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Přílohy 

Příloha 1 - Obrázek J. V. Stalina a K. Gottwalda 

 

 



 

 

Příloha 2 - Báseň Generalissimus Mír (M. Pujmanová) 

Generalissimus Mír (M. Pujmanová) 

Máme tě rádi z celého srdce, 

že jsi nám ubránil zemi. 

Jsi naše hlava, my tvoje ruce, 

muži a ženy, muži a ženy. 

Ať žije generalissimus Mír! 

Chráníme si tě jak oko v hlavě, 

Marx místo bible dal ti klid 

jasně svět vidět i ve vší vřavě – 

lid – to je Stalin, Stalin je lid. 

Ať žije generalissimus Mír! 



 

 

Příloha 3 - Sloupek z Rudého práva 4. 6. 1950 

 



 

 

Příloha 4 - Sloupek z Rudého práva 4. 6. 1950 

 



 

 

Příloha 5 - Sloupek z Rudého práva 4. 6. 1950 

 



 

 

Příloha 6 - Sloupek z Rudého práva 4. 6. 1950 

 



 

 

Příloha 7 - Sloupek z Rudého práva 4. 6. 1950 

 



 

 

Příloha 8 - Fotografie Milady Horákové 

 



 

 

Příloha 9 - Fotografie Heliodora Píky 

 



 

 

Příloha 10 - Fotografie Rudolfa Slánského 

 

 

  



 

 

Příloha 11 - Pracovní list k tématu Politické procesy a vnitrostranické čistky (G) 

PRACOVNÍ LIST – POLITICKÉ PROCESY A VNITROSTRANICKÉ ČISTKY 

Při sledování první ukázky ze seriálu České století pracujte na následujících otázkách: 

1.) Charakterizujte podle ukázky vztah K. Gottwalda a R. Slánského. 

 

 

2.) Je pro správného komunistu důležitější příbuzenská a přátelská rovina nebo stranická? 

Popište, jak se v tomto ohledu podle SSSR chová K. Gottwald? Zamyslete se, jestli je 

stranická politika aktuální i v dnešní době. 

 

 

3.) Jak na vás působí vystupování K. Gottwalda? Analyzujte, v jaké pozici při rozhovoru stojí. 

 

4.) Popište, proč K. Gottwald změnil na konci rozhovoru náhled na celou situaci. 

 

 

5.) Na základě celé ukázky shrňte vystupování SSSR zástupce v celé situaci vnitrostranických 

čistek. 

 

 

Po zhlédnutí ukázky z filmu Jen o rodinných záležitostech se zamyslete nad dalšími 

otázkami: 

1.) Vysvětlete, proč dochází k anonymizaci a tajemník Mrázek je označován jen číslem. 

2.) Vysvětlete, proč je používáno proti obviněným násilí a čeho chtějí dozorci dosáhnout. 

 

 



 

 

3.) Popište, jak je prokazována obviněným vina. 

 

 

4.) Popište, kdo rozhoduje o vině. Proč? 

 

 

Zpracujte následující tabulku. Bude vám sloužit jako shrnutí učiva o politických 

procesech a čistkách uvnitř strany. 

Procesy vedeny proti:  

 

Způsoby výslechu:  

 

Dokazování viny:  

 

Soudní jednání:  

 

Tresty:  

 

Důvody vedení procesů:  

 

Úloha SSSR v procesech:  

 



 

 

Příloha 12 - Pracovní list k tématu Politické procesy a vnitrostranické čistky (ZV) 

PRACOVNÍ LIST – POLITICKÉ PROCESY A VNITROSTRANICKÉ ČISTKY 

Při sledování první ukázky z filmu Ucho pracujte na následujících otázkách: 

1.) Vysvětlete, kdo podle vás vzal tetě všechen jmenovaný majetek. 

 

 

2.) Popište, co je podle vás „ucho“. 

 

 

3.) Zamyslete se, proč postavy zmiňují, že do dětských pokojů se ucha nedávají. 

 

 

4.) Popište, jaká atmosféra mezi párem panuje. 

 

 

Po zhlédnutí ukázky z filmu Jen o rodinných záležitostech se zamyslete nad dalšími 

otázkami: 

1.) Vysvětlete, proč je používáno proti obviněným násilí a čeho chtějí dozorci dosáhnout. 

 

 

2.) Popište, jak je prokazována obviněným vina. 

 

 

 

3.) Popište, kdo rozhoduje o vině. Proč? 

 



 

 

 

Zpracujte následující tabulku. Bude vám sloužit jako shrnutí učiva o politických 

procesech a čistkách uvnitř strany. 

