26. srpen 1968, 5. strana  
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4. Vnímání situace jednotlivými médii

Pro všechna periodika se stala situace v Československu hlavním tématem 

pro několik dnů následujících po okupaci, obsazovala titulní strany, aby se i později 

objevovaly další zprávy zpracovávající vývoj v ČSSR. Jednota panovala v obecném 

odsouzení okupace Československa, avšak v důvodech nesouhlasu, vysvětlení 

motivací SSSR a celkovém hodnocení události se již jednotlivá média neshodovala.

Rovněž před okupací měly jednotlivé deníky odlišný pohled na československý 

reformní proces a lišily se analýzami budoucího vývoje. 

4.1. Způsob hodnocení před okupací

Ideové zaměření jednotlivých médií se projevovalo především v komentářích 

a rozsáhlejších reportážích. Jednotlivé deníky se často rozcházely v ideologickém 

hodnocení událostí. Například výsledky jednání v Bratislavě byly komunistickým 

L´Humanité 8. srpna 1968 interpretovány takto: „Někteří, jednající v rozdílných 

podmínkách, komunisté z rozdílných zemí mohou mít dokonce rozdílná hodnocení. 

Ale tyto rozdíly, oproti těm, které proti sobě staví jednotlivé imperialisty, neodráží 

žádný rozpor základních zájmů. Nemohou být nenapravitelné a nemohou být 

překážkou ke společné akci.“143 Ve víře ve správnost vůdčí myšlenky byla v každém 

rozporu hledána pouze náhoda či vzájemné neporozumění, které může být lehce 

napraveno vzájemnou diskuzí. 

Naopak pravicový Le Figaro hodnotil situaci v červenci a začátkem srpna 

1968 o poznání pesimističtěji, zdůrazňoval rozdělení světa na znepřátelené bloky. 

Vzájemné vztahy mezi Československem a SSSR nazýval „studenou válkou“144, 

charakterizoval Západ jako společenství „svobodných lidí ze Západu vázaných na 

principy svobody a demokracie“ v opozici s „diktaturou jediné strany, jejíž členové 

jsou ustanovováni a proti které neexistuje odvolání“145, režimy východu tak dle 

                                               

143 « Certes, agissant dans des conditions différents, les communistes des divers pays peuvent voir 

surgir entre eux des différences d`appréciation. Mais ces divergences, contrairement a celles qui 

opposent les impérialismes les uns aux autres ne reflètent aucune contradiction d`intérêts 

fondamentale. Elles ne peuvent être irréductibles, et ne doivent pas faire obstacle a la coordination de 

l`action. », L`Humanité, 8. srpen 1968, 1. strana    

144 « « La guerre » froide dans les pays de l´est », Le Figaro, 16. červenec 1968, 2. strana 

145 « Les peuples libres de l´Occident sont attachés aux principes de la liberté et de la démocratie, 

alors que les régimes communistes reposent sur la dictature d´un parti unique, dont les membres sont 
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interpretace existovaly prakticky bez vlivu obyčejných lidí, byly řízeny pouze 

stranou a lidé stáli mimo jakékoliv rozhodování a na rozdíl od západního 

obyvatelstva nebyl jejich osud v centru politického zájmu.

Pro připomenutí konkrétního politického vývoje v okupované zemi byly 

otištěny heslovité články vyzdvihující nejdůležitější události předchozích měsíců. 

Čtenář tak měl možnost zasadit událost do širšího kontextu. Shrnutí dlouhodobějšího 

vývoje situace přinášel Le Monde a L´Humanité. Le Monde se v článku s titulkem 

„Od intelektuálního odboje k sovětské intervenci“ soustřeďoval především na 

aktivity československých intelektuálů během let 1967 a 1968 a celkový kulturní 

odraz celého reformního procesu. Naopak L´Humanité v příspěvku „Historie 

posledních událostí“146 popisuje politické dějiny roku 1968, jednotlivé kongresy, 

setkání představitelů a vývoj v komunistické straně. Oba deníky tedy pojímaly 

reformní proces ze zcela odlišného úhlu pohledu, Le Monde jej považoval za 

celospolečenskou kulturní obnovu, zatímco L´Humanité za politický proces 

odehrávající se na vrcholných postech komunistického vedení. 

Celkově jsou články L´Humanité jednodušší, podávané více heslovitě. Bylo

to jednak způsobeno odlišnou čtenářskou základnou, požadující spíše jednodušší styl 

článků, ale i kratším rozsahem deníku, na který měl vliv i menší solventnost jeho 

čtenářů. Negativní aspekty jednání mezi Československem a ostatními státy 

Varšavské smlouvy se snažil nekomentovat a čtenář tak s nimi prakticky nebyl 

obeznámen. Zdůrazňoval pouze pozitiva ve vývoji vztahů, či drobné roztržky. 

Naopak Le Monde se snažil podávat co nejširší rozbor, jeho analýzy byly rozsáhlé

a hodnocení podáváno ze širšího historického a filosoficko-kulturního hlediska. 

