
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut mezinárodních studií

Adam Szabó

Česká občanská společnost mezi srpny 1968 a 1969

Bakalářská práce

Praha 2010



Autor práce: Adam Szabó

Vedoucí práce: PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.

Datum obhajoby: 17. 6. 2010



Bibliografický záznam

SZABÓ, Adam. Česká občanská společnost mezi srpny 1968 a 1969. Praha: Karlova
univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, 2010. 52 s. Vedoucí 
bakalářské práce PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce pojednává o roli občanské společnosti v období od srpna 1968 do

srpna 1969. Zaměřuje se na konkrétní postoje a reakce občanské společnosti na události 

od příchodu vojsk Varšavské smlouvy do potlačení demonstrací při prvním výročí 

vojenské okupace. Cílem práce je analýza a pochopení vlivu občanské společnosti na 

celkový vývoj v Československu ve sledovaném období. Dalším cílem je sledování a 

analýza přetrvávajících demokratických tendencí občanské společnosti. Československo 

bylo pod kontrolou sovětské armády, a tak se postupem času dostávaly k moci 

konzervativní síly, které spolupracovaly s Moskvou. Reformní křídlo se stahovalo do 

pozadí. Občanská společnost postupně ztrácela vydobytá práva z roku 1968 a po změně 

vedení KSČ v dubnu 1969 její aktivity ustávaly.  Její poslední snahy byly zmařeny 

potlačením demonstrací v srpnu 1969.

Annotation

This bachelor thesis deals with the role of civil society in the period from August 1968 

to August 1969. It focuses specifically on the attitudes and reactions to the events of the 

civil society since the arrival of the Warsaw Pact forces to suppress demonstrations on 

the first anniversary of the military occupation. The aim of this work is analysis and 

understanding of the influence of civil society on the whole development in 

Czechoslovakia in this period. The next aim is to monitor and analyze the continuing 

democratic trend of civil society. Czechoslovakia was under the control of the Soviet 

Army and so in time to receive conservative forces, which cooperate with Moscow. The 

reformist wing downloaded in the background. Civil society gradually lost robbed law 

from 1968 and after the change of communist leadership in April 1969, it subsided the 

activity. Her latest efforts were thwarted by the suppression of demonstrations in 

August 1969.
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Úvod

Tato bakalářská práce tkví ve sledování a analýze aktivit občanské společnosti mezi

srpnem 1968 a srpnem 1969. Toto téma jsem si zvolil proto, že se dlouhodobě zabývám o 

soudobé české dějiny a sledované období, tedy Pražské jaro, sovětská okupace a její důsledky, 

hrají v poválečném vývoji Československa zcela specifickou roli. Když se totiž na jaře 1968 

komunisté rozhodli zahájit experiment tzv. socialismu s lidskou tváří, jako vedlejší a 

víceméně nechtěný aspekt vznikl nebo se spíše obnovil fenomén, zpravidla nazývaný 

občanská společnost.

Občanská společnost, která si sama vydobyla občanská práva a svobody v období 

Pražského jara, musela tyto přirozené demokratické prvky tvrdě obhajovat po srpnu 1968. Po 

okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy začali politici KSČ v rámci plnění 

moskevského protokolu a pod velkým sovětským nátlakem dusit dosavadní výdobytky 

Pražského jara. Šlo především o znovuzavedení cenzury a o omezování práv sdružovacích a 

spolčovacích.

Sdružení a organizace občanské společnosti měly specifické postavení. Působily 

v prostoru, který až dosud ovládala KSČ a jí řízené orgány. Tomu byla rovněž uzpůsobena 

legislativa.

V práci se budu zabývat pozicí občanské společnosti v celospolečenském kontextu a 

dopadem událostí z období od zahájení okupace do konečného potlačení snah občanské 

společnosti o navrácení reformního směru při prvním výročí okupace. Občanská společnost 

živě reagovala na jednotlivé události, čehož jsou důkazem rezoluce a provolání.

Hlavními událostmi, na které občanská společnost reagovala především, byly 

například samotný vstup vojsk do země, podpis smlouvy o dočasném pobytu vojsk na 

československém území, listopadové plénum ÚV KSČ, boj o Smrkovského politickou pozici, 

tragická smrt Jana Palacha, hokejové oslavy, které měly za důsledek výměnu Alexandra 

Dubčeka Gustávem Husákem, a demonstrace při prvním výročí okupace.
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Odborná literatura a stav bádání

Pražskému jaru a jeho důsledkům se věnuje značné množství prací. Při tak rozsáhlé 

odborné produkci je potřeba provést cílenou selekci. Pro potřeby této práce jsem využil 

především publikaci Antonína Benčíka V chapadlech kremelské chobotnice, která se zabývá

všemi dimenzemi Pražského jara. Alexander Dubček je v práci vykreslován značně černobíle 

- jako neomylný státník, což při celkovém pohledu práci škodí.1 Další práci, kterou jsem 

používal, je studie Zdeňka Doskočila Duben 1969, ve které se podrobně zabývá výměnou 

osobností na postu prvního tajemníka komunistické strany, ale také velice prakticky uvádí 

celou událost do širšího rámce od srpna 1968 po Husákovy první kroky v čele strany.2

Studentskému hnutí se věnuje velice přehledně a uceleně Jaroslav Pažout v publikaci Mocným 

navzdory.3 Studentským hnutím, dělnictvem, ale také inteligencí se zabývá kniha Proměny 

pražského jara, kterou sestavil Jindřích Pecka a Vilém Prečan. Je doplněna o množství 

dokumentů, dokládajících jednotlivá témata.4 Tragické události – smrtí Jana Palacha – se 

podrobně věnuje Petr Blažek s kolektivem v práci Jan Palach’69. Práce je doložena 

výpověďmi svědků, studiemi, které se zabývají odkazem Palachova činu, a dalšími materiály. 

