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Abstrakt
Práce se zabývá rozborem novinových článků, jejichž tématem je konflikt mezi
katolickým a protestantským obyvatelstvem Severního Irska a událost z 30. ledna roku
1972, pro kterou se vžilo označení „Krvavá neděle“. Předmětem rozboru jsou články
vydané v tehdejším československém periodickém tisku jeden měsíc před Krvavou
nedělí a jeden měsíc po ní, tedy články vydané v lednu a v únoru roku 1972. Pro
analýzu byly vybrány články, které byly otisknuty ve třech tehdejších celostátních
denících: v Rudém právu, Mladé frontě a ve Svobodném slovu. Práce se zabývá
způsobem, jakým tehdejší komunistický tisk o událostech v Severním Irsku informoval
a dává jej do kontextu s tehdejší politickou situací na poli domácím i mezinárodním.
Součástí práce je úvod do problematiky severoirského regionu z hlediska jeho historie a
následný popis událostí z 30. ledna 1972. Dále práce obsahuje exkurz do podoby
československého tisku 70. let 20. století, který byl poznamenán společenskými a
politickými změnami souhrnně nazývanými jako normalizace. Cílem analýzy dobového
tisku je představit pozici, jakou prostřednictvím mediální produkce k severoirskému
konfliktu zaujal československý komunistický režim, jak se na informování o něm
v tištěných médiích projevily techniky propagandy a jak se způsob informování o
Severním Irsku lišil v jednotlivých zkoumaných periodikách.

Abstract
This work analyses newspaper articles concerning the conflict between the
catholic and the protestant communities of Northern Ireland and the event of January
30th 1972, which is commonly referred to as the “Bloody Sunday”. The work is based

on articles released by the Czechoslovak periodical press concerning the period between
one month before the Bloody Sunday and one month after the event. This means articles
released in January and February of 1972 were concerned. More precisely, articles
printed in three national daily newspapers at that time were selected for the analysis:
Rudé právo, Mladá fronta and Svobodné slovo. I will focus on how the Communist
press reported about the events in Northern Ireland and place it into context with the
political situation at that time on both the domestic and international level. An
introduction to the regional history of Northern Ireland and a description of the events
taking place on January 30th 1972 are a part of this thesis. Furthermore, I also depict
how the Czechoslovak press conducted their activities in the 1970s, a period affected by
both social and political changes referred to as the Normalisation. The aim of the
analysis of the periodical press is manifold. First of all, I present the official stance
adopted by the Czechoslovak Communist regime on the Northern Ireland conflict
through media production. Second, the way propaganda techniques were manifested
while informing about the conflict is described. Finally, I will give an overview
showing how the way of informing about Northern Ireland differed between the three
analysed newspapers.
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Úvod
Krvavá neděle, která se odehrála 30. ledna roku 1972 v severoirském městě
Londonderry, se stala jedním ze symbolů dlouhotrvajícího konfliktu mezi katolickým a
protestantským obyvatelstvem v Severním Irsku, kterému se na Britských ostrovech
přezdívá „The Troubles”. Tento konflikt má kořeny již v dobách středověku a přetrvává
dodnes. Na konci 60. let 20. století přerostly komplikované vztahy mezi oběma etniky
v rozsáhlý násilný konflikt, jemuž za bezmála třicet let padlo za oběť tisíce lidí. Krvavé
neděli bylo jako takové věnováno mnoho pozornosti jak na stranách periodického tisku
a v televizním vysílání, tak i v populární kultuře. Krvavá neděle se stala vděčným
tématem knižních autorů i filmových tvůrců a oslovila široké publikum i daleko za
hranicemi Velké Británie a Irska. Střelba do demonstrantů z řad katolických
republikánů vedená britskými vojáky z 30. ledna roku 1972 se dostala také na titulní
strany tehdejších československých deníků.
Krvavá neděle byla pro domácí periodický tisk sledující ideovou linii
komunistické strany příhodným tématem. Konflikt v sobě odrážel to, co se dělo
v mezinárodní politice a na co bylo prostřednictvím médií třeba upozornit, tedy na boj
mezi „dobrem“ a „zlem“, jak byl komunistickým režimem prezentován vztah mezi
dvěma tehdejšími mocenskými bloky. Zlo bylo na mezinárodní úrovni představováno
imperialistickým Západem v čele s USA, během Krvavé neděle pak bylo vtěleno do
vojáků Velké Británie, kteří bezdůvodně postříleli mírumilovné demonstranty. Dobrem
byl v této rovnici naopak Sovětský svaz a celý východní blok a na mikroúrovni
v Severním Irsku pak republikánští vlastenci bojující proti bezohledné britské nadvládě.
Tato práce se věnuje analýze textů dobového československého tisku, které o
události z poslední lednové neděle roku 1972 v severoirském Londonderry pojednávají.
Pro tuto analýzu bylo vybráno vedoucí periodikum té doby, kterým je bezesporu Rudé
právo. Zbývajícími dvěma zkoumanými periodiky jsou deníky Svobodné slovo a Mladá
fronta. Analýze jsou podrobeny články těchto deníků referující o konfliktu v Severním
Irsku a Krvavé neděli, které byly publikovány jeden měsíc před 30. lednem 1972 a
jeden měsíc po tomto datu, tedy v lednu a v únoru roku 1972.
Pro správné pochopení dobových textů je nutné předložit nástin podoby
československého periodického tisku ve zkoumaném období. Sedmdesátá léta byla
v tomto ohledu význačná jednak soupeřením dvou mocenských bloků na mezinárodní
politické scéně, do kterých byl tehdejší svět rozdělen, jednak procesem normalizace
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v Československu. Práce se dále věnuje také historickému vývoji událostí v Severním
Irsku, které vyústily až v Krvavou neděli. Popisu samotné události pak věnuji jednu
samostatnou kapitolu.
Předpokladem je, že analyzované články budou významně ovlivněny
komunistickou ideologií, která byla vedoucí v Československu 70. let, a že události
kolem Krvavé neděle budou prezentovány v zájmu propagandistického působení na
čtenáře. Dále předpokládám, že mezi jednotlivými deníky nebudou existovat rozpory
ani významnější odlišnosti ve způsobu, jakým o události pojednávají a že vůči celému
konfliktu zaujmou shodný postoj. Rozdíly budou patrné zejména v kvantitě
prezentovaných informací, přičemž Rudé právo jako vedoucí titul s nejvyšším nákladem
bude podávat informací nejvíce.
Hlavní metodou této práce je podrobná analýza tří vybraných dobových
periodik. Jednotlivé články těchto periodik zabývající se zvolenou tématikou jsou
následně komparovány mezi sebou. Další metodou práce je výzkum sekundární odborné
literatury, jak české, tak anglicky psané.

4

1. Československý oficiální tisk v 70. letech
Z hlediska mezinárodního dění byla podoba mediálních obsahů v 70. letech
v Československu ovlivněna bipolárním uspořádáním tehdejšího světa. Komunistické
Československo se v soupeření mezi dvěma velmocemi, USA a SSSR, ocitlo na straně
Sovětského svazu, což se odrazilo i v podobě tehdejšího tisku. Vedle Izraele bylo právě
Severní Irsko hlavním ohniskem napětí v tehdejším světě.1 Státy východního bloku se
v tomto konfliktu přidaly na stranu severoirských katolíků, kteří byli v komunistickém
tisku vykreslováni jako oběti utlačovatelské a imperialistické Británie.
Od roku 1969, konkrétně od 17. dubna, kdy se Gustáv Husák stal prvním
tajemníkem ÚV KSČ,2 probíhal v Československu proces normalizace, který významně
zasáhl do fungování tehdejších médií. Komunistický režim tak reagoval na reformní
snahy pražského jara, které byly prostřednictvím konsolidační politiky potlačovány a
nahrazeny znovu zakotvením totální kontroly komunistického režimu nad médii i
ostatními oblastmi společenského života. Období normalizace se výrazně odrazilo na
společenském životě v Československu, který se pod tlakem režimu stal více
soukromým na úkor veřejné angažovanosti obyvatelstva. Ti, kteří se s takovým stavem
nehodlali smířit a nadále projevovali neochotu s režimem spolupracovat, byli
znevýhodňováni a perzekuováni.3
Po intervenci pěti vojsk Varšavské smlouvy do Československa v noci z 20. na
21. srpna 1968 média ještě několik týdnů okupantům i jejich podporovatelům z řad
československých komunistů odolávala a působila jako jednotící prvek ve společnosti.
S cílem omezit vliv médií byl 30. srpna založen Úřad pro tisk a informace (ÚTI), který
měl média kontrolovat a následně je hodnotit. Ani to ale československá média
nepřinutilo plně se novému režimu podřídit. Znovu tedy byla uzákoněna cenzura a na
počátku roku 1969 v rámci procesu federalizace vznikl Federální výbor pro tisk a
informace, Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI) a Slovenský úrad pre tlač a
informácie (SÚTI), které cenzuru uplatňovaly.4 Popudem k dalším restrikcím v oblasti
médií se staly události z března roku 1969, kdy se po hokejovém utkání mezi
Československem a Sovětským svazem strhly v Praze a několika dalších městech
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5
demonstrace a na Václavském náměstí demonstranti zaútočili na kancelář sovětského
Aeroflotu.5
Oficiální interpretace událostí reformního období 60. let získala podobu
dokumentu Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ
z roku 1970. Pražské jaro zde bylo označeno jako kontrarevoluce a invaze vojsk
Varšavské smlouvy jako „akt internacionální solidarity“.6 Za dokončení procesu
konsolidace poměrů v prostředí periodického tisku lze považovat VI. sjezd
československých novinářů, který se konal 17. a 18. května 1972. Novinářská
organizace se na sjezdu zavázala jednat v souladu s usneseními KSČ.7 Během první
poloviny 70. let se režimu úspěšně dařilo potlačovat všechny náznaky opozičních aktivit
a vyvolávat dojem homogenní a spokojené společnosti. S podpisem závěrečné dohody
Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975 však opoziční
hlasy nabyly na síle, což vyvrcholilo zatknutím členů undergroundové hudební skupiny
Plastic People of the Universe v roce 1976 a vznikem občanské iniciativy Charta 77 o
rok později. To vedlo ke zvýšenému mezinárodnímu zájmu o domácí dění a aktivizaci
opozičních a exilových skupin.8
Proces normalizace vedl k centralizaci veškeré rozhodovací a organizační moci
nad médii do rukou Ústředního výboru KSČ. ÚV KSČ měl pravomoc rozhodovat o
změnách ve vydavatelských podmínkách periodik, o jejich nákladech, o zakládání a
rušení jednotlivých titulů i o personální politice uvnitř redakcí. V osobách šéfredaktorů
měl režim zajištěno spolehlivé zastoupení, protože tito lidé museli být zpravidla
aktivními členy KSČ, kteří navíc často působili také v nejvyšších stranických
strukturách.9 Normalizace byla prováděna prostřednictvím série represí a personálních
čistek jak uvnitř strany, tak v rámci mediálních organizací, což vedlo k eliminaci
veškerých nežádoucích elementů, které se jakkoliv podílely na reformním hnutí
pražského jara nebo s ním sympatizovaly. Na základě stranických prověrek a výměny
stranických legitimací byli z KSČ vyloučeni ti, kteří odmítli otevřeně odmítnout
reformy pražského jara a vyjádřit svůj souhlas s intervencí vojsk Varšavské smlouvy ze
srpna 1968. Důsledkem vyloučení ze strany pak byla ve většině případů ztráta
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6
zaměstnání, což postihlo mnohé novináře a redaktory. Čistky byly navíc prováděny i
mezi nestraníky.10
Oblast médií byla „očištěna“ zvláště důsledně, protože právě média později
během normalizace režimu sloužila jako hlavní nástroj propagandy. To zdůraznil i
nastupující první tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák, který upozornil na nutnost upevnění
vlivu KSČ na tisk, rozhlas a televizi.11 Vedle personálních změn byly také přijaty
legislativní úpravy, které předznamenaly budoucí fungování médií. Mnoho periodik
muselo ukončit svou činnost a ostatní čelila postihům za obsahy, které byly ČÚTI
shledány ideologicky závadnými. Pochybení, která podléhala těmto sankcím, měla
nejrůznější podobu. Úřad věnoval pozornost všem obsahům, jejichž podoba by mohla
ve čtenáři, byť i nepřímo, vzbudit jakékoliv nežádoucí asociace. Zakázána byla podpora
západních produktů a západní propagandy či politická provokace. Vyžadováno bylo
rovněž aktivní zapojení do komunistické propagandy prostřednictvím kritiky západního
světa.12 Prostřednictvím závazných upozornění, která byla reakcí na rozhodnutí vlády
nebo jiných orgánů KSČ nebo Úřadu samotného, mohl Úřad nařídit redaktorům věnovat
určitým tématům zvýšenou pozornost nebo se naopak informování o konkrétních
tématech úplně vyvarovat.13 Svou činnost musela už během roku 1969 ukončit téměř
všechna kulturní periodika, která byla nahrazena prorežimně orientovanými časopisy
Tvorba a Tribuna.14 Na počátku roku 1972 také vznikla Ústřední redakce politického
zpravodajství, která měla za úkol zajistit, aby bylo veškeré zpravodajství jednotné
s ohledem na předepsanou politickou linii.15
Systém předběžné cenzury byl v období normalizace převážně nahrazen
cenzurou následnou. Hrozba postihu za uveřejnění ideologicky závadného obsahu byla
natolik reálná a závažná, že se redaktoři důsledně podrobovali autocenzuře, aby této
hrozbě nemuseli čelit. Předběžná cenzura byla uplatňována pouze jednou ročně, a to
v období výročí invaze spojeneckých vojsk z roku 1968. V těchto dnech byli do redakcí
dosazeni pracovníci ČÚTI a SÚTI, kteří kontrolovali obsahy periodik ještě před jejich
vydáním.16
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Hlavním zdrojem informací pro redaktory v období normalizace představovala
ČTK, která byla také podrobena důsledným personálním čistkám, a která disponovala
monopolem na získávání a šíření informací od zahraničních agentur. Vedle ČTK
působila také tisková agentura Orbis, jejíž agendou byla propagace režimu za hranicemi
Československa šířením informací a vydáváním propagačních materiálů.17
Periodický tisk 70. let lze rozdělit do dvou hlavních skupin: ústřední tisk a
regionální tisk. V Česku vycházelo v rámci ústředního tisku šest celostátně vydávaných
titulů: Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladá fronta, Práce a
Zemědělské noviny. Dále vycházely také dva tematické celostátní deníky: Obrana lidu a
Československý sport. Vydavateli ústředního tisku byly buď politické strany,
společenské organizace nebo státní orgány. Do skupiny regionálního tisku se řadily
krajské deníky a večerníky, okresní noviny, podnikový a závodní tisk a další.18