Le Figaro jakožto pravicový deník stál jednoznačně proti ideologii vládnoucí 

v SSSR, veškeré, i pozitivní vývojové tendence ve vzájemných vztazích hodnotil 

s pochybnostmi a SSSR ani ostatním členům Varšavské smlouvy a priori 

                                                                                                                             
pratiquement désignés et contre lesquels il n´existe aucun recours. », Contre un nouveau coup de 

Prague, général Bethouart, Le Figaro 16. Červenec 1968, 1. a 2. strana  

146 « L´Historique des derniers événements», L´Humanité, 22. srpen 1968,  1. strana,  « De la Fronde 

des intellectuels a l´intervention soviétique », Le Monde, 22. srpen 1968, 6. strana
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nedůvěřoval. Ani on však nepočítal s vojenskou intervencí, ačkoliv v některých 

komentářích poskytoval prostor pro vyjádření takového názoru147.  

4.2. Odsouzení okupace jako leitmotiv srpnového tisku a další shody ve 

vnímání okupace jednotlivými deníky

Bez ohledu na politickou orientaci se všechny deníky shodly v radikálním 

odsouzení jednání států Varšavské smlouvy. Okupace Československa byla 

prezentována jako akt jednoznačně negativní, jak konunistickým L´Humanité, tak 

pravicovým Le Figaro. Francouzská média v tomto ohledu našla společnou řeč, 

ačkoliv další způsob hodnocení události byl dále rozdílný. Všechna média se rovněž 

solidarizovala s obsazeným Československem jakožto obětí zahraniční agrese. 

Podobnost můžeme nalézt rovněž ve snaze jednotlivých deníků podávat pokud 

možno názory co nejširšího spektra společnosti, i když s rozdíly v následném 

zhodnocení jednotlivých postojů a mlčením L´Humanité k některým výrokům a 

jednáním pocházejícím ze Sovětského svazu.

Ani jeden z deníků výrazně neakcentoval roli studentských 

a celospolečenských protestů, které se ve Francii odehrály nedlouho před vojenskou 

invazí do Československa. I před jistou podobnost mezi oběma hnutími a jejich 

vzájemnou shodu v některých postojích, tak nedošlo ke komparativnímu zhodnocení 

jejich dopadů a výsledků. Československo stálo pro francouzský tisk stranou zájmu 

ve smyslu politického a ideologickému zhodnocení reformního procesu v širší 

celosvětové souvislosti. Vztah československých událostí k událostem ve Francii 

roku 1968 však můžeme v reakcích tisku hledat implicitně. V návaznosti na složitou 

domácí situaci se noviny snažily najít shodný bod, který by alespoň částečně 

sjednotil názorově rozdělenou společnost. Okupace Československa tomuto účelu 

posloužila velice dobře, neboť málokdo se neztotožnil s jejím odsouzením a většina 

veřejnosti sympatizovala s československým obyvatelstvem. Událost tak umožnila na 

nějakou dobu zapomenout na vnitrostátní konflikty, zejména když se 

i tradičně ostře levicové a prosovětské L´Humanité připojilo na stranu ostatních 

novin. Jednotlivé dílčí neshody tak byly do jisté míry vedlejší, oproti celkové shodě 

panující ve vztahu k odsouzení agresivního aktu některých států Varšavské smlouvy. 

                                               

147 « Contre un nouveau coup de Prague », général Bethouart, Le Figaro, 17. červenec 1968, 

1. strana 
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4.3. Rozdíly v hodnocení 

Intervence se stala pro tisk východiskem pro mnoho polemik, zejména 

politického rázu. Zde se nejvíce projevily rozdíly mezi jednotlivými deníky. Ačkoliv 

odmítnutí okupace z mezinárodního hlediska jako neoprávněného opatření proti 

suverénnímu státu všechny periodika spojovalo a představovalo po delší době jistý 

tmel v napjatém společenském diskursu Francie konce 60. Let 20. století, jejich 

rozdílná politická orientace se projevila ve zdůvodnění intervence a východisek, 

které hledaly ze vzniklé situace.

Největší rozdíly v hodnocení okupace byly mezi L´Humanité a ostatními 

dvěma deníky. L´Humanité, poprvé ve své historii neschválilo jednání Komunistické 

strany SSSR. To samo o sobě znamenalo do té doby takřka nepředstavitelnou 

odchylku od stávajícího kurz deníku. Tato odchylka byla natolik výrazná, že ani další 

odůvodnění události a snaha vysvětlit jednání států Varšavské smlouvy nikdy zcela 

nepřekryla, že oficiální linie komunistické strany jako jednotné a mezinárodní byla