Celá kniha je vytvořena velice přehledně a přesně mapuje dané události.5 Potlačení 

demonstrací na první výročí okupace Československa sleduje Oldřich Tůma v knize 

Srpen’69. Publikace je doplněna o dokumenty ze zkoumaného období s množstvím dat.6

Pro období Pražského jara je zcela zásadní Ediční řada Prameny k dějinám 

československé krize v letech 1967-1970, která je rozdělena do jedenácti dílů, z nichž některé 

mají více svazků. Ty se zabývají různými tématy ve zvolených časových obdobích. V práci 

jsem, mimo jiné, využil tři svazky publikace o Komunistické straně Československa,7 taktéž 

                                                
1 BENČÍK, Antonín: V chapadlech kremelské chobotnice. Praha, Mladá Fronta 2007.
2 DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969 : anatomie jednoho mocenského zvratu. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR 2006.
3 PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory: studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha, Prostor 2006.
4 PECKA, Jindřich – PREČAN, Vilém (vyd.): Proměny Pražského jara 1968-1969. Sborník studí a dokumentů o 
nekapitulantských postojích v československé společnosti. Doplněk: Brno, 1993.
5 BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub (vyd.): Jan Palach’69. Praha, Univerzita Karlova v Praze -
Ústav pro studium totalitních režimů - TOGGA 2009.
6 TŮMA, Oldřich a kol. (vyd.): Srpen’69. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1996.
7 VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Komunistická strana Československa. Ediční řada 
Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 9. díl, 2. svazek: Konsolidace (květen-srpen1968). 
Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 2000; VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Komunistická strana 
Československa. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 9. díl, 3. svazek: 
Kapitulace (srpen - listopad 1968). Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 2001; VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, 



12

tři svazky dílu o Mezinárodních souvislostech československé krize,8 a Pražské jaro 

v médiích: výběr z dobové publicistiky, v níž jsou otištěny některé klíčové články vydané ve 

sledovaném období.9 Obzvláště přínosné pro mou práci byly dva svazky zmiňované edice 

Občanská společnost 1967 – 1970, kde jsou uvedeny rezoluce a vyjádření jednotlivých 

sdružení a organizací na určité události.10

Zvláštním pramenem jsou práce memoárového charakteru, z nichž jsem ve své práci 

využil především Mráz přichází z Kremlu Zdeňka Mlynáře, který byl osobně přítomen u 

moskevských rozhovorů v srpnu 1968. Jeho názory jsou soudné a logické. Uvádí události a 

chování jednotlivých osobností ve skutečné podobě.11 V pamětech Alexandra Dubčeka 

Naděje umírá poslední, jsou popisovány dny, které Dubček strávil v úřadu prvního tajemníka 

KSČ. Přináší osobní pohled především na dramatické srpnové dny.12

Definice pojmů

V textu pracuji s pojmy, které je zapotřebí přesněji definovat. Prvním z nich je 

občanská společnost. Jsem si vědom problematičnosti tohoto termínu, neboť je tento pojem 

tématem pro mnohé diskuse a jeho přesnější uchopení ztěžuje množství pojetí od politologů a 

sociologů. Termín občanská společnost je jedním z nejrozporuplnějších pojmů v sociologii i 

politických vědách. Český sociolog Lubomír Brokl uvedl: „tento pojem je v nepřehledném 

množství publikací rozvíjen řadou variací, na jejichž základě může často vznikat dojem, 

                                                                                                                                                        
Jaromír (vyd.): Komunistická strana Československa. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v 
letech 1967-1970, 9. díl, 4. svazek: Normalizace (listopad 1968 - září 1969). Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 2003.
8 VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír a kol. (vyd.): Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-
1970. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 4. díl, 1. svazek: Prosinec 1967-
červenec 1968. Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 1995; VONDROVÁ, Jitka – NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): 
Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v 
letech 1967-1970, 4. díl, 2. svazek: Červenec-srpen 1968. Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 1996; VONDROVÁ, 
Jitaka - NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Ediční řada 
Prameny k dějinám československé krize, 4. díl, 3. svazek: Září 1968 - květen 1970. Praha - Brno, ÚSD -
Doplněk 1997.
9 HOPPE, Jiří (vyd.): Pražské jaro v médiích: výběr z dobové publicistiky. Ediční řada Prameny k dějinám 
československé krize 1967-1970, díl 11. Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 2004.
10 PECKA, Jindřich - BELDA, Josef - HOPPE, Jiří (vyd.): Občanská společnost (1967-1970). Ediční řada 
Prameny k dějinám československé krize. 2. díl., 1. svazek: Emancipační hnutí uvnitř Národní fronty 1967-1970. 
Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 1995; PECKA, J.- BELDA, J. -  HOPPE, J. (vyd.): Občanská společnost 1967-
1970. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize 1967 - 1970, díl 2., svazek 2.: Sociální organismy a 
hnutí Pražského jara. Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 1998.
11 MLYNÁŘ, Zdeněk: Mráz přichází z Kremlu. Praha, Mladá fronta 1990.
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jakoby tatáž občanská společnost, zmiňovaná různými autory, byla několika odlišnými 

občanskými společnostmi současně.“13 Z toho plyne, že na zdánlivě prostou otázku, co byla a 

je občanská společnost, nelze jednoznačně odpovědět.

