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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá obdobím Pražského jara z pohledu karlovarského 

periodika Stráž míru. Zároveň přináší i stručný historický pohled na události a mediální 

situaci v Československu. V první kapitole jsou nejdříve vylíčeny společenské a 

mezinárodní okolnosti, které předcházely Pražskému jaru. Pozornost je soustředěna na 

události po nástupu Alexandra Dubčeka do čela KSČ, Akční program KSČ a činnost 

reformistů. Kapitola druhá se zabývá mediální situací v Československu. Vylíčeny jsou 

zde rozsáhlé změny mediální sféry v době Pražského jara, zejména zrušení cenzury a 

žánrový rozvoj všech typů médií. V této kapitole je zahrnut i popis právních předpisů a 

mezinárodních schůzek, které situaci v zemi ovlivnily. Na konci teoretické části je 

stručný popis týdeníku Stráž míru. Stráž míru byla regionálním periodikem a působila 

v okrese Karlovy Vary. Třetí kapitola je již zaměřena analyticky, prakticky rozebírá 

jednotlivé články. Analýza článků nabízí pohled na události v okrese Karlovy Vary a 

zasazuje je do kontextu celospolečenských témat. Pozornost je zaměřena na politické 

události, které se na Karlovarsku odehrávaly, a na informace, které byly přinášeny 

z centrální úrovně. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with period of Prague Spring from the standpoint of the 

periodical of Karlovy Vary Stráž míru. It presents a brief historical perspective on the 

events and the media situation in Czechoslovakia. In the first chapter there are social 

and international events which preceeded the Prague Spring. Attention is focused on 

events after the rise of Alexandr Dubček to the head of  Communist Party, Akční 

program of Communist party and the activity of reformists. The second chapter deals 

with the media situation in Czechoslovakia. There are described large changes in the 



 

 

media sphere during the Prague Spring, especially the revocation of censorship and the 

development of all types of media. This chapter includes the description of legislation 

and international meetings, which have affected the situation in the country. At the end 

of the theoretical part, there is a brief description of the weekly Stráž míru. Stráž míru 

was a regional periodical in the district of Karlovy Vary. The third chapter has an 

analytical nature as individual articles are analytically discussed. The analysis of articles 

provides a view of events in the Karlovy Vary and puts them into the context of societal 

issues. Attention is focused on the political events which took place in the Karlovy Vary 

region and on information that were brought from the centre. 
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem si nevybrala náhodně. Problematika Pražského 

jara
1
 mě dlouhodobě zajímá, a proto jsem se rozhodla více ji ve své práci přiblížit. Téma 

Pražského jara je poměrně dobře zpracováno na celostátní úrovni, bohužel tomu tak 

není na úrovni okresů, a proto jsem zvolila pohled z regionu, konkrétně z Karlovarska. 

Oblast Karlových Varů jsem si vybrala z důvodu, že k nim mám blízký vztah a město je 

velmi zajímavé. Rovněž toto historické období nebylo v okrese zpracováno.  

Záměrem práce nebylo vybrat si konkrétní společenskou oblast, o které by práce 

pojednávala, ale z jednotlivých událostí sestavit ucelený obraz o situaci v okrese. 

Převážně se zabývám politickými okolnostmi, které ovlivňovaly regionální život 

v okrese na všech úrovních. Veškeré dění je přiblíženo z pohledu periodika Stráž míru, 

okresního týdeníku, který byl v tamních záležitostech přímo zainteresovaný. Částečně 

jsou převzata právě celorepubliková politická témata, ale téměř vždy lze z pohledu 

Stráže míru nalézt jejich odkaz pro následné regionální události. Cílem této bakalářské 

práce je odpovědět na otázku, jakým způsobem byly prezentovány významné události 

Pražského jara v regionálním periodiku, a to události republikové i místní. 

Bakalářská práce je rozdělena celkem do tří kapitol. První dvě kapitoly jsou 

teoreticky zaměřené a ve svém obsahu přináší stručný exkurz do historie a mediální 

sféry období kolem roku 1968. Obě kapitoly jsou zpracovány v kontextu celého 

Československa, s výjimkou závěrečné podkapitoly zabývající se konkrétně týdeníkem 

Stráž míru jako periodikem okresního výboru KSČ v Karlových Varech. Třetí kapitola 

je pak praktickou částí mé práce a je zaměřena ryze na region Karlových Varů 

prizmatem Stráže míru.  

První kapitola pojednává o okolnostech, které vedly k započetí obrodného 

procesu a o jeho samotném průběhu, zabývá se i stěžejním dokumentem Akčním 

programem KSČ, který měl určit směr, kterým se strana bude nově ubírat. Jsou zde tedy 

zobrazeny nejdůležitější domácí politické události, které jsou doplněny o informace o 

mezinárodních schůzkách a tlaku, který byl na Československo vyvíjen.  

Druhá kapitola pak popisuje stav médií, který u nás byl před rokem 1968 a 

postupné uvolňování direktivního řízení médií, které v období Pražského jara vyústilo 

                                                 
1
 Ačkoliv by se podle platné pravopisné normy mělo psát Pražské jaro s malým „p“, dávám ve své práci 

přednost terminologickému zvyku, který umožňuje psaní Pražského jara s velkým „P“. Tak tomu využívá 

například publikace BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od 

počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. 



 

3 

 

ve faktické a následně i legislativní prolomení cenzury. Důraz je kladen na pochopení 

role médií v celém reformním počínání strany, protože média byla jedním z klíčových 

hybatelů změn. Svoboda médií v Československu se stala trnem v oku okolních 

socialistických zemí.  

Závěrečná kapitola je věnována výzkumu zmiňovaného periodika Stráž míru. 

Analyzovaným obdobím je časový úsek od začátku ledna do konce srpna roku 1968. 

Pomocí analýzy jsem metodou kvalitativního výzkumu vybrala z dostupných článků pro 

danou práci relevantní informace a spojila je do podoby celistvé práce, která podává 

ucelený pohled na danou problematiku. 

Oproti původním tezím došlo v mé práci k několika změnám. Kapitola 1 byla 

pro lepší orientaci rozdělena do více podkapitol, než bylo původně. Podkapitoly jsou 

strukturovány podle jednotlivých časových úseků Pražského jara. Původně zamýšlená 

kapitola 2 s názvem Stráž míru byla pro lepší přehlednost rozdělena dvou samostatných 

kapitol nazvaných Média v období Pražského jara a Pražské jaro na stránkách Stráže 

míru, které jsou dále členěny do podkapitol. 

Práce obsahuje poznámkový aparát, seznam použitých materiálů a přílohy. V 

teoretické části jsem využívala převážně knižních zdrojů, hlavně odborné literatury. 

V rámci zdrojů byla ve velké míře využita literatura zabývající se dějinami medií a dále 

množství nejrůznějších sborníků, které obsahují příspěvky vztahující se ke konkrétním 

událostem či mediím. Velmi přínosnou pro mě v úvodní části práce byla kniha 

Československo roku 1968
2
, dále pak Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti
3
, které mi poskytly komplexní náhled na události Pražského jara. V části 

pojednávající o samotných médiích byl pro mě nejužitečnější sborník Česká média a 

česká společnost v 60. letech
4
.  

 

 

                                                 
2
 KURAL, Václav, Miloš BÁRTA a Vojtěch MENCL. Československo roku 1968. Praha: Parta, 1993. 

3
 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011. 
4
 KÖPPLOVÁ Barbara a Radim WOLÁK. Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha: 

Radioservis, 2008. 
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1. Pražské jaro 

1.1 Cesta k Pražskému jaru 

Na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století sílila v zemích východního 

bloku nespokojenost občanů, společně se kterou se začaly objevovat i mírné reformní 

tendence. Vlády tamějších zemí se s těmito tendencemi dokázaly vyrovnat, došlo 

k nepatrnému politickému uvolňování. V Československé socialistické republice v té 

době stále doznívala stalinistická éra, a tak k nám tyto tendence dorazily až v šedesátých 

letech. Zato jsme ale všechny předčily a Československo zažilo období bouřlivých změn 

a nadějí, které byly ovšem násilně zastaveny.
5
 

V Československu začaly zaznívat názory, které vyjadřovaly nutnost zásadních 

změn ve společnosti. Nové na nich bylo, že nezaznívaly pouze z úst nestraníků, ale i 

samotných komunistů. Tyto rozpory oslabovaly centralizovanou moc, narušovaly 

systém a nakonec vyústily v reformní hnutí.
6
  

Přestože k nám reformní myšlenky dorazily až později, patřila již šedesátá léta 

k době, která se vyznačovala mírnou a zpočátku i shora řízenou liberalizací veřejného 

života. Začala se ve větším množství rozvíjet věda, kultura i cestování. Československo 

navazovalo kulturní projekty se Západem, navštěvovalo nás více turistů ze zahraničí a i 

českoslovenští občané měli větší šanci někam se podívat. Pro společnost ale nebyly tyto 

změny k lepšímu tolik podstatné jako to, že v zemi byla neuspokojivá ekonomická 

situace. V Československu stagnovala hospodářská krize, trh nebyl schopen reagovat na 

požadavky a neustále něco chybělo.
7
 Bylo nutné připravit ekonomickou reformu, a 

právě plán této reformy byl pro reformní hnutí jakýmsi důkazem, že změn opravdu 

dosáhnout lze. 

Těmi, kteří opravdu změnu chtěli, byli Slováci. Na Slovensku sílila 

nespokojenost s jeho vlastním postavením ve státě, Slováci si připadali nedocenění, 

nevýznamní vůči centru republiky, kterým byla Praha. Začali usilovat o větší 

pravomoci, sílilo přesvědčení Slováků, že správným uspořádáním státu by byla 

federace. Prezident ČSSR Antonín Novotný tyto rozepře bohužel nekrotil, naopak je 
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svým zamítavým postojem vůči Slovensku, ještě posiloval.
8
 Na říjnovém plenárním 

zasedání v roce 1967 se Antonín Novotný postavil proti kritice, která směřovala kromě 

jiného na špatnou ekonomickou situaci na Slovensku, což Slováky jen více utvrzovalo 

v jejich přesvědčení usilovat o federalizaci.
9
  

Osoba Antonína Novotného měla vůbec na událostech Pražského jara významný 

podíl. „Antonín Novotný byl totiž prvním tajemníkem ÚV KSČ i prezidentem republiky 

a z titulu těchto funkcí i vrchním velitelem armády a Lidových milicí, a k tomu řídil tři 

nejdůležitější oddělení ÚV KSČ.“
10

 Právě v šedesátých letech narůstala stále větší 

nespokojenost s vládnutím Novotného, způsobená nejen tím, že se zjistil jeho podíl na 

politických procesech. Situace v zemi nebyla přes veškeré demokratizační snahy 

uspokojivá, a přestože Novotný určitě nemohl za všechny strasti země, tak se pro 

občany stal snadným terčem.  

Antonín Novotný postupně ztratil podporu nejen mezi řadovými občany 

republiky, ale i ve své straně. KSČ se uvnitř začala názorově rozpadat, zatímco část 

konzervativních komunistů stála za Antonínem Novotným a jeho nastolenou politikou, 

další část chtěla poměry ve straně změnit a začít vytvářet jiný socialismus. Stále více se 

ozývaly hlasy, které hovořily o rozdělení nejvyšších státnických a stranických funkcí. 

Na plénu Ústředního výboru Komunistické strany Československa, které se konalo na 

konci října 1967, již Alexandr Dubček tento názor vyslovil veřejně, když hovořil o tzv. 

nesprávné kumulaci funkcí, čímž v zásadě atakoval přímo Antonína Novotného. 