aktem okupace suverénního Československa narušena. L´Humanité, držící se 

představy komunismu jako jediné a nejlepší politické ideologie potřebovalo najít 

zdůvodnění mocenského zásahu SSSR do suverénní sféry Československa. Našlo jej 

v historickém a kulturním vývoji Ruska ještě před nastolením komunistického 

režimu, ale i poté. Autoritativnost komunistického režimu jako takového deník 

nepřipouštěl, neboť při jeho správné aplikaci šlo podle jeho názoru naopak 

o nejlepší způsob jak zajistit lidem jejich potřeby. Okupace Československa tak 

nebyla podle L´Humanité způsobena vadami v komunismu jako ideologii, ale jeho 

špatným pochopením a zneužitím v zemi nedostatečně vyvinuté, s dlouhou 

imperialistickou tradicí. Pro L´Humanité představovala okupace Československa 

velkou ránu. Jím prosazovaná ideologie byla zpochybněna, a tak se deník snažil 

upozorňovat na nesouhlas západních komunistických stran a připisoval vinu hlavně 

kulturním a historickým specifikům SSSR. Vyjadřoval lítost nad problémy, které 

vznikly v důsledku okupace v mezinárodním komunistickém hnutí a snažil se hledat 

z těchto problémů východiska. Prosazoval snahu o nový začátek v komunistickém 

hnutí, bez agresivní vojenské politiky a o usmíření mezi rozdělenými 

komunistickými stranami.

Le Monde a Le Figaro ve svých hodnoceních daleko více zdůrazňovali chyby 

v komunismu jako takovém. Le Figaro stojící na opačné straně politického spektra 

než L´Humanité jednoznačně odsoudil komunistickou ideologii, kterou považoval za 

zdroj a příčinu chování států Varšavské smlouvy a celou okupaci Československa 
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viděl jako část řetězu událostí navazujících a odpovídajících logice vládnoucí 

ideologie komunistické strany. Podle Le Figaro by se každá země, mající takovouto 

vládu začala dříve nebo později chovat obdobně a samotný fakt, že komunismus byl 

prosazen zrovna v Sovětském svazu, nehraje zásadní roli v celém průběhu událostí. 

Hlavní rozdíly mezi Le Monde a Le Figaro lze vidět v tom, že Le Figaro odsuzoval 

intervenci vehementněji než Le Monde, vyvozoval z ní nebezpečnost všech 

komunistických stran bez rozdílu a daleko přímočařeji obviňoval Sovětský svaz 

z porušení morálky a mezinárodního práva. Hlavní myšlenka, kterou 

z československé situace vyvozoval byla nutnost vyhnout se vlivu komunismu ve 

Francii a vystupovat proti jeho šíření ve světě.  

Le Monde přistupoval obecně k události ze širšího hlediska a zároveň 

z pohledu nacionálních zájmů Francie. Všímal si však více než Le Figaro i 

kulturních a historických aspektů. Snažil se především vymezovat proti politice dvou 

bloků a obával se, aby nenastalo další vyhrocení konfliktu. Předpokládal, že okupace 

Československa bude sloužit USA jako další argument pro ostrou politiku vedenou 

pod záštitou boje proti komunismu, která dle něj maskuje skutečné mocenské zájmy 

zámořské velmoci. V rámci gaullistického politického názoru, tedy myšlenky která 

prosazovala silnou Francii s konzervativním politickým vedením, považoval Le 

Monde ideologie pouze za prostředek k prosazování nacionálních zájmů. Dle jeho 

interpretace nešlo ve studené válce o konflikt mezi komunismem a kapitalismem, 

nýbrž o konflikt velmocí a národů, snažících se získat pro sebe co největší prospěch. 

Z okupace Československa vyvozoval nutnost prosazovat silnou Francii, která by 

rozhodovala nezávisle o svém osudu a nebyla ovlivňována zájmy jiných států. 

K napadání mezi jednotlivými francouzskými deníky dochází výjimečně.

Pouze L´Humanité, například v jednom z článků vyčítal Le Figaro a některým 

dalším francouzským pravicovým deníkům špatnou interpretaci postoje francouzské 

komunistické strany a zneužívání intervence k propagaci antikomunismu.148

4.4. Faktografické údaje

V naprosté většině případů byly faktografické údaje ve francouzském tisku 

správné, pouze výjimečně jsou komolena jména či došlo k jiným faktografickým 

chybám. Například vedle rozhovoru s Ludvíkem Vaculíkem pro Le Figaro

4. července 1968 byla připojena fotografie s popiskem Alexander Dubček, která však 

                                               

148 « Pêche en eau trouble », L´Humanité, 23. srpen 1968, 2. strana 
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neodpovídala skutečnosti. V tomto článku bylo několik chyb, již samotné 

charakterizování autora 2000 slov jako signatáře. Přiložená fotografie s popiskem 

„Alexander Dubček“, zobrazující ale prezidenta Novotného, byla v dalším čísle 

opravena.149

Častá je rovněž záměna SSSR za Rusko, někdy i jednání celé Varšavské 

pouze jako jednání sovětské, či ruské, stejně jako bývalo Československo někdy 

zaměňováno za Česko.150 Docházelo i k některým komolením názvů, například 

špatného přepisu názvu ČTK, která je v některých článcích jmenována jako 

„Ceteka“151

                                               