Pro potřeby této bakalářské historicky (tedy nikoli sociologicky a politologicky) 

zaměřené práce pak občanskou společnost chápu „jako úhrn společenských institucí, nad-

rodinných a současně ne-státních, v nichž se shromažďují členové společnosti s cílem 

koordinovat svou činnost, přičemž vyjadřují své vlastní (zvláštní) smýšlení a zájmy.“14

V tomto pojetí občanské společnosti do ní lze zařadit organismy nezávislé na státní moci, 

veřejné mínění opírající se o svobodná média, politické strany (mimo KSČ), společenské 

organizace, odbory, církve, zájmové, kulturní a sportovní spolky, debatní kluby atd.15

Dalším podstatným pojmem v práci je Pražské jaro. Jak napsal významný německý 

znalec tohoto období s českými kořeny Jan Pauer: „Pražské jaro byl trojitý proces: 

sebetransformace mocenské sféry, sociální hnutí usilující o demokratizaci a modernizaci 

společnosti a konečně hnutí za národní emancipaci Slováků.“16 Myšleno je období od ledna 

1968, kdy se do čela strany dostal Alexander Dubček a další reformní politici. Toto období se 

vyznačovalo změnou státního socialismu sovětského typu v tzv. socialismus s lidskou tváří, 

která byla charakteristická například zrušením cenzury, větší svobodou slova a veřejného 

vyjadřování myšlenek a názorů. Dlužno přiznat, že většina změn probíhala tlakem zdola -

z občanských iniciativ. Pochopitelně nelze hovořit o demokracii, jakou známe dnes. Nadále 

byla zajištěna vedoucí úloha strany KSČ a za hlavní ideologický směr platil marxismus-

leninismus. Tento reformní proces, a tím i celé Pražské jaro, skončil v noci z 20. na 21. srpna 

příchodem vojsk Varšavské smlouvy.

                                                                                                                                                        
12 DUBČEK, Alexander: Naděje umírá poslední. Praha, Svoboda - Libertas 1993.
13 BROKL, Lubomír: Hledání občanské společnosti. Praha, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 
12/2002, s. 5.
14 BARTOŠEK, Karel: Občanská společnost v Československu a její revolta v roce 1968. In: Acta 
contemporanea : k pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998, s 14.
15 Tamtéž.
16 PAUER, Jan: Praha 1968 : vpád Varšavské smlouvy : pozadí, plánování, provedení. Praha, Argo 2004, s. 33.
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I. Počátky normalizace

Od poloviny července 1968 mezi Čechy a Slováky sílily obavy z možnosti vojenského 

obsazení země armádami států sdružených ve Varšavské smlouvě v čele se Sovětským 

svazem. Napjatou atmosféru zapříčinila výměna dopisů mezi představiteli pěti 

komunistických stran a československým vedením, které se snažilo obhájit reformní kurs, 

jenž započal v lednu.17 Alexander Dubček, Oldřich Černík, Josef Smrkovský a další reformní 

komunisté se po narůstajícím nátlaku dostali do ostré roztržky se spojenci z východního bloku 

proto, že bránili svůj projekt socialismu s lidskou tváří, který obyvatelstvu přinášel pozitivní 

změnu především, co se týče liberálnějšího uplatňování vedoucí úlohy KSČ ve státě a ve 

společnosti. Ve varšavském dopise však nešlo jen o reformní kurs komunistické strany. V 

centru pozornosti sovětských (východoněmeckých, polských...) lídrů byla především v březnu

1968 vydobytá svoboda slova, která elektronická i printová média pasovala do role přirozené 

opoziční síly proti komunistickému monopolu moci. Podobně v Moskvě nahlíželi i na aktivity 

občanské společnosti, jež plně využila Pražského jara k obnově svobody shromažďování a 

sdružování.

Obě tyto dimenze Pražského jara (tedy reformní kurs KSČ a aktivity OS opírající se o 

svobodná média) se staly největším problémem pro Sovětský svaz a další státy bloku. 

Zdánlivé uklidnění nastalo po jednáních v Čierné nad Tisou a následně v Bratislavě na 

začátku srpna, kde byla podepsána deklarace, která obsahovala tzv. Brežněvovu doktrínu 

omezené suverenity států východního bloku. Jinak si ji ovšem vyložila československá strana, 

která ji chápala jako ústup Moskvy a jinak sovětská strana, která v deklaraci spatřovala 

ospravedlnění pozdější invaze.18

                                                
17 Šlo o tzv. varšavský dopis (resp. československou odpověď na něj), který obviňoval vedení KSČ z pasivity 
vůči „nepřátelským silám“: „Zároveň nemůžeme souhlasit s tím, aby nepřátelské síly zatlačovaly vaši zemi ze 
socialistické cesty a vytvářely hrozbu odtržení Československa od socialistického společenství. To už není pouze 
vaše věc. To je společná věc všech komunistických a dělnických stran a států.“ VONDROVÁ, Jitka -
NAVRÁTIL, Jaromír a kol. (vyd.): Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Ediční řada 
Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 4. díl, 1. svazek: Prosinec 1967-červenec 1968. 
Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 1995, dok. č. 93, s. 297-300. Viz též http://www.68.usd.cas.cz  (17.4.2010).
18  VONDROVÁ, Jitka – NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. 
Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 4. díl, 2. svazek: Červenec-srpen 
1968. Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 1996, dok. č. 123, s. 151-155. Viz též http://www.68.usd.cas.cz.
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V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupily armády pěti států Varšavské smlouvy na 