Zasedání ÚV bylo z důvodů plnění povinností vůči Moskvě přerušeno, Novotný odjel 

do Moskvy na oslavy výročí říjnové revoluce. Při jeho návratu již byla strana značně 

diferencovaná a reformní křídlo bylo tím, které získalo převahu.
11

  

 „Sám Novotný bil do Moskvy na poplach. V Praze se prý schyluje ke 

kontrarevoluci a opakování Maďarska 1956. Požádal o přímou podporu Brežněva.“
12

 

Leonid Brežněv do Prahy skutečně přijel, ovšem Novotnému to nepřineslo kýžený 

výsledek, právě naopak. Brežněv získal dojem, že Dubček, který byl velmi populární, 

                                                 
8
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by mohl vést stranu lépe než samotný Antonín Novotný, a tak reformisté získali 

nepřímou podporu i od sovětského vůdce.
13

  

Konec roku 1967 tak nebyl vůbec klidný, naopak 19. prosince se konalo 

prosincové zasedání ÚV KSČ, kde kromě další kritiky Antonína Novotného zazněl již 

oficiální návrh na oddělení nejvyšší stranické a nejvyšší státnické funkce republiky. Na 

zasedání proběhl pokus o odvolání Novotného, který ovšem nepřinesl jednoznačný 

výsledek a celá záležitost byla odložena na počátek ledna roku 1968.
14

   

Ani 3. ledna 1968, kdy bylo obnoveno zasedání ústředního výboru, se Antonín 

Novotný nevzdával a znovu se pokusil odložit rozdělení funkcí na neurčito, když 

prohlásil, že se za něj nepodařilo nalézt vhodného kandidáta na funkci prvního 

tajemníka ÚV. Reformní křídlo však již bylo příliš početné na to, aby tento tah 

Novotnému vyšel, přesto svou vstřícnost straničtí kolegové přeci jen projevili, když 

Novotnému přidělili pravomoc, aby on sám navrhl svého nástupce.
15

  

Dne 5. ledna 1968 nejdříve došlo k formálnímu rozdělení nejvyšší stranické a 

státnické funkce, následně sám Antonín Novotný navrhl do funkce generálního 

tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka. Alexandr Dubček byl do funkce jednoznačně 

zvolen a spolu s ním byla přijata i rezoluce o dalším směřování strany. „Rezoluce 

schválená všemi přítomnými jednoznačně konstatovala, že společnost vstoupila do nové 

vývojové etapy. Z tohoto faktu vyvozovala nutnost přizpůsobit novým podmínkám 

poměry politické (demokratizace), v hospodářství i kultuře.“
16

 Cesta k reformám byla 

otevřena.  

1.2 Události po lednovém zasedání ÚV KSČ 

Zvolení Alexandra Dubčeka nikterak nenaznačovalo změny, které se později 

odehrály. Pro většinu českého národa byl tento Slovák neznámou osobností, a ani jeho 

životopis, který prezentovala média, neodkrýval nic překvapivého. Veřejnost tak 

zpočátku příliš nevěnovala pozornost tomu, že ve straně došlo ke změně. Stejně tak 
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změnu v nejvyšší stranické funkci přivítaly krajské, okresní i místní aktivy KSČ jako 

obvykle souhlasně a nevnímaly ji jinak než všechny předcházející.
17

  

Ale již v nejbližších týdnech se chování komunistů začalo mírně měnit. Ten, kdo 

se mezi prvními opovážil projevit veřejně svůj názor kritizující dosavadní poměry 

v KSČ, byl Josef Smrkovský se svým článkem „Oč dnes jde?“, který vyšel dne 21. 

ledna 1968 v deníku Práce. Právě v tomto článku Smrkovský zhodnotil lednové události 

a zdůraznil potřebu napravit tzv. deformovaný socialismus.
18

 Zdeněk Mlynář se pak stal 

prvním mužem, který otevřeně prezentoval úvahu nad možností opravdové změny, když 

kritizoval kumulaci moci v minulosti, ale zdůrazňoval, že výměnou aparátu nekončí 

celý proces a je nutné obnovit základní lidská práva.
19

 Nemůžeme si ovšem myslet, že 

celá KSČ souhlasila s reformním křídlem a byla z možnosti nových řešení nadšena. 

Samozřejmě tomu tak nebylo a objevovaly se projevy konzervativních komunistů, kteří 

vyzdvihovali nebezpečnost ústupků a možných změn.  

Nově ustanovený Ústřední výbor KSČ rozhodl o vypracování dokumentu, který 

by vystihoval reformní myšlenky, a právě skrývané i neskrývané rozpory uvnitř strany 

se nejvíce projevily při vypracovávání návrhu tohoto dokumentu - Akčního programu. 

Jak jsem již zmínila, musíme si uvědomit, že reformní křídlo sice na lednovém sjezdu 

dosáhlo dílčího vítězství, když se do vedení strany dostal Alexandr Dubček, ale o 

novém směřování KSČ nepřesvědčilo zdaleka všechny členy, a stále ve straně 

setrvávalo poměrně početné konzervativní křídlo. Akční program měl mít jiné zaměření, 

než na jaké byli všichni zvyklí, jeho hlavním tématem neměl být výčet výrobních úkolů, 

ale hodnocení společenského a politického systému, spolu s ekonomickou reformou. 

Neměli se na něm podílet pouze členové ÚV, ale i ostatní členové strany, které k tomu 

opravňovalo jejich vzdělání a odbornost. V jednotlivých komisích pak vznikaly ostré 

diskuze nad mnoha tématy, od hodnocení minulosti strany, přes úlohu médií, až po 

pojetí ekonomické reformy. Nakonec byl 19. února návrh programu předložen 

předsednictvu ÚV KSČ a i přes kritický postoj prezidenta Novotného k návrhu, byl ten 

hodnocen kladně, a tak ještě téhož dne došlo k jeho schválení.
20 

 

                                                 
17

 JANÁČEK, František a Jan MORAVEC. Leden 1968 a spor o jeho smysl. In: KURAL, Václav, Miloš 

BÁRTA a Vojtěch MENCL. Československo roku 1968. Praha: Parta, 1993, s. 30-31.  
18

 JANÁČEK, František a Jan MORAVEC. Leden 1968 a spor o jeho smysl. In: KURAL, Václav, Miloš 

BÁRTA a Vojtěch MENCL. Československo roku 1968. Praha: Parta, 1993, s. 34. 
19

 Tamtéž, s. 39. 
20

 JANÁČEK, František a Jan MORAVEC. Leden 1968 a spor o jeho smysl. In: KURAL, Václav, Miloš 

BÁRTA a Vojtěch MENCL. Československo roku 1968. Praha: Parta, 1993, s. 42. 



 

8 

 

Svou významnou roli sehrála i média. Ta od počátku podporovala jakoukoli 

změnu. Již od konce ledna se změnil styl informování o politických událostech, cenzura 

se postupně začínala hroutit. Média s nově nabytou svobodou otevřela témata, která 

doposud musela být tabu. Tisk, rozhlas i televize přestaly být mocenským nástrojem 

režimu a využily prostor pro debatu, která se velice záhy zvrtla v kritiku samotné KSČ a 

hlavně jejího výsadního postavení.
21

 O postavení médií v této době bude pojednáváno 

v samostatné podkapitole.  

V klimatu začínajících změn vypukla aféra, která by se v předchozích letech 

pravděpodobně nestala. Týkala se generála Šejny, ten byl nejen poslancem Národního 

shromáždění, ale hlavně jedním z nejvyšších mužů československé armády. Svůj vliv 

dokázal Šejna náležitě využívat, mimo jiné pro zajištění osiva pro JZD v době, kdy ho 

bylo nedostatek. Doba se měnila, takže když se objevily náznaky zpronevěry, nezametlo 

se vše pod koberec, ale věc byla řádně předána příslušným orgánům, které Šejnu 

obvinily z hospodářské kriminality. Generálu Šejnovi hrozil trest, a tak vše vyřešil 

emigrací. Na konci února tedy emigroval jeden z nejvyšších armádních představitelů do 

USA. Pro konzervativní křídlo to byla další rána, obzvláště když generál Šejna byl 

přítelem prezidenta Antonína Novotného, kterému svým činem situaci zrovna 

neulehčil.
22

 

Po sesazení Antonína Novotného z funkce vedoucího muže KSČ se situace 

kolem něj neuklidnila, naopak sílil tlak, aby Novotný odešel i z funkce prezidenta 

republiky. Na sílícím tlaku se opět podílela i média a 15. března zazněl první veřejný 

požadavek na abdikaci prezidenta Novotného. 21. března 1968 se pak předsednictvo 

ÚV KSČ usneslo na odvolání Antonína Novotného z funkce prezidenta. Podnětů 

k tomuto kroku bylo poměrně dost, ale jedním z nejdůležitějších byl fakt, že jeho dalším 

setrváním ve funkci by bylo diskreditováno nové politické vedení.
23

 22. března pak 

prezident Novotný pod nátlakem veřejnosti i samotné strany oznámil svoji abdikaci. 

Jako kandidát se objevil Ludvík Svoboda, generál a bývalý ministr národní 

obrany. Vedením komunistické strany byl vyhodnocen jako nejlepší kandidát. 

„Představoval umírněného reformního komunistu a nevadil ani nekomunistické části 

veřejnosti (sám kdysi vstupoval do vysoké politiky jako nestraník). Jeho volba také 
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mohla uklidnit Moskvu, ve které se Svoboda těšil velké vážnosti.“
24

 Co je poměrně 

zvláštní, že už na schůzce v Drážďanech 23. března, tedy hned druhý den po abdikaci 

stávajícího prezidenta a v době, kdy nebyli zatím jmenováni žádní oficiální kandidáti, 

považoval Brežněv Svobodovu kandidaturu za hotovou věc a plně ji podpořil.
25

 Dne  

30. března 1968 byl v tajné volbě Ludvík Svoboda zvolen novým prezidentem 

Československé socialistické republiky. 

Abdikace prezidenta Novotného spustila vlnu dalších požadavků na rezignace 

představitelů nejrůznějších institucí, od těch stranických až po podniky a společenské 

organizace. Lidé požadovali odstoupení starých struktur, nelze ovšem generálně 

prohlásit, že nastoupivší představitelé znamenali vždy lepší volbu.
26

  

1.3 Akční program KSČ 

V prvním dubnovém týdnu se konalo zasedání pléna Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Dne 5. dubna 1968 byl pak plénem ÚV KSČ 

schválen Akční program KSČ (dále též Akční program). Univerzálním heslem, které 

dnes k tomuto období vztahujeme, je snaha o vytvoření tzv. socialismu s lidskou tváří. 

Program byl prvním pokusem o komplexní pojetí reformy socialismu. Ve svém obsahu 

se zabýval tématy politickými, společenskými, ekonomickými, ale i zahraničními a 

kulturními. V zásadě měl být impulsem ke změnám ve všech oblastech tehdejšího 

života. 

 Přijetí Akčního programu představovalo další z vítězství lednového tažení. 

Reformátoři definitivně potvrdili svou převahu a zaujali významné pozice ve státě i ve 

straně. Členy Ústředního výboru byli například Oldřich Černík, Josef Smrkovský nebo 

Čestmír Císař.
27

 Považuji za důležité podotknout, že Akční program nebyl zamýšlen 

jako dlouhodobá perspektiva, měl pouze udat směr, kterým se mají ubírat další snahy. 

