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Kapitola 1: Úvod

Severočeský krajský deník Pn/boj patřil mezi noviny s dlouhou tradicí a silnou vazbou

na území, ve kterém ho čtenáři kupovali č i odebírali. Obzvláště v šedesátých letech minulého

století se v něm soustředili jedni z nejlepších redaktorů v kraji, pro něž bylo psaní a vydávání

novin životním posláním.

Jelikož pocházím ze severních Čech, je mi problematika zm iňovan á v Pn/bojí blízká.

Naví c jsem sama, ač jak o dítě , zažila poslední éru tohoto deníku krátce předtím , než zanikl

a nahradil ho v roce 1990 Severo česky deník. Tehdy (v osmdesátých letech) však byla jeho

koncepce ji ž téměř po dvě desetiletí pod řízena normalizačním ide ál ům socialistické

žurnalistiky a působili v něm zcela jiní novináři než v šedesátých letech.

Svou pozornost jsem zaměřila záměrně do druhé poloviny šedesátých let. Obzvláště

v období Pražského jara totiž Pn/boj na svých stránkách výrazně prosazoval společenské

reformy a podporoval představitele obrodného hnutí, čímž si získal velkou oblibu

u veřejnosti. Navíc dokázal semknout obyvatele kraje bezprostředně po okupaci, kdy podobně

jako ostatní média odsoudil vojenskou intervenci na území ČSSR.

Zv l ášť důležité byly pro mou práci osobní výpovědi redaktorů Jindřicha Beránka

a Jaroslava I-laidlera, kteří patří mezi poslední pamětníky a bez jejichž svědectví bych se

musela omezit pouze na dostupný archivní materiál. Díky prvnímu zmíněnému novináři j sem

rovněž mohla prostudovat některá zvláštní vydání Pn/boje I , jež vycházela bezprostředně po

okupaci a jejichž kompletní výtisky se do knihoven a archiv ů v těchto bouřlivých dnech

nedostaly. Je z nich především patrná velká osobní statečnost a úsilí redaktorů , kteří , jak sami

tvrdí , považují toto krátké období na konci srpna 1968 za "nejlepší dny svého života". Mohli

psát bez cenzury, o čem chtěli , a navíc jejich práce byla velice důležit á pro informování

č ten ářů o situaci v republice i kraji a jejich morální podporu.

Obsahová koncepce Pn/boje a složení redakce se pak zcela změni ly v následujícím

období normalizace, kdy se moci chopila nová politické garnitura. Redaktoři , kteří se odmítli

p řizp ůsobit novým pom ěrům , museli svá místa opustit. Někteří z nich byli uvězněni , jiní byli

nuceni pracovat na podřadných místech a jejich rodiny byly perzekuovány. V kontrastu s tím

uvádím také příklad redaktora, který naopak zcela změnil své politické názory. Z kamaráda se

tak stal sám angažovaný normalizátor zodpovědný za neradostné osudy svých kolegů.

I Pozn. Tato zvláštnf vydání vycházela od 21. do 28. srpna 1968 a redakce zvládla připravit tři až čtyř i denně .

Většinou jsem měla možnost prostudovatjedno zvláštní vydáni pro každý den.
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Na tomto historickém období plném proměn jsem se snažila dokázat, jakým zásadním

způsobem ovlivnilo nejen životy obyvatel kraje, ale i vývoj a koncepci konkrétního krajského

deníku. P řínos své práce vidím hlavně v tom, že jde o dosud málo zpracovanou regionální

problematiku, ke které neexistuje příliš mnoho dostupných materiálů . Věřím , že s při spěním

výpovědí již zm íněných redaktor ů se mi podařilo alespoň částečně nastínit kontext fungování

deníku Pniboj na konci šedesátých let minulého století, včetně jeho vlivu na severočeskou

veřej nost.

1.1. Diskuse tezí

V souladu s tezemi jsem si jako cíl své diplomové práce určil a popsat konkrétní

mediální instituci - krajský deník Průboj - s tím, že těži ště popisu bude spočívat

v personálním obsazení redakce a budu se věnovat také ekonomickému zázemí vydávání

tohoto deníku. Od tezí jsem se však nepatrně odchýlila ve zvoleném období a v následné dílčí

sondě do obsahu Pr ůboje .

P ři analýze dat jsem vycházela hlavně ze zápisů ze zasedání předsednictva SKV KSČ.

Nejvíce materi á l ů týkajících se Průboje a kraj ského tisku obecně jsem přitom nalezla právě

z konce šedesátých let. Mj. proto jsem se ve své práci soustřed ila zejména na toto období.2

V této době se navíc do chodu celé redakce výrazně promítly změny probíhající na politické

scéně a v celé společnosti (postupné oslabování novotnovského vedení - demokratizace

a nástup reforem na j aře 1968 - vojenská intervence zemí Varšavské pětky - nástup Gustáva

Husáka do če l a strany a normalizace). Pokusila jsem se to doložit i na proměně obsahu

Pniboje, která souvisela jednak s měnícími se požadavky na média a jednak s personální

č i s tkou, která se nevylmula ani novinářům v tomto regionálním deníku.

Co se týče sledovaných témat, dominovaly na stránkách Pr ůboje v letech 1968 - 1969

zřete lně politické události. Právě komentáře a glosy některých redaktor ů (Radovana Brychty,

Karla Sedleckého a dalších) ke společenským a politickým událostem vtiskly deníku osobitý

charakter, a proto jsem jim věnova la největší pozornost. Částečně jsem se dotkla

i problematiky životního prostředí , na jehož zhoršení se Průboj ve sledovaných letech snažil

2 Pozn. Zápisy ze zasedání předsednictva SKV KSČ z let 1967 - 1972. V roce 1967 byl navíc usnesením
p řed sedni ctva SKV KSČ k návrhu struktury a systému místního tisku vytvořen nový model vydávání tisku
v kraji, proto se Průboji, okresním a podnikovým novinám věnuji právě od tohoto roku. Těžiště práce přitom

tvoří roky 1968 a 1969, na nichž jsem se pokusila ukázat kontrast v č i nnost i redakce Průboje a koncepci tohoto
deníku (viz dále).
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systematicky upozor ň ovat, V této souvislosti jsem mě la k dispozici nejen samotné č l ánky

vydané v Pn/boji , ale vycházela jsem také z osobní konzultace s Jaroslavem Zahálkou. Ten

pracoval ve sledovaném období jako redaktor a v současné době působí na Fakultě životního

prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Téma ateismu na severu Čech se na stránkách Pn/boje na konci šedesátých let téměř

neobjevilo, proto se o něm ve své práci nezmiňuji . S tej ně tak jsem se nevěnovala vztahu

k občanům německé národnosti - v deníku se o něm psalo jen okrajově , a to spíše v č láncích

zaměřených na historii. Co se týče národnostní problematiky, zabývali se redaktoři (podobně

jako v ostatních médiích) spíše vztahy ke S lovákům a federalizací.

1.2. Metoda práce, použité zdroje

Fungování severočeského deníku Pn/boj na konci šedesátých let jsem se snažila

popsat především na základě dostupných archivních materi álů , Důležitým zdrojem pro mě

byly zápisy ze zasedání předsednictva SKV KSČ dostupné ve Státním oblastním archivu

v Litoměřicích . Právě krajský výbor strany se ve sledovaném období velice často zabýval

hodnocením severočeského tisku a některých zasedání se účastnil sám šéfredaktor Pn/boje

nebo jeho zástupce. V menší míře jsem pak če rpala i z materi álů Národního archivu v Praze

(z fond ů ÚV KSČ a ČÚTI) .

V neposlední řadě jsem vycházela ze samotných výtisků Pn/boje, a to zejména z let

1968 - 1969. Pokusila jsem se přitom provést díl čí sondu do obsahu Pn/boje, jejímž cílem

bylo zdůraznit zvláště témata, která dominovala nebo ke kterým zastávali redaktoři vyhraněný

postoj. Jelikož se mimořádná vydání Pn/boje z prvních dnů vojenské intervence v archivech

v úplné podobě nedochovala, byly mi nedocenitelným zdrojem výtisky zapůj čené bývalým

redaktorem Jindřichem Beránkem.

Díky jeho vzpomínkám a osobní výpovědi dalšího redaktora Jaroslava Haidlera jsem

se ve své diplomové práci pokusila nastínit i atmosféru a vztahy panující v redakci Pn/boj e

a také popsala mimořádný výkon, kteří tito novináři a jejich kolegové podali bezprostředně po

21. srpnu 1968. V Severočeském deníku , který byl v devadesátých letech de facto nástupcem

Pn/boje a z něhož jsem rovněž čerpal a, se k této době vracej í autoři ve svých vzpomínkových

statích .
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Kapitola 2: Období od ledna do druhé poloviny srpna 1968

V následující kapitole se zaměřím na období Pražského jara, kdy došlo k prvním

n á znakům spol ečenských reforem a probuzení občanské společnosti . Pozornost budu nejp rve

věnovat dění na politické scéně a vlivu, který měly tyto události na pů soben í médií

v Českos lovensku . Samostatný oddíl se bude zabývat strukturou tisku v Severočeském kraji.

Těži ště kapitoly pak bude spoč ívat v popisu práce redakce, obsahové koncepce

a ekonomických aspektů vydávání krajského deníku Pr ůboj. Zmíněny budou i postoje č l enů

předsednictva SKV KSČ , kteří oti štěné články a jejich autory na svých jednáních pravidelně

hodnotili.

2.1. Politická situace a společenské změny v první polovině roku 1968

Od počátku šedesátých let se postupně začalo vytvářet v Českos lovensku reformní

hnutí, které sice nemělo pevnou organizaci, ale jeho představitele spojovala ideová

spřízněnost a přesvědčení o nutnosti změn . Reformní hnutí vedly především kulturní časopisy

(Literárn í noviny, Kulturný život atd.), umělecké svazy, vědecké ústavy, katedry vysokých

škol č i další společenské organizace. Všechny jejich projekty směřovaly k jedinému cíli:

rozsáhlé společenské reformě. 3

Již v průběhu roku 1967 začala významně klesat autorita komunistické strany.

K ostrému střetu mezi přívrženci reforem a jejich odpůrci (předsednictvem ÚV KSČ) došlo na

IV. sjezdu spisovatelů konaném 27. - 29. června 1967. Referáty a vystoupení významných

osobností jako Ludvíka Kundery, Pavla Kohouta, Ludvíka Vaculíka, Antonína 1. Liehma,

Václava Havla a dalších, a zejména pak přečtení dopisu A. Solženicyna pronásledovaného

v SSSR, vyprovokovaly odchod delegace ÚV v čele s Jiřím Hendrychem ze sálu. Antonín

Novotný poté požadoval, aby byli kritizující spisovatelé exemplárně potrestáni." Došlo proto

k významným administrativním z ásahům : nejenže byli nespokojení rebelové vyloučeni ze

strany, ale vydávání Literárních novin bylo převedeno na ministerstvo kultury.

Krize politického systému se však dále prohlubovala. Mocenskopolitický aparát již

nebyl schopen zabránit společenským změnám a obnovit dřívěj ší centralistické pojetí státu.

Na druhou stranu nem ěli dosud příznivci reforem dost sil k prosazení svých c ílů. Hlavní

3 KAPLAN, T. Československo v letech 1967 - 1969. Praha: SPN, 1993 . Strana5-6.
4 KURAL, V. Československo rokli 1968. Praha: Parta, 1993. Strana20.

6



překážkou k jejich uskutečnění byl sám Antonín Novotný a jeho přívrženci ve straně'

Novotný však neměl mezi funkc ionáři dostatečnou podporu. Za Alexandera Dubčeka se

postavilo mj. i vedení KSS, ale za Novotným nestál jako celek žádný orgán. V listopadu roku

1967 tak polovina č l enů ÚV KSČ byla přesvědčena o tom, že změna ve funkci šéfa strany je

nezbytn á."

Novotného se navíc nezastal ani L. I. Brežněv, který na začátku prosince navštívil

ČSSR a vedl zde rozhovory s komunistickými funkcionáři. Přestože si uvědomoval vážnost

polit ické krize (včetně neschopnosti Novotného zvládnout situaci), nepředlož i l sám žádný

návrh řešen í. Dva dny po jeho odjezdu se na Novotného snesla na zasedání předsednictva ÚV

KSČ nemilosrdná kritika. .Jeho vystupování a činnost kritizovali tajemníci ÚV KSČ

Drahomír Kolder, J i ř í Hendrych, Štefan Sádovský a rovněž Oldřich Černík, .Jaromír Dolanský

a Alexander Dubček . .J ejich vystoupení Novotného značně zaskoči la, stej ně jako obrat

někte rých jeho přívrženců (především .Jiřího Hendrycha).

Klíčovým bodem se stal především návrh na rozdělení nejvyšších funkcí. Pět členů

výboru (Černík, Dubček, Dolanský, Hendrych, Kolder) hlasovalo pro rozdělení funkcí už na

příš tí , j e ště prosincové sch ůzi , zbývajících pět funkcionářů (Lastovička, Chudík, Š imůnek,

Lenárt, Novot ný) bylo proti. Novotný rovněž počítal s podporou závodů, které však zůstaly ve

sporu neutrální. Pokusil se také oslabit své kritiky tím, že jim nabídl funkce. Smrkovský a Šik

je ale odmítli. ÚV KSČ se sešel 19. prosince a pod značným tlakem svých spol ustraníků se

nakonec Antonín Novotný rozhodl dát funkci prvního tajemníka k dispozici.' Na počátku

ledna 1968 byl na jeho místo zvolen Alexander Dubček. Padla tak jedna z hlavních překážek

k uskutečnění společenských změn.

2.1. 1. Probuzení občanské společnosti

V první polovině roku 1968 došlo k významné změně společenského ovzduší.

Veřej nost se začala více zajímat o politické události a otevřená diskuse dostala na schůzích

i v závodech mnohem větší prostor než dříve. Značnou měrou se na tomto procesu podílela

také média, která prolomila bariéry v dosud zakázaných tématech (viz pododdíl 2.1.5.2.).

5 Pozn. P rávě tito lidé se snažili názory Novotného pronesené v projevech v roce 1967 (např. schůze ÚV KSČ
z 26. - 27. zář í č i jednání ÚV o postavení strany ve spo lečnost i konané 30. - 31. říj na) prezentovatjako oficiální
politickou linii. Hovoř i l i p ři tom o akutním ohrožení socialismu v ČSSR, p řičemž jeho nositelem nebyli pouze
intelektuálové a západní rozvěd ky, ale i frakce uvni tř KSČ usilující o p řevzetí moci.
6 KAPLAN. Strana 9-10.
7 KAPLAN. Strana 11 -1 2.
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D ů le žit ým faktorem bylo opětovné probuzení občanské spo lečnost i, jež vyvíje la "zdola" tlak

na stávaj ící mocenskou strukturu.

Na politickou scénu vstoupil zcela nový č i n ite l, a to veřej né mínění. Aktivní část

veřej nosti si byla vědoma toho, že rozvoj demokratizačního hnutí není možný bez změny

dosavadního mocenského systému, a požadovala výměnu nejen na nejvyšších místech, ale

i v celém stranickém aparátu. Rozvoj demokracie ve společnosti však byl podmíněn

prosazením demokratických princip ů nejprve uvni tř samotné KSČ. 8

Pod tlakem "zdola" došlo na jaře roku 1968 k výměně politického vedení a k moci se

dostali představitelé reformního směru. Antonín Novotný odstoupil 21 . března ze své funkce

a novým prezidentem se místo něj stal Ludvík Svoboda. Na konci března rovněž poprvé vláda

jed nala o své demisi a v dubnu nahradil ve funkci předsedy vlády Lenárta Oldřich Černík. Do

če la parlamentu byl zvolen Josef Smrkovský. Z ústředních a krajských v ýborů a z vedení

r ůzných společenských organizací postupně odešli lidé spojení s "před lednovou" politikon'

Na začátku dubna přij al ÚV KSČ Akční program, mezi jehož hlavní myšlenky patři la

"demokratizace" dosavadního politického systému. Značná autonomie byla přisouzena

spo lečenským organizacím (odborům , svazům mládeže atd.). Svou činnost obnovily např.

Junák, Skaut, Sokol a další spolky, politické změny podnítily vznik Klubu angažovaných

nestran ík ů č i Klubu 231. Nepočítalo se však se změnou volebního zákona, tedy s tím, aby

mohly ve svobodných volbách kandidovat i jiné politické strany. Podle stranického programu

měly také vláda a parlament připravit zákon o svobodě sdružování, shromažďování či

pohybu. Nový tiskový zákon měl zrušit cenzuru.

Akční program vycházel vstříc snahám Slováků o větší autonomii a předpokládal, že

se Československo stane federací, k čemuž také od 1. ledna 1969 došlo. Reformy zasáhly

i hospodářství , které se mělo decentralizovat - byla snaha obnovit rovněž malé soukromé

podniky. Uvolnění nastalo také v oblasti vědy, kultury a umění. Stranické orgány již nesměly

zasahovat do tvorby a činnosti těchto jednotlivých institucí, tak jak tomu bylo v minulosti.ID

Sám Alexander Dubček považoval Akční program za nejd ů le ž it ěj š í dokument Pražského jara,

který měl j asně vymezit úlohu strany a celého stranického aparátu, oklestit její diktátorskou

moc a zvýšit její schopnost reagovat na potřeby ob čan ů. ' !

8 HAVL íČEK, D. Jaro na krku: Zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ od června do prosince 1968. Praha:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. Strana 33.
9 KAPLAN. Strana 16.
10 MAREK, P. Prehled politického stranictví na úzetnl českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998.
Olomouc: Gloria, 2000. Strana 324.
I I DUBČEK, A. Naděje umírá poslední: Vlastní životopis Alexandra Dubčeka. Praha: Svoboda- Libertas, 1993.
Strana 140-141.
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Vedoucí představitel é strany očekávali , že se program stane hlavním faktorem

konsolidace a platformou pro sjednocení komunistů a společnost i . Tato očekáván í však

nesplnil, neboť nebyly dosud pro jeho uskutečnění vytvořeny potřebné podmínky. Veřej nos t

svou pozornost navíc obracela k jiným probl ém ům a politická diferenciace společnost i se

j e ště více prohlubovala. Na jedné s traně stáli odpůrc i politického obratu a společenských

změn , na druhé zastánci urychlení reforem. Podstatný byl rovněž vnějš í tlak, který přicházel

z Moskvy (účast Brežněva na os lavě výroč í února 1948 a následná porada představitelů zemí

Varšavské smlouvy v Sofii, setkání v Drážďanech v druhé polovině března atd.).12

2.1.2. Postoj Sovětského svazu k čs. reformám

Českos lovenské reformy představovaly pro Sovětský svaz vážné nebezpečí.

L. I. Brežněv proto na začátku května pozval do Moskvy delegaci předsednictva ÚV KSČ.

Sovětšt í představitelé na jednáních kritizovali reformní proces i politiku KSČ a upozorňovali

na nebezpečí kontrarevolučního zvratu (podobně jako proběhl v Maďarsku v roce 1956).

D ůkazem vyvrcholení kontrarevoluce byly pro sovětskou stranu oslavy 1. máje a za nejvíce

škodlivé byly označeny nekomunistické strany, církve, K 23 1, KAN, studentské organizace č i

o b ' 'd" 13puso eru me II.

Přestože Dubček a ostatní českoslovenští představitelé zpočátku hájili reformy

a odmítali tvrzení o kontrarevoluci, shodli se nakonec na nutnosti změn. Převzali např.

stanovisko , že se pravicové síly u nás aktivizují aje třeba proti nim bojovat. Ve snaze zabránit

konfliktu se českos lovenská delegace posléze omezila na defenzivní přitakávání sovětské

kritice a na sliby změnit politickou situaci u nás."

Změna politického kurzu a rozpory v názorech funkcion á ř ů strany se projevily i na

následujícím zasedání předsednictva ÚV a na červnových členských sch ů zích základních

organizací KSČ, které volily své kandidáty na okresní konference. O určité politické pasivitě

svědčí nízká účast na těchto shromážděních . Významným faktem však bylo, že se na rozdíl od

března podařilo zvolit většinou zcela nové delegáty především z mladégenerace.l''

12 KAPLAN. Strana 26 a 30.
13 KURAL. Strana 83.
14 PAUER, J. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí - plánování - provedení. Praha: Argo, 2004.
Strana 55.
15 KURAL. Strana 111.

9



2.1.3 . Manifest Dva tisíce slov

Hlavním bodem společenské konsolidace mě l být podle rezoluce květnového ÚV KSČ

stále Akční program a jeho plnění v praxi. Krátce po schůzi vláda oznámila urychlenou

přípravu osnov 13 z á kon ů (rehabi litační, tiskový, o cestovních dokladech, federaci atd.). Na

konci če rvna byla přij ata novela tiskového zákona, která rušila cenzuru (viz pododdíl 2.1.5.1).

Konkrétní legislativní podobu získala zároveň otázka česko-slovenských vztahů. Na počátku

června ji ž začínají pracovat výbor pro přípravu nového státoprávního uspořádání republiky

vedený O l dřichem Černíkem a vládní komise pro řešení odborných otázek federalizace v čele

s Gustávem Husákem.16

Zesilující tlak zvnějšku a pomalé rozvíjení reforem však vyvolávaly obavy zejména

v intelektuálních kruzích. Skupina č l enů Československé akademie věd se proto obrátila na

spisovate le Ludvíka Vaculíka s tím, aby zkoncipoval dokument, který by podporoval reformní

hnutí a započatý proces společenských reforem a k němuž by se posléze přihlásily další

významné osobnosti. Manifest Dva tisíce slov, které patii dělnlkům, zem ědělc ům, úiednlkům,

v ědc ů m, um ělc ům a všem (Dva tisíce slov) vyšel 27. června 1968 v Literárních list ech

a otiskly ho také deníky Mladáfro nta , Práce a Zemědělské noviny. Výzva byla sice podporou

Dubčekova křídla v KSČ, zároveň však otevřeně kritizovala tehdejší politickou situaci.

Vaculík se obracel do minulosti, kdy "komunistická strana, která měla po válce velkou

dů v ěru lidí, postupně ji vym ě ň ovala za úřady , až je dostala všechny a nic jiného už neměla" .

Změn i la se poté v mocenskou organizaci, v níž našli uplatnění především "vládychtiví sobci,

vypočítaví zbabělci a lidi se špatným svědom ím". Neexistovala navíc jakákoli kritika

fungování státu, jehož aparát určoval vše jednotlivým krajům a obcím z centra, a lidé ztratili

o politiku a veřej né věc i zcela zájem. Vaculík v manifestu také nabádal k dokončení reforem,

a to za přispění vlastní iniciativy každého jednotlivce. Požadoval rovněž odchod lidí, kteří

zneužili své pravomoci. Přimět je k tomu měla např. veřej ná kritika, rezoluce, demonstrace č i

. k 17stav y...

Manifest bezpochyby j eště více zdramatizoval politickou situaci v republice. Členové

strany neměli na Dva tisíce slov jednotný názor, avšak odpůrci reforem jej považovali za

výzvu ke kontrarevoluci. Podobně reagovali také sovětští politici, kteří později českým

představitelům vyčítali , že proti manifestu a jeho příznivcům nevystoupili razantněj i .

16 Tamtéž, strana 11 9.
17 Dva tisíce slov, které patř í děln íkům, zemědě lcům , ú ředníkům , vědcům, um ěl cům a všem. Literární listy,
27. června, s. 1 a 3.
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Předsednictvo ÚV KSČ odsoudilo provolání jako útok proti samotné straně a státu a jako

vážné nebezpečí do budoucna.

Většina krajských orgánů v Čechách neodmítala "filozofii" manifestu Dva tisíce slov,

avšak neztoto ž ňovala se s prostředky k nápravě situace, jakými byly bojkoty, stávky atd. (viz

pododdíl 2.3.3.lV.). Na konci června probíhalo také mnoho diskusí na okresních

konferencích. Je však pravda, že velká část delegátů se k dokumentu raději nevyjadřovala.

Zcela jiná situace panovala na Slovensku, kde politici i veřej nost s výzvou nesouhlasili.19

2.1.4. Vyhrocená mezinárodní situace

Na konci června vyvolalo také velkou vlnu zájmu obyvatel vojenské cvičení států

Varšavské smlouvy na území ČSSR, které mělo název Šumava. Tyto vojenské manévry

nebyly původně vůbec v plánu zástupců Varšavské smlouvy, avšak československá strana

s nimi pod nátlakem musela souhlasit. Představitelé "pětky" tak chtěli zastrašit zastánce

reforem, zabrzdit jejich možný nástup k moci, a tím si vybudovat prostor pro případný

vojenský zásah. Neustále oddalovaný odchod vojsk se však setkal u obyvatel ČSSR

s nervozitou, která se později proměnila v nechuť.

Pod vlivem politických událostí v ČSSR (především manifestu Dva tisíce slov) se

2. července sešlo sovětské politbyro. Z Prahy byl povolán velvyslanec Červoněnko, který

označil výzvu za novou etapu v likvidaci KSČ a kritizoval Dubčeka a Č ern íka, kteří podle

něho nepřipravili žádnou koncepci boje s pravicí. Mnoho účastníků zasedání přitom

souhlasilo s tím, že je vojenský zásah proti ČSSR nezbytný. Brežněv konzultoval celou situaci

s Kadárem a 4. července byl zaslán předsednictvu ÚV KSČ dopis, který oficiálně formuloval

sovětskou kritiku namířenou proti politické situaci v ČSSR. Ostatní země Varšavské pětky

zaslaly obdobné dopisy v následujících dnech." Všeclmy shodně uváděly obavy z ohrožení

socialismu u nás a neschopnost politických představitelů vypořádat se s pravicovými silami.

Zárove ň tyto dopisy vyzývaly ke společnému setkání.

Schůzka se měla konat již 7. července, později Brežněv změnil datum na

10. - ll. července. Výše zmíněné dopisy a samotné přípravy schůzky naznačovaly, že jde

fakticky o soud nad Československem , což si uvědomovali také českoslovenští politici.i"

18 KAPLAN. Strana 46.
19 PAUER. Strana 97-99.
20 KAPLAN. Strana 56-57.
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Představitel é ÚV KSČ se ztotožnili s názorem Alexandera Dubčeka, aby společné schůzce

předcházel a dvoustranná jednání s jednotlivými komunistickými stranami. To však Moskva

j ednoznačně odmítla a 14. a 15. července proběhla jednání ve Varšavě bez zástupců ČSSR.

Dubček v noci předtím zaslal Brežněvov i depeši, aby nebyly vůči ČSSR podnikány žádné

kroky, které by j eště více zhoršily situaci.

Ve varšavském dopise adresovaném vedení KSČ však zaznělo vážné varování

a hrozba, včetně kritiky vedení strany a výzvy k politické akci. Uskutečněn í těchto pokynů de

facto znamenalo zastavení reforem a politický obrat zpět. Předsednictvo ÚV KSČ ve

své odpovědi na dopis reagovalo na neoprávněné výtky a odmítlo "pomoc" socialistické

"pě tky" . Výhružky zemí Varšavské smlouvy nezpů sobily rozdělení a izolaci strany, ale

naopak sjednotily občany ČSSR, kteří je považovali za vměšování do vni třních záležitostí

státu.

Stále se však jednalo o společném setkání KSČ a KSSS, které nakonec proběhlo

29. července v Čierné nad Tisou (na hranicích se Sovětským svazem). Není bez zajímavosti,

že týden předtím se uskutečnilo velké vojenské cvičení na západě SSSR, které se později

rozší řil o i na území NDR a Polska.

Sovětští představitelé chtěli pomocí této schůzky docílit obratu v politické linii KSČ,

což však větš ina československých zástupců neměla v úmyslu. Klíčovým bodem se stal

varšavský dopis (jako výchozí pozice v hodnocení vývoje v ČSSR). Druhý den večer

dokonce nastala krize a hrozilo ukončení jednání, když první tajemník KS Ukrajiny O. 1.

Šelest s použitím vylhaných argumentů napadl vedení KSČ. Rozhovory se obnovily až po

sovětské om luvě a následné diskusi delegátů. Zásadní bylo především jednání Dubčeka

s Brežněvem , který chtěl docílit odstranění některých "nešvarů" zmiňovaných ve varšavském

dopise. Zároveň bylo patrné, že pokud by v budoucnu nastal rozkol se sovětskou stranou, byla

by hrozba vojenského zásahu proti ČSSR reálným řešením situace. Přestože nepodepsaly

delegace v Čierné žádnou oficiální dohodu, byly informace o následujících krocích KSČ

v, , , 21
povazovany za zavazne.

V závěru jednání zároveň českos lovenští představitelé souhlasili s provedením

některých opatření, která požadovali sovětští komunisté. Jednalo se o ovládnutí médií

a zavedení cenzury, okamžité zastavení činnosti KAN i K231 a přípravného výboru pro

založení Čs. sociální demokracie či některé personální změny ve vedoucích funkcích.

Z jednání v Čierné vzešel také závazek k uspořádání společné schůzky "šestky" na území

21 KAPLAN. Strana 59-60.
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ČSSR. Došlo k ní 3. srpna v Bratis lavě a jejím jediným programovým bodem bylo schválení

Prohlášení, které bylo zcela v režii sovětské strany. Na protest československých představitelů

sice došlo k drobným formulačním úpravám, v závažných otázkách se však dokument

nezrn ěnil. v '

V Prohlášení se mj. o konstatovalo, že ochrana socialistických vymožeností je

společnou internacionální povinností všech socialistických zemí. Účastníc i též vyjádři l i

odhodlání prohlubovat další spolupráci na principech rovnoprávnosti, zachování suverenity,

národní nezávislosti a územní celistvosti.v'

Po návratu československé delegace z jednání v Čierné nad Tisou a z Bratislavy

následovala rozsáhlá diskuse o těchto schůzk ách, Na stranických schůzích i v médiích se

hovo řil o o v ítězstv í zdravého rozumu č i zdaři lém kompromisu. Optimisticky nal aděná

veřej nos t však pod vlivem zkreslených informací neprávem zapomínala na alternativu

možného vojenského zásahu socialistické "pětky,,?4

V pr ůb ěhu srpna j eště více vzrostla nespokojenost Moskvy se situací v ČSSR

a neplněním závěrů dohodnutých v Čierné . Proto bylo nakonec 18. srpna přij ato rozhodnutí

o intervenci a její termín stanoven na noc z 20. na 21. srpna. Navíc sílily obavy SSSR

z uskutečnění XIV. sjezdu KSČ. Napjatá politická situace se projednávala rovněž 20. srpna na

p ředsednictvu KSČ , když přibližně půl hodiny před půlnoc í obdrželi jeho účastníci první

zprávy o vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy na území ČSSR.

Jejich vojenskou intervencí tak skonči lo období Pražského Jara a započatých

společenských reforem (viz kapitola 3).

2.1.5. Vliv politických událostí na působení médií

Ještě než se budu podrobně věnovat vydávání a obsahu severočeského deníku Průboj

v období Pražského jara , ráda bych se zmínila o fungování čs . médií a dopadu, který na ně

spo l ečenské reformy měly .

Podobně jako v ostatních zemích sovětského bloku plnila také v Československu

média po roce 1948 důležitou mocenskou úlohu. Důsledn ě byl uplatňován sovětský model

řízení tisku jako kolektivního organizátora, agitátora a propagátora politiky komunistické

22 KURAL. Strana 138.
23 Totalita.cz [online], <http://www.totalita.cz/I968/1968_0602.php> [citováno dne 15.8. 2006].
24 KAPLAN. Strana 61.

13



strany. Média tak měl a funkci angažovaného zprostředkovate le pokynů z centra, který

vzdělává obyvatelstvo a vytváří veřej né mínění. Veškeré zveřej něné informace byly předem

projednány mocenskými orgány a byly tak ofic iálně prezentovány občanům za "schválené".25

Média měla díky podřízení se tomuto zp ůsobu komunikace vyvolávat masový souhlas

veřej nos t i s politikou strany. Stala se nástrojem k prosazování jej ích zájmů a sama se také

mocenským org á nům zodpovídala. K obyvate l ů m země se rovněž nesměly dostat nežádoucí

názory a zahraničn í informace, které by nebyly v souladu s ideologií strany.

Fungování tohoto totalitního modelu však narušily společenské změny, k nimž došlo

právě v období Pražského jara a které měly vliv na liberalizaci médií, jejich obsah i dopad na

veřej nÝživot.

2.1.5.1. Na cestě ke svobodným médiím

Jak bylo již zmíněno , zazněla na konci června roku 1967 na IV. sjezdu

československých sp isovate l ů z úst některých významných osobností (Ludvík Vaculík, Ivan

Klíma , Milan Kundera, Antonín 1. Liehm, Václav Havel, Pavel Kohout, Karel Kosík a další)

nesmlouvavá kritika režimu, jež přiměla komunistické funkcionáře k odchodu ze sálu. Vedení

KSČ zasáhlo proti nejradikálněj ším řečníkům a někteří museli dokonce odejít ze strany."

Pro politické vedení znamenalo vystoupení spisovatelů , kteří se vměšoval i do

významných "neliterárních" záležitostí, šok. Průb ěh sjezdu vyvolal také velký ohlas

u veřej nost i a zcela rozvrátil sebejistotu komunistického ú s tředí." Jedním z posledních

proj ev ů politické moci novotnovského vedení byl rovněž zmanipulovaný V. sjezd Svazu

českos l ovenských novin á řů konaný v říj nu 1967, na němž se vedení Svazu od

.nep řizp ůsobiv ých' ' novin á řů znovu distancovalo.

Postupně však začal sílit tlak rostoucího reformního hnutí na změnu společenského

ovzduší. Alexander Dubček, který nahradil ve vedení strany Antonína Novotného, byl

25 HOPPE, 1. Pražské j aro v médiích: Vyb ěr z dobové publicistiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,

2004. Strana 8-9.
26 Tamtéž, strana I 1.
27 Srov. např . JUNGMANN, M. Liter árky - můj osud. Brno: Atlantis, 1999. Strana 236 a 245. V poslednlm,
39. čís le Li/erárních novin, které vyšlo 20. září 1967, byla mj. uvedena následujlcí informace: "Za postup, který
je nes luč itelný s č len stv ím ve straně, vyloučil ÚV KSČ z řad strany I. Kllmu, A. J. Liehma a L. Vacullka. Pro
politické chyby, kterých se ve své č i nnost i dopustil, byl 1. Procházka ústředn ím výborem uvolněn . z funkce
kandidáta ÚV KSČ. Protože se Li/erární noviny přes trpělivé úsilí stranických orgánů vymkly z rukou UV SČSS
a staly se platformou opozičnlch politických stanovisek, doporuči l ÚV jejich p řevedení do sféry ministerstva
kultury a informací."
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zastáncem větší otevřenost i v ů č i médiím a ve řej nost i ." Otevřená kritická vystoupení v tisku

byla stále častěj ší a od druhé poloviny března se začalo politické dění ještě více vyostřovat.

V médiích se rozpoutala kampa ň za odstoupení A. Novotného a po jeho abdikaci spory

o následného prezidentského kandid áta."

Významnou systémovou změnou v následujícím období byla opatření týkající se

omezení a následného zrušení cenzury. Předsedni ctvo ÚV KSČ na začátku března 1968

vyjád ř i lo svů j nesouhlas s předběžnou cenzurou a převedlo veškeré cenzurní aktivity do

kompetence ministerstva kultury. Co se týče mediální legislativy, sliboval zrušení předběžné

cenzury Akčn í program KSČ , ale s možností "zakázat š íř i t určitou informaci" na základě

jasně definovaného tiskového zákona. S jeho schválením se však počítalo až na konci října

1968.30

Definitivní konec cenzury nastal v červnu I968, kdy vláda rozhodla, že zanikne

Ústředn í publikační správa. Dne 26. června byl přij at zákon č . 84/1 968 Sb., který měnil

stávající zákon Č . 8111 966 Sb. o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních

prostředcích . Klíčový byl zejména paragraf 17, který uváděl : " Cenzura je nepripustn á.

Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních org án ů proti svobodě slova

a obrazu a j ejich šii eni hromadnými informačními prostiedky. Tím neni dotčena pravomoc

prokurátora a soudu. " Následující paragraf tohoto zákona z á rove ň vymezoval odpovědnost

šé fredaktorů za to, že nebudou uve řej ňovat informace, jejichž obsah tvoří státní, hospodářské

nebo služební tajemství. Vláda pak měla šé fredaktorů m seznam těchto utajovaných

skutečností předat ."

28 Srov. DUBČEK. Strana 141-1 42. Dubček ve své monografii mj. uvád í: "Politický vývoj ve spo lečnost i se za
dva týdny od mého zvolení zrychlil i kvůli nedostatku konkrétních informaci o posledních třech zasedáních
výboru. Jak uvol ňov án í oficiálnfho tisku, tak i přenos vnitrostranických informací byly nedostatečné .. ."
Potlačení podrobných informací o odchodu Novotného z funkce sehrálo podle Dub čeka paradoxně pozitivnf
úlohu, neboť podnítilo zvědavost a diskuse stranických organizací. Další ironi í pak bylo, že detailní zprávy
o posledních zasedáních ÚV byly v lednu publikovány v médiích na Západě, včetně informace o nezd ařeném

~řevratu .

_9 Srov. HAVLíČEK. Strana 11 -12. V této době se podle Havlíčka proměnila role sdělovac ích prostředků ve
ve řejném ž i votě . Ty se "takřka přes noc staly nevfdaně svobodnou tribunou názorů . Pořady rozhlasu, televize
a č lánky v novinách pobuřovaly funkcionáře , kteřf byli osudově spjati s mocenským aparátem a poprvé pocítili
tlak veřejného mínění přímo na své kůž i. "

30 HOPPE. Strana 11-1 2.
31 Viz zákon Č. 84/1968 Sb.
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2.1.5.2. Mediální kampaně a reakce vedení KSČ

Charakteristickým rysem médií byly v tomto období některé skandály a kampaně, jež

se vzájemně prolínaly. Para le l ně s uvolněním cenzury se zača l a média zaj ímat o historii

strany, především pak o poúnorové politické procesy a rehabilitace osob, které byly neprávem

v padesátých letech odsouzeny. Opět byly také otevřeny okolnosti smrti Jana Masaryka (jeho

zavraždění). Velkou pozornost věnovala média na jaře a na počátku léta útěku generála Šejny

do zahraničí , diskuse vyvolala i tzv. obálková aféra č i strahovské události.

Právě již zm íněná aféra generála Šejny byla zjevným podnětem ke kritice parlamentu,

neboť kvůli liknavosti některých funkcionářů se Šejnovi podaři lo 25. února 1968 uprchnout

za hranice. Jeho útěk vyvolal značný rozruch na domácí politické scéně , ale i v zahraničí

a stal se posledním impulsem k odstoupení Antonína Novotného z funkce.32

Mnoho č lá nk ů č i televizních a rozhlasových pořadů se zabývalo č i nností Bezpečnosti

a Lidových milicí, mezi témata vyvolávající zájem veřej nosti patři la i přítomnost sovětského

vojska na území ČSSR (cvičen í Šumava). V tomto období byly také zahájeny debaty

o budoucím státoprávním uspořádání země a pluralitním politickém systému. Co se týče

přeměny KSČ v demokratickou stranu, zů stalo pouze u návrhů smetených postupně ze stolu.