území Československa a začaly s jeho okupací. Epicentrem okupace se stala přirozeně Praha a 

letiště v Ruzyni, kde večer 20. srpna nejprve přistál neohlášený sovětský speciál, z něhož 

nikdo nevystoupil a později přiletěl další. Ten po půl hodině odletěl. Z prvního letadla, které 

stálo na letišti v Ruzyni, se ale krátce před půlnocí objevilo několik desítek příslušníků 

sovětského komanda, kteří začali s obsazováním letištní haly a řídící věže.19 Po přistání 

dalších letadel s vojáky a materiálem se operace rozšířila do centra hlavního města.20

Sovětům a jejich pomocníkům z řad československých promoskevských sil nevyšel 

okupační scénář, který obsahoval sestavení „dělnicko-rolnické“ vlády a legalizaci okupace. 

Ta byla zahájena na pozvání „zdravých“ sil. Myšlena jimi byla především pětice Kolder, 

Indra, Bilak, Švestka a Kapek, kteří se podepsali pod tzv. „zvací dopis.“ V něm bylo po 

sovětských soudruzích žádáno „o poskytnutí opravdové pomoci a podpory všemi prostředky, 

které máte k dispozici.“21 Jako základní kámen pro okupaci bylo tvrzení pětice, že „vedení 

strany nadále není schopno bránit se útokům na socialismus.“22

Ani legalizace okupace, o kterou se měly postarat promoskevské síly, nevyšla. 

Předsednictvo ÚV KSČ vydalo prohlášení, ve kterém považuje okupaci za „akt odporující 

nejenom všem zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem 

mezinárodního práva“ a že se tak stalo „bez vědomí prezidenta republiky, předsedy 

Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.“23

                                                
19 V knize Sedm pražských dnů, u které se brzy ujal název Černá kniha, je popsána situace na Ruzyni 
následovně: „Krátce po půl druhé totiž přistála na letištní ploše první dvě obrovská letadla se sovětskými znaky a 
z nich se vyhrnulo několik desítek ozbrojených sovětských vojáků.“ Sedm pražských dnů 21. - 27. srpen 1968. 
Dokumentace. Praha, Historický ústav ČSAV 1968, s. 2.
20 Ministr vnitra Josef Pavel se o operacích na letišti zmínil ve své zprávě pro vládu a předsednictvo Národního 
shromáždění. „Násilné obsazení ČSSR bylo připravováno dlouho dopředu. Již od soboty předcházejícího týdne 
stála na ruzyňském letišti dvě sovětská letadla (TU) obsazené důstojníky sovětské armády převlečenými 
v civilu.“ KOUDELKA, František. - SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období Pražského 
jara 1968: leden – srpen 1968. Brno: Doplněk, 1996. s. 235.
21 JANÁČEK, František – MICHÁLKOVÁ, Marie (vyd.): Příběh zvacího dopisu., dok. č. 1, s. 92-94. In: 
Soudobé dějiny, roč. I, č. 1 (1994), s. 87 n. 
22 Tamtéž.
23VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Komunistická strana Československa. Ediční řada Prameny 
k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 9. díl, 2. svazek: Konsolidace (květen-srpen1968). Praha -
Brno, ÚSD - Doplněk 2000, dok. č. 145, s. 454. 
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Dosazení „dělnicko-rolnické“ vlády se také nepodařilo. Ačkoli vedoucí činitelé státu 

byli v jejím jméně zatčeni.24 Její jmenování nedopustil prezident Svoboda, který si uvědomil, 

že pokud by vládu dosadil „národ by mě musel vyhnat z tohoto Hradu jako prašivého psa.“25

Přestože měla okupace vojensky perfektní průběh, politicky absolutně selhala.

Dubček, Šimon, Kriegel, Smrkovský, Černík a Špaček byli odvlečeni z centra Prahy 

na letiště a po přestupu v Legnici v Polsku byli dopraveni na Ukrajinu, kde setrvali v internaci 

tři dni. Až 23. srpna je Brežněv a spol. pozvali na jednání do Moskvy.26

Ve Vysočanech v Praze se mezitím noc po okupaci tajně sešel XIV. sjezd strany, který 

zvolil nové vedení a reformní program. Konzervativní síly v něm neměly šanci uspět. Do čela 

strany byl zvolen Alexander Dubček, kterého dočasně zastupoval Věnek Šilhán. Sjezd také se 

také obrátil s prosbou o pomoc na ostatní komunistické a dělnické strany při prosazování 

požadavku na odchod okupačních vojsk ze země.27

Česká společnost reagovala na příchod okupačních vojsk okamžitě. Od legitimních 

orgánů a institucí se v souladu s prohlášením předsednictva ÚV KSČ nejčastěji objevovaly 

výzvy ke klidu a pořádku. Tyto výzvy byly povětšinou dodržovány a vojskům nebyl kladen 

přímý odpor. Lidé jim spíše chtěli jejich vojenskou akci zkomplikovat a v žádném případě se 

od nich vojáci nedočkali pomoci. Lidé obraceli cedule, aby vojáky zmátli, drželi se hesla „ani 

kůrku chleba, ani kapku vody“ a odmítali jakoukoli spolupráci s okupační armádou. Zdi ve 

městech zdobily nejrůznější nápisy, které přímo vyzývaly k odchodu vojsk z Československa

nebo se vyskytovaly kritiky politiků z okupačních zemí.28

Orgány a výbory sdružení a spolků vydávaly různá prohlášení k nastalému stavu. 