Zaměřil se především na úkoly, které bylo třeba řešit ihned a nutně.  

Proto pokud jde o funkci celého programu, tak měl směřovat k vytvoření 

programového základu pro další fungování strany. Dokument měl být východiskem pro 

volby do národních výborů a Národního shromáždění. Veškeré záměry obsažené 

v Akčním programu měly být započaty a měly vést k XIV. sjezdu KSČ. Na tomto 
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sjezdu pak mělo být řešeno další směřování státu, které podle plánů mělo i nadále 

vycházet z myšlenek Akčního programu a postupně je rozpracovávat.
28

  

Akční program ovšem nebyl vnímán bezvýhradně pozitivně, a to ani z pohledu 

veřejnosti, ani z pohledu straníků. V rámci strany byl problém v tom, že konzervativní 

křídlo nechtělo připustit změny ve vedení a naopak reformní křídlo se více chtělo 

přiblížit skutečné demokracii. Podobné vnímání bylo i u veřejnosti. Akční program byl 

třetí cestou, která se zarazila mezi socialismem a kapitalismem.
29

  

Úvodní částí Akčního programu je Cesta Československa k socialismu. Právě 

v této části se KSČ po dlouhých letech mlčení snažila alespoň minimálně vyrovnat 

s novodobou historií Československa. Historie začíná vznikem samostatného státu, což 

je zde vnímáno jako pokrok v národním i společenském rozvoji národů Čechů i 

Slováků.
30

 Na druhou stranu, ale komunisté upozorňují na to, že se nevyřešilo třídní 

rozložení národů a zdůrazňují úlohu KSČ, která se o to pokoušela. 

KSČ se zde v zásadě přiznává k mnohým chybám, od direktivních metod řízení, 

přes deformace politického systému, až k samotné hospodářské krizi v Československu. 

Řešení program nachází v přeměně totalitního politického systému v demokratický, kde 

by celá strana přistoupila k překonání starých přístupů a tzv. sektářsko-byrokratických 

praktik, v důsledku čehož by mělo dojít k modernizaci nejen strany, ale i celé 

společnosti. Strana, respektive její reformní křídlo si dobře uvědomovalo, že je třeba 

začít u sebe, proto prvním úkolem měla být samotná demokratizace KSČ.  

Program dále uvádí, že nastolí politiku jednoty a důvěry. Toho chce dosáhnout 

spoluprácí mezi jednotlivými společenskými skupinami, ale i mezi oběma národy ve 

státě. „Základem naší československé státnosti je dobrovolné, rovnoprávné soužití 

Čechů a Slováků.“
31

 Hned v úvodu tak lze shledat snahu o zdůraznění role Slováků ve 

státě, která se prolíná celým Akčním programem a detailně je řešena v části zabývající 

se federalizací státu.  

                                                                                                                                               
27

 Složení vedoucích orgánů KSČ. [online]. [cit. 2015-04-28] Dostupné z: 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/funkcionari-ksc/nejvyssi-organy.pdf  
28

 JANÁČEK František a Jan MORAVEC. Mezník i rozcestí reformního hnutí (duben-květen). In: 

KURAL, Václav, Miloš BÁRTA a Vojtěch MENCL. Československo roku 1968. Praha: Parta, 1993, s. 

66.  
29

 KUKLÍK, Jan. a kol.  Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011, s. 334. 
30

 Akční program KSČ, s. 1. [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 

http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf . 
31
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Program byl koncipován jako program politické strany, která se měla zabývat 

pouze politikou, nadále už se neměla starat např. o řízení národního hospodářství nebo 

vědu a kulturu či média.  

Akční program se dále zabýval svobodou projevu a osobními právy jednotlivce. 

Zdůrazněno bylo, že socialismus musí dát větší prostor pro uplatnění osobnosti než 

buržoazní demokracie. Toho mělo být dosaženo nejen pomocí většího informování, ale i 

pomocí výzkumů veřejných mínění při přijímání důležitých rozhodnutí, přičemž 

výsledky měly být striktně zveřejňovány a nikdy zatajovány. Větší informovanost 

společnosti měla být zajištěna skrze média, u kterých se počítalo s větší nezávislostí na 

státní moci. S tím souvisela nutná legislativní úprava. Zde je důležité poznamenat, že 

ačkoliv myšlenky byly nesporně dobré, tak jejich oficiální znění notně zaostávalo za 

reálným vývojem, který měl náskok.  

Tiskový zákon měl být v nejbližší možné době novelizován, aby přesně vymezil, 

které informace může státní orgán zakázat šířit. Účelem bylo, aby ze strany režimu 

nedocházelo ke svévolnému zatajování informací, ale naopak, aby společnost měla 

k informacím svobodný přístup. Zároveň k tomu se měla také vyloučit možnost faktické 

předběžné cenzury. Dalším novým předpisem měla být pak zaručena svoboda projevu a 

menšinových zájmů a názorů.
32

 

1.4 Situace po přijetí Akčního programu KSČ 

Měsíce, které následovaly po dubnu, lze označit za velmi dynamické a nadějné 

pro Československo. Realizoval se skutečný obrodný proces, společnost tuto náladu 

vycítila a ochotně si vzpomínala na demokratické životní postoje. Již na počátku dubna 

došlo k významnému kroku k uskutečnění zamýšlených reforem, a to ustanovení vlády, 

v čele s Oldřichem Černíkem.  

 Na počátku dubna také vznikl Klub angažovaných nestraníků (KAN), nová 

organizace, která se představila jako politické hnutí. Toto nově vzniklé hnutí 

podporovalo reformu socialismu a uvažovalo o účasti ve volbách, směřující ke vstupu 

do Národní fronty. Během krátké doby získalo hnutí potřebný prostor v médiích a 

podporu široké veřejnosti. Velké množství lidí se chtělo připojit k této organizaci, 

jejímž členem byl kromě jiných i Václav Havel.
33
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 Akční program KSČ, s. 11. 
33

 JANÁČEK František a Jan MORAVEC. Mezník i rozcestí reformního hnutí (duben-květen). In: 
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 Celkové změny atmosféry si všimly i okresní stranické organizace, které začaly 

vyjadřovat požadavky na svolání mimořádného sjezdu strany. Od mimořádného sjezdu 

si pravděpodobně slibovaly změny v personálním složení Ústředního výboru, který by 

byl více progresivní a demokratický. Ačkoliv vedení strany zpočátku tento sjezd 

nechtělo, podlehlo sílícímu tlaku a svolalo mimořádný sjezd KSČ na září roku 1968.
34

  

 Ke smůle československého obyvatelstva si započatého demokratizačního 

procesu všímaly jiné socialistické země. Obzvláště Sovětskému svazu se situace 

v Československu líbila stále méně a začínal na státní představitele vyvíjet tlak, o 

kterém zpočátku neměla veřejnost žádné tušení. Prvním setkáním, které bych ráda 

zmínila, je Drážďanská schůzka konající se na konci března 1968. Již zde byli zástupci 

zemí tzv. varšavské pětky, kteří již měli potřebu naší delegaci podrobit zkoumání, jak je 

to s kontrarevolucí v Československu. Prozatím se spokojili s ujištěním, že nic takového 

se u nás neděje.
35

 Mezi země zmiňované varšavské pětky řadíme Sovětský svaz, 

Německou demokratickou republiku, Polsko, Maďarsko a Bulharsko, jedná se o země, 

které byly členy Varšavské smlouvy (kromě nich bylo členem i Rumunsko, které se 

ovšem akcí týkajících se Československa neúčastnilo). Právě tyto země vtrhly v srpnu 

1968 na československé území.
36

 Na počátku května jednala československá výprava 

v Moskvě se sovětskými představiteli, kteří opět vyjádřili obavu, zda dění 

v Československu neodporuje socialistickým ideálům. Komunistická strana Sovětského 

svazu vnímala dění v Československu stále výrazněji jako potenciální oslabení vnitřní 

jednoty východního bloku.
37

 

 Kromě toho, že se situace řešila v politické rovině, tak si jí začala všímat i 

zahraniční média. Socialistický tisk měl pro situaci v Československu pramálo 

pochopení a často i vymyšlenými zprávami vyvolával v okolních zemích nepřátelství, 

které mělo směřovat proti naší republice.
38

 Zajímavým poznatkem zůstává, že na 

počátku května vyšel ve francouzském Le Monde článek o prohlášení generála 

                                                 
34

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 250. 
35

 JANÁČEK František a Jan MORAVEC. Mezník i rozcestí reformního hnutí (duben-květen). In: 

KURAL, Václav, Miloš BÁRTA a Vojtěch MENCL. Československo roku 1968. Praha: Parta, 1993, s. 

64. 
36

 SLOUKA, Jiří. Účastníci srpnové okupace. [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/1968/1968_armada_sssr_02.php. 
37

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 310. 
38
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Jepišova, který velel armádě SSSR, ve kterém generál hovořil o možnosti, že by se 

někteří českoslovenští komunisté obrátili na okolní socialistické země s žádostí o pomoc 

pro záchranu socialismu. Zprávu dokonce otiskla některá republiková periodika, ale 

nikdo jí nevěnoval zvýšenou pozornost.
39

 

 Situace na mezinárodní scéně již tedy byla poměrně vyhrocená, což začala 

vnímat i československá inteligence a veřejnost. V reakci nejen na vyhrocující se situaci 

napsal Ludvík Vaculík svůj manifest „Dva tisíce slov, které patří dělníkům, 

zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem“. Tento manifest vyšel na konci června 

v několika periodikách a vyvolal velmi bouřlivé reakce. Zatímco u veřejnosti bychom je 

mohli označit za kladné, u vedení KSČ a okolních zemích za přesný opak. Ludvík 

Vaculík kriticky hodnotil minulost i současnou situaci a mimo jiné vybízel občany, aby 

v regionálních frakcích nejrůznějšími prostředky odstraňovali z vedení ty, kteří 

v minulých letech zneužívali svojí moci.
40

 

Důvodem, proč se tato stať komunistům nelíbila, bylo tedy hlavně to, že podle 

nich vybízela ke kontrarevoluci. Moskva tento revoluční podtext viděla zcela jasně, 

Ústřední výbor KSČ jej zde spatřoval také, ovšem veřejně reagoval opatrně, ačkoliv jej 

odsoudil. Podle ÚV byla podstata textu jistě dobrá, vedená dobrými úmysly, ale staví se 

do opozice k politice vlády a nesmí vyzývat k živelným akcím, proti kterým bude 

případně zakročeno. Tím dal ÚV vlastně varování regionálním složkám, přesto jich více 

než polovina manifest přijala za svůj a prohlášení ÚV odsoudila.
41

 

V červnu se navíc v Československu uskutečnilo cvičení armád zemí Varšavské 

smlouvy. Zatímco cvičení bylo ukončeno na konci června, tak armády se domů 

vypravovaly velmi dlouho, později se hovořilo o tom, že si armády „obhlížely terén“ 

pro vojenský vstup.
42

 V době prázdnin už k československé veřejnosti pronikaly zprávy 

o nesouhlasném postoji okolních zemí k dění v Československu. Nikdo si ovšem 

neuvědomoval, jaké by z nich mohly vyplynout důsledky, snad kromě vrcholných 

představitelů státu, kteří o všem zatím mlčeli. 