Procesy vedeny proti:  

 

Způsoby výslechu:  

 

Dokazování viny:  

 

Soudní jednání:  

 

Tresty:  

 

Strach šířen díky:  

 

Pozice lidí i členů KSČ:  

 



 

 

Příloha 13 - Fotografie odkazující na okupaci z 21. 8. 1968 

 

 



 

 

Příloha 14 - Článek k tzv. Moskevskému protokolu 

Únos, nátlak a kapitulace. Během čtyř dní Kreml donutil československé politiky schválit 

invazi 

Konec jakýchkoli nadějí na změny a uvolnění poměrů přišel záhy po vstupu vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa. Po únosu do Moskvy a čtyřdenním nátlaku Sověti československé 

politiky donutili kapitulovat a 27. srpna 1968 podepsat tzv. moskevský protokol. Národní 

delegace tím uznala „dočasnou“ okupaci země a zavázala se k „normalizaci“, čistkám i 

obnovení cenzury. Popřela tak výsledky pražského jara a na dalších 21 let vrátila zemi do pozice 

de facto kolonie Sovětského svazu. 

Čtyřdenní jednání (23. až 26. srpna 1968) v Moskvě probíhalo v dusné atmosféře, 

českoslovenští politici byli pod tvrdým nátlakem sovětských představitelů – a přestože se v 

závěrečném komuniké podepsaném všemi účastníky uvádí, že „rozhovory probíhaly v ovzduší 

otevřenosti, soudružství a přátelství“, z dostupných dobových záznamů je zřejmé, kdo byl v 

podřízené roli. 

Brežněv uneseným československým představitelům opakovaně vyčítal, že komunisté ztratili 

absolutní kontrolu nad médii; ke zmírnění cenzury došlo už v únoru 1968 a někdy je tato událost 

pokládána za začátek pražského jara. Koncem června pak Národní shromáždění cenzuru 

zákonem zakázalo. 

Českoslovenští politici vystupovali umírněně a zdůrazňovali, že se země od socialismu ani od 

spolupráce se Sovětským svazem neodklání. Souběžně opakovaně vysvětlovali, že invaze vojsk 

je vnímána negativně, nemá mezi lidmi podporu a může vzájemné vztahy poznamenat. 

„Přítomnost vašich vojsk podněcuje napětí ve straně i v zemi. Je proto velmi potřebné, abyste 

vy sami si promysleli, jak otázku řešit,“ nabádal Dubček. 

Závěry kremelských rozhovorů se rodily těžce. Čechoslováci nejprve předložili vlastní návrh, 

který však Sověti odmítli, a stejně reagovala část československé delegace na návrh Moskvy. 

Podepsat ho odmítal Dubček, šéf parlamentu Smrkovský a nejsilněji František Kriegel. 

Čtyřdenní rozhovory nakonec skončily 27. srpna podepsáním tzv. moskevského protokolu. 

Českoslovenští politici před Sověty fakticky kapitulovali a ukončili pražské jaro.  

V dokumentu se píše o „co nejrychlejší normalizaci situace“, včetně zastavení činnosti 

„antisocialistických“ organizací nebo o provedení „nutných kádrových opatření ve vedení tisku, 



 

 

rozhlasu a televize“. Československo také muselo odmítnout projednání situace v zemi na půdě 

Rady bezpečnosti nebo jiného orgánu OSN a žádat vypuštění tohoto bodu z jednání. 

Za Československo podepsalo moskevský protokol devatenáct vrcholných politiků KSČ. Svůj 

podpis odmítl připojit jen František Kriegel, předseda Národní fronty. Sověti to nesli nelibě, na 

dokumentu chtěli podpisy všech členů delegace. Kriegel ale jejich nátlaku neustoupil a 

nepřesvědčili ho ani jeho krajani. Přestože měl být Kriegelův čin veřejnosti utajen, nepodařilo 

se to. 

(kráceno) 

 



 

 

Příloha 15 - Text tzv. Moskevského protokolu 

Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (1968) 

2. Předsednictvo ÚV KSČ prohlásilo, že tzv. XIV. sjezd KSČ zahájený 22. srpna t.r. bez 

souhlasu ÚV KSČ, za porušení stanov KSČ a bez účasti členů předsednictva a tajemníků a 

mnohých dalších stranických organizací, je neplatný. Všechna potřebná opatření v této otázce 

provede předsednictvo ÚV KSČ po svém návratu do ČSSR. Delegace prohlásila, že 

mimořádný, XIV. sjezd KSČ bude svolán po normalizaci situace ve straně a v zemi. 