Většinou se jednalo výzvy k zachování klidu a vyjádření podpory politickým špičkám. 

Sekretariát Ústřední rady odborů (ÚRO) vyzýval své členy, aby zabránili problémům 

                                                
24 „Zatýkám vás ve jménu dělnicko-rolnické vlády vedené soudruhem Indrou.“ Touto formulací byl zatčen A. 
Dubček společně s J. Smrkovským a dalšími. DUBČEK, Alexander: Naděje umírá poslední. Praha, Svoboda -
Libertas, 1993. s. 194.
25 MLYNÁŘ, Zdeněk: Mráz přichází z Kremlu. Praha, Mladá fronta 1990, s. 216.
26 Zacházení s nejvyššími představiteli suverénního státu nebylo skutečně přívětivé. Podle Dubčekových pamětí 
vzal údajně zástupce sovětských jednotek zatčené „pod svoji ochranu.“ To vypadalo tak, že „každý z nás měl 
namířen samopal na temeno hlavy.“ DUBČEK, Alexander: Naděje… s 194. Podobně sugestivně líčí své zajetí a 
internaci také Bohumil Šimon v pamětech. ŠIMON, Bohumil: Klobouk od Brežněva. Praha, Periskop 1997.
27 BÁRTA, Milan [et al.] Oběti okupace. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2008, s. 8.
28 Například „Knihy tohoto léta: Brežněv: Pes Baskervilský, Dyk: Krysař Ulbricht, Zápotocký: Rudí řádí na 
Kladně, Mňačko: Smrt si říká CCCP, Kundera: Žert (Kameňák), Glazarová: Vlčí jáma, Jirásek: Proti všem 
(okupantům), Olbracht: Nikola Brežněv loupežník, Hrubín: Romance pro samopal.“ Mnohá další hesla a nápisy 
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v zásobování a hospodářství a vyjadřoval podporu prezidentovi, vládnoucí straně v čele s 

Dubčekem a Národní frontě. Výbor odborového svazu železnic tvrdě zkritizoval příchod 

okupačních vojsk a postavil se za XIV. sjezd strany a prosazení jednání o československé 

okupaci na půdě OSN.

Jiné organizace se zabývaly přímým a okamžitým dopadem okupace na své členy a 

činnost. Např. předsednictvo ÚV Československého svazu žen zdůrazňovalo ochranu dětí a 

mládeže a vyjadřovalo podporu takovým opatřením, které by znemožňovaly prolévání krve. 

Zároveň oceňovalo úlohu mladých v prvních dnech okupace.29

Tělovýchovné organizace aktualizovaly Tyršova hesla vyzývající k jednotě: 

„Osobnost nic, celek vše!“30 Svaz vysokoškolského studentstva (SVS) vyzýval 

k neustupování proti cizí moci a domáhal se využít mezinárodních práv a legálních prostředků 

k obraně proti okupantům. Podporoval československé politiky v jejich boji a vyjednávání.

Naděje československé veřejnosti se upínaly do Moskvy, kde byli drženi a nuceni 

k vyjednávání českoslovenští vrcholní představitelé. Mimo výše zmiňovanou šestici do 

Moskvy posléze přiletěli také s doprovodem prezident Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, 

Zdeněk Mlynář, Vasil Bilak a jiní. Jednání československých politiků s jejich sovětskými 

protějšky byla vedená zcela v režii moskevských představitelů. Sověti měli díky skutečnosti, 

že v Československu působí jejich armáda, velkou výhodu a mohli snadno vyvářet na 

Čechoslováky ucelený tlak.

Při moskevských rozhovorech můžeme pozorovat různá chování jednotlivých členů 

delegace. Dlužno podotknout, že se Svobodou přiletěli do SSSR většinou zastánci 

konzervativního křídla strany, kteří se pochopitelně drželi na pozicích pomocníků Moskvy. 

Mezi nimi byl prezident Ludvík Svoboda zřejmě jediný, kterého Sověti respektovali jako 

partnera pro jednání a zároveň požíval důvěru československého obyvatelstva. Svoboda 

nezapřel svoji profesi a choval se spíše jako voják, než jako politik. Záleželo mu na životech 

                                                                                                                                                        
viz. PECKA, Jindřich (vyd.): Spontánní projevy Pražského jara 1968-1969. Ediční řada Prameny k dějinám 
československé krize 1967-1970, 1. díl, Praha - Brno, ÚSD - Doplněk, 1993.
29 PECKA, Jindřich - BELDA, Josef - HOPPE, Jiří: Občanská společnost (1967-1970). Ediční řada Prameny k 
dějinám československé krize. 2. díl., 1. svazek: Emancipační hnutí uvnitř Národní fronty 1967-1970. Praha -
Brno, ÚSD - Doplněk 1995, dok. č. 59, s. 259-260.
30 Tamtéž, s. 324.
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obyvatel a podle toho také jednal. Do Moskvy už odlétal s tím, že „podepíše diktát, chtěl ale 

ukončit provizorium a situaci vyřešit co nejrychleji.“31

Alexander Dubček se jednání účastnil jen potud, pokud mu to dovolil jeho psychický a 

fyzický stav. Naopak Gustáv Husák v Moskvě pochopil, že se mu naskytla první šance, jak 

udělat výrazný krok dopředu ve své politické kariéře. Ač se choval loajálně k Dubčekově 

proudu, Sovětům zcela otevřeně naznačoval, že je schopen spolupracovat. 