Velmi vážná začala být situace v polovině července. Ve Varšavě se konala 

schůzka zemí Varšavské smlouvy, jejímž předmětem byla opět situace 

v Československu. Naši zástupci se jí ovšem odmítli zúčastnit, protože chtěli jednat 

                                                 
39
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s každou zemí zvlášť. Výsledkem této schůzky se stal tzv. varšavský dopis, ve kterém 

varšavská pětka velmi výrazně varovala Československo. Pokud by Československo 

chtělo splnit požadavky, které na něj dopis kladl, znamenalo by to úplné zastavení 

obrodného procesu.
43

  

Velmi brzy na to, na přelomu července a srpna, se konala v Čierné nad Tisou 

další jednání mezi stranickými vedeními Sovětského svazu a Československa, v čele s 

Leonidem Brežněvem a Alexandrem Dubčekem. Co se na schůzce odehrálo, není 

přesně známé, protože se schůze odehrávala v tajném režimu, stejně tak i jednání mezi 

čtyřma očima mezi vedoucími představiteli.
44

 Jak se později ukázalo, tato schůzka byla 

poslední šancí pro Dubčeka, aby zastavil demokratizační proces v Československu 

vlastní silou a zvnitřku. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, o tři týdny později vyřešily 

tuto situaci vojska Varšavské smlouvy samy. 

V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupila na československé území vojska zemí 

varšavské pětky. I přes snahu okupantů se demokratizační proces nepodařilo zastavit 

v krátkém časovém úseku a československá společnost se odmítala podvolit nátlaku, 

stejně jako média.  

                                                                                                                                               
42
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2. Média v období Pražského jara 

2.1 Postupná ztráta KSČ nad kontrolou médií 

Po nástupu komunistické strany k moci se změnilo celkové řízení společnosti. 

Stranou nezůstala ani média, ba naopak si KSČ uvědomovala sílu médií, a proto se 

velmi snažila o jejich sledování a ovlivňování. Po sovětském vzoru si strana vydobyla 

kontrolu nad médii v zemi a nastavila jejich směřování k podpoře KSČ. Dosáhla toho 

poměrně jednoduše tak, že ekonomickou stránku jednotlivých médií podřadila pod 

státní rozpočet, čímž de facto vyloučila jejich samostatnost.
45

  

V rámci legislativních úprav znamenala pro média velkou změnu novelizace 

tiskového zákona č. 184/1950 Sb., uskutečněná přijetím zákona č. 81/1966 Sb., a to 

v říjnu roku 1966. Tato novelizace vyloučila možnost soukromého vlastnictví periodik a 

dále stanovila podmínku členství ve Svazu československých novinářů pro toho, kdo 

chtěl vykonávat novinářskou profesi.
46

  

V polovině šedesátých let již naplno vypukla krize KSČ, média vycítila svou 

šanci a začala se mírně vymezovat vůči straně. Ústřední výbor tyto tendence ihned 

zaznamenal, a právě v tomto období vyjádřil svou obavu o liberalistické tendence 

objevující se hlavně v tisku. Výrazně se začala projevovat kulturní periodika, mezi něž 

řadíme například Literární noviny, Orientaci, Plamen nebo Tvář.
47

 „Protikladnost a 

nekoordinovanost akcí stranické a státní moci navzdory konkrétním dopadům 

naznačovala, že režim se od druhé půle 60. let dostává do vleklé krize a defenzivy. 

Publicistika, divadlo, literatura i film se svou kritičností stávaly vědomými i 

spontánními nositeli reformního proudu […]“
48

. 

V roce 1967 pak Národní shromáždění schválilo zákon, který byl vydáván za 

moderní právní normu. Jednalo se o zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a 

ostatních hromadných informačních prostředcích a moderním právním předpisem 

rozhodně nebyl. Naopak pomocí něho byla legálně zavedena předběžná cenzura a byl 
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zřízen oficiální cenzurní úřad s názvem Ústřední publikační správa, který nahradil 

doposud působící Hlavní správu tiskového dohledu.  

Právě nový tiskový zákon se stal terčem rozsáhlé kritiky z řad novinářů 

Literárních novin, která vyvrcholila na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 

v červnu roku 1967. Na tomto sjezdu někteří spisovatelé vystoupili s ostrým 

odsouzením politiky strany, cenzury a vyjadřovali své požadavky na svobodu projevu, 

které se jim podle jejich názoru nedostávalo.
49

 Obsah Literárních novin se cenzurnímu 

úřadu líbil čím dál méně, a po uskutečněném sjezdu navíc kritika nabývala na síle. Na 

začátku října 1967 tak byly Literární noviny fakticky zlikvidovány, a to jejich 

přeřazením pod ministerstvo kultury, které nad nimi přebralo kontrolu.
50

  

Ale postupná demokratizační tendence se v médiích již nedala přehlédnout.     

Šedesátá léta se stala symbolem pro dobré knihy, filmy a další mediální obsahy. Navíc 

se v KSČ již stále silněji prosazovalo reformní křídlo. Reformisté si téma médií vzali za 

své a poměrně dost se jím zabývali. Velmi dobře si totiž uvědomovali jejich veliký 

potenciál, a tak spolu představitelé médií a reformisté uzavřeli tiché spojenectví. 

2.2 Spojenectví reformistů s médii a konec cenzury 

Po nástupu Alexandra Dubčeka do funkce prvního tajemníka nastalo v médiích 

opravdové uvolnění. Novináři zkoušeli bořit bariéry a posouvat hranice toho, co je 

možné publikovat. A hranice se jim dařilo posouvat. I samotní komunisté si začínali 

uvědomovat, že předběžná cenzura škodí, protože vedla k autocenzuře autorů a předem 

je zbavovala odpovědnosti za publikovaný obsah. Dne 4. března 1968 byla tedy 

předběžná cenzura zrušena a nahrazena cenzurou následnou. Zároveň fakticky došlo i 

ke zrušení úřadu Ústřední publikační správy, když jeho zbývající pravomoci přešly pod 

ministerstvo kultury. Legislativně ovšem úřad stále zůstával zakotven v právním řádu, 

ačkoliv již neměl pravomoci.
51

 

Jak jsem zmiňovala již výše, problematika mediální sféry se stala i součástí 

velmi důležitého dokumentu Akčního programu KSČ. Ten svými tezemi v zásadě 

hovořil o revoluci mediálního systému v Československu. „Pracujícím lidem, kterým už 

nediktuje třída vykořisťovatelů, nelze libovolným výkladem mocensky předepisovat, o 
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čem smějí a o čem nesmějí být informováni, které své názory mohou a které nemohou 

veřejně vyslovit, kde se veřejné mínění může uplatnit a kde ne. […] Je nutno překonat 

opožďování, zkreslování a neúplnost informací, odstranit neodůvodněná utajování 

politických a hospodářských skutečností, zveřejňovat roční výsledky hospodaření 

podniků, zveřejňovat i alternativní návrhy různých opatření a řešení, rozšiřovat prodej a 

dovoz zahraničního tisku.“
52

 Tyto záměry se mi jeví jako dost odvážné, ale v celém 

znění je zdůrazňováno, že vše je zamýšleno v kontextu podpory socialismu. 

Všechny předchozí kroky posilovaly odhodlání a odvahu novinářů, kteří se stále 

častěji uchylovali ke kritice cenzury. Uvolněná situace v československých médiích se 

velmi nelíbila ostatním socialistickým zemím, svoboda tisku, rozhlasu i televize pro ně 

představovala významného nepřítele, který se nesmí do jejich prostředí dostat. Ale i 

v Československu se části komunistů nová situace nelíbila, samozřejmě se jednalo 

převážně o konzervativce, kteří byli v dotčené době pod kritickým okem právě médií a 

skrze ně i veřejnosti. Ale i samotné vedení KSČ se začínalo svobody médií obávat. 

Veřejnost naopak prostřednictvím dělnických výborů na obranu svobody tisku stále 

výrazněji volala po právním zakotvení zákazu cenzury.
53

 

Legislativně se vše vyřešilo v červnu roku 1968. Nejdříve byla 13. června vládní 

vyhláškou úplně zrušena Ústřední publikační správa. A 26. června, navzdory tomu, že 

tendence vedení strany již směřovaly spíše k omezení svobody médií, byla zákonem č. 

84/1968 Sb., kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních 

hromadných informačních prostředcích, zrušena cenzura. Ke zrušení došlo začleněním 

stručného textu do znění zákona, který říkal: „Cenzura je nepřípustná. Cenzurou se 

rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření 

hromadnými informačními prostředky. Tím není dotčena pravomoc prokurátora a 

soudu.“
54

 

Ačkoliv zakotvení konce cenzury de iure a všechna červnová opatření lze 

hodnotit veskrze kladně, je zřejmé, že právní stav pouze doháněl stav skutečný. Cenzura 

se již reálně neuskutečňovala a nezávislost médií dobře fungovala, ačkoliv ne na 

zákonném podkladě. Druhým faktem zůstává, že novinářská obec změnu zákona 
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uvítala, ovšem nebyla úplně spokojena, protože jejím požadavkem bylo zakotvení 

nepřípustnosti cenzury na ústavní úrovni, a ne pouze na zákonné.
55

 I tento zákon ovšem 

přispěl k tomu, že nezávislost médií dospěla do fáze, ve které KSČ zcela ztratila svou 

vedoucí úlohu.
56

  

K celkově uvolněné atmosféře v médiích patřil i názorový pluralismus. 

Neexistoval už pouze jeden správný názor zastávající zájmy strany, ale média dávala 

prostor různým táborům zastávající různé názory. Tak se například v tisku objevovaly 

různé polemiky. Samozřejmě, že ne každý souhlasil s proudem reformistů, ale názory 

zastávající konzervativní křídlo veřejně zaznívaly velmi zřídka. Ač prostor pro ně byl, 

tak k nim společnost nebyla příliš nakloněna. Úspěchem ovšem zůstávalo, že za 

vyjádření protikladného názoru nehrozily žádné persekuce.  

2.3 Pražské jaro, novináři a tisk 

Po faktickém prolomení cenzury se rozsah témat, prezentovaných nejen v tisku, 

značně rozšířil. Lidé si přáli, aby se otevřely události a křivdy minulosti, o kterých se 

doposud nesmělo veřejně mluvit. „Média se předháněla v odhalování bílých i temných 

míst nedávné minulosti, nejednou se senzachtivým zabarvením a náběhem 

k bulvarizaci, nicméně vcelku věrně reflektovala mínění i nálady společnosti, jejíž 

postoje zároveň spoluutvářela.“
57

 Za témata, která vzbuzovala nejvíce ohlasů lze zmínit 

vykonstruované politické procesy nebo smrt Jana Masaryka, samozřejmě jich ale bylo 

mnohem víc.  