1.1.

Charakteristika zkoumaných periodik

Rudé právo bylo pro tuto práci vybráno z toho důvodu, že se v roce 1972, stejně
tak jako po celé období komunistického režimu, jednalo o vedoucí periodikum
s nejvyšším nákladem (např. v roce 1977 byla výše nákladu 894 700 výtisků19). Zbylé
dva deníky vybrané pro analýzu, Svobodné slovo a Mladá fronta, patřily mezi
významné české celostátní deníky. Všechny tři listy spadají do kategorie oficiálního
tisku, což odráží záměr zmapování způsobu informování o vybrané události právě
oficiálním dobovým tiskem.

1.1.1.

Rudé právo

Jako orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa vycházelo
ve zkoumaném období Rudé právo denně od pondělí do soboty a stálo 50 haléřů.
V sobotu vycházel deník s přílohou Haló noviny. Heslo Rudého práva znělo „Proletáři
všech zemí, spojte se!“. Šéfredaktorem byl v roce 1972 Miroslav Moc. Rudé právo
začalo poprvé vycházet 21. 9. 1920, od května roku 1921 už vycházelo jako ústřední
orgán KSČ, sekce III. internacionály. V období nacistické okupace pak mělo Rudé
právo povahu ilegálního tisku. Po válce vyšlo Rudé právo legálně poprvé 6. 5. 1945
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v Praze v Lidovém domě.20 Po sloučení KSČ s ČSSD v roce 1948 se ústřední deník
ČSSD Právo lidu sloučil právě s Rudým právem.21 Jako tiskový orgán ÚV KSČ
disponoval list mnohými privilegii a také se zásadní měrou podílel na ideovém působení
na veřejnost. Rudé právo bylo povinně odebíráno všemi knihovnami a dalšími
institucemi. Jeho spolehlivost, co se týče propagandistického působení na veřejnost,
byla dána obsazením šéfredaktorských křesel, kde zasedali výhradně členové nejvyšších
stranických orgánů.22

1.1.1.

Mladá fronta

Vydavatelství Mladá fronta a deník nesoucí stejné jméno vznikli ihned po válce,
v roce 1945. Mladá fronta vycházela od 9. 5. 1945. V roce 1972 byla Mladá fronta k
dostání každý den kromě neděle za 50 haléřů, v sobotu s přílohou 52 víkendů s MF.
Mladá fronta byla deníkem Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže.
Šéfredaktorem Mladé fronty byl v roce 1972 Otto Čmolík. V současnosti patří
vydavatelství Mladá fronta a. s. mezi největší mediální domy v České republice a deník
Mladá fronta DNES, který je nicméně vydáván mediální skupinou Mafra, nikoliv
vydavatelstvím Mladá fronta, je jedním z největších českých celostátních deníků.23

1.1.2.

Svobodné slovo

Svobodné slovo bylo vydáváno jako ústřední deník Československé strany
socialistické v Praze vydavatelstvím Melantrich a stálo stejně jako Rudé právo a Mladá
fronta 50 haléřů. V roce 1972 byl jeho šéfredaktorem Jan Machoň. Svobodné slovo
vycházelo denně kromě neděle a jeho předplatné stálo 12,70 Kč. Každou sobotu
vycházela příloha s názvem Slovo na sobotu. Předchůdcem Svobodného slova byl deník
České slovo, který vycházel od roku 1907 do roku 1914 a pak znovu od roku 1918 do
roku 1945. Mezi lety 1914 a 1915 bylo České slovo nahrazeno deníkem Naše slovo.
V období nacistické okupace vycházel list s podtitulem „list Národního souručenství“ a
od srpna roku 1940 s podtitulem „list pro národ a socialismus“.24
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1.2.

Shrnutí

Na základě vhledu do politických a historických souvislostí nelze od
československých novinářů přispívajících do Rudého práva, Svobodného slova a Mladé
fronty v roce 1972 očekávat, že budou o konfliktu v Severním Irsku informovat
nezávisle a objektivně, tak jak je to zvykem v dnešní době. Tehdejší novináři se museli
podřídit ideové linii komunistické strany a psát v souladu s oficiálním vyobrazením
tehdejšího světa, tak jak ho nastínila právě vládnoucí garnitura. Tito novináři, kteří se do
redakcí dostali v důsledku personálních čistek nebo v nich setrvali díky své loajalitě
k režimu, navíc už v roce 1972 bez problémů vycházeli těmto postojům vstříc, což
vedlo k praktickému vymizení následné cenzury, která fungovala ve větší míře před
rokem 1968. Autoři se začali ochotně podrobovat autocenzuře.

10

2. Konflikt v Severním Irsku
Základem pro porozumění severoirského konfliktu je jednoznačně poznání jeho
komplikované historie, která je až do dnešních dnů nerozlučně spjata s Velkou Británií,
jejíž je Severní Irsko, které se rozkládá na většině území historické provincie Ulster,
součástí. Díky své geografické blízkosti ke Skotsku a přítomnosti převážně skotských
kolonistů, kteří do Irska přišli na přelomu 16. a 17. století, byl Ulster zpočátku značně
ovlivňován také skotským vývojem.25 Konflikt mezi dvěma etnickými skupinami
obývajícími Severní Irsko není pouze konfliktem náboženským, jak by se na první
pohled mohlo zdát. Kořeny celého problému je třeba hledat také v geografických,
politických a společenských souvislostech.

2.1.

Kořeny etnického konfliktu

Základy pro problémové postavení Severního Irska byly postaveny již ve
středověku, kdy do Irska na přelomu 60. a 70. let 12. století vpadli Normané. Snahy Irů
o opětovné ovládnutí ostrova zmařili panovníci tudorovské dynastie. Jindřich VIII. a
jeho následovnice Alžběta I. přijali a upevnili protestantství a započali proces anglizace,
feudalizace a centralizace Irska.26 Oblast Ulsteru jako jediná na počátku 16. století
odolávala masivní britské expanzi do Irska díky vytvoření pevné aliance mezi místními
klany. Tento odpor byl ale nakonec zlomen, irští vůdci opustili ostrov a jejich pozemky
byly konfiskovány a přerozděleny mezi britské kolonisty. To vedlo k tomu, že v Ulsteru
se během anglického osidlování irského ostrova usadilo nejvíce anglických osadníků a
původní irské obyvatelstvo zůstalo za hranicemi měst, která angličtí osadníci začali
budovat.27 Na rozdíl od osadníků, kteří přišli do Irska na samém počátku kolonizace,
osadníci přicházející v pozdějších dobách, a to zejména do Severního Irska, se do
původní společnosti neintegrovali a tak započala segregace patrná až do dnešních dnů.28
Angličané a irští protestanti si uvědomovali, že Irové představují nebezpečí, a
tak irský protestantský parlament na přelomu 17. a 18. století vydal tzv. trestní zákony,
které katolíky diskriminovaly v mnoha směrech. Tyto zákony byly zrušeny na konci 18.
století. To vedlo k obavám protestantů o práci a tak začali útočit na katolická obydlí.
Protože mnohá omezení katolíků přetrvávala, pokusila se revoluční organizace
25
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Sjednocení Irové (United Irishmen) roku 1798 o povstání. To však bylo Brity potlačeno.
Roku 1801 vešel v platnost Zákon o unii mezi Irskem a Velkou Británií a roku 1829 byl
přijat tzv. zákon o katolické emancipaci. V té době se začala formovat moderní tradice
irského republikanismu, jehož cílem bylo vypuzení Britů z Irska a následné národní
sjednocení katolíků a protestantů.29
Na počátku 19. století byla Irům navrácena mnohá jejich práva. Počty Irských
protestantů do této doby značně vzrostly a jejich význam rostl nejvíce právě na severu
Irska. Na rozdíl od katolíků, kteří směřovali k obnovení vlastní státnosti, protestanti
viděli budoucnost Irska pouze v pevném svazku s Velkou Británií. Obě etnika se proti
sobě vymezovala hlavně svým odlišným náboženstvím. Dalším znakem jejich separace
byla nepřípustnost uzavírání sňatků mezi lidmi odlišného etnika, či oddělené školství.
Katolíci obecně trpěli větší chudobou a nezaměstnaností než lépe situovaní protestanti.30

2.2.