Delegace československých politiků se v SSSR rozdělila na dva proudy. Jedni byli 

zástupci „dělnicko-rolnické“ vlády a druzí jejich odsouzení.32 Specifickou roli zde hráli, již 

zmiňovaní, Husák se Svobodou, kteří se neřadili ani k jednomu z těchto proudů. 

Českoslovenští politici byli nakonec nuceni podepsat tzv. moskevský protokol, který 

se přímo rovnal kapitulaci. Samotný moskevský protokol přikazoval KSČ opět převzít 

kontrolu nad masmédii a potlačit aktivity občanské společnosti, Vysočanský sjezd prohlásit za 

neplatný, stáhnout československou otázku z jednání při Radě bezpečnosti OSN, provést 

takové kádrové změny, aby se z KSČ odstranili politici, kteří byli pro Sověty nepohodlní a 

zachovat ve straně a jejím vedení ty členy, kteří se SSSR spolupracovali. Bylo domluveno 

postupné stažení vojsk Varšavské smlouvy a moskevský protokol musel zůstat v tajnosti. V 

souvislosti s plánovaným odchodem vojsk tu byl poprvé použit termín „normalizace“.33

Tyto podmínky znamenaly začátek konce cesty k „socialismu s lidskou tváří.“ Dubček 

a spol. samozřejmě výsledný protokol podepsat nemuseli. Jenže v tu chvíli byla velká část 

delegace pod silným sovětským tlakem, vyhlídkami na vlastní mocenské ambice a také 

nesmíme zapomínat na mnohatisícovou armádu, která okupovala Československo. Sověti si 

byli svými pozicemi jistí. Podpis si vynucovali tvrzením „nebude-li to zítra, bude to za 

týden.“34

Zahraniční pomoc se od začátku zdála nereálná. Už začátkem srpna při jednání 

amerického ministra zahraničí Deana Ruska s německým politikem F. J. Straußem, při kterém 

padla otázka na reakci Američanů v případě sovětské okupace ČSSR a započetí likvidace 

inteligence a masových deportací lidí na Sibiř, odvětil Američan: „Nic. Nemůžeme riskovat 

                                                
31 MLYNÁŘ, Zdeněk: Mráz …, s. 236.
32 Tamtéž, s. 231.
33 VONDROVÁ, Jitka – NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. 
Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 4. díl, 2. svazek: Červenec-srpen 
1968. Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 1996, dok. č. 169, s. 271-274. Viz též http://www.68.usd.cas.cz 
34 MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz…, s. 247.
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nukleární válku.“35 Willy Brandt, který působil jako ministr zahraničních věcí Německé 

spolkové republiky, komentoval situaci v Československu slovy: „Nejlepší, co můžeme pro 

Československo udělat je, že neuděláme nic.“36

Při návratu československé delegace z Moskvy společnost očekávala vyjádření 

k podepsanému dokumentu, který nebyl veřejně znám. Nejprve vystoupil prezident Svoboda 

s poděkováním za projevy důvěry z řad obyvatel a nejrůznějších organizací a ke své roli při 

rozhovorech uvedl, že jednal tak, aby nebyla prolévána krev obyvatel. Dubčekův projev byl 

velice emotivní. První muž strany vyjádřil naději na dojednání co nejrychlejšího odsunu 

sovětských vojsk a pokračování polednové politiky, ačkoliv bude prováděna ve složitější 

situaci. Smrkovský k situaci, při níž bylo Československo okupováno, přidal komentář, že „se 

tak stalo v českých a slovenských dějinách vlastně už po druhé ve dvacátém století.“37 Body 

komuniké, které sdělil veřejnosti, v podstatě nic neměnily na předsrpnové politice, zároveň 

však dodal, že „rozhodnutí být lidem a dějinami označeno i za přijatelné i za zrádné.“38

Organizace občanské společnosti, se pochopitelně proti moskevskému komuniké 

ohrazovaly. ÚV Federace lokomotivních čet a ÚV sekce lokomotivních dep vydala 27. srpna 

leták, na kterém ostře kritizuje výsledky moskevských jednání. Uvedena je výzva politikům, 

kteří se pod text podepsali, aby vysvětlili svoje jednání a uvedli na pravou míru, jestli není za 

jejich konáním nátlak. Oznámeno bylo, že v žádném případě se od členů organizací nedá 

očekávat spolupráce s okupačními vojsky.39

ÚRO v srpnových dnech žádaly o pomoc své protějšky v rámci východního bloku. 

Požadovaly vytvoření tlaku, který by pomohl ke stažení vojsk pěti států Varšavské smlouvy. 