Stej ně tak reforma politického systému byla spíše "kosmetická" než faktická.33

Vztah vedení KSČ k "svobodně pů sob íc ím" médiím byl rozporuplný. Alexander

Dubček společně s některými dalšími politiky zdůraz ňoval i význam svobody tisku

a vyj adřoval i vděčnos t médiím, která prosazovala principy "polednové politiky". Na

dubnovém plénu ÚV KSČ však zazněly z úst větš iny funkcioná ř ů k jejich působení

v ýhrady."

Obzvláště konzervativní funkcionáři KSČ se cítili novou informační politikou

Dubčeka a kritikou médií ohroženi. Otevření minulosti a celé řady bolestivých témat

vyvolávaly jejich nelibost a strach z možného potrestání. Dokládá to i odmítavé stanovisko

komunistického aparátu k manifestu Dva tisíce slov.

Snahy o kontrolu médií však byly na jaře 1968 motivovány také politickým nátlakem

Sovětského svazu a dalších členských států Varšavské pětky . Kritika tiskové svobody se pro

ně stala důležitým argumentem, kterým dokazovaly, že v ČSSR existují pravicové síly

32 CIGÁNEK, F. Postavení a role parlamentu v srpnových dnech 1968, IN: Prom ěny Pražského jara 1968 
1969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. Strana 125.
33 VONDROVÁ , J. - NAvRÁ TlL, J. Komunistická strana Československa: Konsolidace (kvéten - srpen 1968).
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. Strana 9.
34 HOPPE. Strana 15.
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připravující kontrnrevoluci." Napětí mezi československým i a sovětským i představiteli

nabíra lo vzestupnou tendenci, což se také podstatně projevilo v působení tisku, rozhlasu

i televize."

2.2. Struktura tisku v Seve ročeském kraji v 2. polovin ě 60. let

Ústředn ím tiskovým orgánem strany bylo Rudé právo (na Slovensku deník Pravda).

Názory a formulace publikované v tomto deníku měly pro stranické funkcionáře charakter

směrn ice. Navíc bylo Rudé právo če tbou velmi úzkého, avšak mocného okruhu č lenů

politbyra, tajemník ů ÚV KSČ atd.37

Kromě celostátních den íků vycházely v každém kraji rovněž regionální deníky KSČ

(viz P říloha Č . I), jej ichž vydavateli byly jednotlivé KNV a KV KSČ.38 V severních Čechách

byl krajským deníkem Pn/boj. Jeho statutu a postavení se věnuji v samostatném pododdílu

2.3.2.

V důsledku toho, že předsednictvo ÚV KSČ zrušilo rozhodnutí o restrikci závodního

a okresního tisku z roku 1966, vycházely ve všech okresech opět také okresní noviny.

Vydávaly je jednotlivé okresní výbory KSČ či okresní NV (nebo ve vzájemné spolupráci).

Stejně jako krajský tisk měly i okresní noviny informovat veřej nost o všech důležitých

otázkách a úkolech, které vyplývaly z usnesení stranických a státních orgá nů , avšak

s d ůrazem na charakteristiku daného okresu."

V rámci podnik ů (závodů) byly vydávány podnikové (závodní) noviny. Pravidla pro

jejich vydávání, poslání a úlohy opět určovaly závazné směrnice a usnesení stranických

orgá n ů. Tyto noviny měly navíc také zaměstnance informovat o všech úspěš ích č i problémech

J5 Tamtéž.
36 Srov. HAVLíČEK. Strana 11 2. V případě jednání v Čierné nad Tisou muse la média zastavit polemiku
s tiskem bratrských stran a spojenců a neuveřej ňovat žádné statě , komentáře, zprávya informace, které by mohly
nepřízni vě ovlivnit vzájemné přátelské vztahy. Zároveň nesměla tisknout žádné rezoluce na podporu
rředsed n ictva ÚV KSČ.
7 MLYNÁŘ, Z. Mráz piich ázi z Kremlu. Praha: Mladá fronta, 1990. Strana 63.

38 Pozn. V J ihočeském kraji v Českých Buděj ov icích Jihočeská pravda, v Západočeském kraji v Plzni Pravda,
ve Středočeském kraji v Praze Svoboda, v Severočeském kraj i v Ústí nad Labem Průboj, ve Východočeském
kraji v Hradci Králové Pochodeů, v Severomoravském kraji v Ostravě Nová svoboda a v Jihomoravském kraji
v Brně Rovnost. .
39 Srov. KAŠÍK, M. - HOLINA, V. Okresní noviny. Havl í čk ův Brod: Novinář, 1988. Strana 22. Funkci
okresních novin shrnovalo usnesení ÚV KSČ o poslání a úkolech místního tisku obsahující samostatnou část

o okresních novinách. "Okresní noviny jsou týdeníkem okresních výborů KSČ spolu s okresním národním
výborem. Jejich hlavním poslánímje soustavně informovat pracující celého okresu o všech důležitých otázkách
a konkrétních úkolech, které vyplývají pro okres z usnesení stranických a státních orgánů, organizátorskou
a výchovnou č i nnost í tyto úkoly plnit."
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v jejich podniku , objasňovat pn ciny nedostatečného plnění úkolů atd." Mnohdy však ve

skutečnost i pouze přeti skovaly různé referáty, směrnice či hlášení."

Předsednictvo SKV KSČ na svých zasedáních zauj ímalo pravidelně k místnímu tisku

vyjádření a hodnocení, jež se většinou vztahovala k uplynulému roku č i půl roku. Z á rove ň

jeho č l enové stanovovali obsahové a ekonomické plány a cíle týkající se následujícího

období. Na tyto schůze byl vždy kromě vedoucího ideologického oddělen í SKV KSČ přizván

také šéfredaktor Pn/boje, případně jeho zástupce (viz Příloha č . 2).

Usnesením předsednictva SKV KSČ k návrhu struktury a systému místního tisku ze

dne 2. března 1967 byl vytvořen nový model vydávání okresních, oborových a podnikových

novin. Vydávány mohly být pouze ty noviny a časopisy, které svými specifiky, rozsahem

a nákladem mě l y mezi čtenáři trvalé místo a především u nich byly předpoklady

k ekonomickému osamostatn ě ní." Zaregistrovány byly jen ty časopisy , které splňovaly

požadavky usnesení ÚV KSČ z prosince 1966 a tiskového zákona č . 81 /1966 a které i po

přehodnocení úrovně svého obsahu v předsednictvu SKV KSČ dokázaly svou opodstatněnost.

Počet novin a č asop i sů v severních Čechách tak byl od 1. dubna 1967 zredukován ze 42 na

15.
43

Mimo základní systém byly přitom ještě zaregistrovány některé další časopisy . Ty se

však musely obejít bez přídě lu papíru z centrálních zdroj ů a ostatních cenových a daňových

' h d 44vy o .

·10 JACZ, L. Malá encyklop édia žurnalistiky . Bratislava: Obzor, 1982. Strana 337. V roce 1957 vycházelo
v Čechách a na Moravě 307 těchto novin, roku 1978 to bylo v ČSR už jen 151 titu lů (z toho v Severočesk ém
kraji 17 t itul ů ) .

4 1 HOLlNA,V. Podnikové noviny . Hav l íčkův Brod: Novin á ř , 1983. Strana 29.
42 Je však nutné poznamenat, že Václav Svejkovský, vedoucí ideologického oddělen í KV KSČ, navrhl v dubnu
1968 (viz SOA Litoměřice - předsednictvo SKV KSČ, fond II3, karton 89, 50. schůze z 5. dubna 1968)
revokovat usnesení předsedn ictva z 2. března 1967 a 26. ledna 1968 ke S truktuře a systému místního tisku
v Severočeském kraji. Tehdejší analýzy totiž podle ideologického oddě len í vycházely pouze z ekonomických
kritérií, ja ko je např. výše nákladu a potřeba papíru. Kvůli stanovení minimálních nákladů z centra tak bylo ze
systému vyřazeno na 27 časo p isů . Zastaven byl veškerý tisk, který byl sice prospěšný, ale jeho náklad byl nižší
než stanovený limit. Ideologické oddělení ÚV proto požadovalo, aby otázka vydávání jednotlivých tiskovin byla
v kompetenci OV KSČ a závodních a podnikových orgánů strany, které nejlépe znaly situaci v jednotlivých
kraj ích a podnicích. Nová tisková opatření byla kritizována i v časop ise Novin ái (SMOLA, J. Budou opět

vycházet?, IN: Novinái, 1968, roč. 20, Č . 6, s. 210). Josef Smola v tomto č lánku např. konstatoval: "Zaniklo na
sta závodních časop i sů , statisíce pracujících neovlivnily jedno neuvážené rozhodnutí .shora' . Byli připraven i

o namnoze jediný komunikační zdroj informovanosti o problémech i událostech v podnic ích, který jim současně

poskytoval možnost vyj adřovat se k nim, kritizovat četné nedostatky, upozorňovat zavčas na hospodářské

škody.. ." Jako příklad uvedl zaniklý časop i s Hlas autobrzd, který byl ze závodu v Jablonci nad Nisou
distribuován do dalších osmi pobočných podniků .

43 SOA Litoměřice - předsednictvo SKV KSČ, fond II3, karton 88, 46. schůze z 26. ledna 1968, s. 2.
Pozn. Na zák l adě nového tiskového zákona bylo koncem roku 1967 zaregistrováno celkem 1160 časop isů (931
v českých a 229 ve slovenských krajích), z toho tisk registrovaný v krajích č i n i l celkem 355 časop)sů (276
v čes kýc h a 79 ve slovenských krajích), a to jak v základním, tak mimo základní rámec. Viz ROHAČ, B. 
VLČEK, R. Výsledky registrace periodického tisku podle nového tiskového zákona. IN: Novin ái, 1968, roč. 20,
Č. 3, s. 79.
44 SOA Li toměřice - předsednictvo SKV KSČ, fond II3 , karton 88, 46. schůze z 26. ledna 1968, strana 3-4.
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V následujících pododdílech s tručně nastíním přehled okresních a podnikových novin

a některých dalších periodik, která vycházela v druhé polovině šedesátých let (1 967 - 1968)

na severu Čech . Předsednictvo se tčmito tituly zabývalo sice pravidelně , avšak jejich

hodnocení tvořilo spíše okrajovou čás t. Proto se budu zabývat pouze strukturou tohoto tisku

a ponechám stranou např. obsah. V samostatné část i se pak výhradně zaměřím na krajský

deník Pn/boj (jeho stručnou historii, politické a ekonomické aspekty vydávání, obsah atd.)

2.2.1 . Okresní noviny

Okresní tisk byl zaměřen převážně na zpravodajství, jehož ú rove ň a dosah byly

omezovány tím, že noviny vycházely jednou týdně. V Severočeském kraji vycházelo celkem

9 okresních novin (viz Příloha č . 3, tabulka č . 2)45. V Hodnocení místního tisku pro rok 1967

předsednictvo SKV KSČ konstatovalo, že jejich společným nedostatkem jsou zejména

proporce aktuálních témat k ostatnímu obsahu novin, malá pozornost věnovaná stranickému

životu, problematice zemědělské výroby nebo např . otázkám mládeže. Rozdílná byla míra ve

stranické angažovanosti jednotlivých redakcí, kritičnost , kvalita a pestrost novinářských

ž á nr ů , grafická úroveň č i vztahy redakce s vydavatelem." Právě ve vztazích mezi vydavateli

a redakcemi okresních novin se často vyskytovaly nejasnosti zapříčiněné tím, že redakce byly

větš inou zač leněné pod organizační odbor ONV, ekonomicky spadaly pod fi nanční odbor

a adminis trativnč pod kulturní správu ONV, což vedlo k různým zmatků m.

Okresní noviny rozděloval zmíněný dokument předsednictva podle tří úrovní:

I) vyhovující: Vpied Liberec, Směr Teplice, Jiskra Děčín - vyznačovaly se snahou

o všestranné působení na čtenáře, stoupající kvalitou obsahu i grafiky,

angažovaností v politice strany, nevyhýbaly se choulostivým otázkám, pozornost

Jednalo se nap ř . o časopis města Varnsdorfu Hlas Severu, jehož vydavatelem byl Městský národní výbor, za
spoluúčasti závodII Elite, Velveta a TOS. Vzhledem k dobré úrovni a určité tradici byly mimo základní rámec
zaregistrovány i následující tituly: Kaktusy (Severočeská botanická zahrada Liberec), Kulturní měsíčník
(Kulturní správa ONV Louny), Kulturní kalendář (Kulturní správa ONV Most), Poledník LVT (KV Svazu čs.

novinářů) , Program (Dům kultury pracujících Ústí nad Labem) a Kulturní měsíčník (Spojený ZK ROK
v Roudnici).
45 Pozn. V roce 1968 OV KSČ v Ústí nad Labem doporuči l registraci časopisu Sever jako okresnlch novin Ústí
nad Labem, jejichž vydavatelem měl být od I . září 1968 ONV. Sever vycházel původně od 3. srpna 1960 v čele

s šéfredaktorem Zdeňkem Koškem a po ukončen í šesti ročníků bylo jeho vydávání v roce 1965 zastaveno. Poté
ho neúspěšně nahradila mutace Průboje, proto byly v uvo l ňuj ícím se polednovém obdobísnahy o jeho opětovné

vydávání. Téměř vytvořený redakčn í kolektiv však ke své práci nezasedl, neboť srpnová okupace a následný
vývoj spolu s cenzurními o patřením i zmař i ly všechny pů vodn í záměry.

Srov. Magistrát města Ústí nad Labem [online], <http://www.mag-ul.czJostatni/dej inyII945-95/ul-8-88.htm>
[citováno dne 15.6. 2006].
46 SOA Litoměřice - p ředsednictvo SKV KSČ, fond 1/3, karton 88,46. schůze z 26. ledna 1968, s. 6.
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věnovaly národním výborům, spo lečenským organizacím č i práci stranických

org án ů , snažily se o náročněj ší , rozborové, publicistické žánry, měly široké řady

dopisovatelli a spolupracovníkli;

2) prlllněrné: Noviny Jablonecka, Hlas Louny. Rozvoj Most - jejich celková úroveň

nevybočovala z prům ěru , převládala forma krátkých, aktuálních zpráv, méně

pozornosti věnovaly oblasti životního prostředí a rozvoji místního průmyslu ,

služeb a obchodu, nepsaly dostatečně o životě strany či ideologických otázkách

a málo v nich vystupovali rů zn í funkc ionáři, zastávaly "opatrný přís tup" ke

kritickým materi álům , grafická i jazyková stránka byla spíš prlullěrná ; 4 7

3) s kolísaiící Úrovní a kvalitou: N ástup Chomutov, Proud Litom ěrice, Nástup Česká

Lípa - měly spíše charakter zpravodaje než okresních novin, články byly podávány

ve stylu směrnic , materiály se stranickou a ekonomickou tematikou se zde

objevovaly ojed i ně le , kladem bylo zařazování zajímavostí a aktuálních zpráv,

škodila j im naopak malá kritičnost , neangažovanost a bezkonfliktnost ve všech

oblastech, neměly promyšlenou koncepci s jasným směrem .

2.2.2. Podnikové a oborové noviny

Co se týče podnikových a oborových nOVIl1, nebyly jej ich funkce a vymezení

v dokumentech předsednictva SKV KSČ přesně specifi kovány. Materiály volně zaměňovaly

pojmy závodní a podnikový nebo je používaly paralelně vedle sebe (aniž by vysvětl ily rozdíl).

V Hodnocení místního tisku v roce 1967 bylo pouze uvedeno, že úkoly oborových

a podnikových novin jsou obdobné jako u okresních novin, s tím rozdílem, že jejich

pů sobnost je vymezena oborem č i podnikem (viz Příloha č. 3, tabulka Č . 3a, 3b, 3C).48

Oborové a podnikové noviny byly přitom společně děleny do dvou skupin:

1) prtlměrné s progresivnější tendencí: Hornický sever (Most), Sklo a bižuterie

Jablonec, My z chemie Ústí nad Labem, Severočeský železničář ;

47 Více např. o Novinách Jablonecka ŽUCHA, R. Média v okrese Jablonec nad Nisou. Diplomová práce. Praha:
Fakulta soc. věd UK, 1995.
48 SOA Litoměři ce - p ředsednictvo SKV KSČ, fond 1/3, karton 88, 46. schůze z 26. ledna 1968, s. 12. Zpráva
o situaci v místním tisku projednávaná na konci června 1968 předsednictvem KSČ je již konkr étn ěj š í.

Konstatuje, že závodnl a podnikové noviny jsou zpravidla vydávány v týdenní per i o dicitě, podle potřeby

vydavatele č i kádrových a materiálních podmínek. Jakojediný vydavatel je obvykle doporučováno hospodářské

vedení daného podniku. Rozhodnuti, kde a za jakých podm ínek mají tyto noviny vycházet a kdo je jejich
vydavatelem, je p řitom ponecháno v kompetenci závodních a podnikových orgánů . Viz SOA Litoměři ce 
p ředsednictvo SKV KSČ, fond 1/3, karton 90, 5. schůze z 28. června 1968, s. 6.
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2) průměrné s kolísající Úrovní: Severočeský stavbai, Výstavba Záluží.

Slabinou všech oborových a podnikových novin podle předsednictva SKV KSČ bylo,

že se v nich vyskytovalo málo náročných publieistických žánrů a že měly více psát

o pracujících - jejich postojích, starostech a potřebách. Ideově nejslabší byly podle

předsednictva stránky věnované kultuře.

Zvláštní postavení měl v kraji kulturně-politický měsíčník SKNV Dialog. Časopis

vycházel v nákladu 5 tisíc výtisků a jeho specifickým zaměřením bylo sledování problematiky

životního prostředí a oblasti kultury v kraji. Velice často se také redakce zabývala otázkou

česko-německých vztah ů č i ekonomiky. Dialog byl v oblasti žánrů poměrně všestranný 

podněcoval k výměně názorů nebo polemice, objevovaly se v něm např . různé recenze,

komentáře , reportáže, fejetony, studie, ale i básně a povídky. V Dialogu publikovali

především severočeští autoři , často šlo o mladé, nadané osobnosti (viz pododdíl 4.4.1 .3.).

Podle rozboru místního tisku v roce 1967 se Úroveň větš i ny časopisů v kraji postupně

zlepšovala." 1 přes veskrze kladné hodnocení místního tisku však předsednictvo SKV KSČ

vyčítalo redakcím málo zpráv o činnosti stranických organizací č i důrazných politických

materiálů , které by ovliv ňovaly myšlení lidí. Redaktoři se měli více Účastnit stranické práce,

otevřeně vystupovat se svými názory a angažovat se. O tom, že především závodní

a podnikové noviny na severu Čech měly dobrou ú rove ň , se zm i ň ovala i další hodnotící

zpráva předsednictva z konce června 1968. V ní se konstatovalo, že nastává obrat od psaní

"o všem a od každého" (typické pro minulost) a naopak tyto noviny kladou důraz na

"serióznost, uváženost a odpov ědnosť'r'''

2.2.3. Krajská redakce Československé televize a Československého

státního rozhlasu

Ráda bych se také stručně zmínila o působení krajské redakce Českos lovenské televize

a Československého státního rozhlasu. Co se týče ČsT, proměnilo se od ledna roku 1968

49 Tamtéž, s. 17. Předsednictvo SKV KSČ tento fakt vysvětlovalo i na příkladu nízkého počtu zásahů Ústřední
publikační správy. V roce 1966 bylo pozastaveno celkem 28 materiálů , o rok později jich bylo pouze 20 (Dialog
- 4, Hornicky sever - 4, Směr Teplice - 4, Proud Litom ěiice - 3, Rozvoj Most - 2, Vpřed Liberec - 2, Severoéeský
stavbar - I). ÚPS však v této době již ukončovala svou č i nnost, a tudíž nemusí být toto srovnání relevantní.
50 SOA Litoměřice _předsednictvo SKV KSČ, fond 113 , karton 90, 5. schůze z 28. června 1968, s. 9. Pozn. Tato
zpráva rovněž uváděla, že vážným problémem, který m ů že mít dopad na rozvoj místního tisku, je situace
v polygrafickém průmyslu. Plynulé a dostatečné fondy paplru chtělo předsednictvo SKV KSČ řešit s centrálními
orgány.
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vysílání Televizních novin, a tím i obsah práce redakce na severu Čech . Vysílání různých

zaj ímavostí nahradily zejména aktuální reportáže věnované politickým, ekonomickým

a kulturním probl ém ům kraje. Od I. července 1968 se krajská redakce ČsT rovněž

připravovala na vysílání speciálních pořadů s regionální tematikou (nejprve tř i krát týdně,

později denně). Uvažovalo se i o vybudování vlastního samostatného televizního studia

v kraj i."

Důležit é postavení v mediální soustavě mě l také Československý státní rozhlas, jehož

studio sídlilo v Ústí nad Labem a bylo součástí regionálního vysílání.52 Kromě důrazu na

specifická témata kraje (pohran ičn í problematika, průmys l atd.) poskytoval také pravidelné

informace z průb ěhu stranických akcí a velký prostor v něm dostávali zejména krajš tí

funkci on á ři. Předsedni ctvo SKV KSČ se v četných rozborech a hodnoceních zabývalo

i vztahem ústeckého studia k Liberci, kde bylo po technické stránce vybudováno vlastní

studio, schopné samostatné č innost i. Státní i stranické orgány, včetně veřej nosti na Liberecku

přitom podporovaly myšlenku, aby se ústecká redakce zaměři la na západní průmyslovou část

kraje a v Liberci zača l o fungovat samostatné rozhlasové vysíl á nř."

2.3. Průboj - "sedmdesátiletý Severočech"

Pravděpodobně nejd ůle žit ěj š ím informačním zdrojem byl pro obyvatele na severu

Čech krajský deník Průboj, který byl zejména v 60. letech velmi oblíbený u veřej nost i .

Počátky jeho vydávání spadaj í již do 20. let 20. století. Průboj patřil mezi nejstarší dělnické

noviny v republice - začal vycházet od 2. července 1920 v Lounech, resp. vyvinul se

z taměj šího Lounského obzoru. Jeho první č ís lo vyšlo 13. listopadu 1909 a vydavatelem byl

výkonný výbor sociální demokracie, do jehož pů sobnosti spadaly okresy Slaný, Louny

a Kladno. Redakční č l ánek vysvětloval, proč byl zvolen právě tento název: .Průbojem nazvali

jsm e ten náš list proto, že budeme se probíjeti hospodářským a politickým životem

v republice. Lounský obzor náleží minulosti, naše budoucnost leží v tom, co si probojujeme.

Socialismus tvoří mysle proletariátu světa , hnutí socialistické je hnutím sv ětov ým.v"

51 Tamtéž, s. 10-ll. ,
52 Tamtéž, s. 11 -13. Podobně jako např. deník Průboj se také regionální redakce rozhlasu v Ustí nad Labem
přihlásila k obrodnému hnutí. V březnu 1968 bylo vydáno veřejné prohlášeni, kde pracovníci rozhlasu
ť:0dpořili zavedenl demokratických principů v republice.

3 Jinou variantou bylo zachovat jen studio v Ústí nad Labem, které by tematicky pokrývalo celý Severočeský

kraj .
54 Padesátiletý Průboj , IN: Novinái, 1970, roč . 22, Č . II , s. 350.
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Pod hl avičkou názvu Průboj se znakem vycházejícího slunce, srpem a kladivem bylo

j eště v závorce uvedeno Lounský obzor. Z árove ň zde byla napsána revoluční hesla Marxe

.Prol et á ři všech zemí, spojte se!" a Lenina "Kdo nepracuje, ať nejí a nevládne! ". Průboj byl

orgánem Českos lovenské sociálně demokratické strany dělnické pro župu Lounskou, která

sahala od Kladna až po Křivoklát a od Chomutova po Roudnici nad Labem. Její první

ustavuj ící sjezd se konal 5. a 6. prosince 1920 v Lounech (promluvili zde např. Antonín

Zápotocký č i Bohumír Šmeral) a potvrdil Pn/boj jako župní orgán marxisticky orientované

levice. Prvním šéfredaktorem Průboje byl František Chlouba a jeho vydavatelem František

Saj ler (viz Příloha č. 4).

Od roku 1921 se Průboj stal tiskovým orgánem KSČ. Do roku 1928 byl vydáván

v Lounech, pozděj i v Kladně . V letech 1930 - 1931 vycházel pod názvem Rudý průboj,

později (1936 - 1938) opět v Lounech jako Pr ůboj pracujícího lidu. List byl často zabavován

č i zastavován. Za zmínku rovněž stojí fakt, že v meziválečném období v něm publikovalo

mnoho známých osobností jako např. K. Konrád, K. Biebl č i F. Křížek. Podobně jako ostatní

komunistický tisk přestal Průboj vycházet v roce 1938. Jeho vydávání bylo opět obnoveno

15. května 1945, kdy se stal týdeníkem KSČ pro Louny, Postoloprty a okolí."

Od 1. ledna 1949 vycházel Pn/boj již v Ústí nad Labem jako krajský týdeník a od

1. července 1960 jako deník severočeského krajského výboru KSČ, sloučený s libereckými

krajskými novinami Cesta míru.

K významné změně došlo krátce po sametové revoluci, neboť od dubna roku 1990

nahradil Průboj Severočeský deník, který vydávalo vydavatelství Delta Praha. Jeho prvním

šéfredaktorem se stal bývalý redaktor Pr ůboje Jaroslav Haidler. Jak poznamenává Pokorný,

žádali čtenáři j eště dlouhou dobu na stáncích Průboj, i když už se noviny jmenovaly jinak. ř'

Protože stáli u zrodu Severočeského deníku redaktoři , kteří působili v Průboji právě

v 60. letech, je mu věnována pozornost v samostatné kapitole v závěru .

55 l ACZ. Strana 394.
56 POKORNÝ, J. vývoj a so u časnost tisku na území okresu Teplice. Diplomová práce. Praha: Fakulta sociálních
věd UK, 2000. Strana 45. Pokorný také uvádí, že v roce 1978 měl Pr ůboj náklad 88 tisíc výtisků, ale o dva roky
pozd ěji se snížil na 86 tisíc (sobotní vydáni vycházelo v nákladu 128 tisíc výt isků) . V roce 1985 měl deník
rozsah 8 stran, v sobotu se jejich počet zdvojnásoboval. Tím, že se na jeho stránkách objevovaly také
zahraničně-po li t ické zprávy, suploval částečně funkci ú středního deníku,
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2.3 .1. Prů boj v roce 1967

Obsahovou koncepcí Pn/boje a č inností redakce jsem se zača l a zám ě rn ě zabývat od

roku 1967. Právě tento rok zpětně hodnotilo předsedn i c tvo SKV KSČ na svém zasedání

v lednu 1968.
57

Ve zprávě byla navíc rovněž uvedena celá řada údajů týkajících se vydávání

deníku (počet stran, cena, náklad - viz dále) a také plán pro následující období.

Základním vodítkem pro práci redakce Pn/boje v roce 1967 bylo jednání sekretariátu

SKV KSČ , jež se konalo za účasti vedoucích oddě len í KV 5. prosince 1966. Z tohoto setkání

vyplynul požadavek, aby list lépe než dosud vysvětloval a 'pomáhal realizovat politiku

a usnesení KV. Sekretariát od redakce pro rok 1967 zejména vyžadoval, aby odstranila

obsahovou nevyváženost prostřednictvím lepšího využití příloh a pečlivěj ší prací

s redaktorskou základnou. Chtě l také, aby se prohloubila informovanost redaktorů (a tím

došlo k odstranění "subjektivních hodnocení některých témat"), aby se vyvarovali chyb

a nepřesností v redakční práci a kladli d ůraz na krajskou problernatiku.f

Ze z ápis ů ze zasedání předsednictva SKV KSČ59 je patrné, že chod redakce v roce

1967 ovlivnilo zvýšení rozsahu listu, kdy na začátku tohoto roku přibyly 4 stránky v týdnu

a jejich počet se tak zvýšil ze 32 na 36. Redakce také připravovala mutaci pro okres Ústí nad

Labem na každé úterý a pravidelně mutovala každý den na první straně zprávy pro okres

Liberec a Jablonec nad Nisou. Počet redaktorů se přitom nezměnil a v Pn/boji jich pracovalo

29. Do budoucna redakce žádala o dalšího redaktora, což však nebylo schváleno.6o

Zatímco v roce 1966 překračoval prům ě rný náklad 80 tisíc výtisků denně v prům ě ru za

celý rok, v roce 1967 klesl na 74 500 výtisků denně. Plánovaný odběr (75 tisíc výtisků

v pr ům ěru za celý rok) byl podle předběžných údaji'! splněn na 98 procent. Z okresů jej přitom

splnily pouze Ústí nad Labem a Teplice.61 V posledním čtvrt le tí roku 1967 proto redakce po

letech vypsala ve spolupráci s PNS a za pomoci krajské tiskové komise soutěž v náboru

Pn/boje.62

Příčinou poklesu nákladu Pn/boje přitom podle předsednictva SKV KSČ bylo již

zmíněné zvýšení ceny deníku ze 30 na 40 hal é řů. To potvrdil i průzkum, který redakce udělala

57 SOA Litoměřice - předsednictvo SKV KSČ, fond I13, karton 88, 46. schůze z 26. ledna 1968, Hodnocení
Průboj e .

58 Tamtéž, s. 1. V materiálu se rovněž konstatuje, že je zřej mé, že po celý rok 1967 se redakce tyto požadavky
snažila plnit.
59 Tamtéž.
60 Tamtéž, s. 9.
61 Pozn. Na počátku ledna roku 1968 dokonce klesl prům ěrný náklad Průboje na 71 800 výtisků.

62 Pozn. Přestože se přihlásilo 1288 nových odběratelů , odhlásilo se současně 813 starých předpl atitelů .
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u 500 č ten ář ů na Chomutovsku. Z něj vyplynulo, že hlavním důvodem odhlašování

p ředplatite l ů bylo právě zvýšení ceny listu, ale také menší rozsah oproti Rudému právu

a dalším ústředním den ík ům , které se prodávaly za stejnou cenu.63

V této souvislosti byla problematická také spolupráce s PNS. Jednalo se zejména

o nepravidelné doručování listu předpl atitelům , pozdní rozvoz novin do stánků a prodejen

a skutečnost , že pro PNS byl tisk pouze jednou položkou ze širokého sortimentu. Vliv na

prodej mělo také snížení podílu za prodané noviny v prodejnách podniku Potraviny. Snížilo se

totiž procentu podílu, který měli prodavači na denním tisku. Nepříznivý dopad mělo i zrušení

předplatitel ských slev pro hromadné odb ě rate le /"

Č lenové krajského předsednictva hodnotili hospodaření Průboje v roce 1967 kladně ,

a to navzdory tomu, že plánovaný zisk 2 722 000 Kčs deník nesplnilo 230 tisíc Kčs . Od roku

1968 byl pak Průboj hospodářsky začleněn do trustu Vydavatelství Rudého práva. Ideové

řízení i hospodaření listu však fakticky zůstaly v kompetenci krajského výboru strany."

Předsednictvo SKV KSČ se zabývalo především otázkou, jak v budoucnu získat zájem

č ten ářů a zastavit pokles nákladu Průboje. Možným řešením podle něj byla větš í orientace na

zpravodajství z jednot livých okresů a kladení většího důrazu na jejich specifickou

problematiku. V této souvislosti se zvažovala varianta mutací místo některých okresních

novin, podobně jak tomu bylo v okrese Ústí nad Labem. Toto řešení by přitom podle

předsednictva mohlo být pro některé okresy výhodné také ekonomicky . ř'

Další úvahou bylo vydávat pro okresy Liberec a Jablonec tzv. hl avičkový list Průboje,

který by však nesl jiný název, např. Cesta míru nebo Vpřed. Tento deník by byl sice orgánem

SKV KSČ , ale větš ina zpráv by byla orientovaná na zmíněné dva okresy. List by se tak stal

ústředním deníkem pro tuto oblast, což se Pniboji příliš nedaři lo."

Dobré zázemí pro vydávání Průboje vytvářela i tiskárna Severografie v Ústí nad

Labem, kde se deník tisknu!. Předsednictvo SKV KSČ si spolupráci s touto tiskárnou velice

pochvalovalo - oceňovalo zejména její vstřícný postoj při přípravě vydávání pondělníku.

63 Tamtéž.
64 Tamtéž, s. 10. Problémy s PNS přetrvávaly např. i v 70. letech. V diskusi na VI. sjezdu Československého
svazu novin á řů tehdejší šéfredaktor Pr ůboje J iří Škoda řek l: "V současné době jsou hlavním ukazatelem PNS
tržby. Kdyby to byly tržby na rozš i řován í tisku, bylo by to v po řádku . Zde jsou ovšem tržby za prodávánícigaret
apod... My nechceme PNS jen kritizovat. U nás v kraji je taková situace, že v červenc i nebo srpnu musely
orgány Bezpečnosti zajistit vedoucího krajské správy PNS, protože tam měl různé machinace a takové situace
j istě stojí za zamyšlenl.. ." Diskuse na VI. sjezdu ČSSN, IN: Novin ái, 1972, roč . 24, č . 6-7, s. 25-26.
65 Tamtéž, s. II .
66 Tamtéž, s. 12. Podle předběžného rozpočtu bylo každé č ís l o okresních novin i při zvýšené prodejn í ceně

dotováno částkou 0,20 Kčs a celkově č i n ily dotace okresním novinám v roce 1967 podle rozpočtu 1 100 000
Kčs .

67 Tamtéž, s. 13.
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Navíc měl a Severografie získat novou ofsetovou rotačku pro tisk Průboje, což by umožnilo

nejen kvalitněj ší a rychlejší tisk, ale i zveřej ňování barevných fotografií č i příloh . Počítalo se,

že nová rotačka umožní především mutaci větš ího počtu stránek v krátké době , a tedy bez

zdržení vydávání Průboje . Zvýšit by se tak mohl samotný rozsah Průboje , a to na 8 stran ve

všední dny a 12 stran v ned ěli /"

2.3.1.1. Obsahová koncepce v roce 1967

Co se týče samotného obsahu Průboje v roce 1967, využila podle SKV KSČ redakce

rozšířeného rozsahu listu o 4 strany týdně zejména k posílení politické publicistiky. Hlavní

událostí přitom bylo 50. výročí Velké říj nové socialistické revoluce. Další velkou akcí byla

anketa Rub a líc všedních dmi, kterou redakce vedla k problémům nevýrobní sféry v kraji ve

spolupráci s SKNV. Po tři měsíce vystupovali na stránkách Průboje funkcionáři SKNV, ONV

a dalších institucí a do redakce jako ohlas na tuto anketu došlo 650 dopi sů. Na životní

prostředí se Průboj zase soustředil v sérii článků pod názvem V čem žiješ? Velká pozornost

byla věnována rovněž kriminalitě (rubrika Černé vteiiny, řada soudniček) - v kraji tehdy

proběhlo zasedání SKNV k socialistické zákonnosti a beseda s pracovníky prokuratury, soudu

a SNB.

Z hodnotící zprávy projednávané předsednictvem SKV KSČ vyplývalo, že za ne příli š

kvalitní byly považovány materiály týkající se ekonomiky. Naproti tomu krajští funkcionáři

kladně hodnotili psaní o stranických otázkách. Osvědčil a se podle nich zejména dobrá

spolupráce s odděleními SKV KSČ a revizní komisí. V této souvislosti byla v Průboji nově

zavedena rubrika Krátce ze stranických organizaciř'

Předsednictvo SKV KSČ rovněž kritizovalo, že se Průboj nedokázal zaměři t na

mladou generaci a její problémy. Vadilo mu, že se list příliš orientoval na trávení volného

času a zábavu a naopak opomenul např . konfliktní situace, které vznikají ve škole, práci či

rodině. Kritizována byla především čtvrteční stránka určená pro mládež, jež "ztratila na své

popularit ě "." Zpráva předsednictva také konstatovala, že ačkoli vynikalo zpravodajství

aktuálností a pestrostí, stále se nedařilo zcela pokrýt okresy Louny, Česká Lípa a Děčín, kde

68 Tamtéž, s. 14. Zpráva rovněž uvádí, že "tento nový modem! stroj z NDR má být vůbec první svého druhu
v Českos l o vens ku" .
69 SOA Litoměřice _ předsednictvo SKV KSČ, fond I13 , karton 88, 46. schůze z 26. ledna 1968, Hodnocen!
Průboje , s. 1-4.
70 Tamtéž, s. 4-5.
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byla redakce odkázána na externí spolupracovníky. To se také odrazilo na poklesu nákladu

v těc hto místech. Zajímavost zpravodajství chtě la redakce Průboje zvyšovat prostřednictvím

reportáží - poč íta l o se s přij etím dvou reportérů pro celý kraj.

Dů l e ž i tou součást í krajských a okresních novin byly dopisy, s nimiž redakce soustavně

pracovaly. Práce s dopisy byla v té době poj ímána jako jeden z článků politického tvůrčího

procesu a jejich prost řednictv ím se mohli lidé vyjadřovat k obsahu listu č i prezentovat své

názory na aktuální dění.
7 1

Nejinak tomu bylo i v Průboji . V roce 1967 došlo např. do redakce

10 850 dopi sů , z toho bylo I 666 kritických. Někte ré dopisy byly zveřej ňovány dvakrát týdně

v rubrice věnované připomínkám a hodnocením zaslaným redakci, jednou až dvakrát měsíčně

vyšla v Průboji speciální stránka Čten áii - dopisy - život.72

P ředsednictvo SKV KSČ kladlo rovněž velký důraz na vzdělání novin á řů , kteří

pů sobili v severočeském regionu. Pořádaly se proto speciální školy č i kurzy pro žurnalisty.

V polovině prosince roku 1968 např. začala v Ústí nad Labem tříletá škola pro severočeské

novináře , kterou připravil KV SČN.73

2.3.2. Statut Průboje a jeho postavení v systému stranického tisku

Na konci června roku 1968 zveřej ni lo předsednictvo SKV KSČ Návrh statutu

Průboje l " Ten vycházel z Akčního programu KSČ a hned v prvním odstavci uváděl :

"V tisku je nutno umožnit odlišení oficiálních stanovisek státu, orgánů strany a publicistiky;

zejména stranický tisk má vyj adřovat vlastní život strany, vývoj i kritické střetávání různých

n á zor ů mezi komunisty apod. a nemů že být ztotožňován plně s oficiálními stanovisky státu."

Úkolem Pr ůboje jako stranického tisku bylo prosazovat a vysvětlovat generální linii

strany, a to zejména v oblasti politicko-ideové. Jako jediný deník v kraji měl urč i té specifické

71 KAšÍK , HOLINA. Strana 120.
72 SOA Li toměři ce - předsednictvo SKV KSČ, fond 1/3, karton 88, 46. schůze z 26. ledna 1968, Hodnocení
Průboj e , s. 5.
73 Ze severočeské organizace, IN: Novinái, 1968, roč . 20, Č. 1, s. 29. Srov. SOA Litoměřice - předsednictvo

SKV KSČ, fond 1/3, karton 88, 46. schůze z 26. ledna 1968, Hodnocení Průboj e , s. 8. Podle dostupných údaj ů

dokonč ili v roce 1967 studium na Vysoké škole politické redakto ř i Balach a Brychta. V roce 1968 pak plánovali
studium dokonč it i redakto ři Procházka a Zelenka. Další dva členové redakce (Rek a Král) měli do školy odejlt
na jeden rok, aby ukončili dálkové studium na Vysoké škole politické. Jaroslav Haidler vystudoval práva. Na
konci roku 1967 tak mělo vysokou školu vystudovanou celkem 10 redaktorů Průboje, tedy př ibližně třetina

redakce.
Srov. JISL, V. Kvalifikace. Ve světle ankety. IN: Novin ái, 1968, roč . 20, Č. 2, s. 35-37. V této anketě

35,8 % respondentů uvedlo, že má vysokoškolské vzdě lán i , 16,6 % mělo nedokončenou vysokou školu a 8,7 %
novinářů odpovědě lo , že vysokouškolu studuje.
74 SOA Litoměřice _předsednictvo SKVKSČ, fond 1/3 , karton 90, 5. schůze z 28. června 1968.
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postavení. Kromě základních otázek stranického působení , však musel dbát také např. na to,

aby v "maximální možné míře vyjadřoval zájmy všech obyvatel v kraji".