Tato změna celkového rázu informování měla za následek velký nárůst nákladů 

tisku, větší sledovanost televize i poslechovost rozhlasu. Pokud pro tuto chvíli 

zůstaneme ve sféře tisku, náklady většiny deníků rostly, některé dokonce až na 

dvojnásobek.
58

 Žádanými deníky se staly například Práce nebo Mladá fronta, výjimkou 

z tohoto pravidla, ne však překvapivou výjimkou, se stalo Rudé právo, jehož náklady 
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naopak klesaly. Velký rozmach zažívaly kulturní časopisy Reportér, Student, ale hlavně 

obnovené Literární listy jako periodikum Svazu československých spisovatelů.
59

  

Přestože jsem se již zabývala samotným tiskem, ráda bych zde ještě zmínila 

novináře obecně, respektive Svaz československých novinářů. Právě svaz se totiž sám 

stavěl do velmi zvláštní pozice, kterou můžeme pozorovat již od poloviny šedesátých 

let. Zatímco nálada ve společnosti již byla velmi kritická k tehdejšímu vedení strany a 

nespokojenost obyvatel sílila, tak novináři se nijak významně nevymezovali, respektive 

samotní novináři se ve svých příspěvcích přikláněli k proreformnímu hnutí a často byli i 

velmi aktivní, ale samotný svaz stále podporoval oficiální politiku strany.
60

 Potvrdil to i 

V. sjezd Svazu československých novinářů v říjnu 1967, který oficiálně podpořil 

prezidenta Antonína Novotného, vůči kterému směřovala kritika ze všech stran.
61

  

Po lednových událostech svaz své postoje přehodnotil a směrem ke svým 

členům vysílal impulzy k podpoře reformistů. V dubnu došlo k založení pražské 

pobočky svazu, která se stala hybnou silou. Tak novináři z Prahy vyjádřili v dubnu 

podporu reformistům a ostatní krajské pobočky se k nim přidávaly. K oficiální podpoře 

Dubčeka a jeho politiky došlo až na mimořádném sjezdu svazu, který se konal v druhé 

polovině června. Na tomto sjezdu vystoupil se svým projevem právě Alexandr Dubček 

a Svaz československých novinářů vyjádřil reformistům svou podporu, zároveň 

zdůraznil svůj požadavek na oficiální odstranění cenzury v médiích.
62

  

V tuto chvíli bych ráda zmínila jeden fenomén, který v médiích nalézáme. 

Výrazné osobnosti totiž často nebyly spojovány pouze s jedním druhem média, ale 

působily napříč celým spektrem. Tak například můžeme zmínit Jiřího Rumla, Karla 

Jezdinského, Karla Kyncla a mnoho dalších, kteří působili nejen v tisku, ale i v rozhlase 

a televizi.
63
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2.4 Vysílací média a Pražské jaro 

Pokud se v tuto chvíli zaměříme na Československý rozhlas a Československou 

televizi, pak tato média předvedla svou velkou sílu. Československý rozhlas měl státem 

garantované monopolní postavení a jako takový měl i nebývalou moc. Uvolněné 

atmosféry rozhlas využil a v jeho vysílání se objevila řada přímých přenosů, zejména 

z nejrůznějších veřejných shromáždění, ale i krajských konferencí strany, na kterých se 

nevynechávalo ani téma politiky a s ním i jeho kritika. Živě se vysílal i rozhlasový 

pořad Písničky s telefonem. Svobodnější prostředí vedlo dále k rozmachu zábavných 

pořadů na vlnách rozhlasu a vzniku mnohých rozhlasových her, které se dočkaly i 

mezinárodních úspěchů.  

Všechny tyto skutečnosti byly kritizovány ze strany nejen ÚV KSČ a směřovaly 

zejména k řediteli Československého rozhlasu, kterým byl Miloš Marko.
64

 Právě Marko 

se na jaře 1968 přiklonil ke konzervativcům v KSČ a kritizoval demokratizační snahy, 

pokusil se pak rozhlas znovu nasměrovat k podpoře strany, což se mu nepovedlo. 

Naopak tato jeho snaha vedla k iniciativě za jeho odvolání, které se v červenci 1968 

uskutečnilo, a na Markovo místo se dostal Zdeněk Hejzlar.
65

 

Československá televize byla ve svém počínání ještě razantnější. Již v lednu, 

velmi brzy po nástupu Alexandra Dubčeka k moci mu televize vyjádřila svou podporu, 

a to zasláním rezoluce, ve které oceňovala závěry lednového zasedání Ústředního 

výboru KSČ.
66

 Televize chtěla využít své šance a na poradě vedoucích pracovníků, 

konající se 31. ledna, zazněl požadavek na uvedení tzv. trezorových filmů i na obnovu 

některých dříve zrušených pořadů. Tak došlo i k znovuuvedení diskusního pořadu Věc 

veřejná. Konference strany v Československé televizi, konající se na konci února, 

přinesla další odvážný požadavek. Pracovníci televize „…odmítli direktivní 

administrativní postupy, cenzurní zásahy do tvorby, zpochybnili existenci Ústřední 

publikační správy, tiskového zákona a v rozporu s platným statutem ČST a zákonem o 

televizi z roku 1964 (který podřizoval televizi výhradně komunistické straně) žádali 
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programovou samostatnost a přímou odpovědnost předsedovi vlády či k tomu 

ustanovenému výboru Národního shromáždění.“
67

 

Do vysílání bylo zařazeno velké množství publicistických a diskusních pořadů, 

rozmach zaznamenala investigativní žurnalistika. I v televizi se objevily živé přenosy 

z různých shromáždění a i zde v jejich průběhu docházelo ke kritice politické situace 

v zemi. Kromě obnoveného pořadu Věc veřejná, byly vysílány i další pořady 

pojednávající o politice jako například Sondy nebo Mezi námi. Tématem pořadu Kam 

spějeme? pak byla svoboda slova a novinářská etika.
68

 

Kromě televizní tvorby vyčnívala v 60. letech i tvorba filmová. Vznikaly 

kvalitní snímky, za které lze zmínit Ostře sledované vlaky nebo Markétu Lazarovou 

režiséra Jiřího Menzela, dále Obchod na Korze režisérů Elmara Klose a Jána Kadára. 

Díky uvolnění k nám ale i přicházelo více zahraničních snímků, zejména z USA nebo 

z Itálie.
69

  

Ztracená kontrola nad řízením médií byla jednou z věcí, které SSSR vytýkal 

československým politickým představitelům. Myšlenka svobodného novinářského 

projevu se Moskvě jevila jako velmi nebezpečná, a proto při každé příležitosti Moskva 

zdůrazňovala potřebu znovuzavedení regulativní mediální politiky. Jako jeden z úkolů 

okupace bylo dokonce vytyčeno ovládnutí médií. I přes zjevnou snahu okupantů se ale 

média nepodařilo ihned podrobit řízenému vedení a v improvizované podobě fungovala 

mediální sféra v Československu ještě několik dní ve snaze čelit okupantům.
70
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3. Pražské jaro na stránkách Stráže míru 

3.1 Charakteristika okresních karlovarských novin Stráž míru 

Periodikum Stráž míru: list okresního výboru KSČ Karlovy Vary bylo 

týdeníkem, který vycházel vždy v úterý. Stráž míru vycházela od roku 1955 až do roku 

1990. V roce 1955 navázala činnost Stráže míru na týdeník Jednota. Po roce 1990, kdy 

Stráž míru zanikla, navázaly na jeho činnost Karlovarské noviny: týdeník občanů 

Karlovarska. V analyzovaném roce 1968 se tedy jedná o 23. ročník.  

 Pokud se jedná o podobu novin v roce 1968, tak vydání vycházela ve formátu 

A3 a skládala se celkem ze 4 stran, jednalo se tedy o dvojlist. Stráž míru byla černobílá. 

Na úvodní straně vlevo nahoře se nacházelo logo -  Stráž míru, kdy mezi oběma slovy 

byla umístěna pěticípá hvězda. Pod logem byl umístěn nápis List okresního národního 

výboru v Karlových Varech, který byl zároveň vydavatelem. A nad logem nalézáme 

heslo Proletáři všech zemí, spojte se! (viz přílohu č. 1). Cena jednoho výtisku byla 40 

haléřů. Čtvrtletní předplatné činilo 5,20 Kčs.  

Obsah jednotlivých výtisků měl zavedený vzor. Na úvodní straně se probíraly 

aktuální republikové, ale hlavně regionální záležitosti. Na straně druhé pak byly tyto 

události buď rozebírány podrobněji, nebo zde nalézáme další zprávy z regionu. Třetí 

strana je většinou věnována kultuře a různým inzerátům. Celá závěrečná strana čtyři pak 

věnuje prostor sportovním událostem, a to poměrně podrobně.  

 Za obsah Stráže míru odpovídal vedoucí redaktor, kterým byl František 

Hudec a jeho zástupce, kterou byla pak Věra Saláková. Tyto informace nalézáme 

v tiráži, která je standardně umístěna na poslední, čtvrté straně výtisku, v pravém 

dolním rohu. Mezi další redaktory a přispěvovatele Stráže míru patřili například            

J. Šedivec, J. Hudec, V. Saláková nebo J. Staněk.  

Při mimořádném stavu, který v Československu po srpnové invazi panoval, 

začala vycházet večerní Stráž míru. Toto večerní vydání bylo věnováno pouze 

politickým událostem v naší zemi. Výtisk měl poloviční formát, skládal se pouze 

z jednoho archu papíru formátu A4 a cena byla 20 haléřů. Celkový počet čísel této 

večerní Stráže je pouze čtyři.  
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3.2 Počátek roku 1968: klid před bouří 

První číslo nového ročníku Stráže míru na své úvodní straně bilancuje úspěchy a 

neúspěchy regionální frakce KSČ. Kromě obvyklých frází zde nalezneme i sebekritický 

odstavec. „Ne všechno se nám podařilo a splnilo podle našich představ.“ Ačkoliv již 

novináři nebyli v tomto období podrobeni přísné cenzuře, je z textu patrná podpora KSČ 

a jejích činů. Ve sledu kladných hodnocení a informací je tento odstavec vítaným 

zpestřením.
71

   

O tom, že již za prezidenta Antonína Novotného začalo mírné uvolňování ve 

společnosti a týkalo se i možnosti cestování svědčí článek „Je libo třeba do Anglie?“, ve 

kterém společnost Čedok představuje své zájezdy. Nově je pak zaveden právě zájezd do 

Velké Británie, který je určen široké veřejnosti. Jak velká byla reálná možnost 

obyčejných občanů skutečně vycestovat, by mohlo být předmětem spekulací.
72

  

Na konci ledna pak vyšel článek o pořádané tiskové besedě. Tématem besedy 

byly budoucí kulturní akce, které se v okrese budou pořádat. Co je ale zajímavější než 

samotné téma je fakt, že účastníci byli zástupci tisku a rozhlasu, ovšem co je v článku 

zdůrazněno – zúčastnit se mohli pouze ti zástupci, kteří jsou členy Sdružení lázeňských 

novinářů.
73

  

Na počátku února nejsou ve Stráži míru zatím příliš patrné nějaké 

demokratizační tendence, navíc nastává jubilejní 20. výročí vítězného února, což je 

samozřejmě pro redakce téma, o němž je nutné ve velké míře informovat. Hned 

v prvním únorovém vydání, tak nalézáme výčet akcí, které se budou konat, kromě 

jiného i z iniciativy redakce Stráže míru.
74

 Přestože v politice již v tomto období 

dochází k demokratizaci, tak v rámci oslav vítězného února nelze zaznamenat 

významnější změny v postoji redaktorů, kteří se prozatím nevyjadřují k negativním 

aspektům, které s sebou převrat v roce 1948 přinesl, a zůstávají u ideologicky 

neškodných témat.  

V prvních dvou únorových vydáních nalézáme na úvodních stranách články z 

cyklu „Únor roku 1948“. Prvním z nich je výrazně ideologicky zaměřený článek s 

podnázvem Pilíře úspěchu, ve kterém autorka vyzdvihuje úlohu strany, která v roce 

1948 jejími slovy přinesla „dobro pro naši zemi“.
75

 Druhým je pak článek s podtitulem 
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Začínali jsme v sedmi, který se zaobírá hlavně úlohou Lidových milic v únoru roku 

1948, ale i v letech následných. Autor je velkým zastáncem této instituce, když mimo 

jiné říká, že: „Lidové milice jsou i v současné době jedním z mocných činitelů strany 

k ochraně socialismu […]“
76

. 