Irská autonomie a Ulster jako britská provincie

Zákon o irské autonomii vešel v platnost měsíc po vypuknutí první světové
války, ale jeho realizace byla odložena na dobu míru.31 K tomu však po válce nedošlo a
tak se část dobrovolnických sborů rozhodla situaci řešit silou. Od té doby mluvíme o
Irské republikánské armádě (Irish Republican Army/IRA), která mezi lety 1919 a 1921
vedla tzv. Anglo-irskou válku. V prosinci 1921 byl 26 hrabstvím jižního Irska nabídnut
status britského dominia a ujištění, že ke spojení s Ulsterem dojde o několik let později.
Velká Británie sice při rozdělení Irska nerespektovala zásadu historických územních
nároků, avšak kdyby dala Irsku v Ulsteru volnou ruku, pravděpodobně by to vedlo
k občanské válce mezi republikány a unionisty. Současně se severoirskými protestanty
však byli k Velké Británii přivázáni i místní katolíci.32 Obavy severoirských protestantů
a jejich odpor k připojení Ulsteru k Irské republice lze pochopit. To, že Irsko bylo
z většiny obýváno katolíky, se výrazně odrazilo na irských zákonech. Antikoncepce
byla v Irsku povolena až v 80. letech, rozvod v roce 1995 a potraty jsou v ostrovním
státě nelegální dodnes. Protestanti se proto, dost možná oprávněně, obávali, že by
v nově vzniklém irském státě byla ohrožena jejich náboženská svoboda. Navíc si
uvědomovali, že by na připojení k Irsku zřejmě tratili i ekonomicky. Protestantská
28
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menšina v Irsku se postupem času výrazně zmenšila, protože díky církevní politice se
podařilo z většiny dětí ze smíšených rodin vychovat katolíky.33
V šesti z devíti historických hrabství Ulsteru vznikla na základě Zákona o irské
vládě (Government of Ireland Act) samosprávná britská provincie s názvem Severní
Irsko. Protestantů bylo v té době v Severním Irsku jednou tolik než katolíků, kteří nové
uspořádání odmítali uznat. Tento postoj ještě podpořený útoky IRA v Severním Irsku
vyvolal silnou protikatolickou zášť ze strany protestantů, která vedla až k otevřené
agresi. Velká Británie proto podpořila vznik Ulsterské speciální protiteroristické policie
(Ulster special Constabulary), známé pod názvem B-Specials. Vedle toho byl přijat
Zákon o zvláštních pravomocích (Special Powers Act), který opravňoval policii
k libovolnému zatýkání, provádění domovních prohlídek a internování osob
podezřelých z terorismu.34 Roku 1937 vnikla na základě tzv. republikánské ústavy Irská
republika, která ve své ústavě vyslovila územní nárok na Ulster. Od roku 1938 pak IRA
začala provádět ozbrojené akce v Severním Irsku a spustila sérii bombových útoků ve
Velké Británii.35

2.3.

2. polovina 20. století a boj za občanská práva

V roce 1949 vydali Britové na naléhání unionistů v Severním Irsku tzv. Zákon o
Irsku (Ireland Act), kde opět deklarují Severní Irsko jako pevnou součást Velké
Británie. O opaku mohl rozhodnout jedině severoirský parlament. IRA zintenzívněla své
útoky mezi lety 1956 a 1962, kdy značně utrpěla internacemi.36 V polovině 60. let byli
katolíci stále stejně znevýhodňováni, a to zejména v zastoupení v orgánech místní
správy, kde si protestanti svou převahu zajišťovali prostřednictvím účelové deformace
hranic volebních obvodů, v přidělování domů a bytů ze státního fondu a v možnosti
získat zaměstnání ve státním úřadě a v podnicích vedených protestanty pouze jako
protestant.37 Nespokojenost katolíků s tímto stavem byla o to zřetelnější, že v důsledku
mnohých poválečných sociálních opatření, která ovlivnila také katolickou komunitu,
vznikla v jejím rámci do té doby absentující střední třída.38 Domáhání se svých práv ze
strany katolíků odráželo v té době celosvětový trend boje za občanská práva.
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V Severním Irsku však díky diskriminaci jedné ze skupin a strachu té druhé
z radikálních změn přerostl v sektářský násilný konflikt.39
Za této situace se katolíci v Severním Irsku začali přiklánět k levicovým
proudům a především mezi mladými se začali aktivizovat radikální levicoví studenti
sympatizující s komunistickými ideály. Velký vliv na severoirské hnutí za občanská
práva měl v 60. letech především nástup televizního věku ve zpravodajství. Televizní
kamery sledovaly události doprovázející padesáté výročí povstání z roku 1916, četné
bombové útoky a jiné násilné incidenty či vyhození do vzduchu tzv. Nelsonova pilíře
v centru Dublinu. Publicitu zajišťovaly také bankovní loupeže IRA. Televizní kamery
irské televize značně ovlivnily dění okolo protestního pochodu z 5. října 1968
v Londonderry, když natočily nepřiměřený zásah ozbrojených složek, po kterém muselo
být kolem 100 lidí ošetřeno v nemocnici.40 Na základě mezinárodní ostudy, kterou celá
událost vyvolala, byl v Severním Irsku schválen reformní program, který odstranil
diskriminaci katolíků. Republikánští radikálové však žádali ještě větší ústupky v podobě
sjednocení ostrova a záměrně dráždili také radikály z druhé strany. Měli v tom podporu
světových a mnohdy i britských médií, která prezentovala situaci v Severním Irsku jako
problém utlačované menšiny pod nadvládou sektářského režimu.41 Roku 1967 bylo
založeno Severoirské sdružení za občanská práva (Northern Ireland Civil Rights
Association), které na rozdíl od radikálů nezpochybňovalo zákonnost existence
Severního Irska, a jeho cílem byla pouze náprava křivd páchaných na katolickém
obyvatelstvu. Pochody a demonstrace pořádané na podporu tohoto požadavku se však u
policie a protestantů nesetkaly s pochopením a byly jimi napadány.42 Od roku 1968 se
na britských ostrovech a v Irsku hovoří o konfliktu v Severním Irsku jako o
„Troubles“.43
Potyčky v Severním Irsku se vyhrotily po událostech z července roku 1969, kdy
se mladí katolíci rozhodli se zápalnými lahvemi narušit protestantské oslavy výročí
bitvy na řece Boyne. Postavily se proti nim policejní oddíly složené téměř výhradně
z protestantů. Policie s katolíky válčila několik dní, během nichž katolíci vybudovali na
hranici katolické čtvrti barikády a vytvořili tak tzv. zakázanou zónu, do které odmítali
vpustit státní orgány. Událost vyvolala vlnu demonstrací po celém Ulsteru a etnické
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srážky mezi protestanty a katolíky, které vyvrcholily v pogrom na katolické
obyvatelstvo. Svou sílu navíc zpět nabyla v té době již skoro neexistující IRA. Po
několika dnech násilností musely ochranu katolíků a pořádek zajistit až britské vojenské
jednotky.44 Ty byly zpočátku katolickým obyvatelstvem přivítány. Záhy se však tyto
jednotky staly záminkou pro opětovnou aktivaci republikánského hnutí a zformování
Provizorní irské republikánské armády (Provisional IRA), která započala násilnou
kampaň proti britské armádě v Severním Irsku.45 Irská republika naléhala, aby byly do
Ulsteru vyslány mezinárodní jednotky OSN, což však Velká Británie odmítala připustit
a hodlala pokračovat v reformách, zaručujících katolíkům všechna práva, které by
pomohly situaci vyřešit. Reformy se sice podařilo prosadit, ale nezískaly si důvěru ani
jedné ze stran.46 Reformy nicméně skutečně splňovaly téměř všechny požadavky
Sdružení za občanská práva. Byly rozpuštěny protestantské speciální policejní oddíly,
volební okrsky byly reorganizovány, řešení problému s byty se ujal nestranný orgán a
náprava byla zjednána také ve věci diskriminace ve státní správě.47
V létě roku 1970 propukly znovu rozsáhlé boje mezi protestanty a katolíky které
vedly až k teroristickým útokům a následným tvrdým domovním prohlídkám, pouličním
bitkám a občasné střelbě. V důsledku zabavování zbraní katolíkům britskou armádou už
nebylo jak se bránit před nijak netrestanými a dobře vyzbrojenými protestanty a tak se
lidé masově začali přidávat k radikálním republikánským skupinám, které prosazovaly
teroristické praktiky. Narůstající násilí těchto skupin vedlo k vyvíjení tlaku protestantů
na britskou vládu, aby zavedla internaci.48 Internace začala 9. srpna 1971 a proti
původnímu úmyslu byla zaměřena výhradně na katolíky, kteří byli hromadně, tvrdě a
často neprávem zatýkáni. Skuteční zločinci se přitom většinou internaci dokázali
vyhnout. Celá akce tak vedla pouze k dalšímu vystupňování násilí, chaosu a rozšíření
podpory stále se stupňujících teroristických aktivit ze strany katolíků.49 Krvavá neděle z
30. ledna 1972 byla vyústěním této nezvladatelné situace.

2.4.

Krvavá neděle

Krvavá neděle je označení, které se vžilo pro události z 30. ledna roku 1972, kdy
byla neobyčejně tvrdě potlačena demonstrace za občanská práva severoirských katolíků
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ve městě Londonderry. Spolek pro ochranu lidských práv uspořádal demonstraci jako
protest proti přetrvávajícím internacím v Severním Irsku. Problém nastal v okamžiku,
kdy se do té doby poklidný průvod dostal až k barikádám vystaveným britskou
armádou, které měly demonstrantům zamezit ve vstupu do centra města. Průvod se tedy
stočil jiným směrem, nicméně někteří z demonstrantů začali na přítomné britské vojáky
házet kamení. Přímo na místě bylo následně britskými parašutisty, elitní vojenskou
britskou jednotkou, zastřeleno 13 lidí, z nichž většina byli mladí muži. Další lidé byli
zraněni a jeden muž svým zraněním později podlehl. Střelba byla ve většině případů
mířena na hlavu a trup.50
O tom, proč vojáci zahájili palbu, se dodnes vedou spekulace, protože oficiální
vysvětlení se značně liší od mediální prezentace celé události a svědectví lidí
přítomných na demonstraci. Ačkoliv armáda tvrdila, že na vojáky byla zahájena střelba,
žádné zbraně se u mrtvých nenašly. Potvrzují to i televizní záběry, které ukazují
neozbrojené mrtvé civilisty. I přesto byli vojáci po vyšetřování britských úřadů
zproštěni veškeré viny. V médiích se nejčastěji diskutuje o profesním zkratu britských
vojáků či demonstraci jejich síly.51 Trochu odlišně prezentuje událost Oxfordský
průvodce britskou politikou, který říká, že „střelba začala po shromáždění za občanská
práva, kdy se část davu pokusila přelézt uliční bariéru a byla zatlačena zpět vojáky
s použitím gumových nábojů a vodních děl. Přes sto mladých lidí házelo na vojáky
kameny a železné tyče; následovala rozhořčená bitva. Otázka, kdo vypálil první ostrý
náboj, zřejmě navždy zůstane nevyřešena“.52
Mezi 21. únorem a 14. březnem roku 1972 bylo prováděno vyšetřování celé
události, kterým byl pověřen Lord Widgery, tehdejší nejvyšší soudce (Lord Chief
Justice). Ačkoliv ke slyšení nebylo přizváno mnoho obětí střelby a jejích svědků, britští
vojáci byli sproštěni veškerých obvinění, protože existovalo „silné podezření“, že se
střelbou pouze bránili útoku demonstrantů, kteří disponovali zbraněmi a výbušninami.
V srpnu roku 1973 prohlásil soudní ohledavač mrtvol, který ohledával oběti Krvavé
neděle, že došlo k „jasné a nefalšované krvavé vraždě“. Požadavky na znovuobnovení
vyšetřování ve věci vzrůstaly od roku 1997, kdy vyšla publikace Dona Mullana Očitý
svědek: krvavá neděle (Eyewitness: bloody Sunday), která popřela výsledky oficiálního
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vyšetřování z roku 1972.53 Na základě vytrvalé kritiky a požadavků na znovuotevření
případu bylo vyhlášeno vyšetřování nové, které probíhalo pod vedením Lorda Savilla
mezi lety 2000 a 2005 a jehož výsledky byly zveřejněny až v roce 2010.54 Nové
vyšetřování prokázalo, že oběti Krvavé neděle nebyly ozbrojeny a že britští vojáci nad
sebou ztratili kontrolu a spustili palbu bez varování.55
Krvavá neděle vyvolala další vlnu protestů a to nejenom v Severním Irsku.
V Dublinu byla 2. února vypálena britská ambasáda. IRA opět posílila a zintenzivnila
své pumové útoky a také protestanti vytvořili nelegální ozbrojené složky, které
vykonávaly odvetné akce na katolících.56

2.5.