Mezi hlavní zásady práce redakce podle Statutu patři lo:

~ odtaj něn í a zpřís tupnění politiky a široké informování o politickém a ostatním

ž ivotě v kraji;

~ pravdivé odrážení skutečnosti , názorů lidí, seriózní informování, možnost

konfrontace různ ých stanovisek;

~ nešlo jen o vysvětlování a prosazování úkolů, ale Pn/boj zastával i funkci

zpětné vazby - měl dodržovat principy demokratické kontroly, zachycovat

kladné i záporné reakce;

~ nebyl deníkem jen pro komunisty, ale všechny pracující;

~ Pn/boj dával prostor názorové diskusi, ztotožňoval se s progresivními

tendencemi, jež se ve straně rozvíjely;

~ tok informací měl plynout oběma směry (výměna stranických informací,

přehledy o dopisech);

~ redaktoři byli zapojováni do politických akcí;

~ nejméně jednou za půl roku měly být organizovány společné besedy členů

PKY, sekretariátu, skupin KV, tajemníků apod.75

V samostatné části pak dokument charakterizoval postavení Pn/boje v rámci systému

stranického tisku. Pn/boj byl orgánem krajského výboru strany a za dodržování politické linie

odpovídal jeho šéfredaktor. Pro denní vytváření obsahu spolupracoval s užším vedením

redakce - zástupcem šéfredaktora, vedoucím sekretariátu a šéfreportérem. Hospodářské

otázky rozhodoval šéfredaktor ve spolupráci s administrátorem, který tvořil spojovací článek

k vydavatelskému podniku ÚV strany, říd ícímu hospodářskou činnost redakce.

Jako poradní orgán pro politické otázky fungovala redakční rada, která se měla scházet

alespo ň jednou za dva měsíce , hodnotit uplynulé období a projednávat úkoly s delší časovou

perspektivou. Členy širší redakční rady, stejně jako redaktory, schvalovalo plénum KV KSČ

(viz Příloha č. 5).

Spory související s publicistickou činností redakce měly být řešeny dvojím způsobem.

Pokud měly právní charakter (porušení tiskového zákona) a pokud nedošlo k dohodě mezi

75 Tamtéž.
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s těžovate lem a redakcí, rozhodoval přís lušný soud. V případě , že redakce neplnila základní

politickou linii KV nebo publikovala č lánky v rozporu s komunistickou ideologií strany,

rozhodoval o způsobu řešení na návrh p ředsednic tva krajský výbor strany.

Na stránkách Průboje dostávali v roce 1968 pravidelně prostor sami funkcionáři , kteří

se tak stávali spo lutvů rc i obsahu. Jednalo se zejména o rubriky Představujeme členy

pie dsednictva SKV KSČ a Pie dstavujeme taj emníky SKV KSČ, kde byla vždy otištěna fotka

jednoho č lena č i tajemníka, který zároveň odpovídal na danou otázku. Tajemník pro

ideologický úsek Jiří Lošťák se tak měl vyjádři t mj. k otázce: Jakou máš pie dstavu o tv áii

Průboje vzhledem tomu , že j e to stranicky lisl, ale zároveň jediny deník vycházející

v Severočeském kraji ? Ve své odpověd i pak s tručně shrnul výše uvedenou definici Průboje

jako stranického orgánu a jeho úkoly: "Protože Pn/boj je orgánem krajského výboru KSČ,

musí také on jako celá strana sloužit svobodnému, pokrokovému, socialistickému rozvoji

spol ečnosti , ukazovat cesty, reálné možnosti komunistické perspektivy, podněcovat aktivitu,

navozovat řešení nejzávažněj ších problémů . Jako celá strana, musí i Pn/boj spoluvytvářet

k nekornuni st ůrn takový vztah, aby v č innosti strany vi dě l i napříště záruku svých práv, svobod

a zájm ů. ,, 76

Zvl áště v uvo l ň uj fc í se atmosféře Pražského jara však začalo docházet mezi některými

krajskými funkcionáři a redaktory Pn/boje k názorovým rozdílům . V tomto deníku totiž

působil a celá řada novin á ř ů , kteří zastávali reformní demokratické myšlenky a snažili se je

dávat ve svých č láncích otevřeně najevo, což často naráželo na odpor konzervativních členů

předsednictva (viz pododdíl2.3.3.I.) .

Šéfredaktorem Pn/boje byl od roku 1964 Egon Fries (viz Příloha č . 6). Právě on se

podle svědectví řady pam ětníků zasloužilo to, jakou "tvář" měl Průboj v tomto období. Dával

svým kol eg ům v otázce psaní zcela volnou ruku a především díky němu již po odstoupení

Antonína Novotného z funkce v lednu roku 1968 psali redaktoři prakticky bez jakékoli

cenzury. Přestože mělo proreformní křídlo v čele se šéfredaktorem v redakci převahu, bylo

zřejmé , že Fries byl jako č len KV a vedoucí představitel novin ve složitém postavení. Mezi

funkcionáři , kteří tak otevřeně jako on neprosazovali obrodné myšlenky, totiž musel názory

a postoje "svých novin" často vysvětlovat a obhajovat. "

Na besedě předsednictva SKV KSČ s redakcí Průboj e v červnu 1968 Fries např.

konstatoval, že "bez podpory veřejného mínění není možné, aby progresivní proud nabyl

vrchu", nebo že problémy ,j e třeba řešit hned, neschovávat je, až kdy se to bude hodit".

76 Redakce. Vyjad řovat zájmy obyvatel kraje. Průboj, 26.5 . 1968, roč. 20, Č . 144, s. I.
77 osobní výpověd' Jaroslava Haidlera
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Odsuzoval politikaření a preferoval otevřené jednání. Redaktoři Pn/boje při zmíněné besedě

rovněž kritizovali funkcionáře strany, především jej ich konzervativnost.f

2.3.3. Obsah deníku ve světle společenských reforem

Následující strany přibli žují obsah Pn/boje od dubna do druhé poloviny srpna 1968,

zejména jeho postoj ke klíčovým společenským otázkám. Tuto dílč í sondu do obsahu deníku

jsem do své diplomové práce zařadila záměrně , neboť se ukázala při srovnání s následným

obdobím normalizace jako velice důležitá - v důsledku společenských změn (především

politické situace) se proměnilo jak personální obsazení redakce Pn/boje, tak jeho koncepce

a obsah. Navíc bez přiblížení období Pražského jara by nebylo možné pochopit kontext

fungování Pn/boje v týdnu následujícím bezprostředně po vstupu vojsk zemí Varšavské pětky

na území ČSSR, kdy Pn/boj vycházel jen díky mimořádnému úsilí redaktorů a stal se jejich

otevřenou tribunou.

Co se týče postupu práce, snažila jsem se procházet chronologicky jednotlivá č ísla

a všímala si jevů , kterým byl na stránkách Pn/boje dán nej větší prostor. Zároveň jsem

podrobně nerozebírala některé kauzy, o kterých v této době informovala větš ina médií v celé

republice (smrt Jana Masaryka, aféra týkající se generála Šejny apod.). Velký důraz j sem

přitom kladla na publicistiku - politické komentáře a glosy (rubrika Ke dni), jejichž autory

byli nejvýraznější členové redakce a které vytvářely osobitý profil tohoto deníku. Bez

nadsázky lze konstatovat, že právě proměny na politické scéně patřily v této době společně

s krajskou stranickou problematikou mezi nejsledovaněj ší témata.

Obsah Pn/boje v období od dubna až do srpna 1968 jsem rozčlenila chronologicky

(zároveň s přihlédnutím k zachování určitých tematických celků) do několika bodů.

2.3.3.1. Stranické konference (duben - květen)

Duben a květen 1968 byly obdobím, kdy se konaly výroční členské schůze KSČ

v závodech a probíhaly také okresní a krajské konference strany. Na většině zasedání se již

plně projevily obrodné tendence Pražského jara, což se odrazilo i v postojích redaktorů

Průboje (v jejich jednotlivých článcích).

78 SOA Litoměřice _předsednictvo SKVKSČ, fond \13 , karton 90, mimořádná schůze ze 7. če rvna \968.
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Často byl zmi ň ová n Alexander Dubček a citovány jeho výroky týkající se stranického

života. Došlo zejména v posunu vnímání toho, že strana již neměla být "ideologickým

vyk l adačem pravidel", ale "příte l em" .79 Důležitým dokumentem, který zaručova l zahájení

spo l ečenských reforem a jejich pokračování v budoucnu, byl Akční program. P řestože

program sám řešil spíše nejobecnější vztahy a tendence, redaktoři Průboje se k němu často

vraceli a odkazovali na jednotl ivé pasáže."

Redaktoři se v tomto období podrobně zaměři li na stranické schůze na různých

úrovních a detailně popisovali atmosféru, jež na nich panovala. Zejména oce ňova li , že na

adresu strany byly vznášeny nejrůzn ěj š í kritické připomínky a po letech mlčení se otevřeně

hovo řil o o problémech č i nedostatcích ve stranické práci. Za "odstrašující případ" přitom bylo

označeno období před lednem, kdy č lenové na schůz ích pouze mlčeli a přijíma li rozhodnutí

I ,,8 1 V I d k"s rora . sou a u s A čním programem zazníval rovněž požadavek, aby do strany

vstupovali mladí progresivní lidé a mohli tak spolurozhodovat o všech jejích problémech

a veřej ných záležitostech v zastupitelských orgánech.V

Je však t řeba upozornit i na názorové střety , k nimž docházelo mezi redakcí Průboje

a stranickými funkcionáři a které se projevovaly často na nejrůzněj ších zasedáních.

V souvislosti s konáním krajské konference otiskl např. Průboj diskusní příspěvek

šéfredaktora Egona Friese.83 Přiznal v něm , že i Průboj nese spoluzodpovědnost za minulé

chyby strany a vítal možnost informovat °věcech , které byly dříve přísně střeženy cenzurou

(státní, stranickou i vn i třní samocenzurou každého autora). Tvrdil také, že na kritické

s tře táván í n á zorů v novinách si stále někteří funkcionáři nemohou zvyknout a že tisk by měl

p ředstavovat velkou diskusní tribunu.

Někteří funkcionáři si mysleli, že Průboj ve své kritice "přestře l uj e", avšak Fries na

svýc h postojích (a názorech redaktorů) trval a nehodlal na nich nic měnit. To se týkalo

i poměrně ožehavých otázek, např . Státní bezpečnosti . Fries přitom požadoval dodržování

demokra tických principů a zaštiťoval své názory Akčním programem. Vyjadřoval nutnost

79 BRYCHTA, R. Strana - přítel. Pn/boj, 3. 4. 1968, roč. 20, č. 93, s. I. V projevu na zasedáníÚV KSČ Dubček
pronesl: "Strana byla až dosud označována za vedoucí sílu, stráže čistoty ideologie, předvoj , záštitu atd. atd.
Lidská pojmenování se něj ak vytratila z oficiální svatozáře . Strana jako příte l , to zní úplně jinak. Protože příte li

se svěřujeme, věříme, že nám dobře poradí, že nás nezklame... "
80 Srov. BRYCHTA, R. Není to všelék. Pr ůboj, I I. 4.1968 , roč. 20, č . 101 , s. I.
8 1 SEDLECKÝ, K. N áš vztah ke kritice. Pn/boj , 14. 4.1968, roč . 20, č . 104, s. 2. "Myslrm, že větši na komunistů

oprávněné kritické hlasy vitá, bez ohledu na to, jak sama tuto situaci prožívá... Vážnou skutečnost! však je , že
mnohé stranické orgány a organizace nová situace zaskoč ila nepřipravené . V kritice vůči straně se jen těžko

orientují.. . Odstrašuj ícím by pro nás mělo být období před lednem, kdy se na schůzích mlčelo a věci se říkaly po
straně ."

82 TAUEROVA, M. Víc důvěry k mladým. Pn/boj, 12. 4. 1968, roč. 20, Č. 102, s. I.
83 FRIES, E. Jednání krajské konference KSČ. Pn/boj, 21.4. 1968, roč. 20, č . 110, s. 4.
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bojovat za jeho myšlenky (boj za nové, ale také proti starému v rámci obrodného procesu).

Také samotná redakce Pn/boje přednesl a na konferenci své stanovisko, jež zveřej ni la

na stránkách deníku. Redaktoři stejně jako Fries přiznali svou zodpovědnost za minulé

chyby, zároveň se však bráni li nařčení (které konference podporovala souhlasným

potleskem), že Pn/boj přestává být stranickým tiskem. Odvolávali se k Akčnímu programu,

zejména k pasáži, v níž je zmíněno následující: "V tiskuje nutno umožnit odlišení oficiálních

stanovisek státu, org ánů strany a publicity; zejména stranický tisk má vyjadřovat vlastní život

strany, vývoj i kritické střetávání rů zn ý ch n á zorů mezi komunisty apod. a nernů že být

ztotožňová n plně s ofic iálními stanovisky státu." Nov i náři se plně postavil i za názory

šéfredaktora Friese a jeho odvolání z kandidátky SKV KSČ považovali za projev ned ů v ěry

celé redakci."

Atmosféru na konferenci popsali ve svém článku i redaktoři Brychta a Bursík. Podle

nich nepřipouštěla většina ú častn íků v oblasti tisku žádnou diskusi, což jim připomínalo časy

před lednovým plénem .f

Z dalšího vývoje je však patrné, že ne vždy a ne všemi č leny SKV KSČ byl Pn/boj tak

ostře kritizován. Dokládá to např . rozhovor s Ladislavem Kreperátem, vedoucím tajemníkem

SKV KSČ, po krajské konferenci. Z něj vyplývalo, že obrodný proces ve straně a spo lečnost i

podporuje rovněž severočeské předsednictvo , a Kreperát se v něm také nepřímo Pn/boje

zastal.86

Na stránkách Pn/boje zareagoval na jeho kritiku i další č len předsednictva Zdeněk

Raiman. Při zamyšlení nad proběhlou konferencí napsal, že nelze zpochybnit, že tento deník

se plně od ledna (a dříve než Rudé právo) angažoval v"progresivním vývoj i" a jeho úrove ň

proti dřívěj šku podstatně stoupla. Podle jeho názoru nebylo tajemstvím, že šéfredaktor Fries

byl nakonec novým SKV KSČ zvolen do sekretariátu, čímž se nové vedení distancovalo od

předchozí kritiky deníku."

84 Prohlášení redakce. Pr ůboj, 22.4. 1968, roč. 20, č , I I I, s. 1.
85 BRYCHTA, R. - BURSíK, J. Ke kritice Průboje na krajské konferenci. Průboj, 25. 4. 1968, roč . 20, č, 114,
s. 2. "Vytvořila se j istá psychóza, kdy jakákoli kritická zmínka o tisku nejen stranickém vzbuzovala davový
souhlas, kdežto opačné názory, které oce ňovaly úlohu tisku v demokratickém procesu, byly provázeny
mrazivým mlčením i projevy nesouhlasu... Dívat se na stranický tisk stranicky, stranicky ho hodnotit, to nejde,
když věcnost nahradí emoce, jejichž podtextem je právě onen starý názor na stranické noviny jako na
Eodřízeného vykonavatele a služebníka stranického orgánu."

6 BRYCHTA, R. _ SEDLECKÝ, K. Po krajské konferenci. Rozhovor s vedoucím tajemníkem SKV KSČ

Ladislavem Kreperátem. Pr ůboj, I. 5. 1968, roč. 20, č . 120, s. 2. ".. .soudruhům někdy chybí, že věc i nejsou
dovedeny do konce... V žádném případě bych to nechtěl spojovat s tím, že je málo nebo moc otevřeného psaní,
že je málo nebo moc kritického psaní. Tuto otevřenost musíme zachovat, musíme ji dále rozvíjet."
87 RAIMAN, Z. Zamyšlení nad krajskou konferencí KSČ. Pr ůboj, 3. 5. 1968, roč . 20, č . 122, s. 3. K úloze tisku
Raiman v témže článku prohlásil: "Musíme si uvědomit a zvyknout si, že právě tisk může být jedním z nástroj ů
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Nebývalý zájem o politiku v kraji však pokračoval i po krajské konferenci. V článcích

zaznívaly opět tytéž požadavky: aby z ÚV odešli lidé, kteří ztratili dů v ěru , a došlo k rozvíjení

myšlenek Akčn ího programu. Na stránkách Průboje se objevila téměř každý den poznámka

k tehdejší situaci ve s traně a obrodnému procesu." Mnoho redaktorů , ale i stranických

funkcion á řů kritizovalo své starší kolegy-komunisty za jejich konzervativní postoje a lpění na

funkcích. Tajemník OV KSČ v Litoměřicích Mlch o těchto lidech v Průboji např . napsal, že

se na polednový vývoj dívají stále očima minulých let, kdy strana mohla prakticky všechno,

vládla z pozice moci a síly a s triktně prosazovala svou vůl i . Podle jeho názoru už však tato

doba definitivně porninula . ř"

Pn/boj v této souvislosti rovněž zveřej n i l požadavky a názory některých závodů,

Výzkumný ústav anorganické chemie a Spolek pro chemickou a hutní výrobu např . zaslaly

vrcholným orgánům KSČ dopisy (resp. telegram), v nichž požadovaly, aby ze svých funkcí

odešli ti soudruzi, kteří pů sobil i v dřívěj ším vedení strany, případně ústředních a krajských

výborech, a kteří se v minulých letech zdiskreditovali a nyní straně škodí."

2.3.3.11. Rehabilitace a činnost StB (duben - květen)

Mezi témata, kterými se Pn/boj pravidelně v první polovině roku 1968 zabýval, patřil a

otázka rehabilitací a bezpečnosti , respektive č innosti StB (série článků Co se děje za dveřmi

Bezpečnosti) , za což ho někteří členové SKV KSČ čas to kritizovali (viz příspěvek Friese na

krajské konferenci). Touto problematikou se zabýval především redaktor Jaroslav Haidler,

který ve svých článcích upozorňoval na nezákonné brutální praktiky StB. Snažil se dostat do

jejích řad a rovnou od zdroje psát o špioná ži." Později Haidler musel odejít z redakce, začal

pracovat v J ednotě a byl zbaven č lenství ve straně (viz pododdíl 4.2.4.). Důvodem bylo, že

"přeše l do organizace, sestavené z bývalých obchodníků , a že tedy nebyl zaručen jeho další

kontroly moci, seismografem spo lečenského dění a měř ít kem stupně demokratičnost i a svobod spo lečnosti , že
neníjen formovatelem veřej ného mínění, politickým agitátorem."
88 Čtenář i našli dokonce 13. 5. uvnitř listu celostránkovou anketu na téma: Co si myslíte o Akčním programu
a současné politické situaci? Anonymní anketní Ilstek měl i vyplnit a hodit do schránky, aniž by museli platit

p.0štovné.
9 MLCH, V. Uvěří? Pr ůboj, 18.5.1968, roč . 20, Č. 136, s. 1-2.

90 Odejděte! Nechceme zdiskreditované funkcionáře . Průboj, 30.5 . 1968, roč . 20, Č . 148, s. I.
91 V březnu roku 1957 nastoupil Haidler jako tlumočník sovětského poradce. Viz HAIDLER, 1.Aby se minulost
neopakovala. Pr ůboj, 10.4. 1968, roč. 20, Č. 100, s. 3. "Nej otřesněj i na mne působilo získávání agentů. Nejd říve

se zkoumalo, zda vyhlédnutý tip nern á nějaký ,škraloup'. Poslou~ilo k tomu i zj ištěn í , že ud~žuje milostný
poměr. " Č lo věk se musel zkompromitovat za každou cenu, třeba I tím, že se mu něco podstrčilo a pak se to
u něho našlo. Jakákoli obrana bylazbytečná , nikdo tomu č lo vě ku neuv ě řil . "
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kladný politický vývoj". V dopisech zaslaných redakci se rovněž někteří č tenáři svěři li

s vlastními zkušenostmi s StB. Shodně v nich např . popisovali udávání, bití, výslechy, vězení,

vynucené podpisy protokolů . ..92

Velký čtenářský ohlas vyvolal také článek Karla Sedleckého o motáku Jana Daduče,
jenž byl ve vězen í v Minkovicích a v motáku píše manželce o nelidských podmínkách, které

zde panují. Č lánek se zabýval také vyšetřován ím komise, jež byla kvů li tajnému dopisu

z vězen í zřízena a měla zmapovat situaci v tomto ústavu"

Jak již bylo zmíněno , mimořádnou pozornost věnoval deník procesům v 50. letech

a ustavení rehabi l itačních komisí. Podle předsedy Krajské kontrolní a revizní komise

Vladimíra Hermana se ukázalo, že mnohé žádosti o rehabilitaci byly oprávněné. Krajská

komise se tehdy podílela na še tření 45 případů. Z toho počtu se jednalo o 23 osob, které

žádaly o provedení stranické rehabilitace a vrácení členstv í KSČ , o devět odvolání proti

udělení stranických trestů - včetně vyloučení , o deset závažných stranických upozornění a tři

případy potvrzení zrušení č l ens tví."

2.3.3.111. Medializace životního prostředí (květen - srpen)

S oblastí severních Čech je otázka životního prostředí a jeho ochrany spjata již

několik desítek let. Severočeská média se jí zabývala v šedesátých letech kontinuálně . Hrála

přitom významnou roli, neboť byla právě tím, od koho se obyvatelé dozvídali většinu

d ů le žit ých informací o stavu životního prostředí a problémech, které s jeho poškozením

souvisely. Právě proto jsem se zaměřila i v období jara 1968 na materiály týkající se tohoto

tématu, které vyšly právě v Pn/boji . Zároveň jsem k nim připojil a j eště některá fakta

o životním prostředí a Severočeském kraji , která jsou potřebná k pochopení celkového

kontextu.

V úvodu je třeba zmínit, že oblast Severočeské hnědouhelné pánve byla

z ekonomického hlediska pro československou vládu strategickým územím. Zejména těžba

uhlí měla velký vliv na kvalitu života v kraji. Velice často však ekonomická prosperita

9~ Byli jsme jen č ís l a . Pn/boj , 4. 5. 1968, roč. 20, Č . 123, s. 3.
93 SEDLECKÝ, K. Moták z Minkovic. Pn/boj, 8. 5. 1968, roč. 20, Č . 127, s. I a 3. V motáku Daduč mj.
popisoval: "Jsme v malé místnosti, kde není žádné větrání , potmě, dusíme se, ani sirka zde nechce hořet pro
nedostatek vzduchu. Svou potřebu konáme do hrnce v té samé místnosti. Vodí nás na drastická cvičení. Cvičíme

do vysílení, a když cvičit ne rn ů ž erne, surově nás zbijí ,do modra'. Někteří odsouzení si ze zoufalství podřeza li

žíly na rukou, další si nasypal do očí inkoustovou tužku aje slepý. Udě lejte něco , nebo mě donutí, že se zabiju."
94 HERMAN, V. Jak to bude se stranickou rehabilitací. Pn/boj, 22. 5. 1968, roč . 20, Č. 140, s. 2.
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dostávala přednost před životním prostředím a vrcholné orgány neměly zájem se vážnou

situací zabývat.

Severočeský kraj byl v těchto letech považován za palivo-energetickou základnu

ČSSR a často byl také nazýván "kovárnou RVHP". Rozší řil a se i jiná hesla, která vystihovala

charakter tohoto regionu: "obětovaná země", "měsíčn í krajina" atd. Orientace na těžký

pr ůmysl a strojírenství však byla energeticky náročná . Postupně se zvyšoval nárůst povrchové

těžby hnědého uhlí a elektrárny se koncentrovaly co nej blíže zdrojům .

Výstižně celou situaci popsal Miroslav Vaněk z Ústavu pro soudobé dějiny , který

v esej i o ekologii konstatoval: "Po čtvrt století komunistického režimu bylo už jak

p ředstavitelům moci, tak nejširší veřej nosti zjevné, že velikášské plány tzv. prvních pětiletek,

s cílem ,dohnat a předehnal' západní kapitalistické státy jsou nereálné, ale od počátku 70. let

zača l i jednotlivci, týmy odborn ík ů a posléze stále širší skupiny československé populace

pociťovat , že v jednom ohledu se je paradoxně naplnit podařilo: v míře devastace životního

prostředt .r" Situace byla již natolik vážná, že ji komunistický režim musel začít brát na

vědom í.

Energetická koncepce byla v Severočeském kraji rozdělena do dvou etap. V první fázi

byla na začátku šedesátých let vybudována elektrárna Tušimice I CI 961 - 1964) a poté

následovaly elektrárny Prunéřov I a Ledvice. Je nutné podotknout, že aby se ušetřilo ,

budovaly se tyto elektrárny bez odsiřovacích zařízení. Následky na životním prostředím

a kvalitě života lidí v tomto kraji byly katastrofální. Povrchová těžba se všemi svými dů sledky

zp ů sobila , že zde byla např. ještě horší situace než v další pr ůmyslov é oblasti - Ostravsku.

V druhé polovině šedesátých let se již otevřeně hovořilo o tom, že těžba uhlí je pro

Severočeský kraj "zhoubou". Nastalo uvolnění v prezentaci n ázorů a objevily se první snahy

začít s životním prostředím v kraji něco dělat. Zároveň byla patrná tendence druhou etapu

v oblasti energetiky nerealizovat. Jako příklad mů že sloužit také fakt, že pod tlakem veřej ného

mínění nebyla již vybudovaná elektrárna Všestudy v blízkosti Mostu nikdy spušt ěna."

Významnou úlohu sehrál i tisk, který upozorňoval na důsledky těžby a vytvářel tlak na

příslušné funkcionáře strany.

V souvislosti s druhou etapou výstavby elektráren přijaly územní orgány jasné

stanovisk o: nepřipustit jejich výstavbu v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve bez odsíření

a bez dalších účinných opatření na snížení objemu již existujících emisí. Poprvé byly

95 VANĚK, M. Ekologie a ekologické hnuti v posrpnovém Českos lovensku . IN; BLAŽEK, P. (ed.). Opozice
a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 - 1989. Praha: Ustav dějin FF UK, Dokořán ,

2005. Strana 79.
96 osobní výpověd' Jaroslava Zahálky
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zformulovány požadavky na tzv. kompenzační opatření a na základě zákona o čistotě ovzduší

z roku 1967 penalizovány průmyslov é podniky podle množství emisí."

Veřej nost však nebyla vždy o skutečném stavu životního pro středí dostatečně přesně

informována. Vyplývá to např . z rozhovoru s architektem Milanem Gajdou uveřejněném

v Pn/boji. K zamlčování faktů vedly hlavně obavy z toho, že by lidé masově utíkali

z Mostecka. Většina obyvatel této oblasti si však j asně uvědomovala , že je zde prostředí

narušeno a že největším problémem jsou exhalace a devastace krajiny. Jeden z pr ů zkum ů

dokonce prokázal alarmující skutečnost - na otázku "Chcete z ůstat vmístě svého bydliště (tj .

v okrese Most) natrvalo? " 44 procent dotázaných odpovědělo NE, 13 procent JEŠTĚ NEVÍM

a jen 43 procent ANO (na Ostravsku přitom na stejnou otázku odpovědělo ANO 80 procent

re spondentůj ."

Pravidelně se problematikou životního prostředí v Pn/boji zabýval mostecký

zpravodaj Stanislav Ráček . Z jeho č l á nků vyplývalo, že např. hlavní příčinou odumírání

lesních porostů byl výskyt kysličníku s iřič i tého v ovzduší. Vzr ůstalo množství chlóru

a nezanedbatelný nebyl ani prach a popíIek. Navíc se dalo předpokládat, že po dokončení

výstavby t ří dalších tepelných elektráren se situace j eště mnohonásobně zhorší. Poškození

l es ů už tehdy zasahovalo až do východního Německa . "Kopce vládních usnesení a vyhlášek

mají hodnotu sběrového papíru. Krajina pustne dál, přibývaj í nové elektrárny bez

odsi řovacích zařízení ," komentoval situaci Ráček . Jediným východiskem podle něj bylo

vyvinout tlak veřejnosti na příslušné činite l e. 99

Pniboj rovněž několikrát zveřejnil stanovisko pr ůmyslových závodů v kraji, které

požadovaly, aby se kritický stav začal konečně řeš it. Na konci května roku 1968 např. na

první straně otiskl dopis Chemických závodů Záluží u Mostu určený ústřednímu výboru KSČ

týkající se zhoršování životního prostředí na Mostecku a v celých severních Čechách.

Severočeské hnědouhelné doly totiž vyvíjely tlak směřuj ící k dalšímu prudkému rozvoji

energetiky a chemické závody se obávaly, že by ekonomický zájem mohl převážit nad

zdravím obyvatel a přírodou.

Pracovníci chemičky neviděli do budoucna šanci na zlepšení, setkali se zejména

s nepochopením u centrálních úřadů (dosud nebylo zajištěno ani dokonalé měření koncentrací

kysličníku siřičitého). V jejich dopise je opět zmi ňována anketa, v níž se stavem ovzduší

vyjádřili nespokojenost obyvatelé Mostecka. Špatný stav životního prostředí měl navíc

97 KINDL, M. a kol. Volali j sme bratrství. Ústí nad Labem: Dialog, 1990. Strana 24.
98 RÁČEK, S. Hrozí Mostecku tragédie? Průboj, 18.5. 1968, roč. 20, Č. 136, s. 3.
99 RÁČEK, S. A krajina pustne dál. Pn/boj, 15.8. 1968, roč. 20, Č . 225, s. 3.
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přímou souvislost s nedostatkem pracovních příležitostí a bytovou otázkou.100

V pr ůb ěhu roku 1968 a v první polov ině roku 1969 se v Průboji objevila i řada č lá nků

a zprávo jednání jednotlivých okresních výborů o životním prostředí či různých besedách.

Srpnová okupace Československa a následná normalizace však znamenaly zásadní zvrat.

V období normalizace byla druhá etapa plně zrealizována, byly postaveny elektrárny

Tušimice ll , Počerady II a Prunéřov II a došlo k dalšímu zhoršení životního prostředí. P řesta l o

se o něm ale již psát a dů sledky na zdraví obyvatel byly záměrně zamlčovány. Lidem, kteří

v tomto regionu žili více než 10 let, byl při znán kompenzační příplatek 2000 Kčs, pro něž se

vžilo označení "pohřebné" . 101

2.3.3. IV. Obrana médií, svobody slova a demokratických princip ů

(červen)

Kromě obrany životního prostředí se redaktoři Průboje snažili také otevřeně

prosazovat myšlenku "svobodně pů sob ícich médií".102Mnoho článků se zabývalo demokracií,

svobodou slova (hodnotami, k nimž se přihlásilo pokrokové křídlo komunistů ) nebo

novelizací tiskového zákona.l'" Bez povšimnutí nezů stalo ani zrušení cenzury na konci

června, kdy Průboj tento č lánek otiskl jako hlavní příspěvek na první s traně . 104

Čtenáři si také mohli přečíst podrobné informace ze sjezdu Svazu čs. novin á řů.

Novináři se na něm postavili za Akční program KSČ i politiku NF a deklarovali, že jsou

spoje nci "mužú ledna", chtějí být spolutvůrci politiky ve státě a berou na sebe odpovědnost za

další rozvoj demokracie. Vznikly dva národní svazy novin á řů - český a slovenský. Na

100 Životní prost ředí je politický problém. Pn/boj, 29. 5. 1968, roč. 20, č . 147, s. 1-2.
101 Osobní v ýpov ě ď Jaroslava Zahálky. Pozn. O tom, jak byla ekologie pro zdejší obyvatele d ů l ež i tým

a znepokojiv ým tématem, svěd č í také události, které se odehrály 1I. listopadu 1989 v severočeských Tepliclch.
Kraj tehdy zahalila vlna smogu a stovky lidí v plynových maskách vyšly do ulic. S transparenty a skandováním
demonstrovaly proti stavu životního prostředí a vyzvaly stranické orgány k diskusi. Následovaly další
ekologické protesty v Mostě, Chomutově, Ústí nad Labem a opět v Teplicích, kde se snažily okresní orgány na
shromáždění na zimním stadionu celou situaci demagogicky vysvětlit a marně ukl idňovaly veřej nost. P řisl íbeny

dialog s městskými a okresními orgány tehdy ale odsunula do pozadí situace v Praze, kde 17. listopadu začaly

studentské protirežimní demonstrace. Viz KINDLa kol. Strana 45.
Srov. VANĚK . Strana 94.
102 Pozn, Oni sami, jak bylo již uvedeno dříve , mohli prakticky od ledna 1968 pod vedením šéfredaktora Egona
Friese psát bez cenzury.
103 Nap ř, REK, V. Čas naděje a úzkosti. Pn/boj, 24. 5. 1968, roč . 20, č . 142, s. 1-2. "Absolutní zárukou
demokratických svobod, a to i po nastolení demokracie, mohou však být jen svobodní občané, kteří se
dennodenně domáhají svých svobod a práv, kteřl se zarputile vzpírají i sebemenšímu jej ich omezování a kteří

dovedou respektovat i práva a svobody ostatních."
104 Cenzura konečně zrušena. Pn/boj , 27.6. 1968, roč . 20, č . 176, s. I.
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ochranu práv novinářů byla přij ata rezoluce o syndikalizaci novinářských svazi't, I05

Y tomto období se v politické publicistice často angažoval také sám šéfredaktor Egon

Fries, který v Průboji vystupoval na obranu demokratických princip ů . l '" Právě Fries patřil

mezi novináře, kteří otevřeně souhlasili s některými myšlenkami zveřejněnými v petici Dva

tisíce slov, za což byl později v době normalizace předsednictvem SKVKSČ kritizován.

Y Průboji v souvislosti s peticí napsal , že nechce rozlišovat lidi podle toho, zda s tímto

prohlášením souhlasí č i ho odsuzují. Zároveií nechápal rozruch kolem petice, když přitom

obsahovala řadu myšlenek z Akčního programu. Domníval se, že autory k napsání vedla

nespokojenost s pomalým obrodným procesem, hlavně na nižší úrovni, a sám podporoval

myšlenku dovést demokratizační proces až "dolů". Prosazoval výměnu zdiskreditovaných

funkcion á ř ů , avšak ne bojkoty, stávkami č i hromadnýmidemonstracemi.l'"

Později byl stranickými funkcionáři kritizován za své názory také zástupce ÚV KSČ

Čes tm ír Císař, jenž v rozhovoru pro Průboj připustil , že v prohlášení Dva tisíce slov ,je

mnoho správných myšlenek, avšak jsou zde i některé výzvy, které mohou mít vážné

d ůsledky.l'"

Nebyly to však pouze petice Dva tisíce slov a zrušení cenzury, o nichž na konci června

probíhaly diskuse. Mnoho redaktorů se v celém průběhu tohoto měsíce opět pravidelně

vyj adřovalo k situaci ve straně a společnosti. Upozorňovali hlavně na názorovou roztříštěnos t

v KSČ , a to jak v oblasti svobody projevu a tisku, tak ve zp ůsobu uplatňování vedoucí úlohy

strany ve společnosti nebo ve vztahu k nestraníkúm.109

Rozpaky vzbudilo v Průboji zasedání ÚV KSČ. Z něho např. redaktor Radovan

Brychta ve svém komentáři vyvodil, že se zatím nepoda řilo odlou čit od hlavního jádra strany

řadu představitelů starého vedení (i navzdory odchodu Novotného z funkce v ÚV KSČ). l l0

Znovu se jednalo o otázce, jak přilákat do okresních org ánů strany nové členy a "zbavit" se

105 KLENER, J. Novináři a občané. Pr ůboj, 25. 6.1968, roč . 20, Č . 174, s. 1-2.
106 Pozn. Ve svých komentářích p ředevším oceňoval demokratický výběr d elegátů - žeje již možné v základnich
organizacích rozhodovat, kdo půjde na sjezd a kdo bude navržen do ústředního výboru, a vyzdvihoval
demokratickou diskusi o programu a cílech strany. Viz FRIES, E. Lidé a program. Průboj, II . 6. 1968, roč . 20,
č. 1 6 0,s . 1 -2 .

107 FRIES, E. S chladnou hlavou o ,,2000 slovech". Pr ůboj, 29. 6. 1968, roč . 20, Č. 178, s. 1·2. V tomtéž čís le

Průboje bylo také o t ištěno stanovisko ÚV KSČ k prohlášení Dvatisíce slov, ve kterém se např . konstatovalo, že
"podpora prohlášení ,Dva tisíce slov' se obrací proti nové politice strany, protijejímu současnému vedení v če le

se soudruhem Alexanderem Dubčekem , To si musí uvědomit především všichni komunisté, kteř í by podporovali

Po~litickou pla~formll tohoto prohlášení:" . • • .
BERKOVA, M. Rozhovor s Č es tm írem Císařem. Průboj, I. 7. 1968, roč . 20, Č . 180, s. 1·2.

109 Např . SEDLECKÝ, K. Sjednocovat se - na čem a s kým? Pr ůboj, 1. 6. 1968, roč . 20, Č . 150, s. I-~. ,,~ ús!
většiny komunist ů by bylo možno po lednovém plénu slyšet, že se hlásí k obr~dnému proc7su: Za ~ěkolIk tydnu
jsme však tu více, tu méně, svědky, že slova a č i ny některých se rozcházejí s touto .p řihl á škou . N ě kteřl už
dávají zcela nezakrytě najevo, že touží po návratu před lednových (možná i poněkud vylepšených) poměrů, ve
kterých byl jej ich život snazší a postaveníjistěj š í. "

110 BRYCI-ITA, R. S kým se rozejdeme? Průboj, 4.6. 1968, roč. 20, Č . 153, s. 2.
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naopak těch , co se neosvědčili . III Mnoho lidí bylo navíc z politiky po bouřlivých lednových

dnech unaveno a spo lečnost zaznamenala určitý útlum, což dokládal klesaj ící odběr tisku,

nízká účast na sch ůzích a celková rezignace lidí na politickédění. 11 2

V této situaci se také diskutovalo o případných změnách stranických stanov. Redaktor

Jaroslav Zíma tvrdil, že by k nim mělo rozhodně dojít a že každý by měl mít právo podle

svého svobodného rozhodnutí stát se členem strany. Stejně tak by měl mít možnost ze strany

vystoupit, a to bez disciplinárních opatření (pokud se vážně neproviní proti s traně). Mladým

politicky angažovaným lidem by podle něj měl být vstup do strany umožněn již od 16let.

Všichni komunisté by si měli být rovni, a to bez ohledu na sociální původ , náboženské

vyznání, rasu, pohlaví atd. Zíma trval také na tom, že stanovy by měly obsahovat formulac i,

že "č l en strany je organizován v jedné organizaci a pod jejím vedením aktivně politicky
. " 11 3pracuje:'.