V totožném vydání nalézáme zprávu vztahující se k instituci Sokola a jeho 

historii jako tělovýchovné organizaci. Příspěvek nevynechává jedinou příležitost 

vyzvednout působení KSČ a naopak zdůraznit nedobrý vliv západních zemí. „Reakce, 

která se za součinnosti západních imperialistů snažila kontrarevolučním pučem zvrátit 

vývoj socialismu a nastolit starý kapitalistický řád […] Tělesná výchova byla očištěna 

od nejzavilejších nepřátel lidově demokratického zřízení […]“
77

. Komunisté si 

v šedesátých letech již uvědomovali, že ženy je třeba nejen mít v domácnosti, ale zapojit 

je i do pracovního a stranického dění, což dokládá článek Na pomoc ČSŽ, ve kterém se 

mimo jiné hovoří o uzavření dohod, které umožní ženám účastnit se různých seminářů. 

V regionech prozatím nevládla žádná euforie a změnu v publikovaných textech 

nelze zaznamenat. Ve druhém únorovém čísle se ale  objevuje zpráva, která dokládá, že 

i v regionech se již začínalo hovořit o novém směru strany. „Procházíme obdobím, kdy 

se v nových podmínkách rozpracovávají metody a styl stranické práce […]“
78

. Dále je 

zde krátká zpráva o poradě představitelů národních socialistů se sociálními demokraty.
79

 

Dne 20. února se cyklus Čteme svědectví doby přesouvá ze své obvyklé pozice 

na okraji listu do středu strany, přímo pod název Stráž míru. Lze se jen domnívat, zda se 

jedná pouze o náhodu nebo cílený krok žurnalistů, protože se v tomto vydání dočítáme 

mnoho zajímavých, ač velmi stručných zpráv týkajících se politické situace 

v Československu roku 1948. První je zpráva o mimořádném zasedání ÚV KSČ, které 

se má týkat vážné politické situace, kromě jiného vyvolané snahou o to, aby do voleb 

nebyla přijata nová ústava. Druhá zpráva veřejně proklamuje jednotu všech obyvatel, 

která svou přílišnou urputností vyvolává dojem přesně opačný. „Ve všech závodech 

republiky se konají celozávodní schůze. Naprostá jednota všech dělníků, úředníků a 

všech pracujících na nich je nejlepším důkazem marných snah živlů v politických 

stranách, které se v poslední době pokoušejí vyvolat politický a hospodářský chaos.“ 

Zajímavou je ještě další zpráva reflektující výzvu Klementa Gottwalda k volbě akčních 
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výborů Národní fronty, jejímiž členy mají být zvoleni demokratičtí a pokrokoví 

představitelé všech stran.
80

 

 V posledním únorovém čísle Stráže míru byl otisknut příspěvek F. Hudce, který 

se zcela konkrétně vyjadřuje k výsledkům lednového pléna a ty následně zohledňuje 

v regionální politice. Tento příspěvek je jeden z prvních, který o aktuální situaci hovoří 

takto otevřeně a v závěru lze vycítit i mírně ironický podtext. „V souvislosti s lednovým 

zasedáním ÚV KSČ se hodně hovoří o nových metodách a stylu stranické práce. […] 

Jednání ústředního výboru nelze zjednodušeně označit za novou cestu, za vytyčení 

nových zásad. Je to příklad pro celou stranu, pro všechny komunisty. Příklad 

rozhodného a demokratického řešení živých problémů. […] Městská konference KSČ 

v Karlových Varech první kroky v této oblasti již zaznamenala. Diskutéři otevřeně a 

velmi kriticky hovořili o systému centrálního i místního plánování, o některých 

projevech formalismu ve stranické práci, o uměle vytvořených protikladech v nové 

soustavě řízení; a konečně ne všichni kandidáti byli zvoleni jednomyslně.“
81

 Rovněž je 

toto jeden z prvních příspěvků, který události z centra přenáší a aplikuje na regionální 

poměry. 

 Celé první březnové číslo z 5. března 1968 je věnováno ženám u příležitosti 

blížícího se Mezinárodního dne žen, proto se zde nachází články vyjadřující se 

k postavení žen ve společnosti, jejich mezinárodní situaci, ale i politické angažovanosti. 

Význam tohoto dne je zdůrazněn ve všech článcích vyskytujících se v tomto vydání a za 

zajímavé lze považovat, že toto vydání výjimečně obsahuje šest stran, nikoli obvyklé 

čtyři.
82

 

3.3 Březen: okresní konference a nový vedoucí tajemník OV 

 Období kolem poloviny března bylo v okrese Karlovy Vary poměrně bouřlivé. 

Nejen, že se připravovaly volby do národních výborů, do kterých společnost vkládala 

poměrně velké naděje, ale konala se zde i okresní konference KSČ, která svými názory 

zaujala progresivní postoj a plně podpořila reformní politiku strany. Co se týče přípravy 

voleb, tak vyšel ve Stráži míru rozhovor s předsedou volební komise, se kterým 

redaktorka otevřeně hovoří o obavě obyvatel z toho, že tyto volby nebudou tak 

demokratické, jak by si společnost přála. Už samotné téma by ještě před pár měsíci 

                                                 
80

 Čteme svědectví doby. Stráž míru, 20. 2. 1968, roč. 23, č. 8, s. 1. 
81

 (F. Hudec): Poznámka o diskusi. Stráž míru, 27. 2. 1968, roč. 23, č. 9, s. 2. 
82

 Stráž míru, 5. 3. 1968, roč. 23, č. 10.  



 

26 

 

nebylo myslitelné a svědčí o probíhajících změnách nejen v médiích, ale v celkovém 

myšlení lidí. „V souvislosti s lednovým plenárním zasedáním ÚV KSČ se hodně hovoří 

i o demokratizaci voleb. Někteří lidé vyslovují obavy, zda půjde o skutečnou 

demokratizaci […] Snaha po demokratizaci voleb v našem okrese je zřejmá a voliči 

mají nejen formální, ale skutečné právo a plnou možnost do předvolebních příprav 

zasáhnout.“
83

 

 Noviny dále informují o probíhající okresní konferenci a přinášejí průběžné 

zprávy a nejrůznější stanoviska. Tak se dozvídáme stanovisko plenárního zasedání 

okresního národního výboru, který nejen že plně podporuje nastolenou obrodnou 

politiku strany, ale prokazuje i značnou míru sebereflexe, když ve znění stanoviska 

zaznívá například věta: „Uvědomujeme si, že i náš orgán, každý z nás, musí usilovat o 

to, aby byl dán volný průchod všemu pokrokovému a demokratickému nejen 

ve slovech, referátech a prohlášeních, ale že bude nutno kriticky přehodnotit náš postup, 

naše plány na všech úsecích života našeho okresu.“. Dále v tomto stanovisku nalézáme 

výzvu občanům, aby přednášeli své názory, postoje a kritiku dosavadním postupům 

národního výboru.
84

 Opět je zde nutné zdůraznit, že oproti direktivnímu vedení politiky 

v předchozím období je toto velký krok vpřed. 

Zpráva informující o prvních dvou dnech konference, rozhodně nevyznívá ve 

prospěch dosavadního směřování okresní organizace. „Její dosavadní průběh lze 

charakterizovat podporou prosincového a lednového pléna ÚV KSČ, přihlášením se 

k progresívním silám strany a celé společnosti, nebývalou kritičností ke svým 

základním organizacím i k orgánům vyšším.“
85

 V článku, který pak hodnotí průběh a 

přípravu celé konference, zaznívá poměrně ostrá kritika. Velmi kriticky je hodnocen 

přípravný výbor konference, který podle redaktorových slov nezvládl organizaci podle 

nových zásad, stejně tak zpráva o dosavadní činnosti okresního výboru byla podrobena 

přísnému hodnocení, kterým v duchu nových zásad rozhodně neprošla, protože 

prezentovala pouze úspěchy a nevypořádávala se s připomínkami, které vznesly 

nejrůznější organizace.
86

 

 Kromě volby nového okresního výboru byl výsledkem zasedání také dopis 

Ústřednímu výboru, ve kterém je vyjádřena plná podpora Alexandru Dubčekovi a jeho 

reformní politice. Co je na tomto dopise, který byl otištěn, zajímavé je, že i regionální 
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politici si dobře uvědomovali sílu médií a jejich vliv na společenskou atmosféru. 

„Vyjadřujeme svůj dík těm našim novinářům, pracovníkům rozhlasu a televize, kteří 

výrazně pomáhají tomuto obrodnému demokratizačnímu procesu a vykonali mnoho 

užitečného k objektivnímu informování celé naší veřejnosti.“
87

 

V článku Ze zasedání pléna OV KSČ se pak hovoří mimo jiné o tom, že okresní 

výbor bude připravovat akční program regionu a také volby, které jak je zde zdůrazněno 

proběhnou v nových podmínkách.
88

  

Ani okresní výbor v Karlových Varech se stejně jako mnoho dalších organizací, 

nevyhnul vlně odstraňování konzervativních komunistů z jejich čela a dosavadní 

vedoucí tajemník OV byl nahrazen novým, který byl z pohledu veřejnosti vhodným 

vedoucím tajemníkem k uskutečňování změn. Mimo jiné oblíbenost nového tajemníka 

plynula z faktu, že byl v období 50. let ze strany vyloučen. „V období největších 

deformací stylu stranické práce stál mimo tento vliv a mluvíme-li o rehabilitaci nevinně 

odsouzených, je jeho zvolení faktickým krokem v ní.“
89

 Lze odhadovat, že volba 

předsednictva nebyla zcela objektivní a byla ovlivněna požadavky veřejnosti na tzv. 

„výměnu kádrů“, z čehož plyne, že by s největší pravděpodobností znovu nebyl zvolen 

nikdo, kdo stál v čele výboru doposud, ačkoliv by ten mohl svou práci odvádět výborně. 

Naopak nově zvolený vedoucí měl pozici v očích veřejnosti značně ulehčenou.  

Také útvar armády v Karlových Varech se vyjádřil k aktuální politické situaci a 

vyslovil podporu Alexandru Dubčekovi a novému směru politiky KSČ. Kromě jiného 

požaduje prošetření aféry generála Šejny a odsuzuje nedostatečnou informovanost 

veřejnosti o celé této kauze. Dále vyjadřuje naději v demokratizaci, jejíž základní 

myšlenky budou vyjádřeny v připravovaném Akčním programu.
90

  

Uvolněná atmosféra se začíná projevovat na všech frontách, a to i na místech, 

které lze vnímat jako politicky nezainteresovaná, přesto i ta využívala situace k otevření 

témat, která doposud musela zůstávat stranou. Příkladem může být svolání pléna 

tělovýchovných jednot, které ve své pozvánce zveřejněné ve Stráži míru zvou k co 

nejširší účasti a zdůrazňují, že všichni „mají plné právo říci své názory, připomínky, 

kritiku a návrhy ke zlepšení naší práce“.
91
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3.4 Duben: vzrůstající svoboda slova ‒ kritické články a 

dosud zapovězená témata 

Z teoretické části je dobře zřejmé, že duben byl poměrně přelomovým měsícem 

v působení reformistů. Pokračující schůze ÚV KSČ schválila Akční program a 

celorepubliková i regionální média na to samozřejmě reagovala. Stranou nezůstal ani 

týdeník Stráž míru, který v tomto období významně posílil informovanost o 

československých událostech, které lidem zprostředkovával. 