Vývoj po Krvavé neděli a mírový proces

V březnu roku 1972 převzala britská vláda v Severním Irsku přímou správu a
autonomní ulsterská unionistická vláda se zhroutila. V prosinci 1973 byla podepsána
první dohoda o Severním Irsku mezi irskou a britskou vládou a severoirskými stranami.
O rok později odstoupila vláda složená z umírněných unionistů a nacionalistů
v důsledku rozsáhlé unionistické stávky.57
V průběhu 80. a na počátku 90. let započalo období mírového procesu
v Severním Irsku. Nové zákony byly přijaty za účelem smazání rozdílů v oblasti
vzdělávání a zaměstnávání a důraz byl kladen na vytvoření zdravé občanské
společnosti, která měla být základním kamenem pro pozdější rozsáhlejší politické
změny. Také republikánské hnutí prodělalo v tomto období výrazné změny. Republikáni
se začali více zaměřovat na politické angažmá na úkor násilných pokusů o svržení
britské nadvlády a uvolili se rovněž ke snahám o nalezení řešení problému s ostatními
stranami konfliktu. V listopadu 1985 byla Anglo-irskou dohodou o Severním Irsku
přiznána Irské republice konzultativní politická role v politice Severního Irska. 31.
srpna roku 1994 oznámila IRA definitivní zastavení ozbrojených operací. Jejího
příkladu o pár měsíců později následovala hlavní protestantská polovojenská
organizace. Složení zbraní ze strany IRA se nicméně později ukázalo jako předčasné.
Další vypovězení ozbrojených operací IRA proběhlo v roce 1997.

53

Ramsden 2006, s. 427
Melaugh 2010
55
Bingham, Prince, Harding 2010
56
Moody, Martin et al. 1996, s. 266
57
Frank 2006, s. 219 – 220
54

17
V dubnu roku 1998 vstoupila v platnost tzv. Belfastská neboli Velkopáteční
dohoda mezi Irskou republikou, Velkou Británií a většinou severoirských politických
stran, která dala vzniknout koaliční vládě v Severním Irsku.58 Svou zásluhu na mírovém
procesu si připsal také tehdejší americký prezident Bill Clinton a jeho administrativa,
kteří se do mírového procesu v Severním Irsku aktivně zapojili. Severoirský mírový
proces byl jedním z řady mírových procesů probíhajících v 90. letech 20. století po
celém světě, ze kterých si jeho tvůrci také brali příklad.59 Rok 1998 je obecně přijímán
jako zdárné ukončení mírového procesu v Severním Irsku. Až v roce 2010 bylo však
poskytnuto zadostiučinění všem těm, kteří se cítili poškozeni událostmi Krvavé neděle.
Konečná zpráva z dodatečného vyšetřování Krvavé neděle, které bylo započato už
v roce 1998, definitivně potvrdilo, že střelba do demonstrantů byla neoprávněná.60

2.6.

Shrnutí

Charakter severoirského problému prošel od 12. století několika fázemi vývoje.
Celý konflikt započal jako soupeření Irska s Velkou Británií o získání irské nezávislosti.
Od roku 1921 se problém soustředil na irský ostrov samotný, na vztah mezi jeho
jednotlivými částmi, Irskou republikou a Severním Irskem. Od konce 60 let bylo pak
možno sledovat ohnisko napětí v rámci obyvatelstva Severního Irska, tedy mezi
protestantskou a katolickou komunitou.61 Tento trend tedy představuje postupnou
koncentraci problému na stále menší jednotky společnosti.
I přesto, že se zdá, že se již podařilo severoirský konflikt dostat pod kontrolu,
určitý stupeň nespokojenosti a sporadické násilné incidenty stále přetrvávají. Zachování
Severního Irska jako součásti Velké Británie a pokračování snah o rovnoprávné
postavení obou místních komunit a jejich konstruktivní spolupráci se zdá být
nejrozumnějším a současně nejreálnějším řešením staletí trvajícího konfliktu. Irská
republika sice ve své ústavě deklaruje nárok na územní integritu celého ostrova, zároveň
se však v rámci Anglo-irské dohody upsala k tomu, že Severní Irsko se může k Irské
republice připojit pouze za předpokladu, že se k tomu uvolí většina tamního
obyvatelstva.62
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Nároky obou komunit jsou dostatečně oprávněné, a proto je potřeba nalézt cestu,
která bude v co nejvyšším možném měřítku splňovat požadavky obou skupin. Nárok
katolického obyvatelstva je zejména historického charakteru. Irští katolíci jsou
původním obyvatelstvem Severního Irska a jejich pozdější nerovnoprávné postavení
bylo dáno příchodem velkého počtu osadníků z britského ostrova, kteří je záhy početně
převýšili. Ani pobyt protestantské většiny v Severním Irsku však není ničím novým.
Tito lidé obývají ostrov již po staletí a zasloužili se velkou měrou o rozkvět Ulsteru,
který dnes právem považují za svůj domov. Spojením celého irského ostrova v jeden
státní útvar by se náhle severoirští protestanti stali v takovém státě menšinou.
Vzhledem k tomu, že severoirští protestanti jsou zastánci vlády Velké Británie a
že katolíci naopak proti centrální britské vládě protestují a navíc jsou obecně více
levicově smýšlející, lze očekávat, že se československý dobový tisk při informování o
severoirském konfliktu přikloní právě na stranu katolických republikánů.
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3. Prezentace události v dobovém denním tisku
Analýzu událostí z 30. ledna 1972 v Londonderry provádím na třech dobových
československých denících, kterými jsou Rudé právo, Mladá fronta a Svobodné slovo.
Analyzuji články těchto deníků, které vyšly jeden měsíc před 30. lednem 1972, a
následně texty, které vycházely jeden měsíc po Krvavé neděli, tedy lednová a únorová
vydání z roku 1972.

3.1.

Jeden měsíc před Krvavou nedělí

Jeden měsíc před 30. lednem 1972 Mladá fronta nepodává příliš podrobné
informace o situaci v Severním Irsku. Naopak Rudé právo i Svobodné slovo se
událostem, které Krvavé neděli předcházely, věnovaly celkem široce a přinášely také
zprávy o dalším dění ve Velké Británii. Vedle ulsterské problematiky se deníky
podrobně věnovaly také hornickým stávkám, které v té době sužovaly Velkou Británii a
které svou povahou představovaly pro dobový československý tisk zajímavé téma. Další
problematikou, které se noviny věnují, je dění kolem vstupu Velké Británie do
Evropského hospodářského společenství (EHS) a také situace na ostrově Malta.
V Severním Irsku je veškerá pozornost českých novinářů zaměřena na internační tábory
a razie v severoirských městech. Konflikt mezi severoirskými republikány a unionisty
byl tehdy vedle bojů ve Vietnamu, izraelsko-libanonské války nebo již zmiňované
stávky britských horníků hlavním tématem zahraničních rubrik.

3.1.1.

Týden pondělí 3. 1. – sobota 8. 1. 1972

První zmínka o severoirském konfliktu v roce 1972 se v československém tisku
objevuje 4. ledna. Redaktor Rudého práva Dušan Rovenský článku V Británii roste tlak
na zavedení cenzury informuje o návrhu konzervativních poslanců britského parlamentu
zavést jistý druh „vlastenecké cenzury“ na mediální obsahy týkající se dění v Severním
Irsku, což dává do kontrastu s faktem, že se Velká Británie „ráda vydává“ za „vzor
demokracie“, ve které je kladen důraz na svobodu tisku. Článek upozorňuje také na
předchozí opatření, která byla nastolena za účelem omezení přívalu nelichotivých zpráv
ze Severního Irska, kterým však „stateční novináři v pokrokových listech“ čelili a o
násilnostech v Severním Irsku psali dál. Následně je předložen popis toho, jakým
způsobem fungují britské noviny a jak úřady, vlastníci periodik a struktura samotných
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redakcí zabraňují jednotlivým novinářům svobodně psát o tom, o čem by chtěli.63 Dění
v Severním Irsku samotném je krátce připomenuto v rámci stálé rubriky 24 hodin ve
světě, která přináší zprávu o výbuchu bomby v severoirském Belfastu.64 Svobodné slovo
a Mladá fronta rovněž o tomto incidentu krátce informují.65
Ve zprávě s titulkem IRA pro sjednocení pracujícího Irska z 5. ledna tlumočí
Rudé právo prohlášení zveřejněné Irskou republikánskou armádou. V prohlášení se
uvádí, že „vojenská kampaň“ není cílem IRA, nýbrž „sjednocení pracujících celého
Irska“. IRA prostřednictvím prohlášení dále obviňuje britské jednotky z účelného
vyvolávání ozbrojených konfliktů. V článku je také zmíněno prohlášení z druhé strany,
od britského ministerského předsedy, který se v něm „pokoušel ospravedlňovat mučení
a represivní akce proti obyvatelům katolických ghett“.66
Zpráva Rudého práva z 6. ledna s titulkem „Samopaly proti lidem“ reaguje na
nové směrnice povolující britským vojákům v Severním Irsku použít proti útočníkům
také samopaly a lehké kulomety střílející dávkou. Článek se dále zabývá tématem
cenzury, konkrétně informuje o pořadu BBC věnující se konfliktu v Severním Irsku,
který mohl být odvysílán až poté, co televize slíbila, že nebude tamější situaci nijak
komentovat a činit vlastní závěry.67 Mladá fronta ve svém článku komentuje novou
směrnici ohledně zbraní, stejnými slovy jako Rudé právo.68
7. ledna přináší Rudé právo rozsáhlý článek z pera Dušana Rovenského
s názvem Napětí v Ulsteru trvá, shrnující dosavadní dění v regionu. Článek reaguje na
novoroční vydání londýnského tisku, který označil ulsterskou problematiku jako
největší problém britské politiky v uplynulém roce. Autor článku souhlasí se svými
britskými kolegy v konstatování, že vojenské postupy při řešení problému se ukázaly
jako neúspěšné a dodává, že takové pokusy „nemohou zabránit boji chudých a
diskriminovaných vrstev obyvatelstva proti bezpráví a vykořisťování, které je ještě
znásobeno pronásledováním menšiny“. V článku jsou připomenuty poslední bombové
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útoky a jsou vyčísleny oběti konfliktu od srpna roku 1969. Nárůst obětí v druhé
polovině roku 1971 je zde přisouzen zavedení internací a věznění lidí podezřelých ze
„sympatií s republikány“. Značná část článku je věnována návštěvě britského
ministerského předsedy v Severním Irsku. Přináší také spekulace o nejednotnosti britské
vlády a poukazuje na neúspěch londýnských jednání o severoirském problému. Dále se
článek zabývá vztahem mezi britskými jednotkami a obyvateli Ulsteru, který ilustruje
na příkladech jednotlivců, kteří byli omylem britskými vojáky postřeleni. Posledním
tématem článku je zostřený vztah mezi Velkou Británií a Irskou republikou.69
Ulsterskému problému se v Rudém právu věnuje ještě jeden článek, který informuje o
plánovaném vybudování koncentračního tábora u Londonderry, o němž přineslo zprávu
Svobodné slovo již o den dříve.70 Mladá fronta také zmiňuje plánovanou výstavbu
koncentračního tábora. V případě pořadu BBC o Severním Irsku se nezabývá debatami
o cenzuře na tento pořad, ale zmiňuje výroky jedné z účastnic pořadu, irské
republikánky Bernadette Devlinové. Ta prohlásila, že „všechny kořeny zla“ tkví ve
vládních systémech Velké Británie a Severního Irska.71 Vydání Svobodného slova také
věnuje Severnímu Irsku značný prostor. Jeho článek jednak, podobně jako Rudé právo,
upozorňuje na vysílání pořadu o Ulsteru televizní stanicí BBC, a také přináší stručné
shrnutí dosavadního dění v Severním Irsku.72
8. ledna se severoirská problematika objevuje pouze v rámci velmi stručné
zprávy Rudého práva o budoucím výkonu anglických vězeňských dozorců
v severoirských věznicích a internačních táborech.73

3.1.2.