Dále také ÚRO kritizovaly generálního tajemníka Světové odborové federace Louise Saillanta 

za jeho přístup. Saillant se do podání stížnosti dne 27. 8. nevyjádřil a nezaujal žádné 

stanovisko. Doslova v dopise stojí: „Do dnešního dne jste neudělali nic.“40 Dlužno 

podotknout, že sídlo federace bylo umístěno v Praze. Dále se předsednictvo ÚRO a ÚV 

odborových svazů vyjádřily k moskevskému protokolu. Odboráři si byli vědomi prožívání 

                                                
35 PAUER Jan. Politika západu a československá krize 1968. In: Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte 
európského vývoja 1948-1968. Bratislava, Vojenský historický ústav 1997, s. 212.
36 Tamtéž, s. 216.
37 Projev Josefa Smrkovského občanům Československa ze dne 27.8.1968. In: Sedm pražských dnů…, s. 401.
38 Tamtéž, s. 403.
39  PECKA, J.- BELDA, J. -  HOPPE, J. (vyd.): Občanská společnost 1967-1970. Ediční řada Prameny k 
dějinám československé krize 1967 - 1970, díl 2., svazek 2.: Sociální organismy a hnutí Pražského jara. Praha -
Brno, ÚSD - Doplněk 1998, dok. č. 49, s. 128.
40  PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s. 191.
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historické chvíle a těžce nesli přítomnost cizích vojsk na československém území. Vyjádřili 

ale podporu vedení státu a poděkovali širokým vrstvám obyvatel za jejich postoje a chování 

ve dnech okupace.41

Přítomnost okupačních vojsk ovlivňovala i zájmová sdružení jako například 

Československý myslivecký svaz, který si stěžoval u ministerstva zemědělství na volné 

střílení zvěře a pytlačení ze strany okupantů. Včelařům, rybářům a dalším sdružením byly 

zrušeny výstavy a naplánované akce.42

Moskevský protokol a jeho interpretace „vyvolal u mladé generace silné obavy o 

budoucnosti reformního procesu.“43 Organizace dětí a mládeže měly v české společnosti 

významné místo. Vedení ÚV Českého svazu mládeže (ČSM) se vyjádřilo k moskevskému 

komuniké v nesouhlasném duchu. Požadoval uspořádat plebiscit k přijetí závěrečného 

dokumentu.44 Svaz žádal vypsání plebiscitu u prezidenta Svobody, ale ten jej nepřijal 

z podstaty přítomnosti okupačních vojsk v Československu. Československá tábornická unie 

vydala dokonce leták, který nabádal ke správnému chování ve stavu okupace, a upozorňovala 

na přípravu podzemního boje. Svaz vysokoškolského studentstva požadoval v této historické 

chvíli neustupovat nátlaku z vnější a nabádal k opření se o mezinárodní právo a spolupráci. 

Vyjadřoval podporu vedení strany a reformním politikům.45

Hned v srpnových dnech se československá politická reprezentace dala do plnění 

moskevského protokolu. Pro kontrolu masmédií zavedla vláda ČSSR 30. srpna Úřad pro tisk 

a informace a Vládní výbor pro tisk a informace. Tyto úřady ještě neznamenaly 

znovuzavedení cenzury, ale byly prvním krokem k jejímu znovuzavedení. Cenzurovaly se 

texty, které byly protisovětské. Také kádrové změny začaly nedlouho po podpisu protokolu. 

V prvních zářijových dnech byl odvolán Ota Šik a Josef Pavel. František Kriegel, který 

moskevský diktát jako jediný nepodepsal, rezignoval na funkci předsedy Národní fronty 2. 

září.

V září byly s konečnou platností odmítnuty stanovy Klubu angažovaných nestraníků 

(KAN) a K 231. Sociální demokracie, která omezila svou činnost už před srpnem, byla 

                                                
41  Tamtéž.
42  Tamtéž.
43 PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory: studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha, Prostor 2006, s. 
119.
44  PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s. 191.
45  Tamtéž.
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v moskevském protokolu označena za „antimarxistickou“ a byla taktéž vyřazena z účasti na 

politickém životě.46 Zárodky nových politických stran zanikly okamžikem vstupu vojsk.47

                                                
46 Viz 4. článek Moskevského protokolu. 
47 PECKA, J. - BELDA, J. -  HOPPE, J. (vyd.): Občanská společnost 1967-1970..., díl 2., sv. 2., dok. č. 9, s. 34.
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II. Rozmach i útlum občanské společnosti v září a říjnu 1968

Výrazný vliv Moskvy a důsledky plnění moskevského protokolu důrazně pocítila 

občanská společnost hned v září 1968. Zavedením Úřadu pro tisk a informace a výboru pro 

tisk a informace se českoslovenští politici snažili vyhovět požadavkům SSSR v oblasti 

kontroly médií. Publikovat se už nadále nesměly žádné protisovětské výpady. V prvním 

výnosu Úřadu pro tisk a informace se doslova přikazuje „nepoužívat termínu okupant a 

okupace.“48 Z moskevského protokolu vyplývalo, že se sovětská vojska nebudou vměšovat do 

vnitřních záležitostí Československa. To ale dělala od samého vstupu přes hranice. Vojenský 

postup měla doplnit silná propaganda. Ta byla šířena pomocí nelegálních listů Zprávy49 a 

rozhlasu Vltava, jehož signál byl vysílán z Drážďan. Zprávy i Vltava šířily protireformní 

myšlenky a kritizovaly vybrané československé politické špičky. Veřejnost je pochopitelně 

přijímala s odporem, stejně jako přítomnost okupačních vojsk. Na vydávání nelegálních Zpráv 

si stěžoval Alexander Dubček u zmocněnce SSSR v Československu Kuzněcova a následně i 

v říjnových jednáních v Moskvě. Žádné pozitivní výsledky ale nezaznamenal.50

Také kádrové změny v úřadech byly znatelné. Funkcí se museli vzdát místopředseda 

vlády Ota Šik – otec ekonomické reformy, František Kriegel – předseda ÚV Národní fronty, k 

rezignaci byli přinuceni ministři zahraničí a vnitra Jiří Hájek a Josef Pavel. Také v oblasti 

médií došlo k personálním změnám. Odvoláni byli ředitelé televize a rozhlasu – Jiří Pelikán a 