Právě v období dubna je z mého pohledu nejvíce signifikující reformnost 

Pražského jara, když se množí kritické články, otevírají se dříve zapovězená témata a 

často se přináší různé názory na konkrétní témata, která si odporují. Hned na začátku 

měsíce, tedy 2. dubna, nalezneme ve Stráži míru spoustu článků, které toto tvrzení 

podkládají.  

Již samotný přehled článků na úvodní straně Čtěte v listě naznačuje, že 

atmosféra je poněkud odlišná od té před několika měsíci. Na úvodní straně se objevují 

krátké zprávy o tom, že pracovníci některých podniků si vynucují odchod ředitelů 

z jejich postů, tyto požadavky jsou pak zpravidla podpořeny odborovými organizacemi 

a ředitelé odcházejí na nucenou dovolenou.
92

  

V článku, který shrnuje aktiv funkcionářů ROH v Karlových Varech, pak 

nalézáme důkazy o tom, že lidé dokázali nově nabyté svobody opravdu využít a 

projevovali svou odvahu. Na aktivu vystoupil například MUDr. Zoufalý, který ve svém 

projevu navrhl zveřejnění Deklarace lidských práv.
93

 Problematika lidských práv byla 

v předchozích desetiletích tématem, o kterém se veřejně příliš nehovořilo.  

Různá zasedání, pléna a aktivy byly příznačným rysem tohoto období. Ze znění 

zpráv se zdá, že každý kdo mohl, tak pořádal diskuse, nevyjímaje například motoristy 

nebo hasiče. Městský národní výbor nezůstal stranou a i na něm probíhaly bouřlivé 

debaty hodnotící práci výboru v minulosti. Lidé se opravdu vyjadřovat chtěli, a proto 

tato nejrůznější zasedání často překročila původně plánovanou dobu trvání. I zasedání 

městského NV trvalo déle, ale v článku je vyzdvihnuto, že „hovořil každý, kdo hovořit 

chtěl“.
94
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V polovině dubna se na stránkách Stráže míru začínají objevovat články týkající 

se Akčního programu. V Karlových Varech byl uspořádán aktiv, jehož hlavním 

tématem byl právě přijatý Akční program a hostem tohoto aktivu byl jeden z členů ÚV 

KSČ, který zde hovořil a odpovídal na otázky. Vyzdviženo bylo, že v případě Akčního 

programu se jedná o politický dokument, nikoli o přikázání shora.
95

 V totožném vydání 

lze nalézt výzvu od redakce Stráže míru, která nejprve apeluje na občany, aby se 

s Akčním programem seznámili, a následně je vyzývá k diskuzi, když říká: „KSČ není a 

nemůže být uzavřena do ulity. Předkládá proto k široké, veřejné demokratické diskusi i 

akční program. Do této diskuse se chce zapojit, především prostřednictvím nás, čtenářek 

i čtenářů, i Stráž míru. Chceme na stránkách okresních novin zveřejňovat vaše názory, 

náměty, připomínky […]“
96

. Zde je patrná snaha novinářů o zapojení veřejnosti do dění, 

které je v tomto případě úzce spojeno s politickými tématy. Média se snažila být 

prostředníky mezi stranou a společností. 

Změny, které se ve státě děly, vyvolávaly vlny návrhů, které byly v předchozí 

době nemyslitelné. Příspěvek zabývající se usnesením městského NV přináší myšlenku, 

kterou rada městského NV přijala, a to usilovat o samosprávný status města Karlovy 

Vary, které by tím vystoupily z podřízenosti okresního i krajského NV. Tento návrh 

rada zamýšlela předložit Národnímu shromáždění, aby byl vzat v potaz při řešení 

nového uspořádání našeho státu.
97

  

Dne 23. dubna 1968 informuje Stráž míru o konání okresní konference 

pionýrských organizací, které zde zamýšlejí přijmout dokument pro další směřování 

celé organizace. Po přijetí Akčního programu mělo tyto tendence velké množství 

organizací. Všechny zamýšlely přijmout dokumenty, které by podobně jako Akční 

program vyjádřily směr, kterým se organizace budou ubírat a v zájmu jakých hodnot 

budou činit svá opatření.  

Na úvodní straně v rubrice Čtěte v listě, která vždy shrnuje obsah jednotlivých 

vydání, lze najít důkaz o tom, že nejen celorepubliková média otevírala témata, která 

byla tabu, když název článku K smrti Jana Masaryka, s podtitulem Problémy kolem 

živých a mrtvých, je velmi výstižný. V samotném článku pak autorka hovoří nejen o 

kauze kolem smrti Jana Masaryka a o velikém mediálním zájmu, který kolem všeho 
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vypukl, ale poměrně kriticky zde hodnotí práci novinářů. Novináři podle autorky totiž 

zapomínají na témata aktuální, která nejsou tolik exkluzivní, ale přesto jsou důležitá.
98

  

To, že si redaktoři často vybírali témata, která korespondovala s náladou doby, 

není překvapivé. Dobře je to patrné z dalšího příspěvku v tomtéž vydání, který 

informuje o veřejné schůzi zaměstnanců. Na této schůzi zaznívala pro toto období 

typická kritika směrem k vedoucím jistého střediska, ti ovšem neprojevili snahu o 

nápravu, naopak se pokusili některé z přispěvatelů napadnout, za což si vysloužili 

výraznou kritiku.
99

 K demokracii ovšem patří i možnost dát prostor všem, proto v reakci 

na tento článek byl v následujícím vydání otisknut dopis jednoho z vedoucích, ve 

kterém se vyjadřuje k celému případu. Prostor byl tedy poskytnut nejen kritikům, ale i 

kritizovaným.
100

 Tento článek vzbudil velký zájem a ohlasy na něj lze zaznamenat ještě 

v červencovém vydání Stráže míru.  

Okresní výbor KSČ v Karlových Varech byl velmi aktivní ve svém počínání, a 

proto na konci dubna opět zasedalo plénum OV. Oblasti zájmu, kterých se toto zasedání 

týkalo, byly převážně ideologického charakteru. V podnázvu článku jsou vyjmenovány 

stěžejní body, které dobře vypovídají o zaměření konajícího se shromáždění 

„Odpovědnost komunistů za minulost, tedy i za budoucnost – Nový projekt okresní 

organizace – Vůbec ne jen reorganizace – Bez schválení vyššími orgány – Rehabilitační 

komise“. Ze závěrů pléna vyplývá i zajímavý fakt, a to že okresní NV chce sám 

rozhodovat o místních záležitostech bez zásahů krajského NV.
101

 

3.5 Květen a červen: Pražské jaro v plném proudu 

V úvodním květnovém vydání Stráže míru si lze povšimnout velmi zajímavé 

chyby. Na první straně je výtisk špatně datovaný, místo správného data 7. května, tak 

nalézáme datum 7. dubna 1968 (viz přílohu č. 3). V tomto vydání rovněž nalézáme 

důkaz o aktivitě okresních organizací ve vztahu ke svolání mimořádného zasedání ÚV 

KSČ. Právě tlak z řad místních organizací KSČ byl velmi důležitým faktorem toho, že 

na září 1968 byl tento mimořádný sjezd skutečně svolán. Zpráva ve Stráži míru 

informuje o tom, že základní organizace KSČ zaslala Ústřednímu výboru rezoluci, ve 

které požaduje svolání mimořádného sjezdu. „Požadavek je zdůvodněn tím, že ve 

stávajícím ÚV jsou členové, kteří již nikoho nezastupují a mohli by se stát brzdícím 
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elementem další vývoje.“
102

 Na tuto rezoluci navazuje v následujícím vydání otištěná 

výzva základní organizace Karlovarského porcelánu, která je ještě důraznější. 

„Dosavadní složení ÚV KSČ nedává plné záruky, že cesta nastoupená po prosincovém 

a lednovém plénu ÚV KSČ bude stále progresivní.“
103

 

V souvislosti s výročím konce 2. světové války byl otištěn článek, který se od 

jiných odlišuje. Nekritizuje totiž dřívější poměry a počínání komunistů, ale naopak je 

oslavuje, když hovoří o jejich zásluze při osvobozování Československa a úloze 

sovětských vojáků.
104

 

Krátké oznámení se objevuje o konání ustavující schůze K 231, tedy organizaci, 

jejímž cílem byla rehabilitace osob, kterým byla způsobena křivda na základě zákona na 

ochranu lidově demokratické republiky.
105

 Rovněž zpráva o podpoře regionálního tisku 

ze strany ÚV KSČ je krátká, ovšem pro redakce velmi významná. „ÚV KSČ dává svým 

nynějším rozhodnutím okresním novinám a závodním časopisům místo a poslání, které 

jim v dnešní společnosti právem náleží.“
106

 O podpoře, které se médiím ze strany 

Alexandra Dubčeka dostávalo, jsem pojednávala již v teoretické části práce, a i tato 

zpráva dobře reflektuje snahu reformistů naklonit si novináře na svou stranu. 

Činnost KSČ v prvních měsících roku 1968 vzbuzovala v lidech naději a důvěru, 

kterou občané vyjadřovali i tím, že vzrostl počet osob, které vstupovaly do strany. O 

tom hovoří i příspěvek publikovaný na začátku června, který zdůrazňuje, že do strany se 

přihlásilo velké množství mladých lidí, které strana potřebuje. Důvodem vstupu je podle 

článku víra v to, že lidé mohou z pozice členů strany ovlivnit dění v zemi a hájit své 

zájmy.
107

 

Na začátku června je ve Stráži míru otištěn článek, který přináší nebývalou 

kauzu. Článek informuje o anonymních autorech, kteří napsali leták určený pro dělníky. 

Obsahem tohoto letáku bylo varování před „ztrátou zkušených kádrů“ a snaha zabránit 

podpoře nového vedení KSČ. Článek má výrazně ironický podtón pramenící z faktu, že 

autoři zvolili velmi špatná slova. „Dělníku! Je to možné, že bys lhostejně pozoroval, jak 

Tvou stranu, stranu dělnické třídy budou přeměňovat na apolitický diskusní klub?“, to 

bylo mimo jiné obsahem letáku, a proto se u cílové skupiny rozhodně nesetkali 
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s pochopením.
108

 V případě tohoto článku nelze hovořit o naplnění principu objektivity, 

když ten je psán v duchu jednoznačného odsouzení takovéhoto počínání osob.  

Ústřední výbor KSČ podlehl tlaku a svolal mimořádný sjezd pléna na září roku 

1968, to vyvolalo nutnost konání mimořádných okresních a krajských konferencí. O 

přípravě okresní konference v Karlových Varech hovoří článek z poloviny června, který 

rovněž kladně hodnotí i nový přístup strany k poskytování informací. „V sobotu večer 

skončilo zasedání ÚV KSČ a již v pondělí ráno probíhala shromáždění plén krajských a 

okresních výborů strany. Je tedy zřejmé, že ÚV i tímto vyřešil jednu z diskutovaných 

otázek – informovanost stranických řad o svém jednání a že požadavky o zvýšení 

informovanosti uznal za oprávněné.“
109

 

Mezi jednotlivými vydáními došlo v tomto časovém úseku k přijetí novely 

zákona, která legislativně zakotvila zákaz cenzury. V případě Stráže míru není 

v informování o událostech patrná žádná změna, což potvrzuje tvrzení z teoretické části 

této práce o tom, že legislativní vývoj pouze doháněl vývoj reálný. 