Týden pondělí 10. 1. – sobota 15. 1. 1972

10. ledna se v tisku objevují pouze krátké zprávy o Severním Irsku, a to v Mladé
frontě a Svobodném slovu. Obě zprávy se týká úmrtí mladíka v následku přestřelky
s britskými vojáky a zmiňují také další razie v Belfastu.74
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Na přeplněná severoirská vězení a plány na výstavbu nových internačních táborů
znovu reaguje Rudé právo 11. ledna informací o předpokládané výstavbě internačního
tábora pro ženy. Stejný článek také přináší informace o vzpouře ve věznici Crumlin
Road a o britské razii v katolické čtvrti v Belfastu.75 Mladá fronta informuje o tom, že
internační tábor pro ženy se již staví a odvolává se přitom na list Irish Times.76
Svobodné slovo přináší novinky posledních dní ze Severního Irska 13. ledna
v rámci jednoho článku s názvem Tajné procesy v Irsku?. Informuje o rozhodnutí
severoirského parlamentu, které povoluje členům severoirské vlády nosit zbraně,
zvýšení policejních záloh v provincii, přestřelce v Londonderry a také o pokusech
severoirské vlády učinit procesy s podezřelými ze spolupráce s republikány tajnými.77
Článek Rudého práva z téhož dne je doslova stejný, jako ten ve Svobodném slovu.78
14. ledna informuje Rudé právo o rozsáhlé razii v Belfastu, která měla za účel
„výslechy a zastrašováním … získat co nejvíce informací o hnutí a současně vnést do
jeho řad nedůvěru a podezírání.“79

3.1.3.

Týden pondělí 17. 1. – sobota 22. 1. 1972

Až 18. ledna přináší československý tisk další zprávy ze Severního Irska. Rudé
právo ve svém článku Ulsterští vězni v novém táboře informuje o raziích britské armády
v katolických čtvrtích a připomíná britský zákon o mimořádných plných mocích, na
základě kterého mohou být zadržené osoby bez soudu internovány. Dále přináší
informaci o rozehnání demonstrace v Londonderry pomocí plynu CS.80 Mladá fronta
přináší stejné informace a navíc přidává zprávu o tom, že se v Severním Irsku chystá
rozsáhlá demonstrace proti zřízení nového internačního tábora.81
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Hlavní zprávou 19. ledna týkající se dění v Ulsteru je útěk sedmi severoirských
vězňů z vězení na lodi Maidstone kotvící v belfastském přístavu, kde byli tito utečenci
uvězněni na základě již zmiňovaného zákona o mimořádných plných mocích. Další
významnou událostí je oznámení severoirské vlády o prodloužení loňského zákazu
demonstrací a průvodů o další dva roky. Rudé právo tyto události shrnuje ve svém
článku Útěk z plovoucího vězení v Ulsteru. Píše se zde, že „zákazem chce vláda nadále
potlačovat jakékoli projevy nesouhlasu se svou politikou“.82 Svobodné slovo přináší
tyto informace takřka ve stejném znění jako Rudé právo, ale ve stručnější podobě
v článku s názvem Zákaz o další rok.83 Mladá fronta krátce zmiňuje útěk vězňů.84
Mladá fronta je jediným deníkem, který o Severním Irsku informuje 20. ledna.
Ve svém článku parafrázuje výroky amerického senátora Edwarda Kennedyho, který
„se vyslovil pro likvidaci současného režimu v Ulsteru“ a přirovnal tamní situaci
k válčení ve Vietnamu.85
V pátek 21. ledna otiskuje Rudé právo v článku V koncentračním táboře Long
Kesh ve zkráceném znění reportáž ruského zvláštního korespondenta listu Pravda J.
Jasněva. Článek začíná slovy: „Ve středu se zvláštní zpravodaj Pravdy J. Jasněv vrátil
z Ulsteru, kde se britský imperialismus pokouší zbraněmi a tvrdými represáliemi
potlačit boj severních Irů za svobodu a nezávislost. Podařilo se mu navštívit
koncentrační tábor Long Kesh, v němž jsou internováni a trýzněni irští vlastenci“. Tato
ukázka je typickým příkladem toho, jakým způsobem tehdejší tisk o události vypovídá.
Samotná reportáž vypráví příběh jistého Billa, se kterým se Jasněv setkal před dvěma a
půl roky a kterého teď jede navštívit do internačního tábora. Bill mluví především o
loňské vzpouře v táboře. Jasněv promlouvá také s několika ženami uvězněných a
zmiňuje se i o dalších věznicích v Crumlin Road a na lodi Maidstone. V reportáži je
otisknuto prohlášení výboru tábora internovaných, které je uvedeno slovy: „Političtí
vězňové anglického koncentračního tábora Long Kesh v Severním Irsku pozdravují
Pravdu, pracující Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí“. Jasněv dále
podtrhává jejich záměr „k nastolení míru, jež by dále vedl k rozpuštění severoirského
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parlamentu a vytvoření demokratické socialistické republiky“.86 Ve stejném výtisku
Rudého práva se objevuje článek Tábor Long Kesh obklíčen vojskem, který popisuje
čtvrteční příchod tisíce britských vojáků a severoirských policistů, kteří měli zabránit
připravovanému hromadnému útěku z tábora.87 Svobodné slovo shrnuje Jasněvovu
reportáž i obklíčení tábora Long Kesh v jediném článku s titulkem Výzva z Long Keshu,
který přináší obdobné informace jako Rudé právo.88

3.1.4.

Týden pondělí 24. 1. – sobota 29. 1. 1972

24. ledna informují Rudé právo a Svobodné slovo své čtenáře o dalších
severoirských demonstracích a zesílených oddílech vojáků a policie, které byly uvedeny
do stavu bojové pohotovosti, aby zabránily protestním demonstracím.89
Další významnou událostí, o které český tisk 25. ledna referuje, je napadení
irských rolníků britskými vojáky. Rudé právo v článku Irští rolníci napadeni britskou
armádou předkládá scénář celé události, podle kterého neozbrojení irští zemědělci
opravovali cesty v blízkosti severoirské hranice poničené britskými ženisty, když na ně
britští vojáci spustili palbu.90 Rudé právo vedle toho přináší o dění v Severním Irsku
ještě další zprávu pod názvem Hlas vězňů z Ulsteru, která navazuje na článek z 21.
ledna o reportáži J. Jasněva. Jejím autorem je Zdeněk Porybný. V prvním odstavci
tohoto článku je ponuře vykreslena současná situace: „Pět set lidí je vězněno v tomto
novodobém koncentráku. Další stovky jsou ve vězení Crumlin Road a v ocelových
kobkách lodi Maidstone. Nejsou to žádní zločinci, neexistují proti nim žádné důkazy,
jsou uvězněni bez soudu, bez vyhlídek na soudní řízení, ve kterém by mohli prokázat
svou nevinu, bez naděje na propuštění“. Článek opět upozorňuje na zákon o zvláštních
pravomocech, který již třetím rokem umožňuje severoirské vládě věznit kohokoliv bez
soudu a to jakkoliv dlouhou dobu. Dále poukazuje na to, že Velká Británie zavádí
„tvrdý policejní režim“, který odůvodňuje „bojem proti terorismu“, i přesto, že sama
poukazuje na „údajné nezákonné pronásledování politických odpůrců v socialistických
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zemích“. Irští vězni jsou označováni za vrahy a zločince i přesto, že mnozí z nich byli
internováni pouze kvůli členství v komunistické straně, pár slovům nebo třeba kvůli
pouhé náhodě. Autor odmítá přisoudit status teroristů „nezaměstnaným dělníkům, lidem,
kteří bydlí v novodobých ghettech a jsou vystaveni všem formám urážek a bezpráví“, a
naopak naznačuje, že teroristy jsou „britští profesionální vojáci a zabijáci z různých
„ochranných“ jednotek britské buržoazie v Severním Irsku“ a přirovnává je k působení
USA ve Vietnamu. Článek je uzavřen citací z prohlášení vězňů Long Kesh: „tato
politika sleduje jediný cíl – udržet u moci nedemokratický, sektářský, represivní
kapitalistický režim“ a prosbou o pomoc uvězněným irským vlastencům.91 Svobodné
slovo k podání zprávy o incidentu irských rolníků ještě přidává informace o směrnici
pro britské vojenské jednotky a policii, která jim ukládá, aby „tvrdě a bezohledně
potlačily každý pokus o projev odporu vůči politice unionistické vlády“.92 Po
několikadenním odmlčení se o této směrnici informuje také Mladá fronta v krátkém
článku s názvem Tvrdý postup v Ulsteru.93
Ve středu 26. ledna je naopak Mladá fronta jediná, která přináší zprávu o
Severním Irsku. Věnuje se problematice britských výsadkářů v Ulsteru, na které si pro
jejich „brutální taktiku“ vedle představitelů severoirských katolíků stěžují i ostatní
britské vojenské jednotky.94
28. ledna připomíná Mladá fronta sérii pumových útoků, které se v Severním
Irsku odehrály o dva dny dříve.95 Rudé právo na tyto útoky reaguje v článku s názvem
Výbuchy v Ulsteru. Píše se zde, že při sérii pumových výbuchů byli zabiti dva policisté
a další dva byli vážně zraněni. Protože výbuchy byly situovány zejména do oblastí mezi
Severním Irskem a Irskou republikou, předpokládalo britské armádní velení, že
republikánští bojovníci jsou v důsledku neustálých razií a zatýkání v Belfastu stále více
zatlačováni na venkov. Rudé právo zde výbuchy nepovažuje za teroristické útoky, jak
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by to zřejmě nazval současný tisk, ale označuje je „pouze“ za činnost „republikánských
bojovníků“.96
Den před Krvavou nedělí, v sobotu 29. ledna, informuje Rudé právo o zatčení
vůdce radikálního křídla Irské republikánské armády M. Meehana, který v prosinci
uprchl z belfastského vězení, a dalších šesti funkcionářů IRA. Byli obviněni
z neoprávněného držení střelných zbraní. Rudé právo ve stejném článku také
předpovídá pochod, který vyústil v samotnou Krvavou neděli: „Na protest proti sílícím
represáliím uspořádá sdružení bojovníků za občanská práva tuto neděli v Londonderry
další demonstraci“. 97

3.2.

Pondělí 31. 1., den po Krvavé neděli

Článek Mladé fronty shrnující Krvavou neděli patří k těm kratším. Jeho titulek
zní Další mrtví v Ulsteru. Článek předkládá výčet mrtvých a zraněných, zmiňuje jejich
nízký věk, ale událost nijak dál nekomentuje.98 Nejrozsáhlejší popis Krvavé neděle
přináší v článku Krvavá neděle v Ulsteru: Dvanáct mrtvých Rudé právo. Uvádí počty
zabitých a zraněných a poukazuje na jejich přibližný průměrný věk, který byl poměrně
nízký. Dále se článek zaměřuje zejména na morální hodnocení akce britských
výsadkářů: „Stisknout spoušť a usmrtit člověka je v každé civilizované zemi považováno
za zločin. Vrah, který se ho dopustil, ať už tak učinil z jakýchkoliv pohnutek, bývá
pohnán k odpovědnosti. Je zatčen a vyšetřován, postaven před soud a odsouzen. Kdyby
měli před porotou stát všichni britští vojáci, kteří stříleli a střílejí do severoirských
civilistů, do lidí, které neznají a vidí je poprvé v životě, šel by už dnes jejich počet do
desítek…“. Článek se pozastavuje nad tím, že zabíjení lidí britskými vojáky je bráno
jako pouhé potlačování odporu, ne jako vražda.99 Svobodné slovo přináší velice stručný
článek shrnující počet obětí a zraněných a důvody demonstrace.100
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3.3.