Pn/boj rovněž akti vně podporoval ustavení spolků KAN a K 231 a vystupoval na

jejich obranu. Otiskl např . úryvky z jejich Programového prohlášení a jasně se postavil za

jejich č innost. Legalizaci KAN přitom dával do souvislosti se zásadami Akčního programu 

"se zaručen ím možnosti vzniku dobrovolných organizací, zájmových sdružení, spolků apod.,

podle současných zájm ů a potřeb různých vrstev a skupin občanů, bez byrokratického

omezování a bez monopolních práv jakékoli organizace". I 14

2.3.3.V. Závěr - metafora s "čeká rnou" (červenec - srpen)

V červenc i a srpnu reagoval Pn/boj sérií č l á nků a komentářů na bouřlivou mezinárodní

situaci, v níž se Českos lovensko ocitlo. Přetiskl např. celé Stanovisko předsednictva ÚV KSČ

k dopisu pěti komunistických a dělnických stran nebo později informoval o rozhovorech mezi

ÚV KSČ a ÚV KSSS v Čierné nad Tisou.

Atmosféru v době rozhovorů pomocí metafory trefně vystihl Radovan Brychta, když

v poznámce Ke dni napsal: "Značná část obydlených prostor této zeměkoule se přeměnil a ve

velkou čekárnu před zubařskou ordinací. Ne všichni, kteří očekávají odstranění bolestivého

111 Nap ř . TAUEROVÁ, M. Volili rozchod. Pr ůboj, 7.6.1968, roč. 20, č . 156, s. 2.."Obrat v poli~ice .na ÚV KS~
není zdaleka tak p řesvědčivý i dole. Proto volf odchod, a to je prohra. ~ro ně I celou. orga.mzacl. Odchá~eJf
p řem ý šliv í , zásadní lidé, kteří mohli stát v čele . Jejich odchod by měl přimět k okamžité, dukladné a poctivé
revizi stranické práce."
11 2 Srov. BRYCHTA, R. Únava z politiky? Průboj, 15.6.1968, roč . 20, č , 164, s. 1-2.
II ] ZÍMA, J. O č lenstv í a p řij ímání do strany. Průboj, 17.7.1968, roč . 20, Č. 196, s. 2. .
11 4 SEDLECKÝ, K. Kam kráčí KAN? Průboj, 21. 6. 1968, roč . 20, Č . 170, s. 3. Pozn. Je zaj ímavé, že se tím
dostával do sporu s linií ÚV, který KAN a K 231 nikdy nepřij al.
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váč ku, mají stejný názor na řešení , který zub je potřeba vytrhnout, zda je vůbec třeba větší

operace č i stač í jen uklid ňuj íc í tablety nebo chladný obklad. Ale všichni čekají. ..,.I 15

Ani po skončení sch ůzky v Čierné však nedošlo k úplnému uklidněn í situace, což se

odrazilo i na stránkách Průbojeř " Události však v druhé polovině srpna nabraly "rychlý

spád". .Jejich vyústění pak při šlo vzápětí - 21. 8. vstupem vojsk zemí Varšavské pětky na

území Českos lovenska .

115 BRYCHTA R Hodiny úvah a domněnek. Průboj, 3J. 7. 1968, roč. 20, č . 210, s. J. " Č '
11 6 Brychta o ' něko li k dní později shrnul výsledky rozhovorů takto: .Domn řvat se, že J edna~im . v iern é
a Bratis lavě bylo vše vyřešeno že demokratický socialismus má na každé kři žovatce v naŠži re.publlce .1 áV nadšefm

, ff" robuzenfm Nehled ě k tomu, e I v mezin ro n m
kraji zelenou, by mohlo vést ke spánku s.nep jemn ým p ál í ~é tras " Viz BRYCHTA, R. P řes úskalí
m ě řftku jde spíš o jednotu v přlm ě ří , než o Jednoznačné schv en no y.
jednoty. Průboj, 8. 8. 1968, roč. 20, Č . 218, s. I.
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Kapitola 3: Srpen 1968 - okupace Českoslo venska

Okupace Českos l ovenska v srpnu roku 1968 byla zásadním mezníkem pro historický

vývoj čs . státu . Dokládají to i následující stránky, které jsou věnovány prvním dnům okupace

a zejména tomu, jak ji vnímali samotní redaktoři Pn/boje. Ačko l i j eš tě netušili, co "přij de

vzápět í" o několik m ěs íc ů později , stále doufali v demokratizaci společnost i , uskutečnění

reforem a ide ál ů , které prosazovali "muži ledna". "Jejich noviny" pro ně byly vším, a i pře s

nepříznivou politickou situaci dělali vše pro to, aby své čtenáře nikdy nezklamali.. .

Druhá polovina této kapitoly (pododdíl 3.2.1.) popisuje den po dni situaci v redakci Pn/boje,

pocity novin á řů i reakci politických představitelů v kraji.

3.1. Situace ve společnosti na konci srpna a po podepsání

moskevského protokolu

Okupaci Československa prezentoval Sovětský svaz jako bratrskou pomoc č i

internacionální povinnost, která byla uskutečněna na žádost skupiny vedoucích funkcionářů

KSČ . Vojska okupační "pětky" sice územíČSSR bezvelkých obtíží obsadila, avšak nesetkala

se s podporou na domácí politické scéně ani v médiích. Odpor veřejnos t i byl naopak tak

velký, že se okupanti dostali do politické izolace. Důkazem byl např. pokus o vytvoření

"revo luční dělnicko-rolnické vlády".

Důsledné odmítnutí okupace zaznělo také na mimořádném XIV. sjezdu KSČ, který

zahájil jednání v továrně ČKD ve Vysočanech . Tento sjezd a jím nově zvolené orgány (j ádro

tvořili lidé z Dubčekova okruhu), které si mezi lidmi i funkcionáři získaly značnou autoritu,

sehrály významnou roli. Jejich pokyny byly totiž respektovány všemi státními institucemi,

I i d . I ll ?va ou I par amentem.

Prezident Svoboda již 22. srpna žádalo schůzku se sovětskými představiteli. Ta se

uskutečnila o den později v Moskvě . Cílem setkání bylo přitom mj. propuštění vězněných

politik ů či odchod okupačních vojsk z území ČSSR. Jednání, která se pod tlakem sovětských

politik ů neustále prodlužovala, skončila nakonec vynuceným podepsáním moskevského

protokolu.

Mnozí pozorovatelé hodnotili podpis tohoto oficiáln ě utajovaného dokumentu

11 7 KAPLAN. Strana 68.
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z 26. srpna 1968 jako zradu, politickou sebevraždu č i komprorn ís.!" V patnácti bodech byly

stanoveny povinnosti, které muselo ČSSR splnit. Jednalo se např. o opatřeních souvisejících

s pobytem spojeneckých vojsk na území ČSSR a za výchozí bod byla považována jednání

z Č i erné nad Tisou a Bratislavy - společná internacionální povinnost všech socialistických

zemí bránit socialismus a bojovat s kontrarevolucionáři. Předsednictvo KSČ mělo prohlásit

XIV. sjezd strany za neplatný a po návratu delegace provést personální i věcné změny

vedoucí k posílení úlohy KSČ. Mimořádná opatření se přitom vztahovala i na média.119

Moskevský protokol neodpovídal z hlediska mezinárodního práva dohodě mezi dvěma

státy, neboť byl přijat jednou stranou pod nátlakem - v době , kdy bylo ČSSR okupováno

a část funkcion á ř ů vězněna. Tento dokument nakonec podepsali všiclmi účastníci , podpis

odmítl pouze František Kriegl, který se jednání nezúčastnil. Velká část veřej nost i podpis

považovala za vynucený. Naději však vzbuzovala skutečno st , že se nepodařilo Moskvě

odstranit z vedení strany dosavadní vrcholné předst avitele , kte ří symbolizovali reformní

politiku. Ústřední výbor KSČ jednalo moskevském protokolu 31 . srpna a přij al ho jako jediné

r I di k 120vyc 10 IS o.

Zatímco Dubčekovo vedení interpretovalo protokol vzhledem k absenci některých

politických výraz ů a hodnocení (např. kontrarevoluce) jako politický úspěch, sovětská strana

si ho vykládala jako rámcovou kontrolní smlouvu, která potvrzovala její moc. Reformní jádro

KSČ bylo podpisem tohoto dokumentu zlomeno a politicky se už nikdy nevzpamatovalo.121

Přítomnost okupačních vojsk zp ůsobila zásadní změnu politických poměrů v ČSSR,

neboť českoslovenští politici museli činit veškerá svá rozhodnutí v souladu se zájmem

Moskvy. Její politické cíle byly přitom jasné: zlikvidovat na j aře započaté reformy, včetně

polednové politiky a Akčního programu.

Obava z možného konfliktu vedla československé politiky rovněž k tomu, že se

nepokusili využít silný odpor občanů k okupaci jako významnou zbraň proti Moskvě, ale

naopak vyzývali obyvatele ke klidu. Pozici ČSSR navíc ještě oslabil rozklad jednoty

vedoucích představitelů - Dubčeka, Svobody, Černíka a Smrkovského. Sovětské vedení po

11 8 Jan Pauer např. tvrdí, že nejbližšíje tomuto aktu označení kapitulace. Viz PAUER. Strana 276-277. .
119 Srov. BÁRTA M. a kol. Československo roku 1968. 2. díl: počátky normalizace. Praha: Parta a Ustav
mezinárodních vztah ů 1993. Strana 9-10. Podle Bárty a kol. se snad v žádné jiné oblasti reformnl vedení před
srpnem tak nevzdálilo leninskému pojetí socialistické společnosti jako v oblasti tisku, rozhlasu, telev!ze
a filmu. Sovětské vedení proto již od začátku roku 1968 považovalo svobodu slova v ČSSR za projev
kontrarevoIuce.
120 KAPLAN. Strana 71.
121 PAUER, J. Sovětská vojenská intervence a restaurace byrokr.ati:ko- ~entralistick ého systém~

v Československu 1968 - 1971, IN: PECKA, J. - PREČAN, V. Proměny Pražsk ého j ara 1968 - 1969:SbO~~ lk
studií a dokument ů o nekapitulantskych postojích v československé společnosti. Praha: Ustav pro soudobé d ějiny

AV ČR - Doplněk , 1993 . Strana 171.
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podepsání moskevského protokolu např. uvažovalo, že na pozici Dubčeka dosadí

ambiciózního Gustáva Husáka ochotného plnit sovětské požadavky. Personální změny nastaly

také ve vládě , parlamentu či vedení strany.. . Naději na brzký odchod okupantů však

definitivně pohřbila Smlouva o dočasném pobytu vojsk přij atá na říj novém jednání v Moskvě,

která legalizovala události v ČSSR z 21. srpna 1968 a vjejímž důsledku zůstalo na jeho území

75 tisíc sovětských vojákll.122

Je však nutné si uvědomit, že ztroskotání polednového kurzu zapříč i n i l a i neobratná

diplomacie čs. reprezentace, která zcela ustoupila před sovětským tlakem a nedokázala se

vypořádat ani s přívrženci pobytu SSSR ve vlastních řadách. Především tlak spo lečnosti

a čás t i stranické základny odvrátil alespoň na krátkou dobu přij etí všech sovětských

po žadavků .l v' Nezanedbatelný podíl na tom však měla i média (viz následující pododdíl).

3.1.1. Média jako stmelující síla veřejnosti

Na vzniku a šíření celospolečensko hnutí proti vojenské intervenci se významně

podílela také média. Přestože byly významné budovy včetně ČTK, rozhlasu, televize

a redakcí hlavních deníků obsazeny okupační armádou, vycházela větš i na deníků a č asopi sů

" i legá l ně" dál. Je nesporné, že právě média sehrála po 21. srpnu důležitou sjednocovací roli,

stala se hlavní stmelující silou veřejnosti a nositelem odporu proti okupaci. V"

Právě občanský odpor odsuzující okupaci, požadující odchod sovětských vojsk,

odmítající kolaboraci a vyjadřující snahu pokračovat v započaté přestavbě společenského

systému se stal základem pro vytvoření celonárodní jednoty. V tomto hnutí odporu se sešli

příslušníci všech generací či sociálních skupin, členové strany i nekomunisté. Je však důležit é

si uvědom it, že tzv. "československý týden" (celonárodní hnutí odporu proti intervenci

v období 21. - 27. srpna 1968) by byl nemožný bez předcházejících měsíců, kdy se vytvářelo

nezávislé veřejné mínění a zárodky občanské společnosti. Paradoxně byl zmíněný týden

(a následujících sedm měsíců do zvolení G. Husáka prvním tajemníkem ÚV KSČ) obdobím

největší svobody , jakou lidé v Československu od nástupu komunistického režimu prožili.
125

122 KAPLAN. Strana 72-74.
123 VONDROVÁ, J. _ NAVRÁTIL, J. Komunistická strana Československa: Kapitulace (srpen - listopad 1968).

Praha - Brno: Ústav pro soudobé ději!1Y AV ČR a Doplněk, 20?!. Strana,8. ." , . , . .. ,
124 BLODlGOVA, A. _ KOPPLOVA, B. - SEKERA, M. D ějiny česk ého novlflar~tvI a ceských novin ái skych
spolkl i: Kata/og výstavy k dějinám českého tisku na územl ~eské republiky. Praha:.SUA, 2002. Strana 82.
125 PREčAN, V. Lid, veřejnost, občanská společnost Jako akté~ Pražského !ara 196~ , IN: P~CKA , 1:, 
PREČAN, V. Proměny Pražského jara 1968- 1969: Sborník studil a dokumentu o nekapitulantskych pos toj lch
v československé společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AVČR - Doplněk, 1993. Strana 19-21.
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Zají mavé výsledky přines l také Ústav pro výzkum ve řej ného mínění ČSAV, který 28.

srpna 1968 provedl výzkum veřej ného mínění občanů Prahy k některým politickým
, k' 126 N ďl d v d l 'otaz am. a roz 1 o pre c 10Z1Ch výzkumů se j asně vyhranila důvěra k významným

společenským představ ite lům . Nejvyšší dů v ě ře se těšily osobnosti, které stály v č e le

stranických a státních org á nů - Dubček (90 %), Svoboda (81 %), Černík (41 %) a Smrkovský

(33 %) . Jednalo se zá rove ň o představitele , kteří byli internováni a mě l i rozhodující podíl na

jednání v Moskvě. l "

Naprostá většina dotázaných Pražan ů odpovědě la, že ČSSR před okupací nehrozilo

nebezpečí kontrarevoluce a hodnotila č i nnost žurna l i s t ů po celou dobu složité situace "vysoce

kladně" . Lidé navíc spontánně dodávali hodnocení jako: "Jsou to hrdinové, měli by dostat

vyznamenání. .. " atd.

Pravděpodobně nej významněj ším médiem se stal v období mezi 21. a 27. srpnem

rozhlas. Na rozdíl od něj se výroba novin opožďovala za potřebami daného okamžiku

a podobná situace byla také u televize, jež měla vyšší technické nároky na přenos i příjem

signálu. Rozhlas byl v danou chvíli nejdostupněj ším a nej operativněj ším komunikačním

prostředkem , který aktuálně informoval o událostech v celé zemi, organizoval protiokupační

protesty, varoval před střety se sovětskými vojáky č i monitoroval zahraniční agentury. Stal se

dů ležitou centrálou, jež zprostředkovával a kontakt mezi občany a ústředním i orgány, spojoval

jednotlivé regiony s Prahou a Bratislavou.

Od 23. srpna rozhlas vysílal v podobě "štafety", kterou tvořilo 12 rozhlasových stanic

a které si po deseti minutách předávaly slovo. Podobné improvizace nebyla televize schopná.

Redakce jednotlivých ti štěných periodik musely zase nejprve nalézt neobsazené tiskárny

a postarat se o distribuci. Důležitou úlohu sehrála také ČTK, které se podaři lo udržet spojení

se zahraničn ím i agenturami.l"

Srov. PAUER, J. Sovětská vojenská intervence a restaurace byrokraticko-centralistického systému
v Českos l ovens k u 1968 - 1971 . Strana 170 v tomtéž sborníku studií. Během tohoto týdenního odboje splynuly
zájmy obyvatelstva KSČ, která se na rozdíl od Maďarska (situacez roku 1956) ani nerozpadla, ani nerozštěpi la .

Jak uvádí Pauer, ztroskotal p ů vod ní sovětský plán ve dvou směrech . Sovětský svaz si jednak nedokázal vytvořit

silný oku pační aparát k dosažení vlastních politických cílů a navíc se mu nedařilo mezinárodně ospravedlnit
r:rovedenou agresi (pozděj i dosáhl "pouze" legalizace pobytu svých vojsk na území ČSS R).
26 PECKA, J. _ BELDA, J. - HOPPE, J. Občanská společnost 1967 - 1970: Sociální organismy a hnuti

Pražského jara 1967 - 1970. Praha: Ústav pro soudobé d ějiny AVČR - Dop lněk, 1998. Strana 407-41 1.
127 Srov. VONDROVÁ, J. _ NAVRÁTIL, J. Komunistická strana Československa: Kapitulace (srpen - listopad
1968). Strana 13. Podle Vondrové a Navrátila byla pozice Dubčeka a proreformních sil ve vedení strany j eště

posílena, když bylo do ÚV KSČ kooptováno 80 nových č lenů vybra~ých. z řad d,elegátů XIV. sjezdu. a .do
p ředsedn ictva ÚV p ři šli noví lidé, kteří nahradili Kol~ra, Švestku, al.e I KrI~~ l a. Vyznam těc.hto per~onal l1l ch
změn však zastínil fakt, že se stále pokračovalo v kab inetních metodach politiky, prosazovanych vznikem tzv.
"pě t ky" (Dubček, Čern ík , Husák, Svoboda, Smrkovský). Bez konzultaci se sovětskou stranou navíc nebylo
rozhodnuto o žádném významném vnitropolitickém problému.
128 HOPPE. Strana 15-16.
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Obnovení cenzury však na sebe nenechalo dlouho čekat. Jak jsem již uvedla, na

jednání v Moskvě 26. srpna se českoslovenští představitel é pod nátlakem zavázali

k opětovnému pevnému řízení médií. Usnesením vlády z 12. září 1968 byl zřízen vládní

výbor pro tisk a informace, jehož úkolem bylo kontrolovat dodržování předpi sů pro práci

médií, koordinovat opatření a směrnice k zaměření jejich činnosti . Řízením výboru byl

pově řen místopředseda vlády Colotka a obdobný orgán vznikl i na Slovensku. Současně byl

z ř ízen Úřad pro tisk a informace.

Národní shromáždění zá rove ň 13. září 1968 schválilo zákon Č . 127/1968 Sb.

o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných i nformačních

prostředků , který fakticky znovu zavedl cenzuru. Úřad pro tisk a informace mě l právo přímo

nebo prostřednictvím zmocněnců ustanovených na společný návrh vydavatele a šéfredaktora

zaj išťovat, aby nebyly zveřejňová ny informace, které obsahují skutečnosti , jež jsou v rozporu

s důležitými zájmy vnitřní nebo zahraničn í politiky státu.

Již 3. září však vyšla první směrnice ÚTl, která zakazovala kritiku SSSR a ostatních

zemí Varšavského paktu, používat slovo "okupant" a "okupace" atd. (viz pododdíl 4.1.3.).

Opět nabyla na významu autocenzura, neboť pracovníci v médiích a nakladatelstvích sami

zodpovídali za to, co publikují. Vzápětí byly učiněny případné sankce, které se však netýkaly

přímo redakcí, ale vydavate l ů (často s redakcí neměli stejný názor).129

ÚTl pravidelně zveřejň oval rozbory obsahu jednotlivých novin, časopisů a ostatních

médií, v nichž autoritativně hodnotil, upozor ň oval na nesprávné tendence, nedostatky, chyby

č i zanedbání povinno stí. Tímto zp ůsobem se snažil působit preventivně. ÚTl např. rovněž

shromažďoval rozsáhlou agendu spisů o nejrů zn ěj š ích "prohřešcích" č i kartotéku redaktorů ,

kteří se neřídili jeho pokyny.130

Štvavá kampa ň probíhala v časopisu Zprávy, který vydávala okupační vojska a který

útočil na politiku KSČ , a podporoval ji také vysílač Vltava. Vydávání a rozšiřování Zpráv

bylo při tom v rozporu s čs. zákony i s bodem moskevského protokolu zaručujícím

nevm ě šov án í vojs k do našich vnitřních věcL l 3 l Mezi periodika, proti nimžměl sovětský režim

nejvíce výhrad, patřil y zejména Reportér, Listy, Politika, Zitiek, Mladá fronta, MY 68, ale

. S ' , S b dné . Lidovád k . 132I vet prace , vo o ne noviny a I ova emo racie.

129 TOMÁŠEK, D. Pozor, cenzurováno! aneb ze života soudružkycenzury. Praha: Vydavatelství a nakladatelství

MV ČR, 1994. Strana 153.
130

Tamtéž, s. 156.
131 I3ÁRTA _ FELCMAN - I3ELDA - MENCL. Strana ID.
132 HELEŠIC, F. Počátky normalizace v tisku a v novin á řských organizad ch 1969, IN: Členský zpravodaj Klubu

novinátů Pražskéhojara, roč . 10, č . 2, s. 6.

45



3.2. Fungování Průboje v kontextu srpnové okupace

Jak připomíná redaktor Brychta v jednom z číse l Severočeského deníku , měla na jaře

1968 redakce rozpory o pojetí tisku s vedením KV KSČ , především s Františkem Tesařem

a Jaroslavem Hajnem.i" Redaktoři viděli neschopnost politiky, kterou funkcionáři považovali

za neomylnou. Proto se většina redakce aktivně podílela na svržení starého .novotnovského''

vedení a až do srpna si zachovala značnou samostatnost a svobodu slova. Iluzi o pokračování

započatých reforem však plně zbořil vstup cizích vojsk na naše území.

Ještě na konci srpna se jednalo o situaci v Pr ůboji na mimořádném zasedání

předsednictva SKV KSČ.
1 3 4

Na jednání s redakcí taj emník SKV KSČ Jiří Lošťák podotknul,

že "situace v Průboji je složitější. V prvních dnech bylo vydáno mnoho zvláštních číse l.

Poslední bylo zadrženo. Mohlo by být dokladem pro Sověty (jako rezoluce, kterou

Č ervoně nko přinesl Svobodovi), že se nerespektuje moskevské jednání." K besedě v Průboji

pak Lošťák dodal: " ... pravdu psát nemohou, nepravdu psátnechtěj í. .."135

S šéfredaktorem Friesem se Lošťák dohodl , že předloží návrhy na opatřen í (včetně

kádrových). .Průboj nevyjde ani zítra, ani v neděli. Na základě jednání ÚV - porady

šé fredaktorů v Praze vyplyne, jak postupovat dál... Pokud bude strana pracovat, nemůže to

dělat bez novin. Lidé mají za to, že je to z naší strany ústupek.. ." Lošťák dále konstatoval, že

je nutné dát redaktor ům čas , aby se zorientovali : "Nemůžeme žádat, aby se obrátili

180 v o , .136o stupnu .. .

Šéfredaktor Fries žádal předsednictvo o pochopení, neboť nebylo pro novináře lehké

se rozhodnout , jak postupovat dál - "Jestli novináři dokáží vnitřní rozpor překonat. ,, 137

K situaci v Průboji se vyjadřovali i další členové předsednictva . Ladislav Sýkora radil

nezastavovat vydávání novin a tvrdil, že "nevyjde-li Pr ůboj, bude to brzdou. Žije se a je proto

potřeba pSát. ,,138

Václav Ráža pochválil v uplynulém týdnu práci deníku, který by i nadále měl psát na

podporu Dubčeka . Miroslav Těšínský zase upozornil na "nebezpeč í švejkoviny, pasivity,

nevíry národa".1 39 Podle něj bylo možné psát š ikovně na různá jiná témata. Vydávání však

nešlo prodloužit déle než do úterka. Z diskuse byly rovněž patrné rozpaky šéfredaktora Friese

I)J BRYCHTA R. Dnes o srpnu '68.Severočeský deník, 18.8. 1990, roč . 1, č . 115, s. I.
134 SOA Litoměřice _předsednictvo SKVKSČ, fond 1/3 , karton 91 , Mimořádná schůze z 30. srpna 1968.
135 T 'ž 6amte , s. .
136 Tamtéž.
IJ7 Tamtéž.
IJ8 Tamtéž, s. 7.
139 Tamtéž.
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nad p ů sobením Pn/boje. Tvrdil, že každé noviny jsou politické, a proto neměl představu , jak

a kdo by měl v redakci podle toho psát.

Předtím však už vyšla řada mimořádných čísel Pn/boje. Jejich obsahu, podmínkám,

v nichž byly vydávány, a situaci v redakci se věnuj i v následující část i .

3.2.1. Československý týden - ,,21 nejlepších let života"

Jak jsem již uvedla, vycházela od 21. do 28. srpna 1968 krom ě běžných

čtyřs tránkových číse l také zvláštní vydání. Ta byla pouze jednostránková a redakce zvládla

"vyrobit" tři až čtyř i denně. Jak shrnuje bývalý redaktor J indřich Beránek ve vzpomínkové

knize Volali j sme bratrství, vydali v tomto období redaktoři osm číse l Pn/boje (č ís l a 231 až

238) a 13 zvláštních vydání.. . ,,21 zažloutlých Pn/bojl/ znamenalo 21 let našeho života. Dny

se proměnily opět v roky.,d4o

Jelikož se tisklo na obou půlk á ch rotačky, byla barva písma pouze černá (jinak byly

barevné titulky na první a poslední - sportovní stránce). Kvů l i rychlosti, ve které se tehdy

tisklo, občas chyběla tiráž nebo obsahovala neúplné údaje. Na úvodní straně zvláštních vydání

byly vždy rovněž nad hlavičkou listu uvedeny citáty významných osobností (fi lozofů ,

spisov ate l ů atd.), které vybíral právě Jindřich Beránek. Protože se sovětská armáda usadila

mimo centrum Ústí nad Labem, panovala zde "uvo l něněj ší" situace než např. v Liberci, kde

byly ztráty na životech." !

Z osobní výpovědi redaktora Jindřicha Beránka vyplývá, že novináři měl i v Pn /boj i

při psaní naprostou volnost. Do redakce tehdy chodilo asi deset jejích členů, kteří se rozděli l i

na dvě skupiny - jednu vedl Radovan Brychtaa druhou Jaromír Klener. Večer vždy připravil a

první směna číslo na příští den a pak postupně pracovala na zvláštních vydáních. Práci končila

přibližně druhý den odpoledne, kdy nastoupila druhá směna . Mnoho lidí při šlo redaktory

osobně podpořit nebo jim do redakce přineslo jídlo.142

140 KINDL a kol. Strana 5.
141 Tamtéž, s. 21-22. Novinář Aleš Kleprlfk popsal atmosféru v Liberci 21. srpna takto: "Kolem desáté už je
v redakci Vpredu živo. Noviny, mimořádné vydání, musíme varovat lidi. Jde o krk, je plno raněných, jsou prý
mrtví. Hlášení z nemocnice v 9.55 hod. to potvrzuje. Je hořké jako pelyněk, vyráží dech. Třicet lidí ve špitálu
a bohužel tř i . .. Nechce se tomu věřit. Co tři. Kteří? Chv ějlc í se ruka zapisuje jména..." Do jedenácti hodin večer

přibyly navíc další čtyř i oběti a počet raněných se p řed p ů lnoc í vyšplhal na 42, z toho byli mnozí zraně ni velmi
těžce . Řada libereckých občanů se hlásilajako dobrovolní dárci krve.
142 Srov. BURSÍK, J. Tady je svobodný vysfla č severní Čechy. Průboj, 26. 8. .1968, roč . 20, Č. 236, s. ~ .

Mirno ř ádn ý výkon podali také pracovníci rozhlasu. Ve středu 21. srpna v šest.hodin ráno se na v~~ě Čs: s tu~Ia
~ Ustl nad Labem ozvalo první hlášení o útoku okupantů. Od,té .d ob~ vysí lali rozhlasoví redak~ort nepre tržltě :
Ústecký rozhlas se neodmlčel ani v době, kdy byla sov ětskými voj áky umlčena ostatní studia, postranními
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Významným zdrojem o č innos ti redakce Pn/boje v této době jsou vydání

Severočeského deníku, kde od 17. srpna do 1. září 1990 vycházely vzpomínkové s tatě

bývalých redaktorů Pn/boje, autentické č l ánky, fotografie a výpovědi přímých účastníků.

Z nich je možné zj istit také věci , které se tehdy do novin nedostaly.

3.2.1.1. Redakce Průboje a obsah novin ve dnech 20.8. - 2.9.1968

20. - 21. srpen 1968

Egon Fries v Severočeském deníku vzpomíná na osudnou noc z 20. na 21. srpna, kdy

ho vzbudil telefon a on se dozvěděl o tom, že Sověti vtrhli do Československa. J eště

s několika dalšími novináři byl tehdy v Hamburku, kam byl pozván vzdělávací nadací. První,

co se mu honilo hlavou, bylo: "Okupace! Podruhé v ži votě mne to potkalo a jako v roce 1939

vetřelec opět přišel v noci." Z jeho vzpomínek je patrné, že sám v sobě svádě l vn i třn í boj, jak

se dál rozhodnout - zda se vrátit, vyčkat či emigrovat.

Přesto že Fries spolu s ostatními novináři dostal od předního činitele německé sociální

demokracie nabídku pomoci s vyřízením politického azylu, zvolil cestu domů přes neutrální

Rakousko. První důvod byl osobní - nechtěl opustit rodinu a žít v emigraci, druhý pracovní

(politický) - cítil odpovědnost za Pn/boj a za redakci . Do Ústí nad Labem se Fries vrátil

několik dnů po 21. srpnu. S články , které vyšly v jeho nepřítomnosti pod vedením Radovana

Brychty, se plně ztotožnil. Podle jeho slov byl Pn/boj v té době čtenářům nejblíže. Vyjadřova l

totiž, co si velká většina lidí myslela a co cítila. 143

Také Radovan Brychta v Severočeském deníku popsal, jak on prožíval osudnou

srpnovou noc. Někdy kolem jedné v noci mu do jeho mosteckého bytu zavolal z ústecké

redakce Pn/boje Karel Vališ, že začala okupace. Brychta vyrazil ihned autem do Ústí nad

Labem, ale před Bílinou narazil na sovětské tanky. Vojáci ho odmítli pustit dál, a tak se

rozhodl, že se do redakce dostane prvním ranním vlakem. Po hlavních silnicích jezdily v řadě

tanky "osvoboditelú" a jeden z pasažérů podotknul: "Jsou to pěkný kurvy." Číšník, který ve

vlaku roznášel pivo, se pokusilo vtip, když pronesl: "Dnes naposled české pivo, od zítřka už

jen ruská vodka." I pro Brychtu byly následující dny nezapomenutelné: "Poprvé v životě jsme

kanály sem naopak začaly docházet informace z celé republiky. Po ob~azen( ~TK se během ~ěkolika hodi~
ozvalo náhradní pracoviště ČTK, odkud přicházely informace z domova I zahra~lčí. Dalšl~ zdr~Je~~ zpráv bY~1
radioamatéři, kteří rovněž rušili vysíláni Vltavy. Pro velké pracovn~ ~~pětf nem~1I rozhl~ ~~vl novin á ři čas Opustit
budovu rozhlasu, a tak (podobně jako do Průboje) jim sem lidé nosili j ídlo a VYjadřovali JIm svou podporu.
143 FRIES, E. Domov nebo emigrace? Severočeský deník, 21.8. 1990, roč. I, Č . 117, s. 3.
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poznali úplnou svobodu tisku i zodpovědnost za to, co který č lánek může zp ů sobi t ." !"

Tentýž redaktor vzpomíná i na č í s la, která s ostatními vzápětí připravoval. Zatímco

normální vydání 21. srpna působilo spíše "nezúčas tněně", první zvláštní vydání mělo dvě

podoby. Brzy odpoledne vyšla první stránka a potom je doplnila další. Hlavní motto znělo:

Rozvahu pro tento den. Na titulní straně se objevily fotografie Dubčeka a Svobody a také řada

odmítavých stanovisek k okupaci z předsednictva ÚV KSČ, kraje i okres ů .

Když tehdy Brychta dorazil do redakce, bylo už první zvláštní vydání takřka

připravené. J eště před krátkou poradou se setkal s vedoucím tajemníkem SKV KSČ

Ladislavem Kreperátem, který dal redakci zcela volnou ruku. V souvislosti s tímto

funkcionářem je zajímavé uvést postřeh redaktora Jaroslava Haidlera. Ten byl totiž 21. srpna

přímo u situace, kdy za Kreperátem přišel sovětský plukovník a žádal po něm jména

kontrarevolucionářů . Kreper át mu odpověděl , že žádní kontrarevolucionáři II nás nejsou. Bylo

to přitom v době , kdy na krajský výbor mířil sovětský tank. Plukovník nakonec zasalutoval

a odešel. 145

Podobně popsal celou situaci i další redaktor Jaroslav Zahálka: "Nutno vyzvednout

uvážlivé jednání vedoucího tajemníka Kreperáta se sovětskou delegací. Klidně a rozvážně

vysvětlil situaci ve městě a v celém kraji, ocenil význam sovětské armády při osvobozování

republiky v roce 1945 a současně poukázal na absurdnost této .pomoci' , kterou nikdo nežádal.

Jak nepravdivě hodnotil toto jednání rok nato Pn/boj, když osočoval tajemníka Kreperáta

z arogantního, emocionálního vystupování, urážení důstojníků apod.,,146

Jak již bylo zmíněno , došlo v těchto krizových dnech k rozdělení redaktorů na dvě

skupiny. Ty se střídaly po 12 hodinách, takže se pracovalo v podstatě nonstop. První skupinu

vedl Radovan Brychta. Ačkoli jeho jméno nebylo uváděno v tiráži, měl jako zástupce

šéfredaktora v redakci přirozenou autoritu. V če le druhé skupiny stál sice Jaromír Klener, ve

skutečnosti j i však řídil Jindřich Beránek, který se s ostatními ("co byli po ruce") postaral

, I' v r dá 147o prvru zv aštn í vy aru,

Objevilo se v něm tehdy také prohlášení redakce. "V této vážné chvíli bezpříkladného

porušení suverenity našeho státu prohlašuje redakce Pn/boje, že tak jako dřív stojí plně za

předsednictvem ÚV strany v čele se soudruhem Dubčekem , za legálním předsedni ctvem

krajského výboru strany i za ostatními stranickými a státními orgány, které byly právoplatně

zvoleny. Nikoho jiného v souladu s míněním lidu našeho kraje podporovat nebudeme." Pod

144 BRYCHTA, R. Cesta do krajského města. Severočeský deník, 21.8. 1990, roč . I, č. 11 7, s. 3.
145 osobní výpověd' Jaroslava Haidlera
146 KINDL a kol. Strana 35.
147 BRYCHTA, R. Průboj 21. srpen 1968. Severočeský deník, 21. 8. 1990, roč . 1, č . 117, s. l.
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tímto textem se navíc objevil dovětek tiskařů ze Severografie: "K PROHLÁŠENÍ PRŮBOJE

SE PŘIPOJUJE CELÁ SEVEROGRAFIE".148

Novin á ři museli v těchto dnech prokázat mimořádné pracovní nasazení, nebol' podle

Brychty vycházel Pn/boj denně v počtu půl milionu i více výtisků a mohl ho mít v ruce každý

druhý občan kraje, což bylo významné pro působen í na veřejné m ín ěn í.l"

22 . srpen 1968

Druhý den okupace se v novinách opět objevila řada výzev a prohlášení proti pobytu

sovětských vojsk na území republiky, resp. kraje . Zároveň redaktoři začali psát první

publicistické (reportážní) materiály. Josef Bursík a Karel Sedlecký se rozhodli vyrazit ve

středu 2 1. srpna časně ráno v patách sovětských jednotek, které míři ly na Prahu, což byla

tehdy poměrně riskantní akce. Po cestě vidě l i mnoho lidí, kteří příjezdu vojska přihlíže li "se

slzami v oč ích", ale také několik havarovaných tankli, které skonč i ly v rigolech u silnice.

Pražané reagovali podle redaktorů Pn/boje na příj ezd okupantů různ ě - někteří stáli před

obchody dlouhé fronty, aby si udělali zásoby, jiní v hloučcích debatovali a jednoznačně

odsuzovali nevítané hosty. Sedlecký s Bursíkem dále popsali situaci na mnoha místech

v centru Prahy, kudy projížděli , zvláště pak dramatické události u budovy rozhlasu.ISO

Redaktorka Milena Králová zase na příkl adu z ústeckého Mírového náměstí

upozornila na devatenáctileté mladíky-okupanty, kteří siceměli v ruce samopaly, ale netušili,

proč vl astně do cizí země při šli . "P ři pohledu na tyhle ,okupanty' nemůže člověk cítit

nenávist, strach. Jenom pocit zoufalství , absurdity. Vždyť je naše země plná takových

devatenáctiletých a dvacetiletých hochů , plnících rozkazy. Při šli za ,svým' posláním. Nevědí,

proč jsou tu .. ." Podobně jako ostatní redaktoři , tak i Králová vyzývala k zachování rozvahy

a klidu, aby nedošlo k zbytečným ztrátám na životech či masakrům . Zároveň je třeba

poznamenat, že slova okupant či okupace se staly běžnou součástí všech redakčních článků .
I S I

23. srpen 1968

První stránku Průboj e zaplnily 23. srpna materiály týkající se mimořádného

XIV. sjezdu KSČ . Plénum ústředního výboru j ednom yslně zvolilo prvním tajemníkem ÚV

Alexandera Dubčeka a mezi zvolenými členy předsednictva se objevil také Gustáv Husák.

148 zvláštní vydání Průboj e z 21. srpna 1968
149 BRYCHTA, R. Průboj 22. srpen 1968. Severoéeskýdeník, 22. 8. 1990, roč . 1, Č. 11 8, s. 1.
150 BURSÍK, 1. _ SEDLECKÝ, K. Expedice redaktorů Průboje do města, 200 km po okupovaném
Českos lovensku . Pn/boj, 22. 8. 1968, roč . 20, Č. 232, s. 3. ~
151 KRÁLOVÁ, M. "Něznáj u _my družná!" Pn/boj, 22. 8. 1968, roč . 20, Č . 232, s. J .
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Průboj ve zvláštních vydáních otiskl mj. výzvu k jednohodinové stávce na protest proti

okupaci ČS SR či stanoviska SKV KSČ. Vjednom ze zvláštních vydání se objevila výzva

Václava Havla (tehdy již známého českého spisovatele) převzatá z libereckého rozhlasového

studia. V ní se obracel na významné zahraničn í literáty a další umělecké osobnosti, aby ve

svých zemích organizovali protestní podpisové akce proti okupaci Československa.

V jiném zvláštním vydání z tohoto dne byly oti š těny např. karikatury kapitána Kida

alias Jaroslava Velinského (spisovatele, písničkáře , trampa a tehdejšího propagačního

výtvarníka Domu kultury pracujících v Ústí nad Labem), který od poloviny 60. let

spolupracoval s Průbojem a v době okupace vydával comics Krokodýl (viz P říloha č . 7).