Dne 18. června 1968 bylo ve Stráži míru otištěno celé programové prohlášení 

okresního výboru KSČ v Karlových Varech. Toto celé prohlášení plně koresponduje se 

směrem Akčního programu, ale významně zde samozřejmě zohledňuje místní poměry. 

„Chceme, aby v našem okrese, jakožto v nedílné součásti státního celku byly účinně 

zajištěny demokratické občanské svobody […]“
110

. 

Svou činnost rozvíjely i politické strany, které v předchozích letech nemohly 

vyvíjet iniciativu. K tomu, aby se strany znovu dostaly do povědomí obyvatel, a 

případně i získaly nové členy, potřebovaly média, která by jim poskytla prostor. Tento 

prostor ve Stráži míru byl, a proto zde objevujeme nejrůznější oznámení. 

„Československá strana socialistická se probouzí k normální činnosti z dvacetiletého 

spánku, do kterého ji uvrhly deformace minulosti.“
111

  

3.6 Léto 1968: podpora obyvatelstva politikům a postupný 

soumrak nad Pražským jarem 

Přelom června a července byl v Karlových Varech provázen mimořádnou 

okresní konferencí KSČ, jejímž jediným úkolem bylo zvolení delegátů na mimořádnou 

krajskou konferenci KSČ. Podle zprávy, kterou přináší Stráž míru, nebylo zvolení 
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delegátů jedinou věcí, která se na konferenci probírala. „Převážná část delegátů se 

zabývala vnitrostranickým životem […], zpomalením demokratizačního procesu 

vyplývajícím z toho, že po neúplných kádrových změnách nedochází vůbec ke změnám 

institucionálním.“
112

 Přijato zde bylo i usnesení, které v plném znění přináší vydání z 9. 

července 1968. Kromě již tradiční podpory Alexandra Dubčeka se okresní konference 

připojila k výzvě Dva tisíce slov, která jak jsem již zmínila, se právě na regionálních 

úrovních setkala s významnou podporou, navzdory odmítavému stanovisku ÚV KSČ. 

Dále se zde hovoří o vypracování akčního programu pro karlovarský okres, který by 

plně vycházel z myšlenek a záměrů Akčního programu KSČ.
113

 

Svou činnost vyvíjel i Klub angažovaných nestraníků, o kterém jsem 

pojednávala již v teoretické části. O pořádané besedě informuje krátké oznámení, ve 

kterém je zdůrazněno, že je beseda veřejná a přístupná všem.
114

 Ale ani iniciativa 

občanů neutichala, a tak lze nalézt oznámení o vytvoření Výboru na obranu občanských 

svobod. „Smyslem činnosti výboru […] je především plné občanské úsilí o naplnění 

všech občanských svobod ve smyslu Deklarace lidských práv, jak je proklamovala 

v roce 1948 OSN.“
115

 

Mezinárodní situace již byla velmi vážná a pozornost veřejnosti se soustředila na 

tzv. varšavský dopis. K obsahu dopisu se vyjádřil Alexandr Dubček ve svém proslovu. 

Na základě toho pak svou podporu pro československé reformisty vyjadřovala nejen 

média, ale i obyčejní lidé prostřednictvím nejrůznějších dopisů, které zasílali ÚV. „A 

podpora – k níž se připojuje i naše redakce – přichází doslova odevšad.“ Sám název 

článku dobře reflektuje postoj k varšavskému dopisu Přátelství ano – ne však 

vměšování!.
116

  

Podle redakce svědčí o obrovském zájmu podpořit Ústřední výbor i fakt, že je 

téměř nemožné odeslat telegram, protože je vše nepřetržitě obsazené. Rezoluce, které 

docházejí k vedení strany, jsou podle redakce doprovázeny hesly – podporujeme a 

věříme.
117

 Dále nacházíme výrazné oznámení o odeslání archů s podpisy občanů 

Karlovarska.
118

 Všechny tyto projevy podpory směřovaly nejen k odmítnutí 
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varšavského dopisu, ale hlavně k podpoře pro budoucí schůzku vedoucích představitelů 

SSSR a ČSSR v Čierné nad Tisou. Zprávy hovoří o tom, že podporu „vyjádřila většina 

našeho lidu bez ohledu na politickou příslušnost a sociální vrstvy“.
119

 

Pravděpodobně s ohledem na probíhající mezinárodní události lze v některých 

článcích spatřovat opatrnější tendence. Možné to je například ve vydání ze 6. srpna, kde 

v souhrnu Čtěte v listě, je u názvu článku Dialog v odborech podtitul ve znění „Nejde o 

jev protispolečenský, ale o novou tvář ROH a nový politický směr odborářů.“ Samotný 

příspěvek pak hovoří o změnách, které se v posledních měsících odehrály v této 

odborové organizaci a o stanovení nového směru, který by byl závazně vyjádřen 

v konkrétním dokumentu.
120

  

I přes zmiňované opatrnější projevy rozhodně neustává podpora Alexandra 

Dubčeka. Reportáž o spontánní iniciativě, kterou lidé vyvíjí je laděna ve velmi 

pozitivním duchu. Použit je zde výraz, který jak autor zmiňuje, je často používán – 

„fronta na svobody“. Jsou tak podle autora nazývány fronty, které se tvoří při čekání na 

možnost podepsat se pod nejrůznější rezoluce a prohlášení na podporu 

československým komunistům.
121

  

O aktivitě občanů svědčí i další článek, ve kterém jsou shrnuty reálné projevy 

podpory. Lidé nejenom psali různé dopisy a prohlášení, ale opravdu projevovali 

nejrůznější gesta od sbírek, přes práci, kterou si nenechali proplatit až po tzv. Zlatý fond 

republiky, do kterého byly posílány peněžní prostředky.
122

  

3.7 Konec srpna: epilog za Pražským jarem 

První vydání Stráže míru, které bylo tištěno po okupaci, se vizuálně mírně 

odlišuje od předchozích vydání, když je zvolena odlišná grafika. Číslo má rovněž pouze 

dvě strany, místo obvyklých čtyř. Velkým písmem je celé vydání ukončeno heslem 

Neskloníme hlavy před okupanty. V celém vydání jsou články věnovány podpoře 

Alexandra Dubčeka, Oldřicha Černíka a všech, kteří stojí proti okupantům. Nalézt zde 

lze i nejrůznější prohlášení o distancování se od těch, kteří za vládou a vedením 

československých komunistů nestojí.  

Okupantům se i přes jejich snahu nepodařilo dostat média pod svou kontrolu. 

Média naopak v tomto období oplývala nezměrnou solidaritou. „Hodiny, dny v naší 
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okupované, těžce zkoušené vlasti ubíhají a naše rodina hromadných sdělovacích 

prostředků se rozrůstá. V éteru jste to poznali sami – další svobodné, legální vysílače se 

rozmnožily.“
123

 Nejrůznější články odsuzující počínání okupantů a posilující soudržnost 

československé společnosti vycházely ještě v průběhu následujících týdnů. 
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Závěr 

Rok 1968 v Československé socialistické republice byl zásadním rokem, jehož 

události ovlivnily na dlouhou dobu život společnosti v naší zemi. Právě v tomto roce 

vyvrcholily proreformní tendence a došlo k tzv. budování socialismu s lidskou tváří.  

 Období Pražského jara je někdy přesně ohraničováno dvěma událostmi – 

zvolením Alexandra Dubčeka do funkce prvního tajemníka ústředního výboru 

Komunistické strany Československa a srpnovým vpádem vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa. Toho přesné ohraničení není správné. Zvolení Alexandra Dubčeka 

bylo vyvrcholením dlouholeté nespokojenosti společnosti s politikou KSČ a jejích 

vrcholných představitelů, přičemž za všechny lze jmenovat Antonína Novotného. 

Proces uvolňování, ač nebyl nazýván reformní, probíhal celá šedesátá léta. Stejně tak 

Pražské jaro neskončilo v noci z 20. na 21. srpna 1968. Nastartovaný proces nebylo 

možné zastavit ze dne na den a jeho dozvuky okupanti pociťovali ještě několik měsíců.  

 Významným obdobím byl rok 1968 rovněž pro média. Po dvaceti letech opět 

probíhala veškerá tvorba ve svobodném duchu demokracie. Zaměstnanci médií bořili 

dříve nastavené mantinely a staly se hybatelem změn. Média této doby lze zároveň 

označit za prostředníky mezi politickou mocí a širokou veřejností. O tom, že cenzura 

zcela ztratila svůj význam, ačkoliv legislativní rámec pro ni stále existoval, jsem již 

pojednávala. Mediální sféra se dostala z područí politické moci a postavila se proti 

jednomu z jejích nejdůležitějších úkolů, sloužit Komunistické straně Československa 

k upevňování její pozice a řízení společnosti. Pozice se v tomto ohledu zcela obrátila a 

média se stala hlasitými kritiky poměrů v Československu, a zároveň i stoupenci 

obrodného procesu. Tato samostatnost se velmi nelíbila Sovětskému svazu a okolním 

zemím, které v ní spatřovaly nebezpečný precedent, který by mohl proniknout i do 

jejich zemí, a proto snaha okupantů bezprostředně po okupaci směřovala k likvidaci 

svobodných médií v naší zemi.  

Cílem této práce bylo nalézt odpověď na způsob prezentování klíčových událostí 

Pražského jara ve Stráži míru, tedy periodiku s regionální působností. Jak je patrné 

z analytické části této práce, informovanost okresů byla o to větší, čím delší čas byla 

prosazována reformní politika. Regionální redakce Stráže míru se rovněž snažila být 

hybatelem místních událostí a i přes počáteční opatrnost posléze hojně informovala o 

úsilí vyvíjeném směrem ke znovuobnovení demokracie v našem státě.   



 

37 

 

V příspěvcích, článcích ani oznámeních redaktorů Stráže míru nespatřuji žádné 

deformace. V jejich počínání, jak jsem psala výše, je ještě zpočátku roku 1968 možné 

zaznamenat opatrnost a psaní v duchu podpory ideologie KSČ. Posléze se ovšem 

informování o stěžejních událostech jeví objektivním, a tudíž neovlivněným cenzurními 

zásahy. Po červnovém legislativním zákazu cenzury se styl informování nezměnil, 

z čehož lze usuzovat, že svoboda novinářského projevu již byla v redakci plně 

zakotvena, ačkoliv neměla zákonnou podporu.  

Summary 

In this work I tried to create a comprehensive picture of events of Prague Spring 

from the perspective of weekly Stráž míru. For better understanding I start my thesis 

with theoretical chapters. These chapters describe historical factors of the sixties that 

culminate in Prague Spring. Prague Spring is a very important period of our history 

which is connected with the person Alexandr Dubček. He and his group of reformists 

started a new way of politics of Communist Party which is called socialism with human 

face.   

The whole situation in Czechoslovakia was very influenced by international 

meetings. At the end of Prague Spring it was the Warsaw Pact invasion which stopped 

the whole renewal process. 

The media assumed a really big role in this process. All types of media 

supported the new way of communism politics. The press, television and also broadcast 

had a freedom in their creation after a long period of censorship. The censorship was 

cancelled at first just in fact and then also in law. The media had a freedom and the 

Communist Party lost its leadership position which became a problem for another 

socialism states.  

The practical part of this thesis attempts to show Prague Spring in regional view 

by the method of qualitative analysis. This method was applied on individual articles 

which are about events from all issues of regional life. Everything is presented in the 

context of events in Czechoslovakia. Attention is focused on the political events which 

took place in the Karlovy Vary region and on information that were brought from the 

centre. 
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