Měsíc po Krvavé neděli

Smrtícím zásahem britských jednotek v severoirském Londonderry získala
ulsterská tématika ještě více na důležitosti oproti stavu před Krvavou nedělí. Články o
Severním Irsku se v tomto období častěji dostávaly na titulní strany analyzovaných
periodik a staly se také obsáhlejšími.

3.3.1.

Týden úterý 1. 2. – sobota 5. 2. 1972

První únorový den přinášejí tři sledované české deníky podrobné informace o
Krvavé neděli v poměrně obsáhlých článcích. Mladá fronta otiskuje za sledované
období zatím nejdelší článek o Severním Irsku s názvem Tragická Neděle v Ulsteru:
brutální zásah britských parašutistů. Článek připomíná, co se 30. ledna v Londonderry
odehrálo a předkládá reakce britských institucí i jednotlivců. Autor článku však sám
svůj názor neprezentuje a popisované události sám nekomentuje.101 Rudé právo
informuje o situaci v Severním Irsku hned ve čtyřech článcích. Text Bedřicha Zagara
pod titulkem Krvavá neděle v Londonderry vypovídá o „krvavém teroru, který nemá
obdobu v dosavadní historii nepokojů v této těžce zkoušené britské provincii“. Opět
poukazuje na britský imperialismus, který v Londonderry nachází „středisko nejtěžšího
odporu“. „Z nevinného „udržování pořádku“ se postupně vyvinul teror, který dosáhl
v neděli odpoledne takového stupně, že pokrokové síly v Británii uvažují o mezinárodní
pomoci při řešení ulsterského problému.“ Článek se snaží postihnout příčiny události.
Na základě zákona o zvláštních pravomocech mohli být zatýkáni podezřelí lidé bez
možnosti souzení, což vedlo k přeplňování táborů nevinnými lidmi a protestům
obyvatelstva. Ten nedělní patřil k těm pokojným. „Přesto došlo ke strašnému
krveprolití, které šokovalo britskou veřejnost.“ Článek také zmiňuje scénu, kterou
natočila televizní kamera: umírajícího raněného, který dostal pár momentů předtím
poslední rozhřešení od přítomného kněze, nese skupina mužů. Před nimi jde kněz
mávající zkrvaveným kapesníkem. I přesto se jeden z vojáků snažil „hrubým
způsobem“ skupinu zadržet. „Stateční bezbranní civilisté se však nenechali odradit od
své samaritánské akce.“ Následuje vyjádření kněze. Článek dále podrobně popisuje
průběh celé události a poskytuje výroky poslankyně westminsterského parlamentu
Bernadette Devlinové, která mikrofonem varovala protestanty, aby ulehli na zem, když
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střelba začala. Devlinová řekla, že došlo k „masovému vraždění, které britským vojákům
nikdy nezapomeneme. Nyní nikdo nemůže říkat, že vojáci stříleli v odvetu útoku na ně.“
Následně vyzvala ke generální stávce, dokud britští vojáci ze Severního Irska
neodejdou. Článek pokládá otázku „kde skončila věhlasná britská demokracie“ a
konstatuje, že „hlavním problémem v Ulsteru není náboženská nesnášenlivost, ale vážné
politické, ekonomické a sociální problémy“.102 V dalším článku Rudé právo informuje o
odvolání irského velvyslance z Londýna a požadavku irské vlády o mezinárodní
vyšetření události v Londonderry. Při pondělních pumových útocích v Ulsteru bylo
zraněno 13 lidí a zaměstnanci většiny průmyslových podniků v Severním Irsku nepřišli
do práce na protest proti postupu britských jednotek.103 V článku Horečná činnost
v Londýně Rudé právo vyjadřuje nedůvěru v nezávislost a nestrannost britskou vládou
ustavené komise, která má vyšetřit události v Londonderry.104 Poslední článek Rudého
práva z 1. února napsal Zdeněk Porybný a nazývá se Třináct mrtvých. Rekapituluje
počty mrtvých a zraněných a říká, že „pokojná manifestace“ byla „utopena v krvi“.
Porybný připomíná reportáž sovětského novináře z internačního tábora Long Kesh a
říká, že tamní vězňové svými protibritskými výroky „nemyslí Británii pracujících, myslí
tím Británii velkých i malých kapitalistů a velkostatkářů, Británii novodobých
kolonizátorů, Británii imperialistů“. Článek dále líčí tragédii z Londonderry jako
výsledek bezohledného imperialismu a kapitalismu a opět tamní události přirovnává
k válce ve Vietnamu a také k dřívějšímu působení britských vojsk v Asii a Africe.
Vraždy a násilí jsou jen „projevem hluboké krize“ britské politiky a poukazuje na
„pokřivenost“ britské demokracie: „Pokud nenaráží na větší odpor, ukazuje britský
imperialismus tvář dobromyslné „tradiční demokracie“ s koutkem pro řečníky v Hyde
Parku. V Severním Irsku žádný Hyde Park není. Tam přestala britskou vládu bavit hra
na demokracii… Taková je tvář imperialismu v Severním Irsku“. Autor, stejně jako
„celý pokrokový svět“ vyjadřuje nesouhlas s děním v Severním Irsku, opět poukazuje
na „zločiny amerických imperialistů v Indočíně“, dále také na „potlačování národně
osvobozeneckého hnutí v Africe a projevy rasismu v celém světě“, které staví vedle

102

ZAGAR, Bedřich. Krvavá neděle v Londonderry : Náš londýnský spolupracovník dálnopisuje. Rudé
právo : Orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 1. 2. 1972, roč. 52, č. 26, s. 1 a 7.
103
NESG. Irský velvyslanec odvolán. Rudé právo : Orgán Ústředního výboru Komunistické strany
Československa. 1. 2. 1972, roč. 52, č. 26, s. 7.
104
NESG. Horečná činnost v Londýně. Rudé právo : Orgán Ústředního výboru Komunistické strany
Československa. 1. 2. 1972, roč. 52, č. 26, s. 7.

29
britské politiky v Severním Irsku.105 Článek Svobodného slova Očití svědci vyvracejí
verzi britských parašutistů přináší prostřednictvím britského listu Times svědectví
fotografa, který stál v době střelby přímo za britskými vojáky. Řekl, že „parašutisté
zahájili střelbu do lidí a nikoli nad jejich hlavy“. Také přítomný zpravodaj listu
Guardian tuto skutečnost potvrdil. Naproti tomu britský ministr vnitra Maudling
prohlásil, že „zasaženi palbou z přilehlého činžovního domu, když postupovali proti
demonstrantům, aby je zatkli, a pouze opětovali palbu“. Takové tvrzení však odporuje
svědectvím všech přítomných svědků, kteří tvrdí, že vojáci pálili bezdůvodně. Irská
poslankyně Bernadette Devlinová byla po tom, co obvinila Maudlinga ze lži a dala mu
pár pohlavků násilím vyvedena. Článek také přináší zprávu o tom, že představitelé IRA
vyzvali Iry ke generální stávce, která by měla trvat do pohřbu obětí Krvavé neděle a
v Londýně skupina Irů proti zásahu britských vojsk protestovala u sídla premiéra.106
2. února se severoirská problematika poprvé dostává na titulní stranu Mladé
fronty pod titulkem Vlna protestů proti nedělnímu masakru: problém Ulsteru do OSN?.
Článek, který dále pokračuje v mezinárodní rubrice, informuje o požadavku irské vlády
o mezinárodní prošetření událostí z 30. ledna. Dále jsou zde připomenuty výroky
poslankyně Devlinové, demonstrace a protesty jak v Severním Irsku a Irské republice,
tak