Bez zaj ímavosti není ani článek s titulkem Tli z roku 1938 pět z roku 1968, pod nímž

byla uvedena redakční značka jdk. Je v něm srovnávána okupace z roku 1938, kdy se o naši

republiku "děl i lo" Německo , Polsko a Maďarsko . O třicet let později se k nim přida lo

Bulharsko a Sovětský svaz. Je ironií osudu, že nad logikou tohoto či nu se nepozastavil nikdo

jiný než redaktor Jaroslav Duchek, pozdější příznivec normalizace a redakčních č istek. 152

Tento č l ánek Duchka však nebyl ojediněl ý. V jiném vydání například konstatoval, že

podle okupantských vysílaček máme být vděční vojskům Varšavského paktu za to, že u nás

drtí kontrarevoluci, a že kontrarevolucionářem je každý, kdo neříká okupaci "pomoc

bratrskému československému lidu". Z toho vyvodil, že mezi kontrarevolucionáře patří všech

14 milionů lidí, které čítaly oba naše národy. Pod č l ánek se pak Duchek podepsal jako "Jeden

ze 14 milion ů kontrarevolucionářú" .153

24. - 27. srpen 1968

Ve zvláštním vydání otiskl Průboj 24. srpna seznam č lenů ÚV KSČ, mezi nimiž

nechyběli Alexander Dubček , Oldřich Černík, Ludvík Svoboda, Josef Smrkovský, ale i např .

Gustáv Husák, nebo také provolání SKV KSČ k mimořádnému sjezdu komunistické strany

Slovenska. Zároveň deník informoval o jednání prezidenta Svobody se sovětskými

představiteli v Moskvě . Velkou pozornost věnoval rozhlasovému projevu Ladislava

Kreperáta.

Velice často se redaktoři snažili popsat reakce obyčejných lidí, kteří byli nuceni se na

každém kroku setkávat s okupanty či čelit následkům okupace. Pavel Kraus se v rubrice Ze

záp isníku zaměřil na to, jak např. skupinka mladých lidí v Teplicích držela pod tříbarevnou

vlajkou naší republiky před sekretariátem OV KSČ protestní hladovku. Jedna z dívek přitom

152 DUCHEK, J. Tři z roku 1938 pět z roku 1968. Pr ůboj, 23. 8. 1968, roč . 20, Č. 233, s. 3.
153 DUCHEK, J. Kdojim poděkuj e? 13. zvláštní vydáni Průboje, s. 2.
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měla vysokou horečku, přesto však odmítala odejít. Další články se věnovaly např. tomu, jak

byly z teplických ulic přes noc strhány staré názvy a nahrazeny novými, jako ulice

Smrkovského , Krieglova, Dubčekova atd. Redaktor Josef Král se zase zabýval hesly, která

"zdobila" domy, tramvaje či automobily.!"

Redakce i straničtí funkcionáři však apelovali na občany, aby se nenechali

vyprovokovat a byli opatrní ve vztahu k novým jednotkám přijí ždějícím do ČSSR. Nikdo

totiž nemohl vědět, jaké mají rozkazy. Zárovei'l varovali před někte rými projevy (např.

malování hákových křížů), které by se mohly stát případným důkazem kontrarevoluce.155

Pn/boj si v těchto dnech všímal také situace v Liberci, kde se rozezvučely sirény

oznamující zachování dvouminutového ticha a byla zahájena smuteční manifestace k uctěn í

památky obětí okupace. Čerpal často ze svědectví či pocitů občanů, jejichž jednomyslné

názory proti okupaci korespondovaly se stanovisky redakce a ostatních obyvatel kraj e.

V poznámce Ke dni je shrnuli Egon Fries a Radovan Brychta: ,,1 v těchto dnech

okupace jsme násilím donuceni trpět okupanty v zemi a i to samo o sobě je kompromisem.

Nikdy by nám však lidé nezapomněli, a ani sami se k tomu nemůžeme propůj čit , abychom

tuto situaci vzali za základnu pro další vývoj a souhlasili s ní. Stejně tak ani za slib odvolání

okupačních vojsk (budeme si velice rozmýšlet, na kolik je vůbec možné věřit slibům našich

tzv. přátel) , nernůžeme zaplatit da ň , která by znamenala, že se vzdáváme demokratického

socialismu v duchu polednového vývoje. To bychom prakticky sami realizovali to, oč u nás

usilovali agresoři.vř'

28. srpen 1968

Poměrně klíčovým dnem byl 28. srpen, kdy Pn/boj otiskl Komuniké z jednání

v Moskvě. V celém jednom z jeho tří sloupců byli vyjmenováni účastníci setkání, mezi nimiž

figurovali navzdory XIV. sjezdu KSČ např . také Jakeš, Bilak a Indra. Kromě pasáží týkajících

se mezinárodní situace či uplatňování socialismu v ČSSR se Komuniké zmi ňovalo i o tom, že

"bylo dosaženo dohody v podmínkách odchodu těchto vojsk z území ČSSR v závislosti od

154 KRÁL, J. Rusové, táhněte domll! Pr ůboj, 24. 8. 1968, roč. 20, č. 234, s. 2. Zdejsou některé uvedené nápisy:
- LENINE PROBUĎ SE BREŽNĚV SE ZBLÁZNIL A TVOJEIDEJE DOČISTA ZAZDIL
• DUBČEKOVI SLlVO\hcl - NOVOTNÉMU ŠIBENICI
• NECHTE SI PŠENICI A ZLATO DEJTENÁM DUBČEKA, SVOBODU ZATO
• BĚŽTE DOMŮ VY PROKLETý'ZMIJE, NAŠE "LÁSKA" K VÁM UŽ DÁVNO HNIJ E
- ZA SVOBODU DÍKY VŘELÉ, TEĎ UŽ BĚŽTE DOPRDELE
- DUBČEK VÁS NEVOLAL - TÁHNĚTE ZA URAL! .. •
155 Pozn. Články rovněž upozorňovaly na sovětskou propagandu - v deníku Pravdase objevilo napr. tvrzeni, že
"naši lidé se srdečně baví se sovětskými vojáky a projevujfjimvděčnost" .
156 FRIES, E. _ BRYCHTA, R. V tyto rozhodujíc! hodiny. Průboj, 27. 8.1968, roč. 20, č . 237, s. I.
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normalizace situace" . Naše delegace rovněž stáhla projednání čs . otázky z Rady bezpečnosti

OSN.157

Předsednictvo SKV KSČ závěry Komuniké j ednoznačně odmítlo s tím, že výsledky

moskevského jednání neodpovídají požadavkům našeho lidu na odchod okupačních vojs k.

Vyj ád řilo podporu j edině ÚV KSČ zvolenému na XIV. sjezdu strany a zároveň zdůrazn i lo, že

nepřipustí , aby "zrádci a samozvanci" vykonávali v našem politickém životě jakékoliv

funkce. Podobné závěry zveřejnily i OV a zav kraji .158

Redaktoři Pn/boje otiskli k výsledku jednání na první straně následující stanovisko:

"Moskevská jednání považujeme za ned ů stojn ý kompromis. Trváme na požadavku, který

v minulých dnech vícekrát tlumočilo předsednictvo SKVKSČ - okamžitý odchod okupačních

vojsk z našeho území. Plně se stavíme za dosavadní jednání a usnesení XIV. sjezdu KSČ

a ústřední výbor na něm zvolený považujeme za nejvyšší legální orgán strany. Zůst áv áme

dále na svém pracovišti a budeme i nadále pravdivě informovat své čtenáře , pokud nám v tom

nebude zabráněno násilím. Navrhujeme, aby výsledky moskevských jednání, která probíhala

pod nátlakem okupační velmoci, posoudil lid obou našich národú.,,159

Ve svém komentáři Jaroslav Zíma tvrdil, že výsledky Komuniké jsou morálním

kompromisem, a dokonce použil výraz kapitulace. Vycházel předevš ím z toho, že svou

formulací Komuniké prakticky připouštělo oprávněnost okupace, a to i proti vůl i l egálně

zvolených orgá nů , Č S SR žádný sv ůj mezinárodní závazek neporušilo, jediným porušeným

závazkem bylo podle Zímy porušení naší státní suverenity vpádem vojsk zemí Varšavské

smlouvy.160

Tehdy možná netušil, jak blízko byl pravdě . Radovan Brychta v Severočeském deníku

totiž vzpomíná , že tato stanoviska zveřejněná ve středu 28. srpna 1968 byla posledním

nezastíraným projevem odporu. Veřejný nesouhlas z tisku přes noc zmizel.161 A nejen to,

v období normalizační čistky po plénu ÚV KSČ v dubnu 1969 bylo výše zmíněné stanovisko

redakce jedním z důvodů pro výměnu vedení Pn/boje.

157 BRYCHTA, R. Průboj 28. srpen 1968. Severočeský deník, 28. 8. 1990, roč . 1, Č. 123, s. 1.

15R Tamtéž.
159 Stanovisko redakce. Průboj, 28. 8. 1968, ro č. 20, Č . 238, s. 1.
160 ZÍMA, J. Morální kompromis. Pr ůboj, 28. 8. 1968, roč . 20, Č . 238, s. 1. Zíma v č lánku rovněž napsal: "Mám
strach a obavy, že tento morální kompromis bude mít nedozírné následky pr~ myšl7n! a cítění n~šeho národ~~
Nelze si beztrestně a bez dlouhodobých d ůsledků zahrávat s dušl a. Citem Iidí, Nel~e prevracet. tvar
a vygum ov ávat myšlenky. Možná, že dlouho nepromluv írn na s t:ánkác~ tlsk~.' ale .nemohu j inak. Nechci I hát ~
nechci ř í kat nic j iného, než co cítírn. Příliš jsem zvykl svobodě, I ~dyž jsme jl m ěl i tak . krátko~ dobu. Prohr?h
jsme první kolo boje za lidskou tvář socialismu. Zápas však nem u konce, bude t ě ž š t , ale lidé, prosím vas,
nedejte se! My svá srdce a mozky k jeho potlačení nikdy nedáme."
161 BRYCHTA, R. Průboj 28. srpen 1968.Severoéeskýdeník, 28. 8. 1990, roč . 1, Č. 123, 5. 1.
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29. srpen 1968

Tento den vyšly noviny pod jinou hlavičkou, ne jako Pn/boj , ale Zpravodajství

Pn/boje. Redakce se rozhodla nevydat normální čís lo , protože neměla dostatek podkladů

a spojení k tomu , aby mohla zaujímat k rychle se vyvíj ejícím událostem vlastní stanoviska.

V redakčním prohlášení novináři uvedli: "Chyběj í nám zejména zprávy z právě probíhajícího

zasedání l e gálně XIV. sjezdem zvoleného ústředního výboru KSČ . Zároveň zač ínají působit

již určitá omezení, vyplývající z moskevského jednání. Nesouhlasíme s nimi, ale jsme nuceni

se jim podřídit, neboť jsou výrazem mocenského rozložení sil." Redakce proto otiskla jen

oficiální zprávy z uplynulého dne a potvrdila, že stojí za XIV. sjezdem strany.1 62

Redaktor Radovan Brychta po 22 letech k těmto událostem poznamenal: "Ve

s kutečnost i jsme ještě po těžkém šoku začali věřit, že se dá cosi děl at, ale ta cesta byla stále

užší a užší a daleko jsme po ní nedošli. Bylo to už jenom skomírání s občasným plaménkem,

který vždycky zhasl. Ti, co to v srpnu a celém roce 68 mysleli vážně , skonč ili dřív nebo

pozděj i. Rozešli jsm e se do různých pracovních míst, která většinou nebyla jediná, spíš to

připomínalo cestu po schodech dolů . Druhá část redakce se dala na normalizaci. Nezávidě l i

jsme jim. Dnes jsm e se někteří po 22 letech vrátili , ale necítíme se hrdiny. Spíš je tu smutek

nad ztracenými lety, mládím a nadějemi . I když i velká radost, jíž zažehl 17. listopad.,,163

30. srpen - 2. září 1968

Ve dnech od 30. srpna do 1. září Pn/boj nevyšel. Na stáncích se až 2. září objevilo

jednostránkové vydání , za které zaplatili čtenáři poloviční cenu, tedy 20 haléřů. 1M Na první

s traně otiskla redakce podrobnou zprávu ze zasedání ÚV KSČ z 31. srpna. Kromě informací

z kraje i ze zahraničí tvořily obsah také citáty známých osobností č i pořekadla z české lidové

moudrosti. Pn/boj rovněž přetiskl fejeton Karla Čapka Od člověka k člověku uveřejněný

v Lidových novinách 4. prosince 1938. Jako by poselství z této doby znovu ožilo a redakce

chtěla dát touto cestou najevo svůj pohled na situaci v zemi. "Všechno se změni lo , č lověče,

všechno se změni l o - dokonce nejenom státy, nýbrž i lidé; a ty sis myslíval, že je znáš!"

Fejeton pak Čapek zakončil slovy: "Nic pravého není bez stálosti; řekne- l i vám někdo věřte,

říká vám tím: Buďte stálí a co nejstálejší!,d65

162 Prohlášení redakce. Zpravodajství Pn/boje, 29. 8. 1968.
163 BRYCHTA, R. Průboj 29. srpen 1968. Severočeský ~eník, 29.8 . 1990, r?~. ~ , č . 124, s. 1. . . . ,
164 Pozn. V prvních zářijových dnech vycházel Pn/boj J eště černob íle a v tiráži byly uvedeny Jen základní udaje
(chyběly např . adresy jednotlivých redakci). o v

165 S é • k k . d o TI okupace uzavřeli redaktoř i vSeveročeském denlku naposledy I. zá ř í 1990,v vzpomm y prvmrn nui . ' .
symbolicky č lán kem Jindřicha Beránka Amen, roklišedesát osm. Psal v něm o pocitech, kte.ré on.1Jeho kolegov~

dll I· I od k T eihorší nebyly ruské (a další) tanky nebyla to aru pacifikace reformnís e I po prvn rn ty nu o upace. " o n J '

54



Krai sk ~· deník Prťl hoj 1968 1%')

Kapitola 4: Počátek normalizace

Intervence pěti "bratrských armád" zemí Varšavské I 21 v'srn ouvy . srpna 1968 zmanla

prakticky všechny naděje , které s sebou přinesl obrodn ý pl'oce K " k's. omumstic a strana se

musela podřídit politickému diktátu Sovětského svazu a uvé t I d á ř k . .es lOSpo ars ou, politickou

a kulturní situaci plně do souladu se sovětsky'm modelem v t: k I k I '. es os ovens u nasta o období

1· 166norma izace.

Následující kapitola ostře kontrastuje s Kapitolou 1. Přestože je jejich struktura stejná

(politická situace v Českos lovensku, její vliv na média, struktura tisku v Severočeském kraji,

koncepce Pn/boje a činnost redakce, postoj krajských funkci on á ř ů k jeho vydávání atd.),

zcela se proměnil pod vlivem politických událostí obsah obou částí práce.

4.1. Společnost a média v době normalizace

Pod tlakem sovětské moci se zdánlivá jednota Dubčekova vedení začala hroutit.

Gustáv Husák jako první přiznal , že v polednové politice byly a jsou závažné nedostatky.

Z árove ň byly vysloveny pochybnosti o udržitelnosti Akčního programu.167

Znovu byla obnovena vedoucí úloha KSČ ve společnosti , tedy monopol její moci.

Vládnoucí garnitura zaručovala ob čanům určitou životní úrove ň a sociální jistoty a oni se na

snahy onoho křídl a v KSČ, k němuž jsme se hlásili a na stránkách novin je podporovali. Byla to neschopnost
řeš i t zásadně spo leče nské problémy této země. Museli jsme se postupně dostat ne mezi neprivilegované masy,
ale ještě hloub, na úroveň jakéhosi záporného č l e n stv í, abychom začali klást nep řij emné otázky sami sobě . To
však jsme v té chvíl i neviděli (a snad ani nechtěli vidět) ." Zárove ň se Beránek v č l ánku věnova l národnostní
otázce, především vztahu Čech ů a Slováků. Domníval se, že jakkoli byla federalizace z říjn a 1968 nedokonalá,
dala Slov ák ům určité zdání moci. Konstatoval, že "ani před srpnem, a tím méně po něm , nebyla KSČ ochotna
připu stit pluralitu" . Viz BERÁNEK, J. Amen, roku šedesát osm. Severo česky deník, 1. 9. 1990, roč . I , č . 127,
S. 2.
166 Srov. OTÁHAL, M. Norm allzace 1969- 1989: Piisp ěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR, 2002. Strana 5. Podle Otáhala zahrnuje normalizace léta 1969 - 1989, přičemž o jejím konkrétním
počátku nepanuje mezi historiky shoda. Někteří ji datují od srpnové okupace v roce 1968, jin l od nástupu
Gustáva Husáka do funkce generálního tajemníka KSČ v dubnu 1969.
Vondrová a Navr átil zase poukazují na to, že první kroky k normal izaci nebyly učiněny po 21. srpnu 1968, ale
již v plném rozkvětu Pražského jara. Viz VONDROVÁ, J. - NAVRÁTIL, J. Konnmistick á strana

Československa : Konsolidace (kvě/en - srpen 1968). Strana 8.
Podle Prečana zača l a normalizace uvnitř KSČ nejviditelněji anulováním vyso čanského sjezdu, který mohl být
z~čátkem nové historie komunistické strany. Mís~o toho se podle n ěj "stala ~anipulace se sje~dem, a s J ~ho
vysledky v Moskevském protokolu a na zasedání ~V KSČ 31. srpna 1968 prvmm aktem nor~~~hzačnl .'p o.h.tl ~y
těch, kte ří byli na prvních místech seznamu členů VV KSČ zvoleného ve Vysočanech ; až na výj imky p ř ij ali Jako
disciplinovanf vysocf funkcionáři nebo p ř íslu šníci aparátuKSČ ,neexistenci' sj ezd~ i ti, ~dož j ejvv nep~ítomnos~ i
odv lečených p ředstavitelů zorganizovali." Viz PREČAN , V. Lid, velejnos/, obcanska spole čnost Jako akter

Pražskéhojara 1968. Strana 33-34.
167 VONDROVÁ, J. _ NAVRÁTlL, J. Komunis/ická stranaČeskoslovenska: Kapitulace (srpen - lis/opad 1968).

Strana 14.
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oplátku měli vzdát účasti na řízení veřej ných věcí a realizovat se v soukromé sféře. Již během

nece lých t ří m ě s íců od podepsání moskevského protokolu (do listopadového pléna ÚV KSČ

roku 1968) se Moskvě podařil o zcela vnutit vedení KSČ své pojetí normalizace. Nová

politická linie nabízela především boj s "negativními" jevy - lidmi ohrožujícími monopol

strany. Veřejnosti bylo v této době dovoleno jediné: mlčky a bez odporu následovat, a ne klást

otázky a účastnit se veřejné diskuse. K její rezignaci pak znate lně přispě ly proreformní síly

uvnitř KSČ apelující na občany, aby nepodporovali akce vedoucí k vnitropolitické krizi atd.168

4.1.1. Čistky V KSČ

Nutnost strany se vn i třně konsolidovat měla za následek, že bylo téměř půl milionu

komunistů zbaveno č lenství nebo se jej sami zřek l i . Nejen z politiky, ale i z oblasti

hospodářství bylo v této době vyloučeno několik desítek tisíc odborníků . Na vedoucí místa

nastoupili loajální kariéristé, jejichž jedinou odbornou kvalifikací byla stranická legitimace. l'"

Právě tato kádrová opatření, jejichž cílem bylo odstranění reformních sil ze všech

orgánů strany a prosazení vedoucí úlohy KSČ ve společnosti, byla rozhodující pro přeměnu

strany jako "poslušného nástroje" Sovětského svazu. Již po podepsání moskevského

protokolu zača l boj o ovládnutí moci ve straně, který vyvrcholil již zmiňovaným zvolením

Gustáva Husáka do funkce generálního tajemníka KSČ 17. dubna 1969 na zasedání ÚV

KSČ.I?O Soupeřen í o vliv však pokračovalo i po této "oč i s tě", a to mezi jednotlivými

zájmovými skupinami uvnitř strany (např. Husákovou, Bil'akovou) nebo tzv. ultralevými.

Významnou společenskou silou se staly složkyjako armáda a Bezpe čnost. Ť

Podle Pauera byla závažná především ta skutečnost, že všechny vývojové fáze

"přeměny" strany byly prováděny prakticky stejnými orgány.172 Tentýž ÚV, který svrhl

Novotného, schválil Akční program, poté přijal moskevský protokol a s malými výjimkami

hlasoval pro nahrazení Dubčeka Husákem, nakonec zcela zavrhl myšlenky reformního

programu a vy louč i l z vlastních řad jejich zastánce.

168 VONDROVÁ, J. _ NA VRÁTIL, J. Komunistickástrana Československa: Normalizace (listopad1968- září
(g69) .Praha - Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk, 2003. Strana ID-I I.

170 MAREK. Strana 325-326 . • . .
Pozn. proti J' eho zvolení prvním tajemníkem bylo pouhých22 č lenu UV ze 182 př i tomnych .

171 •
I OTAHAL. Strana 47. . . .
72 , PAUER, J. Sovětská vojenská intervence a restaurace byrokra.tl c~o-c~ntrali sl1c kého . systém~.
v Ceskos lovensku 1968 _ 1971 IN: PECKA, J. _ PREČAN, V. Proměny PražskéhoJara 1968-1969. Sbornlk
studiía dokumentů o nekapitula~tských postojích v československé společnosti. Strana 174.
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Na lednovém zasedání ÚV KSČ v roce 1970 byly schválené tzv. prov ěrky, ásledné

č is tky se uskutečnily nejen v KSČ , ale ve všech společenských organizacích a státních

institucích. Postiženi byli zejména vzdělaní lidé zastávající významn éfunkce, novináři . vědci ,

umělc i č i pedagogové. Výměna legitimací probíhala shora, směrem od ústředního výboru

k nižším s tup ň ů m organizace KSČ . V l é tě 1970 byla čistka v podstatě dokončena a je

nesporné, že se svým dopadem stala klíčem k úspěchu celkové konsolidace totalitního režimu.

D ů l e ž itým prostředkem pro budování normalizačního režimu byla rovněž násilná represe, bez

níž by nová komunistická reprezentace nemohla porazit reformní hnutí a zlomit odpor

obyvatelstva.V''

J iří Ma ň á k na zák ladě dostupných údajů odhadl, že od srpna 1968 do zahájení čistky

odešlo ze strany asi 150 tisíc č lenů, z toho 117 č i 11 8 tisíc v roce 1969. 174 Byl to projev

urč i tého nesouhlasu lidí se srpnovou okupací a s nově ustavenou linií KSČ . Od ledna do října

roku 1970 pak stranickou legitimaci vrátilo asi 326 817 členů. Hradecká a Koudelka došli za

léta 1969 - 1971 k celkovému počtu vy loučených a vyškrtnutých k řádu 446 tisíc, za léta

1969- 1973 pak k čís l u 470 tisíc.175

Rozsah perzekucí byl přitom v Severočeském kraji podstatně větš í než jinde. Snad

nejci te lněj i se tyto změny dotkly oblasti školství a kultury. Jen z aparátu severočeského KNV

muselo z politických důvodů odejít více než 11 0 pracovníků, což byla více než třetina

zamčstnanců . Bylo vyměněno celé vedení KNV a tři čtvrtiny vedoucích odborů . V roce 1969

bylo pozastaveno vydávání měsíčníku Dialog a posléze zrušeno stejnojmenné úspěšné krajské

nakladatelství. Skončila také č innost populárního Kladivadla v Ústí nad Labem, v němž

úč i nkoval i např. Pavel Fiala, Josef Dvořák , IvanDědeček , Uršula Kluková a další.176

4.1.2. Ustavení nové stranické linie - d ůsledná kontrola médií

Linii strany určil v prosinci 1970 dokument Poučení z krizového vývoje ve straně

a spole čnost i po X Ill. sjezdu KSČ. V něm zazně l jasný výklad minulosti a byly zde stanoveny

základní ideje přípustné pro budoucnost.Y' Do všech politických funkcí byli opět jmenováni

I7J HRADECKÁ, v._KOUDELKA, F. Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969 - 197-1. Praha: Ústav pro
soudobé d ějiny AV ČR, 1998. Strana26. .
17·1MAŇÁK, J. Čistky I' Komunistickéstran ě Československa 1969 - 1970. Praha: USD, 1997. Strana ?8.
175 HRADECKÁ _ KOUDELKA. Strana 42. Prvnl verze in formačn ího materiálu pro delegáty XIV. sjezdu KSČ
zase uvádí, že za obdobI 1966 - 1970 bylo vyloučeno č i vyškrtnuto 475 32I č lenů a kand idátů KSČ.
176 KINDL a kol. Strana 38.
177 V Poučení se mj. konstatovalo: "Objektivní posouzeni a objasnění p ř l či n a ~ouvislosti hluboké krize, v ~ ~ž se
ocitla KSČ a celá naše spo lečnost v roce 1968, nezvrat ně dokazuj i, že vnitřnl sily, paralyzované politikou
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spolehliví straničt í funkcionáři , nevyjímaje média a různé spol č ké i Č .e ens e instituce. a Opl y

i organizace spojené s obdobím Pražského jara byly zakázány. Od všech obyvatel byla

d l'Jrazně vyžadována poslušnost a nekonformní názory byly tvrdě potírány. árodní

hospodářství se opět vrátilo k modelu centrálního plánování.178

Všechny zárodky občanské společnosti , které vznikly v roce 1968, musely být

zlikvidovány. Strategii strany vyj adřovalo heslo: "Kdo nejde s námi, jde proti nám". Pod

tlakem mocenských orgánů rezignovala velká část obyvatel po porážce obrodného hnutí na

účast na veřejném životě a stáhla se spíše do soukromé sféry.179

V podobném duchu jako Poučení z krizového vývoje bylo koncipováno také usnesení

..ke kádrové a personální práci", které schválilo PÚV KSČ 6. listopadu 1969. Vjeho úvodu

bylo zdllrazněno , že "politické postoje, věrnost socialismu, marxisticko-Ieninské politice KSČ

a socialistického státu, přátelství k Sovětskému svazu" tvoří "významnou část" kvalifikace

funkc ionářů . Předcházející reformní snahy se staly terčem silné propagandistické kampaně ,

jež neměla v Československu obdoby. Polednová politika byla hodnocena jako

kontrarevoluce a jej í představitelé označeni jako kontrarevolucionáři či spojenci

"imperialistických kruh ů " a západních zpravodajských služeb.

Štvavou kampaň proti představitelům Pražského jara zahájil také komunistický tisk 

útočné č l ánky se objev ily především v Rudém právu a Tribuně. Usnesení PÚV za nejbližší

úkol považovalo výměnu všech vedoucích pracovníků, kteří v období let 1968 - 1969

"politicky zklamali ". D ůraz byl přitom kladen na "plánovitost v kádrové práci".180

Nové vedení KSČ podniklo rovněž razantní opatřen í v oblasti médií. Novináři již

nebyli považováni za rovnocenné partnery a autonomie médií a svoboda projevu byly

potlačeny . Média se stala důležitým nástrojem strany v prosazování její moci. Došlo ke

změnám ve vedení redakce Rudého práva, bylo zastaveno vydávání časopisu Politika

pravicových představ itel II ve vedení strany, nebyly s to se zmobilizovat a zastavit frontální nástup
kontrarevoluce. Za takovéto situace bylo nutno rozhodnout, zdali se má čekat, až kontrarevoluce vyvolá
bratrovražedný boj , kdy budou hynout tisfce lidí, a teprve potom poskytnout internacionální pomoc, nebo přijít
včas a předej í t krvavé tragédii i za cenu počátečn ího nepochopení doma i za hranicemi. Vstup spojeneckých
vojsk do Českos lovenska 21. srpna 1968 p ředešel takovému krveprolitl, a byl tedy potřebným ajedině správným
řeše n ím .. . Cílevědomě rozvíjené úsilí marxisticko-Ieninských sil ve straně vytvořilo předpok l ady, aby na
plenárním zasedání ÚV KSČ v dubnu 1969, jehož výsledky p ř ij ala větš i n a československých komunistů se
zadost i uč i něn ím a souhlasem, byly provedeny základní změny ve vedení a politice strany. Odvoláním
Alexandera Dubčeka z nejvyšší stranické funkce a zvolením G. Husáka prvním tajemníkem UV. KSČ .se otevírá
nová etapa, v níž proces změn v poměru sil ve straně nabyl kva litat i vně nového stupně . I když SI .~ravl ce. v no~ě
zvoleném p ředsednictvu udržela j eště závažné pozice v osobáchA. Oubčeka, O. Černíka, ztratilaJIŽ ur čuj íc í vliv
ve vedení strany. Rozhodující iniciativa a aktivita v Komunistické straně Č.eskoslovenska pře~ la nezvr~tně do
rukou marxistlcko-leninské levice.. ." Totalita.cz [online), <http://www.totahta.cz!texty/pouceOl.php> [C itováno

~~e 30.8 .2006].
MAREK. Strana 325-326 .

179 •
OTAHAL. Strana 59-60.

180 HR .ADECKA - KOUDELKA. Strana 27-29.
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a naopak začal vycházet nový časopis pro politiku vědu a kul turu T b V N ' f ', - vor a. ove mys 1

a Květech byli jmenováni noví šéfredaktoři . Vládní orgány však v tomto období také zakázaly

několik významných č asopis ů, které představoval y symboly nezávislého a svobodného

myšlení. Jednalo se především o Zítřek, Listy, Reportéra a Studentské listy. Na tři měsíce pak

byly zastaveny časopisy Svět v obrazech, Plamen a MY69.

Ovládnutí výměny informací znamenalo účinnou kontrolu veřejného mínění. Zároveň

vedení KSČ požadovalo , aby se novináři přihlásili ke spo l uzodpovědnosti za krizový stav

a zača l i "prosévat" vlastní řady. Sami také měli akt ivně při spívat k zavedení normalizační

181praxe.

Zejména po smrti Jana Palacha a vítězství českých hokej i stů nad Sovětským svazem

na konci března roku 1969 se vystupňoval tlak aparátu KSČ na vedení SČN. Součástí nátlaku

bylo i zveřejnění dokumentu Slovo do vlastních iad ze 17. května 1969 a celostátní

konference noviná ř ů-komunistů 2. července. 182

Novináři spojení s obdobím Pražského jara již nemohli v médiích dále p ů sob i t , na

vedoucí místa nastoupili naopak angažovaní komunisté zcela loajální straně. K výměně

šéfredaktora došlo v denících Práce a Mladá fronta. Ředitelem Československého rozhlasu

byl 6. června 1969 jmenován Bohuslav Chňoupek a Československou televizi řídil od 6. srpna

1969 Jan Zelenka. Personální změny zasáhly také do složení okresních a kraj ských redakcí.

Ce lkově musela odejít v následujícím období ze svých míst asi čtvrtina nov i nářů .
I R3

Postupně

byly zlikvidovány všechny opoziční politické názory a kromě ústředního stranického tisku se

ostatní média uchýlila k pouhému pasivnímu tlumočení oficiálních informací a stanovisek.

K názorné .Jekci" stvrzující absolutní držení moci v rukou strany došlo při prvním

výroč í okupace v srpnu 1969, kdy byly násilně potlačeny vzpomínkové demonstrace. V té

době již byla média v Československu zcela konsolidována a zásah proti demonstrantům

oslavovala jako "odražení náporu nepřátel" .184 V souvislosti s prvním výroč ím okupace bylo

rovněž 22. srpna 1969 vydáno mimořádné zákonné opatření Federálního shromáždění na

ochranu "veřej ného pořádku". Policie tak získala dočasnou plnou moc vězn i t ve výlučné

pravomoci zadržené osoby až tři týdny, samosoudci byli zmocněni soudit tzv. politické

delikty bez přípravného jednání a obhájci byli připu štěni až k soudnímu ří zení. Pod těmito

ISI BÁRTA _ FELCMAN _ BELDA- MENCL. Strana 66-67.
182 HELEŠIC, F. Počátky normalizacev tiskua v novináfských organizaclch 1969, IN: Členský zpravodaj Klubu

novin ái ů Pražského jara , roč . 10, Č . 2, s. 6.
183 1-1 R 'ADECKA- KOUDELKA. Strana 50-51.
184 PREČAN , V. Lid, verejnost, občanská společnost jako aktér Pražskéhojara. Strana 26.
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opatřeními proti "antisocialistickým ž iv lům" byli paradoxn ě pod ". d depsam pre se a FS Dubček ,

prezident Svoboda a předseda vlády Černík .

4.1.3. Pokyny a hodnocení Úřadu pro tisk a informace

Od počátku svého vzniku v září roku 1968 zveřejň oval Úřad pro tisk a informace

několikrát do měsíce v Denních přehledech hodnocení tisku a dalších médií. Pravide l ně byl

analyzován obsah a úroveň všech krajských novin, tedy i Pn/boje. Snahou stranického

aparátu i tohoto úřadu bylo dostat všechna média a jejich sdělení pod svou kontrolu a potlačit

lak jakékoli názory proti okupaci a Sovětskému svazu.

Podle pokyn ů k obsahovému zaměření tisku, rozhlasu a televize vyžadovala vláda

sokamžitou platností plnění požadavk ů jako např. :

nepublikovat kritiku Sovětského svazu a dalších komunistických zemí

a jejich komunistických stran;

nezveřejňovat články napadající cizívojenské jednotky na území ČSSR nebo

vzývající k akcím proti nim;

nepoužívat termíny okupant a okupace;

nepropagovat neutralitu v zahraniční politice;

nezveřej ňovat informace o škodách zp ů sobených vojenským obsazením či

pobytem cizích vojsk;

neuvádět zprávy o zabitých a zraněných během obsazení a incidentech

s vojáky;

zveřej ňovat výroky vedoucích představitelů státu jen s jejich svolením (to se

netýkalo oficiálníchprojevů) atd.

Bylo zakázáno zveřej ňovat takové informace či dohady, které by mohly dezorientovat

veřejné mínění a zkomplikovaly naše vztahy se zeměmi Varšavské smlouvy. Zároveň redakce

nesměly polemizovat s tiskem těchto st átů . 185

Informační zpráva o hodnocení tisku, rozhlasu a televize za období od 9. do 14. září

1968 k činnosti krajského tisku v tomto období konstatovala: "Postupně mizely prohřešky

proti vládním zásadám. Duch stránek novin obsahuje nesouhlas s obsazením ČSSR

spojeneckými armádami, vymizely však otevřené útoky, zejména proti SSSR. Postupně byly

odstraněny termíny okupant, okupace, neověřené a někdy i nedlivěryhodné zprávy o škodách

18S •
NA, Praha- fond ČÚTI , karton27, sign. 22-2, první pokyn UTl.
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zplisobených spojeneckými armádami, o nepřekonatel ném odporu našeho lidu k ,okupačním

armádám ' , varování před stykem našich občanů s pří slušn íky armád, výzvy k odmítání

pomoci nabízené příslušníky armád atd. Přesto , že se objevuje méně materiálů ze života

strany, ty, které jsou uveřej ňov ány, ukazují na důvěru občanů ke straně . ,,1 86

Podle pr ůzkumu v Severočeském kraji však v tomto regionu poněkud klesla důvěra

kzasedání ÚV konanému 31. srpna 1968. Zároveň se na stránkách krajských novin velice

čas to objevoval termín normalizace. Jednotlivá média ho však podle Úřadu používala

dl'v.' 187
S o isnym vyznamem .

ÚTl velice pečlivě sledoval č innost médií a jeho kritice se na podzim roku 1968

nevyhnuI ani Pr ůboj. Odsuzoval např. to, že 7. října deník umístil na přední místo s tučným

titulkem článek Náhodní chodci odpovídajína otázku: Nejkrásnější dárek k v ánoc ům pro vás.

Nejčastěj š í odpověď lidí přitom zněla: odchod cizích vojsk. ÚTl k tornu poznamenal, že

"tento způsob práce redakce mezi občany mů že vyvolat diskusi s druhou stranou".188

Úřad znepokojila i některá prohlášení redakce a komentáře , které se v tomto období

v Pr ůboji objevily. V redakční poznámce ze 17. říjn a bylo např. uvedeno: "Současné omezení

tisku, které dost znesnadňuje redakční práci, nám neumožňuj e některá stanoviska tisknout.

Přesto bychom vás chtěli poprosit, abyste psali zcela otevřeně . To, co bude možné,

zveřej n íme, to, co nebude odpovídat směrnicím tiskového úřadu, nám alespoň poslouží jako

informace o vašich názorech.,d89

O den později otiskl Průboj komentář Radovana Brychty, který se rovněž vyjadřoval

ke svobodě slova a hodnotil vzniklou situaci takto: "V době , kdy svoboda slova musela

podstatně ustoupit před mocí, kdy neomezované a veřej né střetávání názorů je velmi

znesnadněno Oe třeba vidět, že platí cenzurní opatření , jimž podléhají sdělovací prostředky, že

platí závazky přijaté v Moskvě) , není zřejmě jiného východiska." ÚTl však zatím zůstal

I .h k . . v I t I v škO" 190U pou te o onstatovaní tec 1 o "pro ires u .

V prvních týdnech působení Úřadu bylo patrné, že se uchyloval spíše ke kritice médií,

která se stále odmítala smířit s okupací a počínajícím procesem normalizace. V přehledu

krajských den íků v období od 1. do 15. listopadu tak ÚTl konstatoval, že "redakce krajských

li stů stále ještě nedostatečně komentují vlastními exponovanými materiály důležité

186 NA, Praha _ fond KSČ-ÚV-021l , svazek 81, arch. jednotka 126/ k informaci 9, .Informace pro č leny
a kandidáty předsednictva ÚV KSČ, Informační zpráva o hodnocení tisku, rozhlasu a televize za období od 9. do
14. z á řt 1968.
187 Tamtéž.
188 NA Praha _ fond ČÚTI karton 15 sign. 22-1 Denní přehled 10. 10. 1968.
189 ' ",
190 Tamtéž, Denní přehled 22. 10. 1968.

Tamtéž.

61



s ku tečnost i politické situace a místo toho svá někdy záporná, někdy nevyhraněná stanoviska

presentují citováním dopisů čtenářů, která v hojných případech až režij ně excerpují a zaměřují

k vlastnímu vytčenému důsledku nebo cíli, např . při vytváření určitých nátlakových situací

před listopadovým plénem ÚV KSČ .. . Bez vlivu na výsledné působení není ani skutečnost,

že v řadě případ li jsou závažné původní materiály redakcí poměrně na nízké úrovni, rubriky

čas to nevybočují z prům ěru , přičemž kupodivu málo náročným způsobem je zpracována

právě problematika oblastní č i krajská." Některé redakce podle ÚTl dokonce působily

dojmem snahy křečovitě trvat na "nezávislosti" nejen na politice nejvyšších, ale i krajských
. k ' I . o 191straruc cyc 1 organu.