3. Delegace KSČ informovala o tom, že v nejbližších 6-10 dnech se bude konat plénum ÚV 

KSČ za účasti KRK strany. Plénum posoudí otázky normalizace situace v zemi, opatření ke 

zlepšení stranických a státních orgánů, ekonomické otázky a otázky životní úrovně, opatření k 

upevnění všech článků stranického a státního řízení a uvolnění z funkcí těch osob, jejichž další 

činnost by neodpovídala potřebám upevnění vedoucí úlohy dělnické třídy a komunistické 

strany, splnění usnesení lednového a květnového pléna ÚV KSČ z roku 1968, upevnění pozic 

socialismu v zemi a dalšího rozvoje vztahů ČSSR s bratrskými zeměmi socialistického 

společenství. 

4. Představitelé KSČ vyjádřili nutnost rychlého provedení řady opatření směřujících k upevnění 

vlády pracujících a pozic socialismu. V souvislosti s tím byl zvláště zdůrazněn význam 

takových přednostních opatření, jako je ovládání sdělovacích prostředků s tím, aby plně sloužily 

věci socialismu. Přerušit v tisku, rozhlase a televize antisocialistická vystoupení, přerušit 

činnost různých skupin a organizací stojících na antisocialistických pozicích. Nepřipustit 

činnost antimarxistické sociálně demokratické strany. 

V zájmu plnění těchto úkolů v nejbližších dnech budou učiněna příslušná efektivní opatření. 

Stranické a státní orgány upraví situaci v tisku, rozhlase a televizi pomocí nových zákonů a 

opatření. V mimořádné situaci bude k zabezpečení úkolů nutné uskutečnit některá dočasná 

opatření, aby vláda pevně ovládla prostředky boje proti antisocialistickým silám v zemi, v 

případě nutnosti proti nepřátelským jednotlivcům nebo kolektivům. 

5. Obě delegace projednaly otázky spojené s přítomností vojsk pěti socialistických zemí na 

území ČSSR a dohodly se o tom, že tato vojska se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí 

ČSSR. Jakmile pomine hrozba socialismu v ČSSR a bezpečnosti zemí socia-listického 

společenství, bude proveden po etapách odchod spojeneckých vojsk z teritoria ČSSR. O 

podmínkách pobytu a úplném odsunu spojeneckých vojsk bude uzavřena smlouva mezi vládou 

ČSSR a vládami, jejichž spojenecká vojska jsou na území ČSSR. 



 

 

6. Představitelé Československa informovali o tom, že čs. ozbrojeným silám byl dán příkaz 

vyvarovat se incidentů a konfliktů s vojsky spojeneckých zemí v zájmu klidu a pořádku. 

Předsednictvo ÚV KSČ a vláda přijmou opatření pro tisk, rozhlas a televizi, která by vyloučila 

možnost vyvolání konfliktů mezi občany ČSSR a spojeneckými vojsky na území ČSSR. 

7. Představitelé KSČ prohlásili, že nedopustí odstranění z funkcí nebo dokonce represálie proti 

těm činitelům a pracovníkům strany, kteří bojovali za upevnění pozic socialismu, proti 

antikomunistickým silám, za přátelské vztahy k SSSR. 

(kráceno) 

 



 

 

Příloha 16 - Prohlášení Jana Zajíce 

Prohlášení 

Občané republiky Československé! 

Protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že 

vyburcuji Vaše svědomí jako pochodeň č. 2. Nedělám to proto, aby mne někdo oplakával, nebo 

proto, abych byl slavný, anebo snad že jsem se zbláznil. K tomuto činu jsem se odhodlal proto, 

abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory! Pamatujte: „Když 

někomu vystoupí voda nad hlavu, je už jedno kolik.“ Nemáme se čeho bát – jedině smrti. Ale: 

„Smrt není zlá, strašné je jenom umírání.“ A toto je pomalé umírání národní svobody. Nenech 

si, hrdý a krásný český a slovenský lide, diktovat, s kým na věky půjdeš. Vy všichni, na které 

můj čin zapůsobí a kteří nechcete, aby byly další oběti, uposlechněte následující výzvy! 

Stávkujte, bojujte! „Kdo nebojuje, nevítězí!“ Nemám na mysli jen ozbrojený boj! Ať moje 

pochodeň zapálí Vaše srdce a osvítí Váš rozum! Ať moje pochodeň svítí na cestu k svobodnému 

a šťastnějšímu Československu! Měli jsme dvě šance a obě jsme promarnili! Vytvářím šanci 

třetí! Nezahazujte ji! Jen tak budu žít dál. Umřel jen ten, kdo žil pro sebe! 

Jan Zajíc 

 



 

 

Příloha 17 - Dopis Jana Zajíce rodině 

Dopis rodině 

Maminko, tatínku, bratře a sestřičko! 