v dalších

částech

Velké

Británie,

a

bojkot

výuky britskými

studenty

v Manchesteru.107 Bedřich Zagar se v článku Rudého práva Stín Londonderry nad
Británií zamýšlí nad současnou situací ve Velké Británii a morálním dopadem na
britské občany. Informuje o zveřejnění snímků obětí Krvavé neděle v britském tisku,
jejichž životy byly „zmařeny chladnokrevnou brutální bezohledností výsadkářů britské
armády“. Popisuje také události, které se staly bezprostředně po Krvavé neděli: IRA
prohlásila, že provede odvetu a oběťmi bude 13 britských výsadkářů, plánují se další
demonstrace, nedávno zřízený internační tábor u Londonderry bude v důsledku
neustálého zatýkání brzy přeplněn. Dále článek předkládá svědectví dvou novinářů,
kteří byli události přítomni.108 Několik dalších zpráv o událostech ze Severního Irska
z 2. února vtěsnalo Rudé právo do jednoho článku s názvem Počet obětí vzrostl na
šestnáct. Celá situace je opět přirovnávána k bojům ve Vietnamu („britské May-lai“).
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Hlavním tématem je navýšení počtu obětí Krvavé neděle, které ohlásila Irská
republikánská armáda. Lékař, který provedl pitvu zemřelých, prohlásil, že čtyři z nich
byli zasaženi zezadu, tedy při útěku a nejméně další tři byli střeleni do boku. Znovu se
také objevuje problematika vyšetřovací komise: irská a severoirská veřejnost podle
Rudého práva nedůvěřuje v nestrannost tribunálu, který pro vyšetření události
v Londonderry plánuje ustavit britská vláda. Irská republika se hodlá obrátit na OSN,
jestliže Velká Británie nezmění svou politiku v Ulsteru. Opakuje se informace o tom, že
Irsko odvolalo svého velvyslance z Londýna, jak už bylo napsáno v předchozím čísle
Rudého práva. Zpráva dále shrnuje protesty a demonstrace, které se v důsledku Krvavé
neděle odehrávají v Irsku i v zahraničí: závody a podniky na tři dny zastavily svou
činnost, školy a obchody jsou zavřeny, probíhají další protesty, v Irsku dochází
k bojkotu britských letadel a lodí, které zaměstnanci irských letišť a přístavů odmítají
odbavovat, obyvatelé Dublinu obléhají britské velvyslanectví a pokoušejí se na něj
zaútočit, protestuje se i v Melbourne a v New Yorku.109 Svobodné slovo se zaobírá
stejnými tématy jako Rudé právo a přidává ještě zprávy o studentských protestech
v Manchesteru a Yorku.110
Rudé právo, Svobodné slovo i Mladá fronta píší 3. února o pohřbu obětí Krvavé
neděle, který se konal o den dříve. Rudé právo se ve svém poměrně dlouhém článku
Bedřicha Zagara Irsko se loučí se svými syny snaží navodit pochmurnou atmosféru,
která pohřeb obětí Krvavé neděle doprovázela. Vedle toho informuje o oznámení
dalšího přísunu britských vojáků, který vyvolává otázky v irské veřejnosti a o
pokračujících protestech: pomocí gumových střel a plynu CS byla rozehnána středeční
demonstrace v Londonderry, v Dublinu bylo ve středu vypáleno britské velvyslanectví a
terčem útoků zaměstnanců se staly také další budovy, ve kterých sídlily britské
organizace, demonstrace probíhaly také v mnoha dalších světových velkoměstech.111
Mladá fronta tentokrát přináší také vlastní komentář ke krizi v Severním Irsku. Ten se
zamýšlí nad tím, jak často v Severním Irsku umírají lidé, „většinou nevinné oběti,
včetně žen a docela malých dětí“, a konstatuje, že už se tato skutečnost stala pro Velkou
Británii i celý svět „normálním rysem“. Krvavá neděle je ale podle komentátora Karla
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Čecha „novým momentem“ a znamená „šokující mezník“ ve vývoji severoirské otázky
a povede k dalším násilnostem. Jak už napovídá titulek článku (Britské My-lai žaluje),
Mladá fronta také přirovnává zásah v Londonderry k vietnamskému My-lai. 112
4. únor se nese ve znamení pokračujících demonstrací. Píše se o navýšení
vojenských jednotek v Severním Irsku, chystaném pochodu do okolí Londonderry,
dělnických protestech proti britské politice v Ulsteru a v Londýně, bojkotu přednášek a
pouličních protestech vysokoškolských studentů, pohřbu další oběti střelby v
Londonderry a připravované mírové demonstraci Hnutí za občanská práva, která bude
podle prohlášení britské vlády rozehnána kvůli zákazu průvodů v Severním Irsku.113
Článek Rudého práva z 5. února Anglický spisovatel J. Aldrige píše pro agenturu
APN: Masakr v Ulsteru tlumočí J. Aldrige, přičemž se navrací přímo k dění v ulicích
Londonderry 30. ledna a shrnuje svědectví lidí přítomných na demonstraci a připomíná
televizní záběry kněze mávajícího zkrvaveným kapesníkem.
videonahrávce,
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z demonstrantů. Výsadkáři britské armády jsou prý „pověstní zvláštní krutostí“.114
Vedle tohoto článku přináší Rudé právo také zamyšlení českého básníka Miroslava
Floriána nad událostmi v Ulsteru. Ten mimo jiné píše: „V Severním Irsku rozpoutali
teror výsadkáři Jejího Veličenstva a deště se marně pokoušejí smýt nevinnou tryskající
krev“. Opět se vymezuje proti imperialismu, který je „oblékaný do beránčího rouna“ a
který se „nestydí s blahosklonnou morální převahou nás poučovat a klasifikovat“.115
Stejně jako Svobodné slovo a Mladá fronta se dále Rudé právo zabývá dalšími čtyřmi
zastřelenými osobami v Severním Irsku a celkovým počtem obětí nepokojů od roku
1969. Zmiňuje také připravovaný pochod v severoirském městě Newry, na jehož
zajištění má být poslán stejný britský výsadkářský oddíl, který zasahoval také 30. ledna
v Londonderry. Svobodné slovo informuje, že v Londýně bylo vydáno prohlášení,
v němž vlády Velké Británie a Severního Irska vyzívají k odvolání tohoto průvodu.
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Všechna tři periodika také řeší výroky britského ministr vnitra. Svobodné slovo
reprodukuje jeho „ostrý útok“ na IRA, která podle něho nese „veškerou odpovědnost za
události v Ulsteru“. Rudé právo a Mladá fronta dále podávají zprávu o jeho prohlášení,
že ulsterské záležitosti jsou také vnitřními záležitostmi Velké Británie a proto Británie
odmítá, aby se krizí zabývala OSN.116 Mladá fronta navíc tlumočí kritiku týdeníku New
Statesman, který zásah v Londonderry přirovnává k „řádění britských koloniálních
vojáků v Armitsaru v Indii“. Na rozdíl od Londonderry byl však tehdy generál
odpovědný za tyto incidenty okamžitě odvolán.117

3.3.2.

Týden pondělí 7. 2. – sobota 12. 2. 1972

V neděli 6. února přidaly protesty v Severním Irsku i mimo něj opět na intenzitě
u příležitosti týdenního výročí Krvavé neděle. Rudé právo, Svobodné slovo i Mladá
fronta o tom přinesly zprávy den poté, v pondělí 7. února. V článku Důstojný pochod
tisíců Irů hodnotí Rudé právo tuto demonstraci za občanská práva jako klidnou a
spořádanou a dodává, že celý pochod byl monitorován tisíci britskými vojáky a
hlídkujícími vrtulníky. Článek také přináší prohlášení sekretariátu Mezinárodního svazu
studentstva v Praze, který vyjadřuje „hluboké pohoršení pokrokových studentů celého
světa nad nedávnými masovými vraždami, které spáchali britští vojáci v Ulsteru“.118 Ve
Svobodném slovu se stejně jako v Rudém právu píše o pochodu v Newry a prohlášení
studentů, ale hlavním tématem je demonstrace v Londýně, při které bylo zraněno a
zatčeno mnoho protestujících, když se jim policie snažila zabránit v postupu k sídlu
britského premiéra v Downing Street.119 Mladá fronta cituje dvě severoirské osobnosti,
Edwinu Stewartovou a Bernadette Devlinovou, které komentují probíhající demonstrace
a vyzývají ke stažení britských vojenských jednotek v Severním Irsku.120
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Články Rudého práva a Svobodného slova z 8. února týkající se Severního Irska
se svými hlavními tématy liší. Oba pak referují o protestních shromážděních dělníků
v moskevských závodech. První jmenované periodikum informuje o situaci třiceti
organizátorů nedělního pochodu v Newry, kteří budou za svou činnost v důsledku
porušení zákazu pochodů v Severním Irsku souzeni.121 Svobodné slovo ve svém článku
Návrh pro utišení kritiky okolo Ulsteru: Revize rozdělení? reprodukuje návrhy možného
řešení situace v Severním Irsku rozdělením této oblasti mezi Irskou republiku a Velkou
Británii spojeným s dobrovolnými přesuny obyvatelstva.122 V dalším článku ještě
Svobodné slovo přináší úvahu nad uplynulým týdnem, událostmi v Londonderry a
Ulsteru a tím, co se bude dít dál.123 8. únor je prvním dnem po Krvavé neděli, kdy se
severoirský konflikt neobjevuje na titulní straně Mladé fronty. Článek s názvem Pověsti
o návrzích na „revizi rozdělení“ se zabývá demonstrací v Newry a debatami o rozdělení
Severního Irska.124
Hlavním hrdinou článků Rudého práva a Svobodného slova ze dne 9. února je
významný velitel britského letectva Lord Kilbracken žijící v Irské republice, který se
vzdal britského občanství a vrátil na protest proti dění v Severním Irsku všechna britská
státní vyznamenání. Druhým tématem, které tyto dva deníky řeší je počet zadržovaných
osob v internačních táborech v Severním Irsku.125
Ve čtvrtek 10. února shrnuje Rudé právo v článku Půl roku od zavedení
internací v Ulsteru středeční dění, které bylo významné rozsáhlými protestními akcemi
při příležitosti půlročního výročí zavedení internací v Severním Irsku a vyhlášení středy
dnem dezorganizace.126 Svobodné slovo a Mladá fronta přináší stejné zprávy, přičemž
Mladá fronta přidává informaci o telegramu maďarského byra SFDM adresovanému
britskému premiérovi Heathovi vyjadřující nesouhlas s děním v Severním Irsku.127
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11. února je Mladá fronta jediným ze tří sledovaných deníků, který otiskuje
článek o konfliktu v Severním Irsku, a to pod titulkem Britská vláda opět jednala o
Ulsteru: Tajné návrhy. Článek krátce informuje o jednání britské vlády a dále o prosbě
skupiny amerických senátorů, kteří žádají amerického prezidenta, aby zvážil pomoc
Severnímu Irsku. Zpráva také obsahuje vyjádření britského velvyslance USA, který
popřel diskriminaci katolického obyvatelstva v Severním Irsku.128
V článku Severoirská reakce hájí internace ze dne 12. února informuje Rudé
právo o prohlášení unionistů, že budou „bránit nynější ústavu“. Rudé právo připomíná,
že právě na základě této ústavy jsou „internovány tisíce lidí“. V článku se dále objevuje
zpráva o zákazu vysílání písně Paula McCartneyho s názvem „Vraťte Irsko Irům“
britskou televizní stanicí BBC, o čemž informuje také Svobodné slovo.129

3.3.3.

Týden pondělí 14. 2. – sobota 19. 2. 1972

V Rudém právu ze 14. února je hlavním tématem dezerce britských vojáků
v důsledku jejich nesouhlasu s působením britské armády v Severním Irsku. V článku
s názvem Dezerce z britské okupační armády se vedle toho také píše o dalších
demonstracích probíhajících v Severním Irsku a Irské republice.130 Demonstrace jsou
také tématem krátkého článku Mladé fronty. Nachází se zde konstatování, že podstatou
událostí v Severním Irsku nebyl „náboženský spor, nýbrž britský koloniální režim“.131
15. února Rudé právo tlumočí požadavky severoirského Sdružení za občanská
práva.
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16. a 17. února můžeme článek týkající se sledovaných událostí v Severním
Irsku nalézt pouze v Mladé frontě, která přináší zprávu o probíhajícím vyšetřování
Lorda Widgeryho a represáliích britských vojenských jednotek.133
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17. února Mladá fronta krátce informuje o rozpočtu Velké Británie, který počítá
s navýšením finančních prostředků na vojenské účely, což má napomoci vyřešení
situace v Severním Irsku.134
Dva články Rudého práva a Svobodného slova ze dne 18. února se pozastavují
nad udělením vyznamenání za statečnost několika britským vojákům, kteří se zúčastnili
Krvavé neděle.135

3.3.4.

Týden pondělí 21. 2. – úterý 29. 2. 1972

21. února informuje Rudé právo i Svobodné slovo naprosto shodně o plánu
irského premiéra na „mírové“ řešení severoirského konfliktu.136 Článek Rudého práva
navíc mluví o propuštění na kauci odsouzených představitelů severoirského sdružení za
občanská práva, kteří porušili zákaz pořádání pochodů.137 To je také tématem článku
Neustoupí před hrozbou Mladé fronty, který také poskytuje vyjádření jedné
z propuštěných, Edwiny Stewartové.138
Svobodné slovo 22. února komentuje zahájení výslechů v rámci vyšetřování
Krvavé neděle. Současně autor vznáší pochybnosti nad objektivností a nezávislostí
tribunálu.139
Ekonomické stránce problému Severního Irska se věnuje Rudé právo ve svém
článku s názvem Libry na rakve z 23. února, kdy informuje o navýšení finančních
prostředků na obranu, o čemž vydala Mladá fronta článek již 17. února. Připomíná, že
v Severním Irsku je nejvyšší nezaměstnanost ve Velké Británii a kritizuje britskou vládu
za to, že se soustředí zejména na financování ozbrojených složek v regionu, což má
údajně „vyřešit“ tamní konfliktní situaci. Autor článku to zdůvodňuje tím, že „bída je
nejlepším bičem na nespokojence“ a připomíná „vraždění“ a vandalismus britských
jednotek.140
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Krátký článek Svobodného slova z 24. února poukazuje na kritiku pumového
útoku IRA v Aldershotu z řad britských i irských autorit.141 Rudé právo rovněž přineslo
informace o odsouzení útoku a také o raziích a následném zatýkání, které bylo
v souvislosti s útokem provedeno. Dále připomíná „mučení internovaných Irů“ a
informuje o svědectví fotoreportéra přítomného v den Krvavé neděle.142 Po
několikadenní odmlce referuje o dění v Severním Irsku také Mladá fronta, a to v rámci
poměrně rozsáhlého článku s názvem Následky britské politiky. Ten tlumočí reakce na
atentát v Aldershotu a informuje o zatýkání v různých částech Velké Británie a Irské
republiky a dále shrnuje dění před tribunálem vyšetřujícím Krvavou neděli.143
25. února Rudé právo, Svobodné slovo i Mladá fronta shodně referují o
uzákonění všech akcí britských vojenských jednotek v Severním Irsku.144 Rudé právo
následně předkládá podrobnější popis procesu přijetí tohoto zákona a také informuje o
pokračování tribunálu vyšetřující Krvavou neděli, stejně tak jako Mladá fronta.145
Analýzu textů dobového tisku uzavírají články z 26. a 28. února o postřelení ministra
vnitra ulsterská vlády a zatýkání podezřelých z aldershotského atentátu v Irské
republice.146

3.4.