O tom, že se situace j eště více vyostřoval a a otevřená výměna názorů měl a z médií

zcela vymizet, svědčí také pokyny ÚV KSČ . Na začátku listopadu předsednic tvo na jedné ze

svých schůzí např. požadovalo, aby stranický tisk aktivněji než dosud podporoval proces

normalizace vztahů s ostatními zeměmi Varšavské smlouvy. Kraj ské výbory měl y dohlížet na

to, aby v periodikách, jichž jsou vydavateli, byla důsledně dodržována stanoviska a usnesení

ÚV KSČ. Dočasně bylo pozastaveno vydávání týdeníku ÚV KSČ Politika a časopi su

Reportér. Předsednictvo rovněž uložilo projednat po stranické i státní linii, aby tisk, rozhlas

a televize podstatně zvýšily počet pozitivních informací ze Sovětského svazu a dalších

socialistických zemí. Vláda měla také bezodkladně j eště v průběhu listopadu 1968 zvýšit

rozsah sovětských uměleckých děl v kinech, rozhlase, televizi atd.ln

Po listopadovém plénu ÚV KSČ začala pozice médií ještě více oslabovat a jejich

úplné podřízení stranickým směrnicím bylo již nevyhnutelné. Konkrétně deník Pr ů boj byl

v prosinci 1968 např. pochválen za to, že živě reagoval na politický život v kraj i a zveřej ňoval

velký počet redakčních komentářů. Ty za nejd ůlež it ěj š í úkol považovaly nacházet

v listopadové rezoluci ÚV KSČ pozitivní prvky a dál je rozvíjet. ÚTl rovněž oceňova l , že se

list snaží podporovat vládní a stranickou politiku, hlavně politickou linii SKV KSČ .
1 93

Od ledna 1969 začal v souvislosti se vznikem federace fungovat pro č eské území

ČÚTI a pro Slovensko SÚTI. Redakce pravideln ě získávaly požadavky, kterými se musely

ř íd i t , a měly zakázáno psát o některých událostech. V lednu 1969 tak měly např. okamžitě

zastavit publikování jakýchkoli informací o otázce obsazení funkce předsedy federálního

Národního shromáždění. Krátce poté následovalo nařízení , aby nebyly v médiích rozvíjeny

kampaně proti vedoucím představitelům státu a strany a nebyly zveřejňovány skandalizující

191 NA Praha _ fond ČÚTI karton 27 sign.22-2 Přehled krajských den[kll v obdobi od I. do 15. IistoPO?u.
192 NA: Praha _ fond KSČ-ÚV-021l , ~vazek 85, ~rch . jednotka 132/ bod 9 - 106. schůze p ředsednictva VV KSČ
ze dne 8. ll. 1968.
193 NA, Praha _ fond ČÚTI, karton 27, sign. 22-2, Přehled krajských den ík ů v obdobi od 1. do 15 . listopadu.
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Kraj ,~ \ deník I'rú oo j I '/6X 1%')

č lánky a karikatury proti mm. Úřad v této souvislosti také konstatoval: "Poměrně velmi

závažné je neustálé rozv iřován í otázek tzv. cenzury, kdy se v posledním období vytváří již

velice nervózní psychóza - od obecných narážek se přešl o k přímým útokům na ÚTl a jeho

vedoucí pracovníky , veřej nost i se vnucují představy o č innosti, která nikterak neexistuje

(např . v oblasti kultury a umění) . Zpravidla se přitom vnitřní omezovací opatření vlády staví

do protikladů s neschopností vyřeš i t otázku Zprávl94 a Vltavy."!" Redakce rovněž nesměly

publikovat prohlášení a dopisy o motivu sebeobětování Jana Palacha. Zveřejňovat mohly jen

oficiální zprávy státních org á nů .

V dubnu pak ČÚTI média "žádal", aby nepublikovala komentáře týkající se článku

\' moskevské Pravdě z 31. 3. 1969, který se zabýval událostmi v Praze a dalších městech

Českos l ovenska v souvislosti s hokejovým utkáním ČSSR - SSSR. Opatření tohoto úřadu

však zřete lně vyvrcholila v srpnu 1969. Redakce nesměly psát o protestních akcích, ale

musely naopak tisknout prohlášení, rezoluce a články odsuzující protisocialistické vandalské

č i ny . Novináři dostali instruktáž, jak postupovat v oblasti propagandy. V souvislosti s prvním

výroč ím vstupu vojenských jednotek zemí Varšavské smlouvy se měli vyvarovat všech

negativních emocionálních publicistických proj evů , které by mohly vést k zneklidnění

veřej nos ti, a dále nepoužívat invektivy proti Sovětskému svazu a dalším socialistickým

zemím a jejich p ředstavitel ům, Redakcím bylo zakázáno publikovat materiály, které by mohly

být považovány za vměšování do jejich politiky či jako porušování vzájemných smluv. Podle

ČÚTI bylo také potřeba znovu vysvětlit pojem okupace (rozhodně vedle sebe nestavět

okupaci ČSR fašistickým Německem a srpnové události roku 1968).196

194 Srov. Totalita.cz [online], <http://www. to ta l i ta . c :zJ 1 9 6 8/1 96 ~_09~2 . php> [citováno dne 4. 9. 2.00?1.
"Jeho obsah (pozn. časopisu Zprávy) vzbuzoval ve všech čestnych lidech pohoršení. Dokonce se objevily
rezoluce z továren, požadující jeho zastavení. Přestože tato tiskovina porušo~ala č,eskos l?ven ské zákony, neb~ lo
v moci čs. orgán ů prosadit zastavení jejího vydáváni. Svoj i bezmocnost proti Zpraváll~ SI státní n~oc . vynahradila
postupem proti domácfmu tisku. Nový ú řad (pozn. ÚTl) p řevzal dohled nad obsahem t l ~ku o~ policejních složek.
Do vydavatelství vyslal spolehlivé osoby, které po zaškolení nastupovaly ~a ~nkce t ls~ovych ~é.fu. V té době
zača l o být zastavováno vydávání nejvýrazněj ších periodik té doby - ~1~1 1I. Re~~rlera. Po/lilky a dalších.
Nepomohly ani četné rezoluce zasílané státním orgánům , které tento stav kritizovaly.
195 NA Praha _ fond ČÚTI karton 53 sign. 25-0, Pokyn ze 7. I. 1969.
196 ' "

Tamtéž, Pokyny z 19. a 21. 8. 1969.
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4.2. Deník Průboj na počátku normalizace

Změny ve společnosti i v samotných médiích se odrazily i na vydávání deníku Průboj.

Dokládaj í to zejména zápisy ze zasedání předsedn ic tva SKV KSČ . Jeho členové od listopadu

1968 zesílili svlij tlak na redaktory (šéfredaktora Friese) a začali vyžadovat důs l edné

dodržování stranického programu. Jakékoli opoziční názory na stránkách deníku byly

nepřípustné . Zvláště po redakční či stce se Průboj zcela podřídi l normal izačn ím ideálům

a po ž adavkům na média, a otevře l tak novou etapu své historie...

4.2.1. Postoj krajského výboru k Průboji (listopad 1968 - leden 1969)

Jestliže se předsednictvo SKV KSČ snažilo redakci Průboje bezprostředn ě po

obsazení ČS SR zeměmi Varšavské smlouvy podporovat a hodnotilo kladně její činnost, téměř

o t ři měsíc e později postupovalo v hodnocení Pr ůboje již ne takjednoznačně . 197

Člen SKV František Čada se nap ř. 22. listopadu zúčastnil zasedání OV v Teplicích,

kde bylo Pn/boji vytýkáno, že neplní úlohu, kterou má... "že propaguje otázky ustavení rad

pracuj ících, že publikuje akce studentů , že obsah není zaměřen k sjednocování strany," Jeho

kolega Rajtora k tomu doplnil, že by si měl Pn/boj ujasnit své postoje.198Zároveň podotknul,

že by měl šéfredaktor Fries alespoň jednou týdně napsat zásadní článek . ituace v Průboji

podle něj nebyla dobrá a s mnoha články nemohl souhlasit. Miroslav Těšínsk ý se zase

ztotožňoval s názorem, že jsou některé materiály zkreslené, avšak on by dal novinářům

"právo na širší publicistiku". Redaktor ům nemělo být odebíráno právo psát, ale bylo podle něj

správné je korigovat.

Další č len předsednictva Richter naopak č i nnost redakce pochválil: .Pr ůboj

v posledním období sehrál pozitivní roli. Nacházíme se však v politické realitě , měli bychom

hledat i sjednocení s redaktory Pn/boj e. V srpnových dnech i později byl skutečně odrazem

myšlení větš iny lidí.,,1 99Richter dále radil zaměřit pozornost na ekonomické otázky.

Jeho kolega Kašpar uznal složitou situaci v novinách, avšak zastával názor, že

sebekritika Pn/boje by mohla být větší. Jednání se účastnil také předseda Krajské kontrolní

a revizní komise Vladimír Herman, který měl např. připomínky k tomu že se v Průboji

197 Srov. SOA Litoměřice _předsednictvo SKV KSČ, fond 1/3, karton 92, 14. sch ůze z 29. I ! s ~~padu 19.68..
198 Tamtéž, s. 2-3. ".. .bud' orgán v záhlaví KV je v po řádku , pak by měl zastával hnil, nebo Jestli chce
zveřej ň ovat vše lidové, co nám kdo d á.,."
199

Tamtéž, s. 3-4.
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vyskytovalo jen zřídka stanovisko redakce a že měl i redaktoři více promýšlet problémy. které

předk l áda l i k diskusi.

Mnoho členů předsednic tva se shodlo na tom, že Průboj musí více prosazovat

program a názory strany a nezveřej ňovat neustále jen negativní reakce.2OO Šéfredaktor Fries

uznal, že je Průboj orgánem KV, avšak nesouhlasil s negativním hodnocením novinářů. Je

svým zp ů sobem paradoxní, že hlavní úkol Fries i v této době stále viděl ve vysvětlování

pr i nci pů "polednové politiky". Brychta i Fries si zároveň stěžovali na "neúnosný tlak"

zvenku, který cítili p ři uveřejňování některých č lánků.

Z jednání předsednictva SKV KSČ v říjnu 1968 lze vypozorovat určitý zmatek

a názorové neshody. Dokládá to fakt, že jeho č lenové nedokázali přijmout naplánovaná

usnesení ohledně statutu Pn/boje, jeho obsahového zaměření a hodnocení obsahu po 15. říj nu.

Další jednání bylo proto odloženo až na 17. ledna 1969.

Na této lednové schůzi pak již skutečně předsednictvo SKV KSČ projednávalo

hodnocení Pr ůboje za předchozí pů l rok a přij a lo k němu usnesení.?" Materiál v úvodu mj.

připom ínal , že je Průboj nadále tiskovým orgánem SKV KSČ a významným komunikačním

č lánkem mezi stranou a veřej ností. Díky pr ům ěrn ému dennímu nákladu zhruba 70 tisic

v ý t is ků byl třetím největším krajským deníkem v republice. Prostřednictvím Průboje měl KV

každodenně styk asi se 150 tisíci obyvateli - jeden výtisk četl i průměrně dva lidé.202

Velice d ůl e žit á byla proto pro kraj ské orgány informovanost šéfredaktora a celé

redakce. Co se týče šéfredaktora, zastávalo předsednictvo SKV KSČ názor, že je jeho účast na

jednáních všech org á nů KV nezbytná. Zároveň měl mít možnost nahlížet do všech materiálů ,

které byly předkládány k projednání.

Předsednictvo se zaměřilo na hodnocení deníku od období krajské konference

v červenci až do konce roku 1968. Ve zprávě se přitom konstatovalo: "V období od

mimořádné krajské konference do srpnových událostí je možno hodnotit č i nnost redakčního

kolektivu Pr ůboje za nejlepší v období posledních let a zejména celého roku 1968.,,203

Vyzdvihov ána byla především angažovanost při plnění Akčního programu a příprav

mimořádného XIV. sjezdu, dále články o rehabilitacích, novém státoprávním uspořádání ,

200 Nap ř , Ladislav Kreperát k redaktorovi R. Brychtovi: "." ve stanoviscích se rozcházlt.e. i s Rudým právem...
Nikdo vám nevytýká, abyste nedostatky nekritizovali. Ale musíte dělat - podporovat politiku strany. Zamyslete
se nad tím, _ nechte si to projít hlavou. Říkáte , že nemáte s námi spojeni. To je tedy kritika, ale na vašeho
šéfredaktora. .." Viz tamtéž, s. 10.
201 SOA Litoměřice _předsednictvo SKV KSČ, fond II3, karton 93, 18. schůze ze 17. ledna 1969.
202 Nej v ě t š í zájem o Pr ůboj byl přitom v Úst! nad Labem, Teplicích a Mostě . Nejmenší ?~běr zaznamenaly
naopak okresy Liberec, Jablonec nad Nisou, Louny a Česká Lipa, a to především kv ůl i nedostatečnému

zpravodajství z těchto oblasti.
"03- Tamtéž, s. 3.
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ekonomické reformě č i otázce životního prostředí. V každém čís le se přitom objevilo zá adní

stanovisko redakce k něj akému problému (sám šéfredaktor Fries za toto období napsal čtyři

příspěvky) .

Hodnotící zpráva se zpětně vrátila i k začátku okupace, kdy ve dnech 21. - 27. srpna

vyšlo kromě normálních číse l také několik zvláštních vydání. SKV KSČ k tomu poznamenal,

že tuto pohotovost a obětavost redakce ocenila zejména veřej nost, která tak získala důležité

informace o politické situaci v zemi. "S plnou zodpovědností je možno konstatovat, že svou

č i nnos t í , výzvami ke klidu a rozvaze, zveřejňováním stanovisek předevš ím krajských

stranických a později i ústředních orgánů vlády, NS, NF a dalších, významně přispěl k úsilí

kraj ského výboru a předsednictva zabránit chaosu, rozvratu, panice i zbytečným obětem a tím

pomohl Průboj upevnit ve veřejnosti důvěru , vážnost a autoritu krajského výboru i svou

vlastní." Za to byla Průboji v říjnu 1968 udělena krajská cena.204 Jedna z mála výtek byla

smě řována k č lánkům, které označovaly některé ústřední č initele za kolaboranty a jejichž

věrohodnost nemohla být zcela potvrzena.

Podle lednového hodnocení znamenalo zásadní zvrat pro působení a koncepci tisku

přijet í moskevského protokolu a závěrů srpnového pléna ÚV KSČ . V této době podle názoru

předsedni c tva SKV KSČ Pr ůboj na svůj charakter kraj ského tiskového orgánu a politického

deníku v podstatě rezignoval. ř'" Období od 18. říj na do listopadového pléna KSČ se naopak

v oč ích krajských funkcionářů jevilo jako cesta správným směrem, neboť Průboj vystoupil

"ze stavu dočasné politické rezervovanosti ' t . ť" Na titulní straně byla obnovena komentářová

rubrika Ke dni a uvnitř listu se objevily rozhovory se stranickými funkc ionáři. Začalo také

vycházet rozšířené sobotní vydání.

Přesto všechno členové předsednictva SKV KSČ stále kritizovali málo politické

publicistiky a nedostatečné zveřejňování redakčních stanovisek (šéfredaktor Fries např . od

srpna nepublikoval ani jeden zásadní ideologický příspěvek) . Konstatovali rovněž, že se na

stránkách Průboje objevují jinotaje a dvojsmysly, jež zdůrazňují nerovnoprávné postavení

Českos lovenska a jsou zaměřeny proti normalizaci. Velice často se v Průboji odrážely názory

veřej nosti, především však její negativní reakce.

Co se týče dalšího obsahového zaměření a č innosti Průboje , přihlás ila se sice redakce

k závěrům listopadového pléna ÚV KSČ, ale na stránkách deníku se to podle krajských

204 Tamtéž, s. 4. . .
205 Od 28. srpna do 2. záři Průboj přestal vycházet a svou č i nno~t obn?vil až 3. zá.řl. Až do poloviny říj na se však
zaměř i l č i stě na zpravodajstvl bez vět š í politické angažovanostI. JakJ IŽ bylo zm ín ěno , tento fakt u.ž n~ zasc?án!
p ředsednictva 29. listopadu 1968vedljeho členy k pochybnostem, zda lze Pr ůboj považovat za krajsky stranicky

orgán.
'06• Tamtéž, s. 6.
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politikli příli š neodrazilo. Kromě zveřejnění usnesení, závěrečného komuniké a krátkých

zpráv z ů s ta l o plénum spíše na okraj i záj mu Na konci listopadu po dání d dni. , zase ani pre se ructva

SKV, se však přece jen objevilo více článků na toto téma.207 Přesto všechno si krajští

funkc i onáři stěžoval i stále na tytéž věc i : v Průboji chybí stanoviska a názory vedoucích

představ i te lů kraje, redakce málo (nebo vůbec) spolupracuje s jednotlivými odděleními KV

a nevyužívá materiály jeho org á n ů,

4.2.2. Hodnocení Krajské kontrolní a revizní komise

Na konci ledna 1969 zveřej n i la své stanovisko k práci Průboje také Krajská kontrolní

a revizní komise . Ta ve své zprávě předevš ím kritizovala, že deník málo přispívá

k sjednocování krajské stranické organizace, nevytváří dobré předpoklady pro uskutečnění

zá mě r ů strany a pozornost veřej nosti naopak odvádí nežádoucím směrem .208 "Přestože přes

několikeré upozornění vydavatel, redakce ani jednotliví redaktoři neberou tyto připomínky

dostatečně v úvahu, domníváme se, že předsednic tvo SKV KSČ by mělo zkoumat, zdali

příč ina tohoto stavu je v nízké kvalifikaci některých redaktorů nebo v jejich nesouhlasu

s nastoupenou linií strany, č i v říd ící práci příslušného tajemníka SKV KSČ ," tvrdila KKRK

ve svém hodnocení z 30. ledna 1969.

O den pozděj i se sešlo předsednictvo SKV KSČ, aby na svém zasedání tuto zprávu

projedna lo.i'" Velice zajímavá je ostrá diskuse, která v této souvislosti mezi č leny

přcdsednictva proběhla a která svědčí o "přitvrzen í" názorů na č innost Pniboje. Je důležité si

uvědomit, že i sám SKV se ocitl pocl vněj ším tlakem (viz zpráva KKRK) což se odrazilo

v nervózní atmosféře, která jednání provázela. Hovořil o se zejména o výše zmíněném článku

~07 Pozn. Průboj se rovněž věnoval např . otázce federalizace a rehabilitaclm. Článkem J. Haidlera JI rehabilitační
poradně rušno se dokonce musela zabývat krajská kontrolní a revizní komise. Svá stanoviska k činnosti deníku
v období listopadu 1968 zveřej n i la také jednotlivá odděle ní SKV KSČ : I) Sociálně ekonomické oddělení - všech
10 zveřej něnýc h č lán ků měl o spíš i n formační charakter; 2) Ideologické oddělen í - deník přináš í zasvěcené
informace o kulturním ž ivotě v kraji , kvalifikované umě l ecké , zv láště divadelní a filmové recenze. nedaří se
naopak pokrýt oblast hudební tvorby č i studia rozhlasu. S velkým úspěchem se podle materiál ů předsednicrva
setkalo u č tenářů sobotní dvoj č íslo Průboje, které bylo hodnoceno lépe než Haló př í loha Rudého práva. Pevný
pi líř Pr ůboje tvořila tradičně sportovní stránka. Viz SOA Litoměř i ce - předsedn ictvo SKV KSČ, fond U3, karton
93, 18. sc hůze ze 17. ledna 1969, s. ll.
208 SOA Litoměřice _ předsednictvo SKV KSČ, fond 1/3, karton 93, 19. schůze z 31. ledna 1969. Stanovisko
KKRK k práci Průboje od 17. I. 1969. Pozn. Komise měla výhrady např . k těmto článkům : 17. I: KIi~ !'ebo
pasivita - redaktor Radovan Brychta, 24. I. Školy ve smutku - redakčn í č lánek, 27. I. ~ extrémnlch !"ach 
Jaroslav Haidler, 29. I. Těžké sjednocov ánl - Radovan Brychta. Zvlášť poslední zm ín ě n ý č l ánek komise ostře
krit izovala. Nesouhlasila zejména s Brychtovým i názory na Lidové milice. Podobné typy článků podle ni na
stránkách Průboie škodily neboť rozdělova ly lidi do různých skupin".
'09 'J , "

- Tamtéž, s. 18.
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redaktora Brychty, který byl podroben nesmlouvavé kritice.2IO Vladimír Herman např . uvedl.

že se s redaktory Pn/boje opakovaně jednalo, a přesto "píší špatně" . Chtěl , aby byli hodnoceni

konkrétní redaktoři. On sám pak vznesl pochybnosti týkající se práce Radovana Brychty

a Jaroslava Haidlera.

Šéfredaktor Fries na zasedání bránil svého redaktora (Brychtu) a tvrdil, že článek

vznikl "z objektivní situace". Řek l , že na tuto věc existují rozdílné názory a on je nechce před

veřej nost í skrývat. Z árove ň chtě l sekretariátu předloži t návrhy na články, které plánoval

v blízké době uveřejnit, a sejít se s tajemníkem SKV KSČ Lošťákem , aby si všechny věci

..rozř íka l i" . Co se tý č e publikování materi álů KV v Průboji, slíbil Fries v této věci nápravu.i!'

V návaznosti na zmíněnou diskusi člen předsednic tva Raiman konstatoval, že je nutné,

aby se redaktoři dočasně vzdali svých vyloženě subjektivních názorů a posloužili straně

v kritické situaci. Z ároveň předsedn ictvo po Friesovi žádalo, aby se za č lánky v Pr ůboji pl ně

zaruč i l. V závěru jednání dokonce tajemník Jiří Lošťák prosazoval, aby bylo v zápisu

uvedeno, že KV zavazuje šéfredaktora Pr ů boje zabezpečováním linie strany. Při neplnění

tohoto závazku by pak předsednictvo bylo nuceno vyvodit patřičné dŮ5 ledky . 212

Na konci února 1969 obdrželo předsednictvo SKV KSČ materiál týkají se Zásad říze ní

stranických organizací ve sdělovacích prostředcích , řízen í redakce Průboje a dalších

organizací. Ten zd ů raz ňoval povinnost příslušných stranických orgánů starat se formou

přímého politického řízení o svůj stranický tisk, a tím ovlivňovat jeho obsahové zaměření.

V Zásadách přímého řízení redakce Průboje byly obsaženy následující požadavky:

1. pravidelná účast zástupce voleného orgánu, nebo jím pověřeného zástupce, na

č lenských sch ůzích ZO KSČ redakce;

2. účast vedoucího redaktora nebo jeho zástupce na všech jednáních orgánů KV'

3. tajemníci KV a vedoucí oddělení měli soustavně sledovat rezortní rubriky

Pn/boje a spolupracovat při jejich tvorbě ;

4. vzdělání redaktorů formou přednášek , kurzů , besed atd.;

5. provádění analýz a hodnocení obsahu v orgánech strany, vytyčování linie;

'k ' KV P Ob .. 2136. vystupování vedoucích pracovm ' U v f il OJI.

~ I O Čada : "Takové úvodníky _ i Fries tak plše - vždy začnou us.nesením ústředního vý?oru, ale na konci článku
něčím podmi ňuj í , Nejde přece porovnávat milici s odbory. LM Je oporou státu. Bu~~-h se t.~ to opakovat, - musí
se těmto lidem vyslovit ned ů v ěra . Friesi, jsi osobně odpovědný, - musíš ukázat SVOJI energu, ehe~?v t odbory
~ rot i LM. To je šílen é." Další člen p ředsednictva Sýkorazase považoval tento č lánek za "hodně blbý' .
-II Tamtéž, s. 15.
m Lošťák: "Nejde, aby si redaktor zachovával ,svoj i tvář ' , - jde o věc! " Viz tamtéž, s. 20. . r

~13 SOA Litoměřice _p ředsednictvo SKV KSČ, fo nd 1/3, karton 93, Materiál pro předsedn ictvo SKVKSČ ze dne
28. 2. 1969.
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4.2.3. Výměna vedení red akc e

V p r ů b ě hu května 1969 nastaly ve vedení Pr ůboje zásadní změny. Situací v ti ku c

jen v tomto měs íc i zabývalo předsedn ic tvo SKV KSČ čtyřikrát. Sílily především hlasy. které

požadovaly odstoupení šéfredaktora Egona Friese. Členové SKV mu vytýkali hlavně jeho

neangažovanost a že dů l ežité změny v Pniboji nastaly až po vynucených mocenských

zásazích. Průboj se nezapojil do prosazování politiky strany, redaktoři nezveřejň ovali žádná

svá stanoviska a redakce nebyla organizátorem stranického života, jak očekával krajský

výbor. Jeho cílem bylo vzniklou situaci (obrat, který měl v či nnosti Pr ůboje od dubna 1969

nastat a nenastal) ře š i t okamži tě a r ázn č .i"

Friesovi byl navržen "seriózní odchod", aby byla straně "otevřena cesta" (podobně

jako v p řípad ě Alexandera Dubčeka) . Vedoucí taj emník SKV KSČ Kreperát v souvislosti

s vedením Průboje uvedl: "Poškozuje se celé vedení kraje. Nejde tu o změnu Pr ůboje.

Politická situace v kraji vyžaduje změnu v osobě šéfredaktora. Nedojde-li k tomu, dojde ke

krizi.,,2 15 Fries ův odchod přitom požadovali i ostatní č l enové předsedn ictva s tím, že pokud

neodejde "dobrovo lně", bude okamžitě poslán na dovolenou.

Šéfredaktor Fries nern ěl prakticky žádnou šanci, jak celou situaci změn i t - na jednání

bylo o jeho osudu předem rozhodnuto. O čtyři dny později , 21. května 1969, byl "na vlastní

žádost" sku tečně z funkce šéfredaktora uvoln ě n . i " O totéž požádali jeho zástupci Jaromír

Klener217 a Radovan Brychta. Friese jako vedoucího redaktora Průboje nahradil Miroslav

Kindl, který do té doby p ů sobil jako šéfredaktor krajského časopisu Dialog (viz Příloha č . 8).

Jeho úkoly byly již od začátku jasně stanovené. Měl zajistit, aby se v Pr ůboji

objevovalo více politického zpravodajství a rozš íři t okruh spolupracovníků a dopisovatelů

z měst i z á vodů . Mezi další povinnosti patřilo vypracování nové koncepce listu a tematického

plánu na druhé pololetí roku 1969 v souladu se záměry SKV KSČ . Zároveň měl Kindl

výrazně přispět k tomu, aby byly opět navázány úzké styky mezi redakcí a jednotlivými

oddělením i KV.

Byla také vytvořena externí redakční rada, která fungovala jako konzultativní orgán

vydavatele. Redakce Pr ůboje měla mít novou strukturu - došlo k utvoření odborných

21 ~ SOA Litoměři ce _ předsedni ctvo SKV KSČ, fond lI3, karton 94, 26. schůze z 16. května 1969. Pozn. JiH
Lošťák dokonce uvedl p řehled sch ů z í od května 1968, na kterých se jednalo o Průboji (14.5.,27.5 ., 7.6.. 27.6.,
30.8., 22.10., 29.11., 17.1. 1969, 31.1., \0.2., 14.2.,5 .3., 7.3., 11.4.).
215 Tamtéž, s. 26.
216 SOA Litoměřice _předsednictvo SKVKSČ, fond 1/3, karton 94, mimořádná schůze z 20. k ě tna 1969.
217 Pozn. Podle osobní výpověd i Jaroslava Haidlera byl Klener spíš funkcionář než redaktor a zabýval se hlavně

kontrolní č i n nost í.
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redakčníc h oddě l en í v če le s vedoucími redaktory. Jako zá tupce Miro lav Kindla byl

jmenován dosavadní redaktor Pr ů boje Jaroslav Ouchek. Do funkce hl ního kret áře

redakce byl dosazen Miroslav Procházka, vedoucím redaktorem vnitropolitické redakce e

stal Karel Vališ, ekonomickou redakci řídi l Josef Procházka a vedoucím redaktorem liberecké

mutace Den byl jmenován František Hrabě.218

4.2.4 . Čistky v Průboji - násled né o udy reda torů

Následuj ící pododdíl popisuje osudy jednotlivých redaktorů, kte ří po odchodu

z Průboje museli za své psaní a názory často nést nepříjernn é důsledky . Jsou tak jedním

z typických příkl ad ů perzekuce nepohodlných lidí, která šla ruku v ruce s tzv. normalizací

situace ve spo l ečnost i .

Jak již bylo zmíněno , odešlo v květnu roku 1969 celé vedení Průboje - šéfredaktor

Egon Fries a jeho zástupce Radovan Brychta, tedy zastánci demokratických principů

Pražského jara, kteří byli nepřij ate lní pro nový stranický aparát zvolený na dubnovém plénu

ÚV KSČ. 2 1 9

o dva měsíce později , v červenci 1969, rezignoval na funkci nově dosazený

šéfredaktor Miroslav Kindl. P ů sobil tehdy v čele redakce jen několik týdnů , Jakmile totiž

zj istil, že se od něj očekávají další čistky , využil zákoník práce a ještě ve zkušební době dal

výpověď a vrátil se opět na místo šéfredaktora Dialogu. Jeho funkci poté zastával Jaro lav

Duchek. Podle redaktora Jindřicha Beránka měla jeho podpis na svých výpovědích nebo

vynucených dohodách třetina č l enů Friesovy redakce.220

Do 20. října 1969 odešlo z redakce celkem 7 redaktorů (Frie Brychta Bursík,

Haidler, Král, Brožová, Berková). Jindřich Beránek a Míla Tauerová měli pozastavenou

č i nnos t a museli odejít z redakce do konce roku 1969. V téže době byl rozvázán pracovní

poměr i s redaktorem Karlem Sedleckým. Očekávalo se také že z Průboje odejdou někteří

politicky nepohodlní novináři , kteří působil i v okresech (Hamouz - Chomutov, Ráček - Mo t,

Linka - Litoměřice).221

ns SOA Litoměři ce _ p ředsednictvo SKV KSČ, fond 1/3, karton 94, 27. schůze z 30. května 1969, Inform ce
o situaci v Pr ůboji .

219 Pozn. Je zaj ímavé, že podle výpovědi J i nd ř i cha Beránka byl Brychta zástupcem šéfredaktora pro publici tiku.
ale kv ů l i svým nekonformním názorům měl problémy s oficiáln ím schvál nim.
220 BERÁNEK, 1. Iniciativa normalizátora, IN: Č lensky zpravodaj Klubu novin áiů Pražsk ého j ara. roč. 16,
č. I -2 , s. 4 .

221 SOA Litoměřice _předsednictvo SKV KSČ, fond [/3 , karton 97, 39. schůze z 30. října 1969, s. 3-4.
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Jind ři ch Beránek v nekrologu Egona Friese popsal jeho životní o udy (např.

..putování" po koncentračních táborech č i vyhození z vysoké pozice v Rudém právu po

židovských č is tkách) a atmosféru v Průboji takto: "S proměnami 60. let se v roce 1964 stal

šéfredaktorem deníku kraje. Byl také první, kdo hned se závanem normalizace byl odstraněn;

to byla odměna za to, č ím byl jeho deník v roce 1968 a že na protest proti Moskevským

pro toko l ům zastavil na několik dnů vydávání novin. Po něm postupně odcházela i jeho

redakce' . Jen tře ti na novin á ř ů si zvolila tento osud; ostatní vyhlásil i svoje ,slovo do vlastních

řaď , neb to oficiální nestihli podepsat. Zřekli se všeho, čím byly Egonovy noviny, a tak jsme

museli v listopadu 89 na Letenské pláni vyslechnout výkřik: ,Průboj lže!' .....222

Kromě odmítnutí moskevských protoko l ů vyčítal i funkcionáři Friesovi ještě další věc.

A sice že stál za tlakem na sesazení vedoucího tajemníka KV KSČ Františka Tesaře. Ten byl

zavázán za svou funkci Antonínu Novotnému a na Červeném hrádku na Mostecku

organizoval sch ůzky jeho příznivců. 223

Beránek dále v nekrologu vzpomíná, jak Fries spolu s některými dalšími .Průbojáky"

v Průmyslovém paláci zakládal Syndikát novinářů ČR a jak připomínkami doprovázel torzo

.sv éredakce" , které se j eště stihlo vrátit do Severočeského deníku.

Č istka zasáhla také např. teplickou zpravodajku Miladu Berkovou, která byla zatčena

31. srpna 1969. V době , kdy se blížilo první výročí sovětské okupace, byl totiž u jednoho

z jejích synů nalezen leták a Berkovou čekal soud za "napomáhání k trestnému činu

pobuřování". Jaroslav Duchek ji chtěl okamžitě propustit. Odbory a redakční pobočka

syndikátu se však za redaktorku postavily. Jaroslav Duchek nicméně nemínil "boj"

s Berkovou vzdát. Redaktorka za první republiky absolvovala Benešovu vysokou školu

politickou a sociální, která časem zanikla, a tak se její pozděj ší zaměstnavate lé spokojili

s čestným prohlášením o vystudování této školy. Duchek ho však neuznal a navíc rozhodl

strhnout Miladě Berkové z platu část osobního ohodnocení, která byla vázána na

vysokoškolskou kvalifikaci.224

Je ironií, že když vyšla Milada Berková z vězení, měla kvalifikaci pro práci s těžko

vychovatelnou mládeží. Její manžel byl navíc sesazen z místa uměleckého ředitele teplické

fi lharmonie. Vladimír Válek, dirigent České filharmonie však tehdy velkoryse opustil jistotu

trvalého angažmá a umožnil Bohumilu Berkovi dirigovat orchestr ve městě, kde žil se svou

m BERÁNEK, J. Egon Fries odešel po třetí , IN: Členský zpravodaj Klubu novin ái ů Pražsk ého j ara, roč . 7,
č , 2, s. 6.

~~ J osobn! výpověd' J i ndř icha Beránka , . , .. . . .
_.4 BERANEK J Iniciativa norrnalizátora IN: Č lensky zpravodaj Klubu novtnaru Pražsk ého Jara, roč . 16,
Č. 1-2, s. 4-5. P~zděj i byl redaktorce potvrze;l inženýrský titul Vysokou školou ekonomickou.
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rodinou. Jej ich dva synové ale nemohli jít studovat vysokou školu a celá rodina byl po

sch ůzíc h vláčena jako příklad lidí, kteří chtě l i usku tečni t návrat ke kapitali mu.

Milada Berková nebyla sama, kdo tak ostře pocítil postihy normal izátorů. Ve vězení

v tomto období ocitl také Jaroslav Zíma nebo Jaroslav Haidler. Práv ě ten měl v Pr ůboji na

starosti rubriku "Bezpečnost , prokuratura, soudy" a za některé články (např. Aby se minulo I

neopakovala) byl v roce 1970 obžalován a odsouzen. Protože měl Haidler právnické vzdělání.

sám se proti rozsudku odvolal a byl zproštěn obvině ní. Tajemník SKV KSČ Hajn si však

vyžádal revizi procesu a redaktor byl odsouzen na tři a půl roku vězení za vyzrazení státního

taj emství. Díky amnestii prezidenta nakonec Haidler strávil na Borech "pouze" půl roku.m

Je zaj ímavé, že do Průboje nastupoval Jaroslav Haidler 1. září roku 1960 a odcházel

z něj přesně o devě t let později. Jako mnozí ostatní pak vystřídal několik pracovních míst,

která neodpovídala jeho kvalifikaci. Působil jako tajemník sdružení bytových podniků a poté

opravoval kotle v d íl ně . Straničtí funkcionáři mu nechtě l i dovolit, aby pracoval jako popelář,

protože by mohl rozš iřovat letáky, a z toho samého důvodu nebyl přijat ani na poště . Po

něko l i ka týdnech bez práce nakonec začal prodávat v obchodě zeleninu a později šel dělat

závozníka.

Redaktorovi J i ndřichu Beránkovi zase byla pozastavena činno t kvůli poznámce ke

Dni tisku. Byl mu znemožňován vstup do redakce, za což dostával neornluven é absence.

Tehdy za ně hrozilo i vězení. Jindřich Beránek a Karel Sedlecký byli rovnčž vyloučeni ze

Svazu novinářů za to, že údajně vytvoři l i takovou atmosféru, že se ostatní báli podepsat Slovo

do vlastních řad a v kraji pod něj připojili svůj podpis pouze čtyři novináři .
226

Není bez zaj ímavosti, že podle Jaroslava Haidlera měly příslušné orgány k dispozici

zápisy z redakčních porad, aniž by o tom redaktoři věděli. Prezentované názory pak mohly

posloužit jako jeden z d ů kazů proti jednotlivým novinářům . Podle Haidlera na poradách

probíhala otevřená výměna n á zorů a záznam z nich ručně pořizovala pracovnice oddělení

dopis ů . Redaktory prý možné zneužití ani nenapadlo a vůbec netu ili, že později byly t)10

materiály předány KV KSČ a St8.227

Našli se však i redaktoři , kteří psali otevřeně ve prospěch nové politické garnitury.

V Rozboru Průboje z říj na 1969 byla např. kladně hodnocena publicistická č inno t redaktoru

Duchka, Procházky č i Koloničného . Většina novinářů v deníku však olila pí e "vlažný,

~~5 Osobní výpověd' Jaroslava Haidlera. Pozn. Na Borech se Haidler setkal např: s P~trem Uhler,n. .
__6 Osobní výpověd' Jindřicha Beránka. Pozn. Později právě Beránek a Sedlecky stáli u založ nt Klubu novin řů

Pražského jara .
227 osobní výpov ě ď Jaroslava Haidlera
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vyčkávací postoj".228 Výbor za KSČ v Průboji, který byl spojován s .pravicov ě

oportunistickými tendencemi", podal v polovině října 1969 demisi a z jeho původních č l enů

nez ů sta l jediný. Do funkce šéfredaktora deníku byl jmenován Miroslav Dočkal. ov ě

vytvořená redakce se pod jeho vedením otevřeně při hlásila k podpoře strany a odsoudila

negativní působen í Pn/boje v roce 1968. Na dalších dvacet let tak byly zmařeny veškeré

naděje na svobodné půso bení tohoto deníku, jak tomu bylo najaře a v létě 1968.

4.3. Obsah Průboje od září 1968 do srpna 1969

Na začátku tohoto oddílu je nutné připomenout některé technické změny, k nimž došlo

v souvislosti s vydáváním Pn/boje. Na konci září vyšel tento krajský list naposledy v neděli.

KVlili přechodu na pětidenní pracovní týden si totiž od října mohli čtenáři koupit všechny

deníky na stáncích jen od pondělí do soboty. Nadále vycházel Pondělník Pr ůboje o rozsahu

č tyř stran s rozší řeným sportovním zpravodajstvím z neděle . Od úterý do pátku měl deník šest

stran. Rozsah sobotního víkendového čís la , které bylo zaměřené hlavně na koníčky a zábavu,

se zvýšil na 16 stran. Za všední č í s la Pn/boje zaplatili čtenáři stále 40 haléřů, víkendové

vydání stálo I Kčs. Měsíční předpl atné se zvýšilo z 10.60 na 11 .20 Kčs.

Obsah deníku v období od září 1968 až do prvního výročí okupace je pro větší

přeh lednos t rozčleněn do někol ika tematických celků , které zároveň zachovávají časovou

chronologii.

4.3.1. Reakce na okupaci (září - říj en 1968)

Krátce po srpnové okupaci vznikl Úřad pro tisk a informace a fakticky byla zavedena

cenzura, což se odrazilo i na tématech v Pn/boji. Jeho redaktoři si sice uvědomoval i , že budou

nuceni se dočasně rozlouči t se svobodou tisku, ale s tímto stavem se nechtě l i zcela smířit.

Zásadní oblastí, kterou se novináři zabývali, byla proto opět politická situace, nyní zcela

odlišná od té polednov é.i '"

228 SOA Li toměřice _ předsednictvo SKV KSČ, fond [13 , karton 97, 39. schůze z 30. řljn~ 1969, s. 4. "Zje~n.áje
snaha uchylovat se k tzv. únikovým tématům , tématům , ve kterých nenl nutné zaujímat vlastni politické

eostoje ." . . . .
.29 Josef Procházka např . napsal, že se nepoč ltalo s číms i, co by se d ř ív zdál,o fantazií. "Ale to COSI tu Je: J~
důklad ně vyzbroje no, vstoupilo k nám v noci, stalo se pánem v našem domě . Bývalí pánové tohot~ domu s stah
domovníky, správci, vykonavateli p ř íkazů . P řed dvěma týdny by něco takového bylo nepochopitelné, dnes se
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Pn /boj neustále vyzýval k tomu, že je nutné nadále dodržovat Akční program K Č

a že lidé musí dů v ě řovat a aktivně pomáhat našim nej vyšším představi tel ů m . i'? A to i přesto,

že si redaktoři uvědomovali , že reformy bude možné uskutečňovat pomaleji. obtížněj i

a v mnohých oblastech možná i v menším rozsahu.