Až budete číst tento dopis, budu buď už mrtev, nebo velmi blízko smrti. Vím, jak velmi vážnou 

ránu vám svým činem způsobím, ale nezlobte se na mne. Želbohu, nejsme na světě jenom sami. 

Nedělám to proto, že by mne omrzel život, ale právě proto, že si ho až příliš vážím. Svým činem 

vám ho snad zajistím lepší. Znám cenu života a vím, že je to to nejvyšší. Ale já hodně chci pro 

vás, pro všechny, a proto musím hodně platit. Po mém činu nepodléhejte malomyslnosti, ať se 

Jacek učí tím víc, aby mě mohl víc mstít, a Martička taky. Nesmíte se nikdy smířit s 

nespravedlností, ať už je jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje. Je mi líto, že už nikdy 

neuvidím vás, ani to, co jsem měl přes to všechno tak rád. Odpusťte mi, že jsem se s vámi tolik 

hádal. Jackovi posílám zpátky jeho fotku, měl jsem ho moc rád a vážil jsem si ho. Nejenom 

jeho, ale vás všech. Nenechte ze mne udělat blázna. Pozdravujte kluky, řeku a les. Sbohem a 

odpusťte 

Honza 

P.S. Odpusťte mi chyby. V tom rozrušení… Pohřeb ať mám v Praze – kvůli lidem, bude jich 

moci více přijet. Bude to manifestace světu. 

 



 

 

Příloha 18 - Sloupek z Rudého práva 27. 1. 1969 

 



 

 

Příloha 19 - Řeč Viléma Nového v České Lípě 20. 2. 1969 

Řeč Viléma Nového v České Lípě 20.2.1969 

Já jsem si dovolil právě o některých těch okolnostech kolem smrti Jana Palacha zapochybovat. 

Konec konců, já jsem tady k tomu měl nějaké doklady. Mám v ruce prozatímní hlášení městské 

správy VB z 19. ledna, kde se říká toto:  

„Za studentské stávky 17. listopadu 1968 se utvořila pětičlenná skupina pražských 

vysokoškoláků nazvaná „Pětice smrti“, jejímž účelem bylo připravit mimořádnou událost, 

případně i sebevraždu, která by hnula se ‚svědomím národa‘.  

Dne 14. ledna se skupina rozhodla provést v předvečer zasedání pléna demonstraci ‚živou 

pochodní‘, a to na nejfrekventovanějším místě Prahy, před Národním muzeem. O tom, kdo se 

stane živou pochodní se rozhodovalo losem. Los padl na posluchače filosofie, Jana Palacha. 

Palach odmítl akci provést, až po dlouhém naléhání zbývajících členů Pětice smrti se podvolil, 

ovšem za předpokladu, že bude dodržen daný slib, totiž, že hořlavina, kterou se polije, bude 

z chemické látky způsobující tzv. studený plamen, tj. plamen s velmi nízkou výhřevnosti a 

minimálním nebezpečím smrtelného popálení.  

Chemik, který tuto látku připravil, se zaručil, že hořlavina bude tohoto složení. (…) Látky 

způsobující studený plamen bylo přimícháno poměrně malé množství, a proto hořlavina 

způsobila smrtelné popáleniny.“ 

 



 

 

Příloha 20 - Doplňovací cvičení k tématu Živé pochodně a nastupující normalizace 

ŽIVÉ POCHODNĚ A NASTUPUJÍCÍ NORMALIZACE 

Vyberte vhodnou variantu, a doplňte tak text na základě znalostí získaných v hodině a 

během videoukázky: 

Bezpečnostní složky a strana viděli v upálení Jana Palacha / Josefa Nováka / Jana Opletala 

provokaci, která může vést k vojenské aktivitě ze strany Britského / Sovětského / Čínského 

svazu. Informace o smrti druhého upáleného studenta / vojáka / politika Jana Zajíce raději 

víceméně orgány tajily. Občanská aktivita postupem času stále více upadala. Význam obětí byl 

některými komunistickými poslanci zpochybněn. 

Demonstrace k prvnímu výročí okupace byla potlačena sovětskými vojáky / 

československými policisty / intervencí Maďarska. Na základě demonstrace bylo mnoho 

dalších osob uvězněno a šikanováno prostřednictvím neustálého telefonování / sledování 

příslušníky StB, ponižováním / povyšováním / nevyplácením mzdy v zaměstnání, 

vylučováním ze škol atp. Společnost postupně svou aktivitu ztratila a prostředí v ČSSR se 

legalizovalo / normalizovalo / radikalizovalo. 

 