149 M. Ludvik Vaculik, l´un des signataires des « 2000 mots » expose au « Figaro » le choix

déchirant de M. Dubcek, Jacques Guillemé-Brulon, Le Figaro, 6.-7. červenec 1968, 5. strana, 

Erratum , Le Figaro, 8. červenec 1968, 2. strana

150 « Le journal accuse les agents américains et ouest- allemands d´animer, en liaison avec les groups 

émigres, la campagne de diversion contre le régime socialiste tchèque. », La tension baisse entre 

Prague et Moscou, Henri Pierre, Le Monde, 13. červenec 1968, 2. strana 

151 Např. « Le gouvernement Dubcek obtient le retrait des forces russes », Le Figaro, 12. červenec 

1968, 3. strana
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Závěr

Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy zahltila v létě 1968

stránky francouzského tisku na mnoho dní. Již v době před samotnou intervencí, se 

periodika soustřeďovala na reformní proces, uskutečňovaný Alexandrem Dubčekem 

a jeho spolustraníky, a měla zájem na vývoji situace směrem k uvolnění poměrů 

v socialistickém Československu. Francouzský tisk však zároveň popisoval pnutí 

odehrávající se mezi Československem a ostatními státy socialistického bloku, 

zejména SSSR. L´Humanité viděl v jednotlivých sporech pouze dílčí nedorozumění, 

nebo se o nich vůbec nezmiňoval, situaci popisoval zejména z hlediska politického 

na úrovni vztahů mezi komunistickými stranami a vládami jednotlivých zemí. 

Ostatní noviny byly ve vztahu k jednání SSSR ostražitější, avšak ani pravicový

Le Figaro nepředpokládal, že by situace mohla vyústit do vojenského řešení. 

Le Monde se soustřeďoval na samotný reformní proces z hlediska kulturních 

a historických vlivů. 

Sovětská okupace Československa vzbudila ve francouzském tisku silnou 

reakci a rozpoutala celospolečenskou debatu. V hlavním bodě, totiž celkovém 

odsouzení agrese států Varšavské smlouvy proti Československu se deníky 

shodovaly a nešetřily kritikou vůči tomuto jednání. Všechny měly zároveň kladný 

vztah k celkovému politickému vývoji odehrávajícím se v Československu před 

vstupem armád, podporovaly Alexandra Dubčeka, zrušení cenzury, uvolnění poměrů 

a kulturní obrodu. V jednotlivých dílčích výkladech již ale jejich politická 

a společenská orientace ovlivňuje názory, které prezentují. Vliv mělo jejich politické 

zaměření i na to, jakým způsobem vykládaly důvody sovětské okupace, předpovídaly

budoucí vývoj a hodnotily komunistické hnutí a jeho vliv na světové události. 

Francouzské noviny se vesměs nedopouštěly faktografických chyb, občas spíše 

zjednodušení.      

Československo bylo prezentováno jako oběť okolností, jeho pasivní 

rezistence byla podporována a reformní proces prakticky beze zbytku přijímán. 

Klíčové ale pro noviny stále zůstávalo jednání a postoj Sovětského svazu v kontextu 

boje dvou znepřátelených bloků, neboť samotný osud malé země, byť v centru 

Evropy, zůstával do té doby na okraji zájmu. Proto si francouzský tisk všímal 

zejména reakcí ze světa, ať už to jsou reakce socialistického bloku- Sovětského 

svazu a ostatních intervenujících států i jeho částí, která s intervencí nesouhlasila, 

nebo postoje západních mocností, zejména Spojených států, ale i Západního 

Německa a dalších. Klíčový byl rovněž postoj světových komunistických stran, 
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z nichž západní okupaci odmítají a diskuze, zda bude mít toto odmítnutí vliv na další 

vývoj mezinárodního komunistického hnutí. Tisk tak reflektuje začínající rozpor, 

v do té doby jednotném světovém komunistickém hnutí. 

Souvislost s událostmi ve Francii předcházejících měsíců byla hledána 

minimálně, jejich odraz byl tak nepřímý, kdy deníky v závislosti na napjaté domácí 

situaci hledaly shodný bod, na kterém by mohli uklidnit veřejné mínění. Nedávné 

události ve Francii spojené s ideologickým rozdělením země byly stále v živé paměti 

a bylo třeba najít způsob, jak rozdělenou společnost uklidnit. Okupace 

Československa se ukázala jako výborný prostředek, neboť všechny deníky, včetně 

komunistického L´Humanité, považovaly zásah za skandální a neospravedlnitelný, 

a shodovaly se na tom s drtivou většinou společnosti a zbytkem světa. 

Prostřednictvím reflexe okupace Československa tak bylo možno hledat jednotu ve 

vlastní zemi, destabilizované posledními událostmi a zároveň se vymezit v kontextu 

zahraniční politiky. Protože v sobě událost kloubí mnoho jevů typických pro 

celosvětový stav koncem 60. let 20. století, nabízelo se nespočet interpretací 

a problémů, které na sebe poutala a které se stávaly předmětem rozsáhlé diskuze a 

překrýt domácí problémy. 