Radovan Brychta rozebíral v několika komentářích výklad některých pojmů. Zabýval

se např . tím, jak se proměnil význam slovajednota a jak po okupaci ustoupily do pozadí méně

d ů le ž i t é názorové rozdíly před klíčovými životními stanovisky. Navíc upozornil na to, že se

již krátce po vstupu zemí Varšavské pětky objevili jednotlivci či skupinky lidí. které se se

zásahem vojs k vyrovnaly, nebo jej dokonce považovaly za správné řešení. Šlo přitom

převážně o starší příslušníky KSČ, jej ichž hlasy však představovaly jen velmi malou část

231strany.

Jindy se Brychta zamýšlel nad pojmem normalizace: .Normal ízace však nepochybně

před pokládá normální vztahy i možnosti obou stran. Domnívám se, že ke konkrétnímu

politickému naplnění tohoto pojmu nepři sp ívá takový vztah, kdy na jedné s tran ě se něco

veřej ně l ži vě tvrdí a druhá strana to nemůže s uvedením konkrétních faktů vyvrátit."

Odkazoval se přitom k tzv. Bílé knize, která pojednávala o údajné kontrarevoluci v ČSSR.

Popírala z á rove ň , že v Liberci došlo při vstupu vojsk k obětem na životech (viz pododdíl

3.2.I.), nebo l živě tvrdila, že byl na Teplicku sestřelen sovětský vrtulník.232

Kritiku vzbudila v tisku i samotná smlouva mezi československou a sovětskou vládou,

jež legalizovala dočasný pobyt sovětského vojskav ČSSR. Redakční poznámka upozorňovala

na to, že podstatou každé smlouvy je, že obsahuje závazný termín plnění a jeho podmínky.

Národní shromáždění ovšem schválilo smlouvu, jež tento termín postrádala.233

Pn/boj otiskl mnoho dopisů , které vyjadřovaly nesouhlas s okupací a podporovaly

redakci v jejím úsilí (rubrika Čtenáii, dopisy a život či Došlo do redakce), a to i v období

listopadového pléna a po něm . Podobně jako novináři se i ostatní občané v kraji stavěli za

Akční program a otevřeně podporovali politiky spojené s lednem 1968. a stránkách Pniboje

musíme učit chápat zcela jinak smysl slov, kdysi jednoznačných ... cizl mrav a cizl zvyky tu dnes určuj i náš
život. Ne my se rozhodli nepsat o tak klíčových problémech, existen čn ích otázkách, jako je politika kterých zemi
socialistického tábora, problémy spolupráce v RVHP, zahran ičn í aspekty politiky apod. Je třeba se pod ř ídit,

erotože to ud ěl at musíme." PROCHÁZKA, J. O cenzuře tisku. Průboj, 4. 9.1968, roč. 20, Č. 241 , s. 2.
_JO"Nebyly sp l něny představy těch, kteř í se v pochopitelném návalu v.lastenectvf a emoci d~mnlvali, že se.podaří
dosáhnout odchodu vojsk během několika dnI. Nesplnily se však ani před stavy těch, kteřt předpokl ádali , že e
zhroutí vedení naší strany a státu, že do popředí vystoupl sily, usilujlci o návrat k před lednovým po~ěrůn~ ... "
konstatoval ve svém č lán ku Jaroslav Zíma, který byl v září společně s Radovanem Brychtou nejčastějším

autorem komentářů. ZÍMA, J. Co můžeme . Průboj, 8. 9. 1968, roč . 20, Č . 245, s. 2.
231 BRYCi-ITA, R. Živý obsah jednoty. Průboj, 18. 10. 1968, roč . 20, č. 284, s. 1-2.
m BRYCHTA, R. Co je normální. Pr ůboj, 18. 10. 1968, roč. 20, č. 284, s. 3.
zn Na okraj smlouvy. Průboj, 22. 10. 1968, roč . 20, Č. 287, s. I.
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se v této souvislosti objevily např . projevy Dub č eka, prohlášení vlády či vý ledky zas dání

přeclscdnictva SKV a ÚV KSČ.

4.3.11. Federalizace a otá zka menšin v Průboji (po dzim 1968 - jaro

1969)

K předním úkolům obrodného hnutí patřilo nové státoprávní uspořádán í ČSSR. Již na

počát k u roku 1968 se zabývali vedoucí předs tav i te l é KSČ a KSS dosavadním uspořádáním

země a postupně zača la převažovat myšlenka federalizace, která se stala hlavním

a dominuj ícím požadavkem demokratizačního procesu na Slovensku. Jak dokládaly

průzkumy veřej ného mínění , nesetkala se však tato otázka u české veřej nosti s takovou

podporou, jakou by její sousedé očekával i. Rovnoprávnost obou národů kladli Slováci na

první místo, kdežto Češ i na poslední. Stej ně tak se i česká média zmiňoval a nejprve o federaci

" k ' w 234spise o rajove,

Se sílícím tlakem slovenské strany se však otázka federativního uspořádán í ČSSR

objevovala na podzim roku 1968 stále častěji. Redaktor Průboje Josef Procházka např .

k tomuto tématu podotkl: "Míra nespokojenosti S lováků s dosavadním .asyrnetrickým'

uspo řádáním státu mnohé z nás překvapil a. Mají, co bylo jaksi předmětem závisti 

Slovenskou národní radu - zatímco my jsme své národní orgány neměl i . Přitom se Slováci

podíleli ve vládě i v centrálních orgánech, stejně jako my. Dlouho jsme se navzájem

přesvědčova li, že tak je to jedině správné, ale abychom to pochopili docela to se nám

nepodařil o ... Naše stanoviska k přáním Slováků nebyla vyjasněná. Mnohdy jsme je

nechápali. Jedním z viníků je i tisk, který nedostatečně informoval o problémech náladách

a pocitech na Slovensku.,,235

Krom ě ji ž zm íněné federalizace se média v této době zajímala také o problematiku

národnostních menšin. Jejich požadavky v obecné proklamaci obsahoval již Akční program

KSČ a pozděj i zákon o postavení národností schválený 28. října 1968. Každá menšina navíc

W I 'I ., k 236me a sve v astn í naro y.

'34
- KAPLAN. Strana 18-19 .
~3 5 PROCHÁZKA, J. Nad tím co nás spojuje a v čem se lišíme. P~liboj, 22.,9. 1 9~8 , .roč. 20, Č. 258, s. 3. Pro dil
se sice názor na dvojdílnou národnostní federaci, ale Procházka SI. kladl otázku, .J~~Y bude vztah obou národních
o rgán ů k federálním. Upozornil také na dodržování rovnoprávnosti obou států ajej ich ob~an~.
POZJl. 28. 10. 1968 se na titulní s traně Pr ůboje objevil č lánek o tom že NS schválilo ustavnl zákon o čs.

federalizaci a od 1. ledna 1969 vstoupil tento zákon v platnost.
'36
- KAPLAN. Strana 20.
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V první pol ovině roku 1969 se Průboj v několi ka článcích zabýval tzv. cikán kou
. k 237 J' v 1 I ' dotaz ou. lZ . istopa u 1966 byl schválen krajský harmonogram komplexního ře ní

otázek cikánského obyvatelstva v kraji do roku 1970. Z tohoto dokumentu byla patrná snaha

řeš i t problémy s Cikány formou jejich "rozptylu", což se však nedaři lo . Cikánské rodiny navíc

nadále p řepl ň oval y byty svými příbuznými , hlavně ze Slovenska. Diskutovalo se i nad

možností jejich "převýchovy", vzdě lání atd. V období demokrat izačního procesu vystoupili se

svými požadavky někteří představitelé cikánské menšiny. Cikáni na Teplicku dokonce sepsali

Deklaraci práv ob č an ů cikánské národnosti v Československu .

V této době si také vláda nechala vypracovat odbornou studii o vývoji cikánského

obyvatelstva, ze které mj. vyplynulo, že Cikáni nemají znaky národa a sami chtějí splynout

s ostatními obyvateli.i" Cikánskou otázkou se na konci února 1969 zabývala rada SKNV2J9

a došlo rovněž k vytvořen í Svazu Cik á nů.

Jeho č len Josef Polyak v Pn/boj i řekl , že po mnoha letech utl ačování této komuni ty jí

Svaz konečně může vybojovat takové místo, které si zaslouží, a dodal: "Uznáváme, že

v našich řadách není dosud vše v pořádku, ale je si třeba uvědomit, že podmínky k našemu

rozvoj i byly v minulosti bud' malé, nebo vůbec žádné." Ve větš ině článků byla přitom

zdů razn ě na tíživá bytová otázka, nízké vzdělání a nedostatečná kvalifikace, tedy problémy,

které , . , V ' d ěd d 240.tere provazeji tuto mensmu v po stat o nes.

Co se týče německé menšiny v Československu, objevilo se v Průboji několik článků,

které však měly spíše historický kontext. Jaroslav Joza se např. zabýval národnostní situací na

severu Čech do roku 1938, popsal soužití Čechů a Němců v severočeském pohraničí před

první světovou válkou, v době první republiky nebo nacistické okupace.i"

4.3.111. Listopadové plénum ÚVKSČ (listopad 1969)

Určitý souhrnný pohled na politickou situaci v zemi vyjádřili redaktoři na začátku

listopadu v redakční poznámce Co chceme. Konstatovali v ní, že zatím žádná stranická

organizace nedala najevo, že se chce distancovat od lednového období a přijatých zásad.

m Pozn. Pojmenován! cikánský nebo Cikáni jsem zvolila záměrně, neboť v této době j em se s termfnem
Ro mové č i romský ve sledovaném periodiku nesetkala.
238 BERKOVÁ, M. Cikáně se narodilo. Průboj, 22.-23 . 2. 1969, roč . 21, č . 45, s. I a 7.
239 K cikánské otázce. Průboj, 27. 2. 1969, roč . 21, Č . 49, s. 2.
~40 Svaz C i kánů zahajuje. Průboj, 18. 3.1969 , roč . 21, e.65,.5. 3. . . , .
•41 Pozn. ČÚTI v jednom z dennfch přehledů např. označ il č lánek J9zy Češi v Sel'e~Oéeslc~1I1 pohraničl pred
I. sv ětovou válkou za zaj[mavou historickou stať" . Viz NA, Praha - ČUTl . karton 15, sign. 2_-1 .

"
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Podle redakce bylo nutné nenechat se zatlač i t do defenzivy a vytrvat na svých postojích.

Redaktol'i také upozornili např. na některé nebezpečné č leny strany, kteří "za zády a zaštítěn i

názory některých starých komunistů chtějí znovu nastolit svoje předledn ové mocen ké

postavení a dostat se znovu k vesl ů m , která byli přinuceni opustit".242

V polovině listopadu proběhlo plenární zasedání ÚV KSČ , jehož závěrečné komuniké

bylo zveřej něno také v Pn /boji. Závěry pléna byly vysvětlovány na okresních schůzích ,

vyj adřova l i se k nim rů zn í funkc ionáři , SKV a OV KSČ a závody v kraji. Redak toři jej však

přija l i spíše s rozpaky.

Podle redaktorky Tauerové přinesl závěr zasedání ulehčení , protože v čele strany

z ů s ta l i Dubček , Smrkovský a Černík, kteří měl i u lidí důvěru . Tauerová se zároveň zúčastnila

někte rých okresních sch ů z í , kam přišl i funkcionáři ÚV KSČ závěry pléna vysvětlovat. Nejvíc

otázek podle ní zaznělo k odložení XIV. sjezdu a vytvoření vrcholného orgánu pro české

komunisty. Otazníky byly také nad kádrovými otázkami a znepokojení vyvolalo odstoupení

Zde ň ka Mlynáře . Na zasedáních byl často zmiňován moskevský protokol a obsah tohoto

dokumentu. Okresní funkcionáři sice nechtěl i , aby se "někdo cizí" vměšoval do čs. záležitostí,

přes to se však zavázali, že budou požadavky obsažené v protokolu plnit.243

Listopadovou rezoluci hodnotil jako kompromis Radovan Brychta. Jeden ze závěrů

pléna totiž konstatoval: "ÚV KSČ plně stojí za základními postuláty lednového pléna a za

dalšími dokumenty.. .", druhý zase naopak potvrzoval, že "ÚV KSČ plně stoj í za zásadami

vyj ádřeným i v protokolu moskevského jednání ze dne 26. 8. 1968 i z komuniké z jednání

mezi KSSS a KSČ z 3. - 4. 10. i za zásadami prohlášení šesti stran z Bratislavy, ze dne 4. 8.

1968".244

Brychta měl zároveň dojem, že cítění lidí se shodovalo s listopadovou rezolucí v tom,

co v ní řečeno nebylo. V tom, že se v ní nehovořilo o kontrarevoluci, ani o tom, že by strana

nezvládla v první polovině roku 1968 politickou situaci. V tom, že byl sice kladen důraz na

p l něn í moskevského protokolu, ale že se na druhé straně ani neodvolalo prohlášení

předsednic tva ÚV KSČ z 21. srpna 1968. A také v tom, že nebyla odvolána odpověď na

varšavský dopis pěti socialistických zemí z července 1968.
245

~4~ Redakce. Co chceme. Pr ůboj, 5. 11 . 1968, roč . 20, Č. 299, s. I. ..
~4J TAUEROVÁ, M. Rozhodující budou č i ny. Průboj, 26. II. 19~8 , roč . 20,. č . 3 ~ 7, s. I. "Jsou .~hJnty,

podepsány, budou je plnit. Ale podle všeho, co se jim tvrdilo a měli m~žno~t Sl pfe~ 1 t, n~bud~ se nikdo do
našich vn i třn ích záležitostí vměšovat. To považovali za závazné slovo. AJako internacionálnl povinnost chápou
~os i l ován í své samostatně rozhodujíc! komunistické strany."
.4 4 BRYCHTA, R. Co s realitou? Pr ůboj, 30. II. - I. 12.1 968, roč . 20, Č. 321 , s. 3.
~4 5 BRYCHTA, R. Na čem se sjednocovat? Průboj, 10. 12. 1968, roč. 20, Č . 329, s. 2.
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4.3.IV. Obra na svobody slova a životního pro třcdí (Ii topad 1968 

léto 1969)

Pn/boj se v tomto období věnova l také situaci v tisku a postavení novinářů .

Vsouvislosti s fungováním ostatních médií a vyjadřováním jejich názorů si potvrzoval vlastní

existenci a správnost postojII redakce. Vystupoval ostře proti cenzuře a dalším opatřením

v oblasti tisku, velkou pozornost pak věnoval obzvláště krajskému výboru Svazu českých

nov inářů .

Na první straně jednoho z vydání informoval např. o tom, že předsednictvo SKV

Svazu českých novin á řů a několik dalších závodů protestují v dopise zaslaném Úřadu pro tisk

a informace proti zastavení Report érař" Zároveň tlumoč i l další stanoviska SKV Svazu

českých novinářů , hlavně jeho obavy z rozš i řuj ící se kabinetní politiky. Svaz odmítal paušální

odsuzování médií, které se dělo prakticky každodenně . Důleži té pro něj bylo právo a možnost

informovat lidi a vyjadřovat jejich názory. Zároveň se obával kádrových změn a toho, že se na

vedoucí místa dostanou "předlednoví" komunisté. Svaz konstatoval, že novináři v kraji jsou

izolováni od zdrojů informací, a podobně jako Pr ůboj jednoznačně odmítal cenzuru.247

S nedostatečnou informovaností souviselo rovněž vycházení ilegálních titulů. Podle

SKV KSČ kolovalo na počátku roku 1969 v kraji 18 takových tiskovin (jeden leták např.

vyzýval k bojkotu Rudého práva, jiný nabádal k ilegální práci uvni tř strany). "Jde o chronický

hlad po otevřených informacích, tak jak si na ně čtenáři novin zvykli v předsrpnovérn

období," komentoval situaci redaktor Radovan Brychta. Napsal také, že pokud se nezvýší

informovanost lidí, bude potírání ilegálních tiskovin velice obtížné.
248

Kritické reakce vyvolal mezi straníky č lánek Jaroslava Haidlera O extrémních silách,

v němž se zamýšlel nad tím, co si předs tavi t pod pojmem extrémnísílya kdeje hledat. Podle

některých funkcion á řů ÚV KSČ bylo možné tyto skupiny najít právě v médiích, avšak

I-1aidler měl na věc zcela opačný názor. "Cožpak nejsou extrémisty např. ti, kteří rozesílají

v obálkách s nacyklostylovanými adresami všech justičních a bezpečnostn ích složek

v českých krajích letáky s požadavkem trestního postihu pracovníků sdělovacích pro středků

za jejich činnost v době vstupu vojsk pěti států na naše území, rehabil itační zákon nazývají

zmetkem práva a žádají zastavení rehabilitací? .. Extrémistou se stává každý, kdo u trnul ve

svém myšlenkovém vývoj i a nernůže se oprostit od dogmatického chápání podstaty a principů

246 Redakce. K zastavení Reportéra. Průboj, 15. ll. 1968, roč . 20, Č . 308, s. I.
247 Stanovisko seve ročeských novinářů . Pr ů boj, 28. ll . 1968, ro č , 20, Č . 319, s. I.
248 I3RYCHTA, R. Tajné tisky. Průboj, 8. - 9. 2. 1969, roč . 21, Č. 33, s. 3.
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socialismu. Stej ně tak je extrémistou i ten, kdo bez ohledu na možnost realizace klade jed n
v d k ' dr h ' ,,249poza ave za 1u ym.

S obranou svobody slova úzce souvisela i obrana životního pro tředi, která podobně

jako v první polovině roku 1968 patřila mezi důležitá témata objevující se v Průboji. Celá

situace se dá shrnout následovně: problémy se nadále prohlubovaly, neboť opět přibyly zdroj

exhalací, lesy nenávratně hynuly, rostl počet nemocných obyvatel, klesala populace a vývoj

dětí byl v této oblasti oproti ostatním místům v republice pomalejší. Redaktor Stanislav Ráček

v jednom ze svých č lánků o životním prostřed í napsal, že kvůli všem těmto zmíněným

faktor ů m nelze souhlasit s výstavbou nových zdrojů zneči štěn í , a to i za cenu, že bude tento

okres označován za "sabotéra pokroku v ČSSR".

Ráček kritizoval především nezájem centrálních úřadů na řešení situace na severu

Cech. Na plenární zasedání ONV v mostecké kavárně Luna např. poslali příslušní ministři

pouze své zástupce. Zároveň konstatoval, že řešen í je v nedohlednu a opět se povedou jen

další "akadem i cko- funkc ionářské debaty na vyšší úrovni".25o

Průboj také pravidelně zveřejňoval stanoviska krajského výboru i okresních výborů

k životnímu prostředí. Ze všech těchto článků byl patrný názor autorů, že se obnova narušené

kraj iny v severních Čechách zpožd'ovala. Kvůli tomu, že vláda a centrální orgány nerněly

v minulosti zájem na řešení důsledků těžby a těžkého průmyslu v oblasti severočeské

hnědouhelné pánve, byl stav ovzduší na konci šedesátých let mnohem horší než např.

koncem padesátých let.251

4.3.V. Zvolení J. Smrkovského a tragická smrt J. Palacha (leden

1969)

Od 1. ledna 1969 vstoupil v platnost ústavní zákon o československé federaci a byla

jmenována nová federativní vláda. Zároveň se na přelomu roku 1968 a 1969 Pr ůboj připojil

k dalším médiím v kampani za zvolení Josefa Smrkovského do funkce předsedy F .252

Obavy, že Smrkovský odejde z funkce, se objevily také v tomto deníku. Vyvrcholily

obzv láš tě po vystoupení Gustáva Husáka, který tlum očil požadavek ÚV K ,aby do funkce

249 HAIDLER, J. O extrémních silách. Průboj, 27. I. 1969, roč . 21, Č. 22, s. 1-2.
250 RÁČEK, S. O cestách z Mostu do Mostu. Průboj, 5. 5. 1969, roč . 21, Č . 104, s. 4.
251 ZAHÁLKA J. Vláda o ovzduší 1957 -1 969. Pniboj , 19. - 20. 7. 1 969,roč . 2 1 , č . 168,s. 3. .
252 Pozn. Smrkovsk ý se stal symbolem polednové politiky, ztě lesňoval ideje obrody strany a pole č nost i , a tak

mě l nejen podporu veřej nosti, ale i médií.
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předsedy FS kandidoval Slovák. Za Smrkovského se tehdy postavil napr. 1 KV K C.

K napjaté atmosféře kolem jmenování Smrkovského se vyjádřil rovněž š [redaktor Fri .

Domníval se, že celá situace byla uměle vyvolaná a že kvůl i nedostatečné infonnovano ti byli

i sami lidé vtaženi do tohoto "neklidu".253

Totožný názor zastával Radovan Brychta, který napsal, že osoba Smrkov kého byla

jen vněj š ím faktorem: "Obsahem věci byl systém neinformovanosti a nekoordino anosti akcí

v souvislosti s federativním uspořádáním , který umožňoval nej různěj š í výklady, obavy

a prognózy. Hovořit o otevřenosti politiky v plném předsrpnovém duchu je iluze. Je jiná

situace, daleko hmatatelněj ší tlaky, jiný poměr sil."m

Toto téma však na konci ledna zcela zastínila zpráva o smrti Jana Palacha. Většinu

informací (o příč i nách , kontextu sebeobětování atd.) přebíral Pr ů boj nejprve od CTK. U této

pří le ž i tos t i otiskl také dopis Pal achově matce Cítímes v ámi, který podepsala skupinavíce než

50 žen, č i prohlášení Svazu čs. novinářů . Zároveň připrav i l v jednom čísle pro čtenáře rubriku

Ve světě o Janu Palachovi a pozděj i v článku Ml čeni přehlušilo hlas zl'omi informoval na

první straně o smutečním rozloučení s Janem Palachem na nádvoří Karolina.255

Tuto tragickou událost jsem zařadila mezi hlavní témata v Průboji právě proto, že byl

ve zmíněných článcích j asně cítit postoj veřejnos ti, ale i členů redakce k Palachovu činu . a

pozdějších zasedáních předsednictva SKV KSČ byl navíc Průboj za psaní o Palachovi

kri tizován, neboť informoval např. o smutečním průvodu v Liberci a uctění jeho památky na

školách a dalších místech v severních Č echá ch.r'"

4.3.VI. Obrat k angažované publicistice (březen - srpen 1969)

Na jaře roku 1969 se v Průboji neobjevovaly téměř žádné stranicky angažované

zprávy ani politické komentáře. Jako by deník rezignoval na společenské dění re pektive se

rozhodl ho nekomentovat, a přináše l spíše jen strohá stanoviska funkci onářů či oficiální

dokumenty.

Na konci března přetiskl zprávu ČTK o vítězství čs. hokej i s tů nad mužstvem Rna

mistrovství světa . Po zápase tehdy došlo v některých městech k veřejným shromážděním ,

253 FRIES, E. Některá poučení. Průboj, 9. 1. 1969, roč . 21,Č . 7, s. 1.
254 BRYCHl' A, R. Klid nebo pasivita? Pr ůboj, 17. J. 1969, roč . 21,Č . 14, s. 1·2.
255 M lčen í přehluš il o hlas zvon ů . Pr ůboj, 27.1. 1969, roč . 21, Č. 22, s. 1·2.
256 Např . Tryzny za Jana Palacha. Pr ůboj, 23. J. 1969, roč. 21 , Č . 19, s. 1.
Školy ve smutku. Průboj, 24. I. 1969, roč . 21, Č . 20, s. I.
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a i když č l ánek popisoval hlavně situaci v Praze, zmiňoval se také o Ústí nad Labem. Právě

zde byl totiž poškozen objekt, kde sídlilo sovětské velitelství, a bylo zapáleno několik vozidel,

které stály před budovou. Celková škoda přitom byla poměrně vysoká (činila asi 150 ti íc
'-7korun)."

V dubnu zase nemohl Průboj opomenout změnu ve funkci prvního tajemníka KČ.

kdy odstupuj ícího Alexandera Dubčeka nahradi l Gustáv Husák. Deník se však opět zdržel

jakýchkoli koment á ř ů a čerpal pouze ze zpráv ČTK. Na první straně rovněž otiskl Provolání

ÚV KSČ , Husákův projev a Komuniké z plenárního zasedání SKV KSČ . Později se na

stránkách Průboje objevila zpráva ČTK o jmenování Alexandera Dub č eka do funkce

předse dy Federálního shromáždění a šéfredaktor Fries přeti sk l rozsáhlý rozhovor s vedoucím

tajemníkem SKV KSČ Kreperátem Jak dál po dubnovém plénu ÚV KSé. 2S8

K zásadní změně obsahové koncepce Průboje však došlo nedlouho poté (na konci

kvě tna 1969), kdy deník musel opustit šéfredaktor i jeho zástupce. Po květnovém plénu ÚV

KSČ a kádrových změnách v KV KSČ zača l Průboj otevřeně podporovat politiku strany

a pomáhal j í v duchu normalizačních ideálů působit na veřejné mínění. Tuto situaci přivítali

i noví členové SKV KSČ, kteří činnost listu později charakterizovali následovně:

..Angažovanost deníku zejména ve vnitrostranickém a politickém zpravodajství se výrazn ě

zkvalitnila proti předchozím měsícům, zejména oproti dubnu a květnu - po výměně

redakčního týmu v Pr ůboji . Změna pomohla vytvořit předpoklad y zač ít i v tisku akti ně

angažovaně politicky vystupovat a p ů sobit v duchu listopadové rezoluce ÚV KSČ a k plnění

d IV' I ,. k ' I ' o U'V KV KSČ ,,259a SIC 1 usneseru straruc yc 1 organu a .

Kromě angažovaných politických zpráv se na stránkách Průboje objevily také krátké

rozhovory nebo příspěvky různých funkcion á řů OV v kraji. Deník otiskl na více než čtyřech

stranách Hlavní úkoly strany v současné situaci, referát tajemníka Gustáva Husáka na plénu

ÚV KSČ 29. 5. 1969 či Realizační směrnice květnového pléna ÚV K Č pro další postup

strany v příštím období. Mezi nejvíce angažované redaktory patřil zejména Jaroslav Duchek

(zástupce Miroslava Kindla).

Duchek např. zastával názor, že je třeba opět dodržovat "leninské normy životaa práce

strany".260 Zároveň se ve svých úvahách vracel do minulosti a upozorňoval na nebezp čí,

!57 ČTK. O nepokojích z 28. na 29. března. Průboj, I. 4. 1969, roč . 21,č. 77, s. 2.
~ 58 Viz Průboj, 29.4. 1969, roč . 21, č . 100, s. I. "
. 59 SOA Litoměř i ce _předsednictvo SKVKSČ, fond 1/3, karton 97, 39. schůze z 30. říj na 1969, s. 24.
!6ONapř. DUCHEK, J. Rozvážně a s chladnou hlavou. Průboj, 4. 6. 1969, roč . 21,Č . 129, s. I. "Chápu, že ~ro .ty,
kteří kázni odvykli a nehodlají se jí podřld it, může být důsl ednost v pros~zovánf základnfch. prt~CIPŮ
vnitrostranického života jakýmsi strašákem. Ale od zásad ustupovat nelze. To platilo, platl musf platit každé
komunistické stra ně marxisticko-Ieninského typu."
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které Českos lovensku v roce 1968 zve nč í hrozilo Měl při tom samo ~, ě I' bd bí d. zrejm na mys I o o I o

ledna do srpna, kdy v očích normali zátorů vyvrcholil vliv Západu , . I' , k ' ,na vyvoj po ItIC .e situace

u nás (podpora pravicových ž iv l ů ). Za jedinou garanci pro čs. národní bezpečnost považoval

tento redaktor pouze spojenecké smlouvy s ostatními socialistickými státy, především se

S . k ' 261ovets ym svazem.

O to, aby se změna politického kurzu promítla také do obsahu Průboje, usiloval i nový

šéfredaktor Kindl. Právě ten měl přispět ke konsolidaci redakce a podílet se na tom, aby se

Pr ůboj stal významnou politickou silou v kraji. Ve svých názorech však nebyl rozhodně tak

radikální jako např. Duchek.i '"

Na plenárním zasedání SKV KSČ, kde byl zvolen nový tajemník Antonín Krček

a sedm ič lenné předsednictvo, bylo opět odsouzeno minulé působení deníku. Podlejeho členů

stáli redaktoři na jiné platformě než KV a vyčíta li Průboji i to, že po listopadové rezoluci "šel

cestou pasivity, vyčkáván í , opatrnictví, a tím přispíval dál k dezorientaci zejména stranické

veřej nosti a funkcionářského aktivu".263

4.3.VII. První výročí sovětské okupace (srpen 1969)

V této poslední části je na místě alespoň stručná zmínka o prvním výročí sovětské

okupace, kdy došlo k jednomu z posledních stře tnutí veřej nosti s komunistickým režimem.

Masové demonstrace tehdy potlačily českos lovenské tanky a srážky s policisty a milicionáři

se neobešly bez obětí na životech. Razantní potl ačení nepokoj ů a následné represe zlomily

odpor obyvatel ČS SR na následujících dvacet let,264

V období, kdy se blížilo první výročí vstupu vojsk zemí Varšavské pětky na území

ČSSR, se v Průboji objevovaly téměř denně výzvy k zachování klidu a odsuzování

anarchistických výtržníků . Kromě otištění Usnesení vlád ČSSR, ČSR a SSR k zajištění klidu

~6: DUCHEK, 1. Naivní představy. Pr ůboj, 13. 8. 1969, roč. 21, Č . 189, s. 1-2. , , .
•6. KINDL, M. Není jiné cesty. Pr ůboj, 18. 6. 1969, roč. 21, č , 141 , s. 1a 3. .Ka ždý, kdo dobrovo lně vstoupildo
komunistické slrany, byl si vědom, že se zavazuje ř íd i t se linií strany. Musel být tedy přesv~dčel1 o tom, ž~ b~de
jeho povinností politiku strany nejen obhajovat, ale především prosazovat.... A shodne~e-h se.na tom, že jedin ě
komunistická strana má dostatek sil, možnost! a prostředků vyvést oba naše národy z kn~ové .sltuace, m~srme se
~hodnou t i na tom, že nejprve nás čeká pořádek ve straně . : . Poctivý.k~mu~l sta, jehož ŽIV~~ je dlážděn ú sp ě chy
~ neúspěchy ve stranické i jiné č innos t i, ví, že své omyly muže napravitJel1 č ll1o rodo~ pracf. ,. .
. 63 Viz 8. 7. 1969 iPr ůboj Č . 158, s. 3), kdy byl otištěn na dvou stranách matenáI Ze zpravy predsednlctvo

RJ'ednesené na plenárním zasedání SKVKSČ I. éervence 1969. . ..
•64 TU· MA O P ti ži , d t v Praze IN' BLAŽEK P (ed) Opozice a odpor prott komunistickému, . ro Ire Imm emons race " , " ?
režimu v Československu 1968 _ 1989. Praha: Ústavdějin FF UK, Dokořán, 2005 . Strana 141- 1 4~ .
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-
a veřej ného pořádku v srpnových dnech se sami redaktoři angažovali v kampani proti

..neposlušným občanům" a apelovali na veřejnost , aby nepodporovala nepokoje.

Redaktor Josef Procházka tento postoj vystihl, když ve svém článku nap al: ..Myslím.

že se u nás mohou vyskytnout lidé, jimž nejde o to dýchání, ale o rarnbajz, při němž se mohou

.houpať, vyjádři t se, ať to stojí co to stojí. Myslím však, že většina lidí u nás uznává. že klid

je to, co potřebujeme , a že každé rušivé události, výtržnictví a politická dobrodružnost naše

obč an ské a politické klima jen zhoršuje.,,265

Procházka tvrdil, že proti narušitelům pořádku vystupovali i komunisté na stranických

sc h ů z í c h v kraji. Na ústeckém Střekově např. funkcionáři nechtěli připus ti t , aby "výtržníci"

využili 21. srpen k anarchistickým č inům. Zaznívaly zde také výhružky, že v případě

nepokoj ů budou proti jejich inici átorům podniknuta patřičná opatření. Podobné článk y

publikoval Procházka i v dalších čís lech Prziboje.266 Zároveň nezapomně l zdůraznit, že

,.Gustáv Husák měl pravdu, když říka l, že si každý sám píše svůj kádrový posudek".

Potlačení demonstrací sloužilo režimu jako důkaz jeho síly a mocenské pozice. t ěl o

rovněž varovat všechny, kteří by se mu v budoucnu snažili postavit. Situaci komentoval

v Pn/boj i také Jaroslav Duchek, jenž bilancoval napáchané škody a obhajoval zásah státních

orgánů proti demonstrantům . S "brutálními narušiteli" bylo přitom podle jeho názoru jednáno

velice mírně - "takřka v rukavi čk ách'Y'"

4.4, Nové předsednictvoSKV KSČ a jeho kritika Průboje

Tematický plán Pn/boje do května 1970 zpracovaný vedením redakce na podzim roku

1969 vycházel především z listopadové rezoluce ÚV KSČ , dubnového pléna ÚV K Č

a z áv ě r ů květnového pléna. Opět předpokládal větší angažovanost deníku při prosazování

politiky strany a spolupráci s krajskými orgány, avšak s daleko větš í důsledností a již plně

265 PROCHÁZKA, J. O dýchání právě jde. Pr ůboj, 15.8 . 1969, roč . 21, č. 191 . s. 1. ~ . .
2t>ó Nap ř . PROCHÁZKA, J. Proti čemu a za co. Průboj, 23. - 24.8. 1969, roč . 21, č . 1.98, s. J . •~esth dnes tito
lidé vzpomně l i 21. srpen tmavými obleky, nenakupován[m v obchodech apod., p~k .~e nutno SI klást ?t~u,
komu to mělo uškodit. Neboť: zatímco jeden si bere černý oblek, ~iní v .P r~ze stř fl ej ř.j in ! v Pra~e .zapal~!f. LIdé
toužící po rozvíjení socialismu se tak dostávaj í do jedné řady S protíst átn írn! a často knmmálníml.žl.vly. .. .
267 DUCHEK J C kd h P ' b . 27 8 1969 roč 21 č 201 S I Našli se už obhájci, omlouvající, . o ' o c ce. 1'11 Oj , ., , • , . ,. ' " . '
nerozvážnost mládí, poukazující na to, že mnozí šli do ulic jen z recese. Recese nerecese, .faktn a vy ledkY.J ou
s i l n čj S í : Kameny, hořlaviny i střelné zbraně v jejich rukou, miliónové S.kody na sp~lečném I soukromém m~Jetku
a kromě ji ž zm íně ných čtyř mrtvých také mnoho lehce i těžce zraně~ych. V českych zemích (na ~ove~ ku byl
klid) na tři stovky zraněných obhájců pořádku a pouze 31 zraněn.ych z fa~ del~onstr~~tů . I to Je výmluvné
a svědčíc í o tom, že proti brutalitě výtržníků postupovali pfíslušnícl SNB, Lidových milicí a arm.dy - možno

ř íc i - takřka v rukavičkách . "
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v souladu s normali začními cíly.

Obsah listu vycházel z pěti hlavních bodů . Bylo nutné:

I. "obnovit jednotu strany na principiálníchzákladech marx-leninského učení:

2. obnovit vedoucí úlohu KSČ ve společ nosti ;

3. uskute č ň ovat účinná opatření k řešení vážných ekonomických problémů;

4. upevnit funkci socialistického státu ve všech jeho č láncích ;

5. zásadně a v duchu pevného přátels tví řeš it naše vztahy k bratrským

komunisti ckým stranám, zejména k SSSR.,,268

P ředevš ím se měla zvýšit odpovědnost redaktorů za spoluvytváření politiky KSČ .

Jednotlivá oddělen í listu měla pracovat podle krátkodobých plánů, v těsné spolupráci

s oddě l en ím i SKV, č ímž se j eště více posilovala organizovaná práce redakce. Klíčové

postavení mělo hlavně vnitropolitické oddělení - úsek života strany. P ředsednic tvo SKV

rovněž vyžadovalo, aby byly obnoveny styky se spřáteleným i socialistickými deníky,

konkrétně redakcí KSSS Prizyv ve Vladimiru, Freie Presse v Karl-Marx-Stadtu a Trybuna

Opolska v Opole. Cílem sice bylo dodržovat bezvýhradně politiku strany, avšak

s při h lédnu tím k tomu, že velká část čtenářů nebyla č leny KSČ .269

Je důležité poznamenat, že se nové předsednictvo SKV KSČ, zvolené v červenc i 1969,

čas to vracelo k působen í tisku v letech 1968 - 1969 a formulovalo nový pohled strany na

či nnost Pn/boje, okresních i závodních novin a časopisů v minulosti. Dočasně byly zrušeny

měsíčn ík Dialog a časopi s Kolibrlk: Zároveň byla patrná změna "tónu" materiálů zabývajících

se pů sobením tisku v kraji. Předsednictvo v nich v souvislosti s Průbojem např. hojně

používalo slovní spojení jako "redakce bude", "redakce musí" apod.

Na sch ů zi předsednictva SKV KSČ z konce říj na roku 1969 byli odsouzeni "hlavní

ideologové" bývalého vedení deníku (redaktor Duchek jmenoval např. Friese, Brychtu či

Tauerovou), kteří byli údajnými tvůrc i antisocialistické koncepce Průboje. Podle člena SKV

KSČ Škomičky šlo o jejich samostatnou aktivitu, kvůli níž by tyto bývalé redaktory neváhal

vy louč i t ze strany.270

Na zasedání se řeš i ly i další kádrové otázky. Od 1. listopadu 1969 se měl stát

šéfredaktorem Pn/boje Miroslav Dočkal. Zároveň měla být podle č lena KV Šlapáka

rozšířena redakční rada o "soudruhy zvenčí" (členy KV, ideologického oddě lení atd.).

268 SOA Litom ě ři ce _p ředsednictvo SKVKSČ, fond 1/3 , karton 97,38. schůze z 16. říj na 1969, Tematický plán

Průboj e do května 1970, s. 2.
269 Tamtéž, s. 4. V materiálu SKV KSČ také konstatoval: "Považujeme za nutné udržet maxlmální náklad, už
vzhledem k tomu aby odvedla straně (pozn. aut. redakce) plánovaný zisk."
270 SOA Litoměřice _ p ředsedn íctvo SKV KSČ, fo nd 1/3, karton 97, 39. schůze z 30. říj na 1969, Rozbor
a hodnocení krajského deníku Průboj od ledna 1968 do tfjna 1969, s. 10.
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Zástupce Pn/boje Jaroslav Duchek rovněž navrhoval, aby místo okresních novin

vycházely každý den mutace Pn/boje pro určitý okres, což by ušetřilo n ěkter é náklady.