Shrnutí

Tři zkoumané československé dobové deníky informovaly o dění v Ulsteru
poměrně intenzivně. Zprávy o Severním Irsku se v tisku objevovaly téměř každý den a
několikrát se dostaly i na titulní stranu, a to zejména po 30. lednu, kdy se odehrála
Krvavá neděle. Severní Irsko bylo jedním z hlavních zahraničních témat, která se na
počátku roku 1972 v československém tisku dlouhodobě objevovala. Na základě
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analýzy dobového tisku lze potvrdit hypotézy vzešlé z první a druhé kapitoly této práce,
totiž že zprávy referující o severoirském konfliktu a Krvavé neděli budou vycházet
vstříc požadavku propagandistického působení na čtenáře, a že se československý tisk
přikloní na stranu severoirských republikánů. Tyto trendy byly v jednotlivých článcích
zřetelné.
Nejvíce informací o tématu přineslo podle očekávání Rudé právo. Od 1. ledna do
29. února 1972 bylo v Rudém právu otisknuto celkem 44 článků, jejichž hlavním
tématem bylo Severní Irsko. Na každý den ve zkoumaném období tedy v Rudém právu
v průměru vychází o něco málo více než jeden článek o Severním Irsku. Druhý v pořadí
ve frekvenci informování o tomto tématu byl deník Mladá fronta, který otiskl celkem 29
článků. Svobodné slovo zaostávalo za Mladou frontou o pouze o jeden článek. Většina
článků o Severním Irsku neměla uvedeného autora. Několik článků Rudého práva je
nicméně připsáno Bedřichu Zagarovy a Dušanu Rovenskému. Dva články Rudého
práva také napsal Zdeněk Porybný, současný šéfredaktor deníku Právo.
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Závěr
Výsledky analýzy dobového tisku na příkladu Krvavé neděle v Severním Irsku
potvrdily hypotézy, které byly formulovány před počátkem samotného výzkumu. Po
obsahové stránce se články ve třech vybraných denících většinou příliš neliší a je
snadno poznat, že vychází ze stejných zdrojů. Jednotlivé texty jsou dokonce často
naprosto totožné vzhledem k tomu, že listy beze změn tlumočily zprávy převzaté od
ČTK. V Rudém právu jsou články většinou obsáhlejší a častěji také doplněny o
fotografie, což odpovídá postavení Rudého práva jako vedoucího periodika s nejvyšším
nákladem.
Protože jsem sledovala události z roku 1972, již před provedením analýzy jsem
předpokládala, že nebudou podány v objektivním světle a naprosto nestranně, tak jak se
to čeká od současných novinářů. Na podobě zpráv o Severním Irsku se podepsala
tehdejší politická situace, konkrétné právě probíhající normalizace poměrů v domácí
společnosti a studená válka, která ovlivňovala dění v Československu z mezinárodního
hlediska. Autoři článků o Krvavé neděli a dění v Severním Irsku obecně vycházeli svou
prací vstříc požadavku na ideové působení na obyvatelstvo skrze mediální obsahy,
v tomto případě prostřednictvím negativního vyobrazení západní společnosti na
příkladu Velké Británie.
Československý tisk se ve sporu mezi severoirskými katolíky neboli
republikány, a protestanty neboli unionisty, postavil na stranu dříve jmenované skupiny.
Takový vývoj není překvapivý, a to zejména ze dvou důvodů. Za prvé, už pouhý fakt,
že se katolické obyvatelstvo Severního Irska staví do opozice k britské vládě, ho v očích
tehdejšího komunistického československého tisku činí favorizovanou skupinou. Za
druhé, sami ulsterští republikáni se považovali za „pracující“ či „dělnický“ lid
v kontrastu s „buržoazní“ a „utlačovatelskou“ unionistickou vládou v Londýně,
sympatizovali s komunisty a často hleděli na socialistické státy východního bloku jako
na svůj vzor. Například irská republikánka Bernadette Devlinová, tehdejší členka
britského parlamentu, uvedla, že by v budoucnu ráda viděla Severní Irsko jako
„dělnickou republiku“.147
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Tehdejší komunistický režim vnímá britskou politiku v Severním Irsku
především jako záminku k vykreslení západní demokracie jako „imperialistické“,
„koloniální“ a pouze zdánlivě demokratické „krutovlády“. Československý tisk se jasně
vymezuje proti praktikám Velké Británie a v souvislosti s jejím působením v Severním
Irsku opakovaně užívá termíny jako „imperialismus“, „kapitalismus“, „kolonialismus“,
„vraždění“ či „krveprolití“. Přitom se jednoznačně staví na stranu katolické menšiny
v Severním Irsku, která se stala obětí britských internací. Skutečnost, že právě tato
komunita se o konflikt v Severním Irsku vedle většinových protestantů také nemalým
dílem zasloužila, je většinou opomíjena. Ačkoliv Irská republikánská armáda (IRA) je
dnes obecně považována za teroristickou organizaci, československé dobové deníky ji
tak nevnímají. Naopak se objevují úvahy, které k terorismu přirovnávají postup
britských vojsk v Severním Irsku. Slovo „terorismus“ se v souvislosti s akcemi IRA
téměř vůbec nevyskytuje. Bývá nahrazeno jinými výrazy, například souslovím „činnost
republikánských bojovníků“.
Československý tisk věnuje svou pozornost zejména akcím britských vojenských
jednotek proti severoirským republikánům. Menší prostor už je věnován ozbrojeným
akcím druhé strany, zejména kampani Irské republikánské armády. Tyto akce, ve
většině případů bombové útoky, československý tisk příliš nehodnotí a vyhýbá se
jakémukoliv komentáři. Zprávy informující o těchto událostech jsou většinou strohé a
mají čistě popisný charakter. I v případech smrtelných akcí IRA, které nelze žádným
způsobem ospravedlnit a které odsuzují i autority komunistickým tiskem uznávané, se
českoslovenští novináři omezují na pouhé citování jejich reakcí a nepřidávají žádný
vlastní komentář. Následné protiakce ze strany britské strany jsou naopak komentovány
velmi emotivně a rozsáhle s důrazem na již výše zmíněný ideologický slovník.
Mladá fronta se nicméně od zbylých dvou deníku v tomto ohledu liší. Ve svých
článcích sice stejně jako Rudé právo a Svobodné slovo upřednostňuje negativní zprávy
o britské armádě a vládě a ty pozitivní o republikánském hnutí, nicméně sama
nepřikládá téměř žádné hodnotící komentáře. V naprosté většině případů pouze cituje
názory a komentáře různých osobností či organizací, sama se však k problému
nevyjadřuje, jak je tomu často u Rudého práva a Svobodného slova. Lze tedy říci, že
Mladá fronta je v tomto ohledu o něco objektivnější, než zbylé dva zkoumané deníky.
Situace v Severním Irsku je často přirovnávána k působení USA ve Vietnamu,
dřívějšímu působení Velké Británie v Asii a Africe či dokonce k nacismu a rasismu.
Severní Irsko je československými novináři označeno za „poslední bílou kolonii“ Velké
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Británie a čtvrti obývané katolíky jako „katolická ghetta“. Velká Británie je pak
nazývána „novodobým kolonizátorem“ nebo již tradičním „imperialistou“. Problémy,
kterým Velká Británie ve své severoirské provincii čelí, jsou navíc podle
československých novinářů pouhým odrazem dlouhodobých vnitřních společenských a
politických problémů ostrovního státu. Nejsou tedy něčím, za co by zodpovídal
„pracující lid“ Severního Irska.
Označení pro dvě etnika, která vedle sebe žijí v Severním Irsku, se v odborné
literatuře a dobovém českém tisku také liší. České deníky na rozdíl od odborné
literatury pojmenovávají katolickou menšinu často jako „vlastence“. V odborné
literatuře se s nimi můžeme setkat spíše pod označením „republikáni“. V textech
českých deníků je dále kladen velký důraz na roli „pracujících“ a „dělníků“ v celém
konfliktu, které zde rovněž zastupuje katolické obyvatelstvo Severního Irska. Tito lidé
se většinou ostře vymezují proti britské nadvládě v Severním Irsku.
Autoři článků o Severním Irsku se také uchylují ke komentování celé situace
sarkastickým, někdy až posměšným tónem, přičemž poukazují na fakt, že Velká
Británie na svém působení v Ulsteru dokazuje, že sama hřeší v otázkách, které vyčítá
socialistickým zemím. Takovým příkladem jsou zprávy o pokusech britských poslanců
cenzurovat speciální televizní pořad stanice BBC věnující se Severnímu Irsku.
Způsob informování o Krvavé neděli a celém konfliktu v Severním Irsku
československým dobovým tiskem lze použít jako ukázkový příklad propagandistického
působení, které bylo nedílnou součástí mediálních obsahů v sedmdesátých letech.
Zpravodajství o Severním Irsku z per československých novinářů nese typické
propagandistické rysy: vykreslení západní demokracie jako imperialistické a
válkychtivé v kontrastu s utlačovaným pracujícím lidem vedoucím proti této krutovládě
národně osvobozenecký boj.
V případě Severního Irska nelze samozřejmě říci, že by komunistický tisk
britské vládě křivdil úplně ve všem. Velká Británie se v rámci své politiky v Severním
Irsku skutečně dopustila mnohých chyb, za které muselo množství lidí zaplatit i
vlastními životy. To nakonec přiznala i sama britská vláda, když se ústy svého
ministerského předsedy Davida Camerona v roce 2010 omluvila za střelbu
v Londonderry
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pozorovat i v rámci západního demokratického tisku. Mediální obraz katolické menšiny
v Severním Irsku byl totiž i v západních médiích mnohem příznivější, než obraz
protestantské většiny.149 I přesto je však zřejmé, že způsob informování o celém
konfliktu dobovým československým tiskem byl podřízen záměrům propagandy, byl
tendenční a neobjektivní, splňující požadavek na negativní vyobrazení západního světa.
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Summary
Bachelor’s thesis “Depiction of ’Bloody Sunday’ in the periodical press“
analyses articles of three Czechoslovak newspapers which reported on the events of
Bloody Sunday from January 30th 1972 and conflict in Northern Ireland. I delimited our
scope from January until February of 1972 and subjected Rudé právo, Mladá fronta and
Svobodné slovo to the analysis. The focus is set on the characteristics of the Communist
press’ way of reporting on these events. The depiction of Bloody Sunday and the related
antecedent and following events in the Czechoslovak periodical press reflects the
struggle between the two power blocks. More specifically, the West was represented by
the Great Britain, its government and army, while the East was embodied by the Irish
republicans fighting the central government in Northern Ireland.
Three hypotheses were formulated. First, I expected the 1970s press to be
influenced by the Communist ideology and the process of Normalisation in
Czechoslovakia. Second, it was assumed that there are no major differences between the
three newspapers in the way of reporting about Northern Ireland. Third, Rudé právo is
supposed to contain the highest number of articles about Northern Ireland of all the
three newspapers since it was the main newspaper during the Communist era. All the
three hypotheses were confirmed.
Journalists in Czechoslovakia during the 1970s were obliged to write in
compliance with the ideological line set by the Communist regime. The analysis found
proof for this. The articles about Northern Ireland were significantly in favour of the
Catholic minority, who were often referred to as the “working class” or “patriots”.
Contrarily, propaganda techniques were used to depict Great Britain and its army in a
negative way using expressions such as “imperialistic”, “brutal”, “colonial” or
“capitalistic”.
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