Le Figaro odsuzoval ideu komunismu jako takovou a veškeré, i vstřícné, 

kroky SSSR a jeho spojenců k Československu hodnotil s podezřením. Podle jeho 

interpretace mohlo za okupaci Československa ideologické zaměření Sovětského 

svazu, ve kterém tkvěla podstata jeho agresivního chování. Pro eliminaci podobných 

událostí by bylo třeba, aby SSSR přešlo k jinému politickému systému. Le Figaro 

odsuzovalo celé komunistické hnutí a hledalo v okupaci důkaz jeho zločinnosti a 

argument pro odmítnutí komunismu jak ve Francii, tak ve světě.

Naopak L´Humanité pohlíželo v rámci svého zaměření na komunismus jako 

nejlepší a dokonce jediné správné uspořádání lidské společnosti. Proto se zejména 

v týdnech před okupací snažilo vidět v tenzích mezi státy socialistického bloku 

pozitivní aspekty a věřilo v možnost usmíření mezi oběma stranami, případně jejich 

neshody ignorovalo. Okupace byla však natolik významným porušením

mezinárodního práva, že jej nešlo přehlížet, a proto se muselo i l´Humanité nějakým 

způsobem vymezit. Poprvé ve své historii odsoudilo jednání, kterého se dopustil stát 

vedený spřátelenou komunistickou stranou, a přidalo se v tomto po bok pravicových 

francouzských deníků. V samotné interpretaci události se však již jeho výklad lišil od 

toho, podávaného Le Monde a Le Figaro. Příčinu agrese SSSR neviděl L´Humanité
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ve vládnoucí ideologii, ale jako důsledek jeho dlouhodobého historického vývoje. 

Zdůrazňoval kontinuitu se zaostalým carským Ruskem a jeho tradičně imperiální 

politikou, které se jeho nástupce nedokázal, i přes správně zvolený politický režim,

doposud zcela zbavit. Snažil se hledat východiska z nově vzniklé krize 

v komunistickém hnutí a některé jeho problémy bagatelizoval.  

Vymezit hodnocení Le Monde je složitější než u Le Figaro a L´Humanité. 

Deník nepoužíval ideologický, ale národnostní způsob výkladu. Ze všech tří deníků 

bylo hodnocení Le Monde nejvíce vedené skrze nacionální zájmy Francie, kdy 

kritizoval mezinárodně politický vývoj a odsuzoval jednání jak SSSR, tak USA. Celá 

studená válka byla interpretována jako konflikt mezi národy, kde ideologie pouze 

slouží nacionalistickým cílům. Obával se, že hrozba sovětské okupace 

Českoslovensa bude v budoucnosti fungovat pro Spojené státy jako zástěrka dalších 

zásahů vedených pod rouškou boje proti komunismu, podobně jako ve Vietnamu. 

Sovětský zásah v Československu byl na jeho stránkách někdy stavěn na roveň válce 

ve Vietnamu a byl prezentován jako příklad podobně bezohledného uplatňování 

velmocenských zájmů.   Le Monde držel myšlenky odmítající rozdělení světa na dva 

bloky soupeřících velmocí a používal okupaci Československa jako argument pro 

posilování nezávislosti Francie. Tento politický a myšlenkový směr, někdy 

označovaný jako gaullismus, prosazoval silnou Francii, která by stála mimo konflikt 

USA a SSSR.



63

Seznam použité literatury

Primární prameny

LE FIGARO, LE MONDE, L´HUMANITÉ- červenec- srpen 1968

VACULÍK, LUDVÍK. DVA TISÍCE SLOV

PROTESTNÍ NÓTA ČESKOSLOVENSKÉ VLÁDY PROTI OKUPACI Z 21. 8. 1968

PROJEV MINISTRA ZAHRANIČÍ ČSSR J. HÁJKA V RADĚ BEZPEČNOSTI OSN Z 23. 8.

1968

MOSKEVSKÝ PROTOKOL Z 28. 8. 1968

SMLOUVA MEZI ČSSR A SSSR O DOČASNÉM POBYTU VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY 

Z 16. 10. 1968

Literatura

Československo

BENČÍK, ANTONÍN. REKVIEM ZA PRAŽSKÉ JARO: DŮVĚRNÁ INFORMACE O PŘÍPRAVĚ 

A PROVEDENÍ SRPNOVÉ INTERVENCE VARŠAVSKÉ PĚTKY V ČESKOSLOVENSKU 1968.

VYD. 1. TŘEBÍČ: TEMPO, 1998. 269, [10] S., [16] S. OBR. PŘÍL. FAKTA. ISBN 80-

238-2192-X.

BĚLOŠEVSKÝ, DIMITRIJ A PAZDERKA, JOSEF, ED. INVAZE 1968: RUSKÝ POHLED.