Usku tečněn í této myšlenky záviselo do velké míry na kapacitě tiskárny Severografie. Podle

Dllchka však byla v Severografi i "složitá politická situace", protože mnoho lidí odtud odešlo

ze strany a navíc nemčla dobré vztahy s Průbojem ř ' ' Na otázku členů SKV KSČ, proč

Pn/boj vychází černě , Duchek odpověděl , že to není záměr a že došlo k poruše rotačky na

barevný tisk? 72 Na tomto jednání se č l enové předsedn ic tva rovněž shodli na tom, že by měl

být zrušen měs íčník Dialog (viz pododdíl 4.4.1 .3.).

Není bez zaj ímavosti, že se na "novém" rozboru Průboje z let 1968 - 1969 v zájmu

"maximální objektivity" podílel kromě ideologického oddělení SKV KSČ i Český úřad pro

tisk a informace. V Rozboru a hodnocení kraj ského deníku Průboj od ledna 1968 do října

1969 bylo j asně deklarováno, že "Pn/boj sehrál aktivní roli při změně polednového vývoje

v organizovaný nástup pravicově oportunistických sil". Na jeho stránkách vyvrcholila po

vstupu sovětských vojsk na československé území "uměle vyvolaná sovětská vlna, která má

své počátky už v době cvičen í spojeneckých armád v ČSSR i v kampani kolem smrti Jana

Masaryka..."

Podle tohoto materiálu nenastala změna ani po listopadovém plénu ÚV KSČ v roce

1968, kdy šel Pn/boj "cestou pasivity, vyčkávání , ale i více č i méně zastřených útoků proti

linii součas ného vedení strany". Po přijetí listopadové rezoluce podle Rozboru redakce

nezměnila politický cíl, ale pouze taktiku. Neustále se totiž snažila nastolovat nové

a nové problémy, jejichž řešení bylo v té době nereálné, a různou formou se odvolávala na
_ . , , _ , 273

tzv. verejne rmneru.

V materiálech předsednictva byly přitom rozebírány a hodnoceny konkrétní články na

nichž jeho č l enové dokládali negativní p ů soben í deníku v minulosti. Kritizován byl např.

postoj redakce k manifestu Dva tisíce slov jako důležit ému politickému dokumentu, nebo

sympatie k založení a č innosti KAN a K 231. Snad nejostřej i však předsednic tvo hodnotilo

reakci deníku na okupaci: "Pn/boj tak jako ostatní sdělovací prostředky rozpoutal při

př í lež i tos t i vstupu vojsk spřátelených zemí na naše území kampaň, která jak j me

přesvědčen i, nemá v historii tohoto deníku obdoby. Vlnaanti sovětských a antikomunistických

nálad dosáhla nejvyššího vrcholu. Ještě v údobí před srpnem sklouznuI list na proti ovětskou,

"71 P OZll. Materiály ze zased ání předchozího SKV KSČ ale tvrdily opak. Duchek při,lO~ konstato al, že
v Sevcrografíi panuje "nepřáte lská nálada vůč i redak.ci Pr~iboje ; Severografi,: pohližl na Pn/bOJ zpatra; OVKSČ
v Ustl by měl věnovat politické situaci v Severografil patř i čnou pozornost... Tamtéž.
'7'- - Tamtéž, s. 12-13.
'73
- Tamtéž, s. 2 a 15.
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protisocialistickou a oportunistickou platformu. Ta se předevš ím vyznačovala pomluvami

a útoky na přátele v socialistických zemích, působením na národnostní c ítění lidu

a diskreditací funkc ion á řů strany.,,274

Jako d ů kaz byl uveden článek Jindři cha Beránka z 23. srpna 1968 Pro nový okamžik.

V podobném duchu byly údajně napsány i materiály ve zvláštních vydáních (od 21. do

28. srpna 1968). "Je přinejmenším zarážející, že autoři těchto utrhačných a sprostých útoků

j eš tě donedávna na stránkách Pn/boje publikovali a bylo by neuvěři telné , kdyby snad měli

nadále v redakci pů sobit ," konstatovalo se v říjnovém Rozboru Pr ů boje ř " Mezi nejvíce

nepohodlné novináře přitom patřili J. Beránek, 1. Bursík, R. Brychta, J. Haidler, J. Linka,

V. Rek, F. Vodička, M. Tauerová, K. Sedlecký a 1. Zíma. Za .kvalitního" žurnalis tu byl

naopak považován např . 1. Duchek.

Velkou odpovědnost za oti štěn í protirežimních článků připisovalo nové předsednictvo

SKV KSČ šéfredaktorovi Egonu Friesovi, který ,jako odpovědný pracovník a komunista

porušil všechny normy vycházející z vedoucí funkce a stranické příslušnosti " a který zároveň

kryl nezodpovědné redaktory (zmíněné výše). Podíl na šíření oportunistických a vůč i s traně

nepřátel ských n á zorů v Pn/boji měl také Friesův zástupce Jaromír Klener.276

Rozbor a hodnocení Pn/boje poukazovaly i na to, že vedení deníku mělo úzké vazby

s některými významnými pravicovými funkcionáři KSČ , jako byli Kriegel, Císař, Slavík č i

Smrkovský, a že redakce svými články útoči la na samotné socialistické zřízení republiky.

4.4.1. Hodnocení ostatních novin a časop is ů

Z hodnocení předsednictva SKV KSČ na podzim 1969 vyplývalo, že stranické orgány

považovaly úroveň krajského tisku za neuspokoj ivou (byl to "výsledek uplynulého období").

Projevoval se nedostatek polygrafické kapacity, papíru, neodpovídaj ící finanční dotace novin

a č a sop i sů . Podle jeho č l enů bylo v kraji také málo zkušených novinářů nebo těch kteří byli

ochotni obhajovat na stránkách novin novou politickou linii. Podle údaj ů předsednictva bylo

v Severočeském kraji k 1. září 1969 registrováno kulturní správou KNV celkem 52 periodik

z toho 10 okresních novin, 24 závodních časopisů a 18 ostatních periodik.277

'74• Tamtéž, s. 13.
275 T ' žamte , s. 27
276 1, 'ž .arnt é , s. 28 .
277 SOA Lit ě'ř' ř d d . t SKY KSČ fond 1/3 karton 97, 39. sch ůze z 30. UJna 1969, Rozbor

I orn ice > p e se nic vo , .'. . k 1970 S 2-3
a hodnocení obsahového zaměřen i současné struktury mlstního tisku. Návrhstruktury na ro ,.'
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4.4.1.1. Okresní noviny

Okresní noviny byly vydávány ve všech okresech kromě Ústí n. L.. kde od 30. září

1969 zača l opě t vycházet s týdenní periodicitou Sever.278 Jejich odborná úroveň byla podle

ČÚT I spíše pr ům ěrn á (někdy nadprůměrná) , politicky však nebyly stále příli š angažované.

V období od března do listopadu "se projevovala snaha tisknout senzační materiály,

skandalizovat některé osoby, dostávalo se publicity antisocialistickým silám". Noviny

vystupovaly proti sovětské okupaci, podporovaly aktivity KAN či petici Dva tisíce slov.

V období po listopadové rezoluci došlo podle hodnocení ČÚTI v některých listech

k ideologickému obratu (např. v libereckých novinách Vpřed či českolipském Nástupui. Po

dubnovém plénu ÚV KSČ v roce 1969 se pak změnil postoj již všech okresních novin 

redakce se přihlásily k nově ustavené koncepci strany. Někteří vydavatelé novin však

krajským org ánům dosud předkládali vyhýbavá hodnocení svých li s tů .279

Některé redakce se rovněž potýkaly s nedostatkem redaktorů . Z chomutovského

Nástupu např. odešel vedoucí redaktor Old řich Týř a pojeho odchodu zbyl v novinách pouze

jediný žurnalista. Garancí "správného politického vedení" redakcí byly okresní výbory strany,

které se podobně jako v minulosti měly stát spoluvydavateli novin (tento model fungoval již

v České Lípě , Děčíně a Liberci).

4.4.1.2. Závodní, podnikové a oborové časopisy

Co se týče závodních, podnikových a oborových časopisů, vycházelo jich v sevemich

Čechách v roce 1969 celkem 18 a oproti okresním novinám byly dotovány vyšší částkou. 280

Nej významněj š ím časopi sem z této skupiny byl Hornický sever, který měl náklad 12 000

výt isk ů týdně. K dalším důležitým periodikům patřily např. Severo česky železni čái, Vlnař

a PletQl~ka .

Podle ČÚTI měla tato skupina časopisů od ledna 1968 podobnou úroveň jako okresní

noviny (obdobné nedostatky, i když ne v takové míře) . V mnoha podnicích se plánovaly velké

m Tamtéž. Celkový náklad všech okresních novin byl týdně 84 700 výtisků (nejv ě t š í poč t výtisků ~ě l ~mér
Teplice a Vpied Liberec) , což podle materiálů SKV KSČ dokazovalo, jak důl~žitou měly ?kresnl noviny uloh~
při ideovém ovliv ňov án í č tenář ů ve srovnání s jinými novinami.. Sedm titul ů bylo tištěno v Severo~rafil
v Krásném B řezn ě , tři listy tiskla Severografia Liberec. Okresnl noviny měly obvykle rozsah čtyř stran, Ipf d
vvcháze l na šesti stránkách a některé noviny střídaly čtyř i a šest stran.
~i9
- Tamtéž, s. 5-7.
'80• Tamtéž, s. 9.

87



kádrové změny , např. z Plástu n.p. Benar v Benešově odešly obě d kt k ž 're a Ol' 'y, proto e ..p t

v současné době by se prý nesrovnávalo s jejich novinářskou ctí", Bez redakce zů tal také

Severočeský vodostavbaF.28 I

Vydavateli závodních novin v kraji byla hospodářská vedení jednotlivých podniků

(výjimku tvořily BNt a Náiadi Praha v Děčíně) . Kvůl i lepší kontrole těchto novin stranické

orgány požadovaly, aby se jejich vydavateli staly ev KSČ. u tří stavbařských podniků bylo

ekonomicky výhodné zvolit společného vydavatele (časopisy Stavbař. Severočeský stavbař

a PSL). Další čtyř i tituly (Ocelá,~, Mostecký zemědělec. Břit a Světlo) měly být sloučeny

s okresními novinami. Po těchto změnách, včetně odejmutí registrace Severočeskému

vodostavbaii a dočasné odmlce Pi ástu, se měl počet závodních časopisů v následujícím roce

.. . 24 16 282snížit ze na .

Mezi další registrovaná periodika patřily 4 časopisy národních výborů (např. Revue

Teplice. Hlas severu), kulturní měs íčn íky (např. Kulturní kalendář Mostecka) a některé

ostatní tituly (např. Poledník LVJ).283

4.4 .1.3. Dialog

Zvláštní postavení v systému místního tiskuměl měs íčník Dialoi 8
.f (vizPříloha č. 9),

o jehož zrušení usilovalo na podzim roku 1969 předsednictvo SKV KSČ . Ješ tě než se však

dostanu k samotným d ů vodům nespokojenosti krajských funkci onářů, ráda bych stručně

popsala jeho historii.

Časopis vznikl roku 1966 z podnětu řady umě lců , public istů , politick ých a veřejn ých

představi te l ů v kraji. Stal se jejich tribunou, která bojovala proti čistě ekonomickému

a průmyslovému využití této oblasti. Vydavatelem Dialogu byl Severočeský krajský národní

výbor. l ak jsem již zmínila v pododdílu 2.2.2., probíhalo na jeho stránkách mnoho diskusí

a polemik - ve své koncepci se chtě l kromě kulturně-politických témat zaměřit hlavně na

~ 8 1 T ' žamte , s. 12-13.
' 8'• • Tamtéž, s. 17.
~8J Tamtéž, s. 13- 17. Existenci pro následuj ící obdobíměly zaj ištěnou Hlas severu, Revue Teplice a Poledník
LVT. U ostatních tit ul ů bylo navrženo, aby splynuly s okresními n?vinami (Pam~tky-příro~a.=ivot, ~ultura,
a život Chomutova, Děčínské vlastivědné zprávy) nebo vycházely Jako zpravodaje bez registrace (Kulturni
zpravodaj Chomutova, Kulturní měsíčník Roudnice, Libochovické noviny, Kulturnl měsíčník LOU~IY. KI~/turní
měsíčník Žatec, Žlutá-modrá, Zpravodaj poslanc ů KNV, Zpravodaj energetiky a elektrotechniky, Jiskra).
Časop i sy KolibNk a Pnis-švih přesta ly úplně vycházet. Po všech zm íněných změnách se měl počet

~;4g i s t rovaných t itul ů snížit z 52 na 29. . .' . _ ~ ".
Pozn. Vycházel v následujfcích celkovych nákladech: rok 1966 - 36 000 výtisků, rok 1967 60 JOO výtisk ů,

rok 1968 - 52 500 výtisků , rok 1969(leden až srpen)- 3D 450 výtisků .

88



problematiku životního prostředí a česko-německých vztahů. Dialog se však zabýval

i spoustou dalších otázek, jako např. ekonomikou, problémy mládeže, kriminalitou. řízením

podnikli atd.

V pr ůb ěhu roku 1968 se Dialog vyprofi loval jako časopis výhradně kulturní

a uměl ecký , protože sled politických událostí v tomto období byl tak rychlý, že na něj tento

měsíčník nestačil včas reagovat (ČÚTI schválil novou koncepci v lednu 1969). Hlavními

tématy se přitom stalo výtvarné a slovesné umění , hudba č i fi lozofie, vše orientované

předevš ím na oblast severních Čech .

Od roku 1966 byl šéfredaktorem Dialogu Miroslav Kindl, který se stal později

vedoucím redaktorem Pn/boje. Po Kindlovi říd i l redakci Dialogu jeho dřívější zástupce Emil

Juliš. Kromě př ísp ě vků známých autor ů jako Ivana Diviše, Jiřího Koláře , Jiřího Rumla či

Vladimíra Párala a mnoha známých krajských autorů přisp íval i svými články do tohoto

měsíčníku také někteří redaktoři Pn/boje (Radovan Brychta, Jindřich Beránek a další).

Po srpnové okupaci a změně ve vedení strany se vydávání Dialogu nesetkalo

s pochopením jejích funkcionářů. Podle nich měl časopis politicky působi t na čtenáře v kraji

především prostřednictvím "socialistické kulturní politiky", která ovšem nebyla v tehdejší

koncepci Dialogu zahrnuta a časop i s tak nemohl sloužit potřebám kraje. Podle ČÚTI časopis

"nedospě l k náležité společenské angažovanosti, neposkytuje reálný obraz o životě

a kulturních potřebách lidí severočeské oblasti. P ůsob í jako zdrženlivý a výhrady mající

katalyzátor, jenž však postrádá příslušné ideově politické zázemí. ..,,285

Rada Severočeského KNV proto 23. říj na 1969 vydávání měs íčníku zastavila.

Severočeské vydavatelství mělo vytvořit novou koncepci, vyřešit kádrové i technické otázky

a předložit tematický plán s tím, že první čís lo "nového" Dialogu mělo vyjít I. září 1970.

Byla přitom navržena konkrétní opatření jako změna názvu, grafické úpravy (využití

trojbarevného ofsetového rotačního tisku) a obměna redakce.
286

Dialog byl nakonec znovu obnoven až v devadesátých letech. Nejprve vycházel každý

měsíc jako příloha Severočeského deníku a od roku 1991 pak již opět jako samostatný

měsíčn ík. Na úspěch ze 60. let se mu však již nepodařilo navázat.

"85 SOA Lit ěř i • d d . t SKV KSČ fond 1/3 karton 97 39. schůze z 30. ríjna 1969. Hodnoceni
I om íce - pre se ni C vo • I' , •

časop i su Dialog
'86 .
. Tamtéž.
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4.5. Prů boj na počátku 70. let

Od počátku 70. let již Průboj zcela podporoval a rozvíjel politikustrany. což bylo také

k ladně hodnoceno předsednictvem SKV KSČ . Funkci šéfredaktora Průboje vykonával od

1. srpna 1971 J iří Škoda, který předtím od I. listopadu 1970 působi l jako zástupce

šéfredaktora. V aparátu strany Škoda pracoval od roku 1961 a v Průboji původně začínal

jako pomocník sportovního redaktora. Do vedení deníku byl dosazen předevš ím díky své

politické angažovanosti.

Podle hodnocení SKV KSČ upl atň oval při plněn í své funkce dobré organizační

schopnosti, oce ňov á na byla jeho "rozvážnost, svědom itost a klid". Škoda zrušil některé

zavedené rubriky ("pozústatky" z roku 1968) a podepsal se pod novým obsahem listu

i kádrovou obměnou redakce. Jedním z jeho mála nedos tatků podle č lenů předsedn ictva bylo,

ženemě l vysokoško lské ani vyšší stranické vzdělánÍ, 287

Za jeho vedení se posílilo hlavně stranické řízení redakce orgány SKV K Č a jejich

vzájemné vazby. Redakce vypracovávala pravidelné půlroční tematické plány k důležitým

politickým událostem, které pak předkládala příslušným institucím. Více se také angažoval

za KSČ redakce Pr ůboje a byla důsledně dodržována stranická disciplína. Každý redaktor

musel podříd i t svou práci hlavním politickým ú ko l ů m a na stránkách Pr ů boje se mělo opět

vyj ad řovat co nejvíce funkcion á řů strany.288

Funkci Pniboje charakterizoval u příležito sti 60. výročí založení tohoto deníku

šéfredaktor Jiří Škoda takto: "Usilujeme, aby Pr ůboj byl nejen pohotový ve svém

zpravodajském poslání, ale aby současně nap l ň ova l trojjediné leninské heslo - být

kolektivním propagátorem, kolektivním agitátorem a kolektivním organizátorem,'·289

Z hodnocení Průboje předsednictvem SKV KSČ vyplývalo že velkou pozornost

věnova l a redakce na počátku 70. let výroční členské schůzi za K Č, okresním u krajským

konferencím strany nebo oslavám 50. výročí KSČ. Asi nejvýznamněj š í politickou událostí

roku 1971 byl XIV. sjezd KSČ, který ovlivnil chod celé redakce a na který e novináři

připravoval i již od začátku února. Ve zvláštní příl oze byl 14. ledna zveřej něn dokument

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XlJl. sjezdu KSČ a v této ouvislo ti

byly publikovány desítky pozitivních dopisů od občanů v kraji. Lze konstato at, že Pr ůboj

m SOA Litomě ř i ce _ předsednictvo SKV KSČ, fond 113 , karton 120, 35. schůze ze 7. zářl 1972, Komplexní

hodnocení šéfredaktora Ji řího Škody. • ') Č·
m SOA Litoměřice _ předsednictvo SKV KSČ , fond 113 , karton 118, 27. schuze z 20. dubna 197.. mno t

redakce Průboj e a rozbor obsahu listu za rok 1970, s. 1-2.
2H9 ŠKODA, J. Šedesátiletý Seve ročech Průboj , IN: Novinář, 1980, roč . 32, Č. 9, s. 22.
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-
v této době zesílil svou propagandistickou činnost, v níž pak pokračoval prakticky c lý rok

(např. kampaň před volbami do zastupitelských orgánů).

N ěkteří redaktoři působil i aktivně jako vedoucí agitačních tř ed i ek nebo jako

ag i tátoři. Pro režim pří znivou atmosféru pomáhaly udržovat také č lánky o nových ociálních

opa třen ích a ekonomických úspěších , spokojenosti občanů či politice SSSR.290 ejrozsáhlejší

propagandistické materiály obsahovalo zpravidla sobotní vydání. které bylo zaměřené na

volný čas č ten á ř ů v kraji.

Vzr ů staj ící občanskou a politickou aktivitu obyvatel Severočeského kraje dokladoval

Průboj počtem dop i sů , které do redakce chodily. V roce 1971jich bylo 4 192 (865 z nich pak

b I • . • ) 291 V t dá I d k . • ,y o uverejneno . omto roce ava a re a .ce zaroven velky prostor spo l upracovn íkům.

dopisovatell'1m a č te nářům - jejich materiály tvořily takřka 60 procent obsahu.292

Kvalitu zpravodajství negativně ovlivnila skutečnost, že Pr ů boj nem ěl rovnoměrně

pokryt své zpravodaje v kraji. V okrese Česká Lípa např. nepůsobil žádný redaktor, na

Lounsku a L i toměřicku jen část roku a do okresu Teplice zajížděli střídavě jednotliví

redaktoř i . S tím také úzce souviselo personální obsazení redakce. Ani v roce 1971 nepracoval

v Průboji požadovaný počet 30 redaktorů . Redakci chyběli další čtyři novináři .
293

V materiálech SKV KSČ se objevovaly také konkrétní údaje t ýkaj ící se hospodaření

Pn/boje. V roce 1971 měla např. redakce odevzdat do ústředního rozpočtu strany č ist)' zisk ve

výši 1 057 000 Kčs , ve skutečnost i ale odevzdala o 96 procent víc, tedy 2 069 438 Kčs .

Prům ěrný denní náklad Pniboje se pohyboval okolo 55 165 výtisků. U pondělníku byl

o 5 procent vyšší (u sobotního vydání dokonce o 12 procent) než v ostatních dnech. Redakce

však mě la opět problémy s rozšiřováním Průboje. PNS se podle ní soustředila spíše na jiné

č i nnos t i jak o prodej drobného zboží, cigaret, suvenýrů atd.

Nedostatky se vyskytly také v oblasti telekomunikací, kdy obzvláště při důležitých

politických událostech (např. zasedání ÚV KSČ) bylo někol ikrát nečekaně přerušeno

telefonické č i dálnopisné spojení. Podobně jako v roce 1968 si redakce naopak pochvalovala

290 SOA Litoměřice _ p ředsedn i ctvo SKV KSČ, fond 1/3, karton 118, 27. schůze z 20. dubna 1972, Činno t

~gldakce Průboj e a rozbor obsahu listu za rok 1970, s. 6. .• . .' .
• POZll. V roce 1967 však nap ř. do redakce došlo 10 850 dop is ů . VIZ OA Litorn ěři • před dnict KV
KSČ , fond 1/3, karton 88, 46. schůze z 26. ledna 1968, Hodnocení Průboje , s. 5. .
292 SOA Li toměř i ce _ p ředsednictvo SKV KSČ, fond 1/3, karton 11 8, 27. schůze z 20. dubn 1972, Č i nno t

;edakce Průboj e a rozbor obsahu listu za rok 1970, s. 10-11. . .. . .
. 93 Tamtéž, s. 12-13. Redakci opustili v pr ůb ěhu roku šéfredaktor Miroslav Dočkal (nahradil ho JIŽ zmíněny Jití
Škoda), Josef Procházka, František Hrabě a Květa TomšikovlÍ. D louhodobě ne~ocný byl .Zdeněk Ko k. a
jejich místa naopak přiš li Sylva Brejchová a J. Poláček . Nové redaktory Průboj hl:dal v IIc ob tížně, pro.tož
řada z nich nesp lňova la patřičné kádrové požadavky. Činnost denlku nn,vrc zkornpliko ln uto.nehoda,. ph ?Iž
zemře l redaktor Pavel Svoboda a zraněni byli fotoreportér Jaroslav Plevak a redakt~r Jo ef Haly. Do okre ~Ich
novin v Mladé Boleslavi byl uvo lněn Miroslav Procházka. Všechny tyto skuteč nost i podle zmin n ho m I rl lu

způsob i l y velké problémy v chodu redakce.
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pa

ve lice dobrou spolupráci s tiskárnou Severografia. Její jedinou slabinou bylo podle Průboj

oddě l en í korektur, jehož profesní odbornost nebyla příliš dobrá.29-1 Redakce pro ná I dující

rok plánovala výrobu Průboje ofse tovou technikou a přestěhování z Krásn ho Března n

Mírové náměstí v centru Ústí nad Labem.

294 Tamtéž , s. 13-14.
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Ka pitola 5: Severočeský deník

Jak již bylo zm íněno , stal se Severočeský deník po sametové revoluci pokra čov t lem

Průboje . O jeho vznik se zasloužili předevš ím bývalí redaktoři - členové Klubu novin ářů

Pražského jara 1968, jenž byl založen 16. prosince 1989. Klub požadoval rehabilita i

nov i n á řů vyloučených ze Svazu novin á řů po srpnu 1968 a měl významný podíl na u tavení

Syndikátu novin á řů ČR.

Tak jako měl Klub novinářů Pražskéhojara 1968 klíčovou roli při založení yndik átu,

sehrála i ústecká pobočka rozhodující úlohu při vzniku jeho oblastního sdružení. Ustavila se

ve dnech 13. - 15. prosince 1989 z iniciativy osmi bývalých redaktoru krajského deníku

Průbo] a měla 16 č lenů z Ústecka, Mostecka a Děč ínska . K práci ústecké skupiny e

ne při h lás i l i vy loučení novináři z Liberecka, kteří chtěli založit vlastní noviny, jež by navázaly

na jejich snahu z let 1967 - 1968. Vzhledem k osobnímu přátel ství mezi ústeckými novináři

vylo učeným i z redakce Průboje a libereckými žurnalisty proběhl rozchod obou oblastí

Severočeského kraje v nov inářské organizaci bez jakýchkoli konniktů . 295

Tehdejší redaktoři Průboje se v článku nazvaném Byvalym kolegům obrátili na

novináře vyloučené po srpnové invazi v roce 1968, aby svolili k setkání na půdě redakce. To

však Egon Fries spolu s ostatními odmítl. Důvodem byla dogmatická linie deníku, která

vyvrcholila postojem k událostem 17. listopadu 1989. Zároveň se tito bývalí redaktoři

domnívali, že by měl v kraji vzniknout nezávislý titul, který by dal stej ný prostor v em

politickým stranám a občanským sdružením v tomto regionu.

Vyloučení novináři se nakonec sešli s vedením kraj ské pobočky ČS . Protože byl

jeho předsedou tehdejší šéfredaktor Pr ůboje Trhlík a mezi členy patřili i další redaktoři

Pniboje , uskutečnilo se tedy setkání na půdě novinářské organizace, a ne redakce, jak tehdy

Trhlík a jeho kolegové požadovali. Členové ústecké pobočky Klubu novinářů Pražského jara

formulovali na setkání své jasné požadavky. Patřilo mezi ně např. přehodnocení postoje

k redaktorům kteří v důsledku normalizace museli opustit redakci, či distanco ání e od,
diskreditace Charty 77, Něko lika vět atd. Trhlík a další režimu loajální novináři měl i zvážit

své názory a činnost po 17. listopadu 1989 a vyvodit ze svého do avadního profe ního

pů soben í osobní dů sledky. Z á roveň měli objasnitvztah k tehdejší struktuře K Č v kraji.

295 Dokument poskytnutý Jind řichem Beránkem _Oblastní sdružení.Syndikátu nov in á ř ů v Ústí n dL bern,
Novin á ťi prosadili vznik nezávislých novin- ale bolll/že/jenom vznik.
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Zazně l také návrh na vytvoření DF sevcro česk ý eh novin á řů , .ejvíce e přitom při j ho

vybudování angažovali redaktoři Michal Mašek a Pavel K k I V K d'ou a. 001' ina čním centru

Občanského fóra v Ústí nad Labem měl problematiku médií na starosti rcži ér Petr Pol dňák

( umělecký šéf Č i nohern ího studia), který 8. ledna 1990 projednal s J indřichem B ránkem

zásady, podle nichž by se Pn/boj přeměnil na nezávislý list:

~ Vydávání deníku Pn/boj se mělo vyvázat ze závislosti na Vydavat lství

Rudého práva nebojeho následných struktur.

~ Bylo doporučeno projednat vydávánís KNV v Ústí nad Labem,

~ Bylo nutné zrušit v redakci Průboje ZO KSČ.

~ Měla být vytvořena redakční rada na základě celého spektra občanských stran

a iniciativ.

~ Orgány DF i bývalí vyloučení nov ináři nesouhlasili s označením listu jako

"Deník demokratické levice" a požadovali vydávání novin jako severočeského

občanského deníku. (Slovo občanský však mohlo být chápáno jako list DF.

proto byl později upřednostněn název Severočeský deník.)

~ Bylo požadováno odstoupení šéfredaktora Trhlíka.

~ OF podporovalo přístup bývalých redaktorů Pr ůboje , kteří odešli s nástupem

normalizace v letech 1969-1970.

~ OF souhlasilo s vytvořením strukturyredakce podle návrhu bývalých redaktorů

Pn/boj e.296

Po rezignaci šéfredaktora Trhlíka se v čele Severočeského deníku objevil Jaroslav

Haidler. V redakci nechyběli ani Karel Sedlecký, Jindřich Beránek, Radovan Brychta (psal

pod pseudonymem Havlík), Milada Berková, Michal Mašek (v tiráži uveden jako zástupce

šéfredaktora) či Pavel Koukal. Tyto redaktory pak doplnil i např . Jan Mádl (do r. 1969

redaktor Severu), Jan Mach (bývalý redaktor Mladéfronty), Josef Formánek, Libor ichalec

a další.

V nové redakční radě zasedli kromě zástupce ústeckého Koordinačního centra OF

i č lenové osmi politických stran, SKNV a redakce. Hlavním úkolem rady bylo, aby ,.po

bouřlivém období změn které rozkolísalo obsahovou i formální úroveň li tu, získal Pr ůboj,
novou a neotřelou tvář". Zabývala se rovněž problémem, jak zajistit všeobecnou výměnu

n á zor ů v předvolebním období a 14. února 1990 přij ala návrh, že redakce ,.po kytne

2% Tamtéž.
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kandidujícím stranám jednu tiskovou stranu každý všední den kromě pondělí...297 Obsahová

náp lň byla vý l učnou záležitostí těchto politických stran. Zároveň se část sobotního vydání

věnova l a tzv. panelovým diskusím u kulatého stolu, které vždy vedl redaktor e zástupci

kandiduj ících stran.

První č ís lo Severočeského deníku vyšlo 2. dubna 1990. loviny se od původního

Pn/boje lišily jak obsahově a graficky, tak předevš ím publicistickým zaměřením textů .

Zře te l ný byl záměr oprostit se od deníku, který měl sice dlouhou a významnou tradici. ale

jenž se později uchýlil k podpoře štvavé normalizační kampaně. V prvním čís le tuto myšlenku

vystihl také Michal Mašek, když ve Slovu ke čtenái ům napsal: "Hitem posledních měsíců se

stalo pře vlékání kabátů. Možná taky, že j eště platí to známé ,podle kabátu se svět měří. lháři

ve fraku každý věř í ' z písničky V+W... Asi už jste si všimli, že toto .závažn é' téma oblékám

trochu nalehko - jako ten nový kabát Severočeského deníku. A divíte se? Váš starý zimník

netíží? Je přece j aro! Nechť se nám šlape lehčeji ! ,,29 8

Ke vzniku nového deníku se vyjádři l také bývalý šéfredaktor Pr ůboje Egon Fries,

který se přiznal k tomu, že tento list dvacet let nečetl. A když do něj náhodou nahlédl, dočet l

se, jak "pokojní demonstranti rozvracejí republiku, zatímco policajti s obušky a vodními děly

ji zachra ň ují" . Jako obyčejný č tenář-dů chodce v něm opět začal listovat až po 17. listopadu

1989. Obzvláště pak v období, kdy se do čela Severočeského deníku postavil Jaroslav Haidler

a další redaktoři "předokupačního" období.

K nové podobě deníku pak Fries např . poznamenal: "Změnu názvu považuj i za

logickou a správnou. Nové víno se nemá lít do starých měchů . ový obsah se pro azuj .

Proto SO fandím a držím palce. Přeji mu, aby pravdivě odrážel starosti a radosti lidí na severu

Čech a aby pomáhal hlavně ty starosti fundovaně rozmotávat a odstraňovat. Konečně , aby s

novým názvem získal k svým dosavadním č ten ář ů m i hodně nových.,,299

Šéfredaktor Jaroslav Haidler nakonec vymanil Severočeský deník z vlivu vydavatelství

Delta, které management v čele s řed itelem Vlastimilem Košťálem pojil s bavorským

koncernem Passauer Neue Presse. Novým vydavatelem deníku se stala a. s. Logos, jejíž akcie

si rozdě l i l i redaktoři a francouzská firma Socpresse SA Paris.
300

Na podzim roku 1994 v ak

tato společnost prodala své akcie Axelu Diekmannovi, který měl podíl na vla tnictv í

passovského koncernu v Bavorsku. V této době však již Jaroslav Haidler na svou

297 Tamtéž.
298 MAŠEK, M. Podle kabátu...? Severočeský deník, 2.4. 1990, roč . 1, č . I, s. I.
299 FRIES, E. Pozdrav Severočeskému deníku. Severočeský deník, 5. 4. 1990, roč . I, č. 4, s',I . . il I 1.
300 Pozn. Ještě před fúzí s francouzskou společností se noviny přejmenova ly naSeveročesky r glona ni ( ni
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šéfredaktorskou funkci v podstatě rezignoval.' ?'

Následný chod událostí pak podstatně ovlivnili lidé spjatí s komunistickým režimem.

Bývalí zaměstnanc i Vydavatelství Rudého práva z redakce Průboje před rokem 1990 totiž

odprodali dosud menšinovému partnerovi své akcie va . s. Logos, a tím získal tento vlastník

53,5 procent. Ředitelem podniku se stal M. Šutry, poslední předseda za KSČ v r dakci

Pn/boj e před rokem 1990. Na žádost větš i nového vlastníka byla na jaře 1995 svolána valná

hromada a na ní byli 15. března z funkcí odvoláni Jaroslav Haidler a Karel Sedlecký. ovou

šéfredaktorkou se stala Marie Srpová.

Je neuvěřitelné , že byli tito novináři propuštěn i bývalým funkcionář em normal iza čn í

KSČ a s tej ně tak je ironií osudu, že Karel Sedlecký se o tomto rozhodnutí již nedozvěděl. Ve

s třed u 15. března 1995 vpodvečer totiž zemřel.

301 osobní výpověd' Jaroslava Haidlera
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Kapitola 6: Závěr

Deník Pn/boj, který vycházel v severních Čechách téměř dmde t let. tni m zi

noviny s úzkou vazbou na kraj a život i problémy jeho obyvatel. Pro jeho pů ní byla

klíčová zejména šedesátá léta minulého století, kdy zažil pravděpodobně dobu v é n jv tší

slávy. ale zároveň i první náznaky "pádu" na jejichkonci.

S tej ně jako ostatní média ovlivnilo v letech 1968 - 1969 činnost Průboje z jména d ěn í

na politické scéně a společenské změny. V období Pražského jara se redaktoři na stránkách

deníku přihl ásili k myšlenkám Akčního programu a podporovali zahájení demokratických

reforem. Odrazilo se to zároveň na výběru témat a zaměření publicistických materiál ů, které

o te v řeně komentovaly situaci v Československu . Často se kvůl i tomu redakce také do távala

do sporu s konzervativními č leny předsednictva SKV KSČ . Přesto všechno krajští funkci onáři

víc eméně uznávali či nnost Pn/boje a byli s jeho úrovní spokojeni.

To se však zcela změni lo s příchodem okupačních vojsk na konci rpna 1968

a následným obdobím normalizace, kdy byla vyměněna velká část redakce a hlavním

kritériem pro fungování Průboj e se stala loajalita ke straně a angažovanost jednotlivých

redaktor ů . Je zřej mé , že ještě na podzim roku 1968 a na jaře 1969 se redaktoři nažili p át

otevřeně a nepodléhat politickým tlakům. Po redakční čistce , která začala v květnu a byla

dokončena již na konci roku 1969, však Průboj defini t ivně rezignoval na své ,.proreformní

působen í" a plně se podřídil normalizačn ím požadavkům . Utužily se také vzáj mné vazby

mezi redakci a jednotlivými oddělením i SKV KSČ , který měl chod redakce zcela "pod

kontrolou".

Asi nejd ůle žit ěj š í a nejvíce přínosnou částí této práce je však oddíl věnovaný tzv.

"českos lovenskému týdnu", kdy díky mimořádnému úsilí redaktorů vycházela zvláštní vydání

Pn/boje, která se stala významným i nformačním zdrojem pro obyvatele kraje. Tem ' ně

dů le ž i t á byla tato vydání rovněž pro jejich psychickou podporu. Z výpovědí pamětn íku

(bývalých redaktorů) a vzpomínkových článků v Severoče k ém deníku j em poku ila

sestavit unikátní mozaiku práce redakce Pn/boje a pocitů jednotlivý h redaktorů v prvních

dnech okupace. Vydávání novin bylo tehdy pro novináře životním posláním - díky nim do ud

zů s ta l a na živu naděj e na svobodu.
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Sum ma ry

My diploma work concerns about the description of a regional journal Pruboj, that

was published in Northern Bohemia for 70 years. I focusedon late sixti s and tried tod c ri

a personal constitution of editor's office including economical aspects of publi hing. I al 0

made a particular content analysis covering the time period fromApril 1968 till Augu t 1969.

Especially in the time of the "Prague Spring" Pritboj maintained social reforms and

their political representatives. That is why it was very popular with public. Prkbo] reporters

commented on political situation in the Czechoslovakia practically without any cen orship.

This was also a reason why stand-pat members of regional committee of the Communist Party

often argued with them about their opinions.

In the first days after the Soviet occupation in August 1968 Pruboj managed to unite

all residents at the region and became their important source of information. Journalists

refused military intervention and tried to give the psychological support to their readers.

According to the words of contemporaries (former reporters) this particular time was the best

in their life. Their unique evidence, desription of atmosphere in the editorial board and

journalist' s opinions are the key points of my diploma work.

The turning point came after the beginning of normalization. Inconformable

journalists including editor-in-chief were sacked. New reporters were loyal to party and

became politically involved. Pruboj also reinforced cooperation with members of regional

committee. It had the influence on published articles that completely conformed to new

political party line. In the next twenty years Pritboj (as well as the other media) initiated

campaign against supporters of democratic reforms (including journali ts), they were

proscribed and their families persecuted.

This historical period full of political and social changes influenced markedlj not only

lives of North Bohemian citizens, but also a conception of a particular regional journal 

Pritboj. I tried to point out the contrast between the open-minded atmosphere of the .P ragu

Spring" and journalism focused on keeping normalization ideals.
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Seznam použitých zkratek

ev KSČ - celozávodní výbory KSČ

č s. - českoslove nský

ČSAV - Českos l ovenská akademie věd

ČSN - Český svaz novin á ř ů

Č S SR - Československá socialistická republika

ČTK - Československá tisková kancel ář

ČÚT I - Český úřad pro tisk a informace

FS - Federální shromážděn í

K 231- Klub 23 1

KAN - Klub angažovaných nestraníků

Kčs - Koruna českos lovenská

KKRK - krajská kontrolní a revizní komise

KNV - krajský národní výbor

KSČ - Komunistická strana Československa

KSS - Komunistická strana Slovenska

KSSS - Komunistická strana Sovětského svazu

KV - krajský výbor

LM - Lidové milice

MěstV - městský výbor

NA - Národní archiv

NF- Národní fronta

NS - Národní shromáždění

Of - Občanské forum

ONV - okresní národní výbor

OV - okresní výbor

PNS - Poštovní novinová služba

PÚV- předsednictvo ústředního výboru

SČN - Svaz čs . novin á řů

SČSS - Svaz čs. spisovatelů

SKNV - Severočeský krajský národní výbor

SKV KSČ - Severočeský krajský výbor KSČ
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SNB - Sbor národní bezpečnosti

SaA - Státní oblastní archiv

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik

StB- Státní bezpečnost

SÚTI - Slovenský úřad pro tisk a informace

ÚTl - Úřad pro tisk a informace

ÚV- ústředn í výbor

za - závodní organizace

ZV- závodní výbor
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