VYD. 1. PRAHA: ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ, 2011. 270 S. ISBN

978-80-87211-49-6.

BRACKE, MAUD. WHICH SOCIALISM? WHOSE DÉTENTE?: WEST EUROPEAN 

COMMUNISM AND THE CZECHOSLOVAK CRISIS, 1968 [ONLINE]. NEW YORK:

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY PRESS, 2007 [CIT. 2012-06-30].

FAYE, JEAN PIERRE. PRAGUE: LA RÉVOLUTION DES CONSEILS OUVRIERS 1968-

1969. PARIS: CHANGE, 1977. 285 S. CHANGE. SÉRIE ROUGE.

FEJTÖ, FRANÇOIS, ED. A RUPNIK, JACQUES, ED. LE PRINTEMPS TCHÉCOSLOVAQUE 

1968. BRUXELLES: COMPLEXE, ©1999. 344 S. INTERVENTIONS. ISBN 2-87027-

799-7.



64

KLAUS, VÁCLAV ET AL. SRPEN 1968: ČTYŘICET LET POTÉ: SBORNÍK TEXTŮ. VYD.

1. PRAHA: CEP - CENTRUM PRO EKONOMIKU A POLITIKU, 2008. 228 S.

EKONOMIKA, PRÁVO, POLITIKA; Č. 70/2008. ISBN 978-80-86547-64-0.

KURAL, VÁCLAV ET AL. ČESKOSLOVENSKO ROKU 1968. 1. DÍL, OBRODNÝ PROCES.

1. VYD. PRAHA: PARTA, 1993. 207 S. ISBN 80-901337-7-0.

MALEČEK, STANISLAV, ED. BYLI JSME PŘI TOM: ČEŠTÍ NOVINÁŘI A PUBLICISTÉ 

VZPOMÍNAJÍ NA UDÁLOSTI LET 1968-1969, DOBY, KTEROU CELÝ SVĚT ZNAL JAKO 

PRAŽSKÉ JARO. VYD. 1. PRAHA: KLUB NOVINÁŘŮ PRAŽSKÉHO JARA '68, 1993. 127

S.

PAUER, JAN. PRAHA 1968: VPÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY: POZADÍ, PLÁNOVÁNÍ,

PROVEDENÍ. VYD. 1. PRAHA: ARGO, 2004. 358 S., [24] S. OBR. PŘÍL. ISBN 80-

7203-557-6

PAŽOUT, JAROSLAV. HNUTÍ REVOLUČNÍ MLÁDEŽE 1968-1970: EDICE DOKUMENTŮ.

PRAHA: ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, 2004.

143 S. SEŠITY ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR; SV. 39. ISBN 80-7285-044-

X.

POVOLNÝ, DANIEL. VOJENSKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO JARA. I, INVAZE ARMÁD 

VARŠAVSKÉ SMLOUVY. 1. VYD. PRAHA: MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ 

REPUBLIKY - AGENTURA VOJENSKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB, 2008. 167 S. ISBN

978-80-7278-470-7.

ŠVANKMAJER, MILAN ET AL. DĚJINY RUSKA. 3., DOPL. A PŘEPRAC. VYD. PRAHA:

NLN, NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY, 1999. 558 S. DĚJINY STÁTŮ. ISBN 80-

7106-183-2. VONDROVÁ, JITKA A NAVRÁTIL, JAROMÍR. MEZINÁRODNÍ 

SOUVISLOSTI ČESKOSLOVENSKÉ KRIZE 1967-1970. ZÁŘÍ 1968 - KVĚTEN 1970. 1.

VYD. PRAHA: ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY,

1997. 393 S. PRAMENY K DĚJINÁM ČESKOSLOVENSKÉ KRIZE 1967-1970; DÍL 4, SV.

3. ISBN 80-85270-66-8.

ŠIK, OTA. EKONOMICKÉ REFORMY A DEMOKRATIZACE. KÖLN: INDEX, 1987. 256 S.

ŠIK, OTA. JARNÍ PROBUZENÍ - ILUZE A SKUTEČNOST. 2. VYD. (V MF 1. VYD.).

PRAHA: MLADÁ FRONTA, 1990. 315 S. ISBN 80-204-0208-X.



65

ŠULC, ZDISLAV. STRUČNÉ DĚJINY EKONOMICKÝCH REFOREM V ČESKOSLOVENSKU 

(ČESKÉ REPUBLICE) 1945-1995. VYD. 2., V DOPLŇKU PRVNÍ. BRNO: DOPLNĚK,

1998. 117 S. ISBN 80-7239-005-8.

VANČURA, JIŘÍ. NADĚJE A ZKLAMÁNÍ: PRAŽSKÉ JARO 1968. VYD. 2, V MF PRVNÍ.

PRAHA: MLADÁ FRONTA, 1990. 156 S. ISBN 80-204-0179-2.

K UDÁLOSTEM V ČESKOSLOVENSKU: FAKTA, DOKUMENTY, SVĚDECTVÍ TISKU A 

OČITÝCH SVĚDKŮ. 1. VYD. MOSKVA: TISKOVÁ SKUPINA SOVĚTSKÝCH ŽURNALISTŮ,

1968. 159 S.

Francouzský tisk, dějiny Francie

BELLANGER, CLAUDE, ED. AL. HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA PRESSE FRANÇAISE.

PARIS: PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, [1969]-1975. 5 SV.

CORNILS, IVO. MEMORIES OF 1968 : INTERNATIONAL PERSPECTIVES OXFORD ;

BERN ; BERLIN ; FRANKFURT AM MAIN ; WIEN [U.A.] : LANG, 2010. - VII, 386 S.

ISBN 978-3-03911-931-8 (PBK.), ISBN 3-03911-931-1 (PBK.)

DERIEUX, EMMANUEL A TEXIER, JEAN C. LA PRESSE QUOTIDIENNE FRANÇAISE.

PARIS: COLIN, 1974. 311 S.

GILCHER-HOLTEY, INGRID. HNUTÍ '68 NA ZÁPADĚ: STUDENTSKÉ BOUŘE V USA A 

ZÁPADNÍ EVROPĚ. VYD. 1. PRAHA: VYŠEHRAD, 2004. 143 S. MODERNÍ DĚJINY; SV.

5. ISBN 80-7021-698-0

ÉVENO, PATRICK. HISTOIRE DU JOURNAL LE MONDE, 1944-2004. [PARIS]: ALBIN 

MICHEL, ©2004. 707 S. BIBLIOTHÈQUE ALBIN MICHEL. HISTOIRE. ISBN 2-226-

14257-6.

FAURE, JUSTINE. 1968 HORS DE FRANCE: HISTOIRE ET CONSTRUCTIONS 

HISTORIOGRAPHIQUES, L'HARMATTAN, 2009. - 416 S., ISBN 978-2-296-07484-2

FERRO, MARC A LENDEROVÁ, MILENA. DĚJINY FRANCIE. VYD. 1. PRAHA: NLN,

NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY, 2006. 692 S. DĚJINY STÁTŮ. ISBN 80-7106-

888-8

JAMET, MICHEL. LA PRESSE PÉRIODIQUE ON FRANCE. PARIS: A. COLIN, 1983. 207

S. ISBN 2-200-32185-6.



66

KLIMKE, MARTIN, ED. A SCHARLOTH, JOACHIM, ED. 1968 IN EUROPE: A HISTORY

OF PROTEST AND ACTIVISM, 1956-1977. 1ST ED. NEW YORK: PALGRAVE 

MACMILLAN, 2008. VIII, 344 S. PALGRAVE MACMILLAN TRANSNATIONAL HISTORY 

SERIES. ISBN 978-0-230-60620-3.

MAUROIS, ANDRÉ. DĚJINY FRANCIE. PRAHA: NLN, NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ 

NOVINY, 1994. 495 S. ISBN 80-7106-098-4.

MARGAIRAZ, MICHEL. 1968, ENTRE LIBÉRATION ET LIBÉRALISATION : LA GRANDE 

BIFURCATION,OUVRAGE ISSU DES JOURNÉES D'ÉTUDES TENUES À L'ÉCOLE 

NORMALE SUPÉRIEURE, PARIS, LES 23 ET 24 OCTOBRE 2008, RENNES : PRESSES 

UNIV. DE RENNES, 2010. - 348 S.ISBN 978-2-7535-1098-2

ROCHET, WALDECK. L'AVENIR DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS. PARIS:

BERNARD GRASSE, 1969. 188 S.

ROLAND LEROY (DIR.), COORDINATION ÉD. VALÈRE STARASELSKI, ASSISTÉ DE 

PIERRE CLAVILIER ET JÉRÔME MALOIS, UN SIÈCLE D'HUMANITÉ, 1904-2004,

ÉDITIONS LE CHERCHE MIDI, 2004. (ISBN 2-749-10223-5)

Média obecně:

DOUTRELEPONT, CARINE, ED. A THOVERON, GABRIEL, ED. LA PRESSE, POUVOIR EN 

DEVENIR. BRUXELLES: ÉDITIONS DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 1996. 318 S.

REVUE DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 1996/3-4. ISBN 2-8004-1158-9.

MCNAIR, BRIAN. SOCIOLOGIE ŽURNALISTIKY. VYD. 1. PRAHA: PORTÁL, 2004. 182

S. SOCIÁLNÍ VĚDY. ISBN 80-7178-840-6.

MCQUAIL, DENIS. ÚVOD DO TEORIE MASOVÉ KOMUNIKACE. 4., ROZŠ. A PŘEPRAC.

VYD. PRAHA: PORTÁL, 2009. 639 S. ISBN 978-80-7367-574-5.

MOIRAND, SOPHIE. LES DISCOURS DE LA PRESSE QUOTIDIENNE: OBSERVER,

ANALYSER, COMPRENDRE. PARIS: PRESSES UNIVERSITARES DE FRANCE, ©2007. VI,

179 S. LINGUISTIQUE NOUVELLE. ISBN 978-2-13-055923-8.

MOREL, PHILIPPE. PRATIQUE DES RELATIONS PRESSE. PARIS: DUNOD, 1998. X, 189

S. FONCTIONS DE L'ENTREPRISE. SÉRIE MARKETING - COMMUNICATION. ISBN 2-

10-003517-7.



67

ONG, WALTER J. TECHNOLOGIZACE SLOVA: MLUVENÁ A PSANÁ ŘEČ. VYD. ČESKÉ 

1. PRAHA: KAROLINUM, 2006. 236 S. LIMES. ISBN 80-246-1124-4.

ROZEHNAL, ALEŠ. MEDIÁLNÍ PRÁVO. 2., ROZŠ. VYD. PLZEŇ: VYDAVATELSTVÍ A 

NAKLADATELSTVÍ ALEŠ ČENĚK, 2007. 303 S. PRÁVNICKÉ UČEBNICE. ISBN 978-

80-7380-033-8.

Články:

ALBERT PIERRE, LA PRESSE FRANÇAISE, ETUDES DE LA DOCUMENTATION 

FRANÇAISE, N° 5272-73, 2008, AVR., 215 P.

BUPRE LE TOUR, NATHANAËL, LECTURE HÉTÉRODOXE DU PRINTEMPS DE PRAGUE 

ET DU MAI PARISIEN, TIRÉS À PART ET AUTRES ARTICLES, N°, 2008, 7 P.

CASANOVA JEAN-CLAUDE; ARON RAYMOND; BESANCON ALAIN; FABRE-LUCE

ALFRED; DUPRE LA TOUR NATHANAËL, MAI 68, COMMENTAIRE, N° 122, 2008,

ÉTÉ, P. 495-536

FOURNIER MARTINE, MAI 1968 : L'ÉCOLE, DERNIER BASTION DE RÉSISTANCE À 

L'ESPRIT DE MAI, SCIENCES HUMAINES, N° 194, 2008, JUIN, P. 6-9

JERABEK, CONSTANCE, LA LIBERTÉ DE PRESSE FACE À LA MENACE SOVIÉTIQUE 

PENDANT LE PRINTEMPS DE PRAGUE, TIRÉS À PART ET AUTRES ARTICLES, 1995-

1996, P. 120

RIOX JEAN-PIERRE; GREMION PIERRE; BRILLANT BERNARD; VERGEZ-CHAIGNON 

BÉNÉDICTE; DELORME-MONTINI BÉNÉDICTE; LE GOFF JEAN-PIERRE; GAUCHET 

MARCEL, MAI 68, QUARANTE ANS APRÈS, DÉBAT, LE, N° 149, 2008, MARS-AVR., P.

4-111

RUPNIK, JACQUES, LES DEUS PRINTEMPS DE 1968, IN: ETUDES, T. 408 N° 5, 2008,

MAI, P. 585-592



68

Přílohy:

1. Hlavička Le Figaro

2. Hlavička L´Humanité

3. Hlavička Le Monde
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4. Titulky v Le Figaro 22. Srpna 1968

5. L ´Humanité titulky 22. Srpen 1968
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6. Titulní strana Le Monde 22. Srpna 1968

7. Chybný popisek v červencovém Le Figaro 7. Červenec 1968, 2. strana  
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8. Plánek střední Evropy, Le Monde 22. Srpen 1968, 1. strana

9. Plán intervence, Le Figaro 22. Srpen 1968, 4. Strana 
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10. Le Monde 22. Srpen 1968, 1. strana, protest francouzských studentů

11. Detailní popis událostí, Le Monde 25. Srpen, 3. strana 
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12. Ukázka československého letáku rozdávaného v Praze, Le Monde, 26. srpen 

1968, 4. strana 

13. Karikatura sovětského vojáka a ruské mentality: „Vůbec nejsem náročný! 

Jediné, co chci je, aby mě měli všichni rádi“, Le Figaro, 26, srpen 1968, 1. 

strana
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14. Karikatura, Le Figaro, 27. srpen 1968, 1. strana, „Uvědom si! Jsme 

v komunistické zemi!“ 

15. „Je těžké tady být“, Rozhovor se sovětským vojákem převzatým od norského 

novináře, Le Figaro, 26. srpen 1968, 1. strana  



75

    „Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. 8. 1968, 

kolem 23. hod. večer překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové 

republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a 

Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické 

republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního 

shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů. V 

těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. 

sjezdu strany.  

Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali 

klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost 

a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.  Předsednictvo ÚV KSČ 

považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám vztahů mezi 

socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.  

Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých 

funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých organizací zvoleni 

podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice.  

Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, 

vlády republiky, předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ 

k projednání vzniklé situace.“

16. Prohlášení předsednictva ÚV KSČ z 21. srpna 1968 
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