Zdeněk Hejzlar. Změny v některých vládních resortech a veřejných funkcích ještě ale 

Brežněva a spol. zcela neuspokojily. 

                                                
48 První tři výnosy z 3.9., 9.9. a 18.10.1968 zakazovaly psát kritiky na SSSR a další socialistické státy, které se 
zúčastnily intervence, zveřejňovat údaje o zabitých a zraněných v dobách okupace a zveřejňovat improvizované 
výstupy vedoucích představitelů práce a jiné. HOPPE, Jiří (vyd.): Pražské jaro v médiích: výběr z dobové 
publicistiky. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize 1967-1970, díl 11. Praha - Brno, ÚSD -
Doplněk 2004. s. 398-399.
49 Zprávy vycházely až do května 1969 a celkově vyšlo 61 čísel. V článcích, které vycházely v nelegálních 
Zprávách, se například uvádělo, že momentální snahou je pracovat pro obnovu socialismu v zemi, ale že je tato 
práce komplikována. „Především to, že se tomuto procesu stavějí do cesty kontrarevoluční síly. Projevují se 
teroristickými a diverzními akcemi.“ Zprávy v boji proti kontrarevoluci: Výběr článků z časopisu Zprávy. Praha, 
Svoboda 1971. s. 11. Článek ze dne 9.9.1968.
50 VONDROVÁ, Jitaka - NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. 
Ediční řada Prameny k dějinám československé krize, 4. díl, 3. svazek: Září 1968 - květen 1970. Praha - Brno, 
ÚSD - Doplněk 1997, dok. č. 186, s. 64-71.



23

V souvislosti s „plněním“ tzv. moskevského protokolu, jež bývá v odborné literatuře 

charakterizován jako kapitulace, schválil parlament již 13. září 1968 tři zákony, které přímo 

negovaly některé podstatné výdobytky Pražského jara. Prvním byl zákon č. 126 „o některých 

přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku“, jímž národní výbory nabývaly právo 

rozehnat jakoukoli demonstraci nebo veřejné shromáždění a ministerstvo vnitra mohlo 

pozastavit či rozpustit jakoukoli dobrovolnou organizaci. Druhou restriktivní normou se stal 

zákon č. 127 „o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných 

sdělovacích prostředků“, který fakticky obnovoval cenzuru. A konečně pod č. 128 se skrýval 

zákon o Národní frontě, znemožňující jakoukoli činnost organizací mimo systém Národní 

fronty. Tyto zákony byly přijímány jako přechodné a právní experti předpokládali, že v 

budoucnu je nahradí alespoň trochu jemněji formulovaná legislativa. Proto jejich lapidární 

formulace postrádaly i jen pouhé zdání demokratičnosti. Je příznačné, že pod nimi byli 

podepsáni tehdy velmi populární veřejní činitelé Svoboda, Smrkovský a Černík. Zákon č. 

128/1968 Sb. byl v roce 1970 jako zbytečný zrušen, ale ostatní dva zákony zůstaly v 

československém právním řádu zachovány až do března 1990.51

V prvních říjnových dnech odletěl Dubček v doprovodu Husáka a Černíka do Moskvy, 

kde se mělo jednat o plnění moskevského protokolu. Dubček se chtěl dohodnout na závazném 

datu nebo alespoň období odchodu okupačních vojsk a doufal v pokračování reformní politiky 

v parametrech Akčního programu. Rovněž doufal, že prosadí zákaz vydávání Zpráv a 

působení rozhlasu Vltava. V ani jednom bodu neuspěl. Brežněv jej naopak kritizoval za 

nedůraznou normalizaci v Československu. Při těchto rozhovorech Dubček dále ztrácel svou 

roli vyjednavače suverénního státu. To se projevilo nejen v tom, že neprosadil nic z toho, co 

platilo za základní požadavky československé veřejnosti, ale dokonce souhlasil s podpisem 

smlouvy o dočasném pobytu vojsk. Dokument, který by se pobytem vojsk a všem 

náležitostem s ním souvisejícím zabýval, měl být projednán v říjnu v Praze.52

Reakce občanské společnosti na tyto změny se promítaly v prohlášeních a výzvách. 

Československý svaz požární ochrany například nabádal své členy, aby se v návaznosti na 

                                                
51 CÍSAŘ, Jaromír: Vývoj zákonodárství v letech 1968-1970. ÚSD, Sb. KV ČSFR, ST 17, s. 27-28. Blíže viz 
CIGÁNEK, František - FELCMAN, Ondřej (vyd.): Národní shromáždění. Ediční řada Prameny k dějinám 
československé krize v letech 1967-1970, 3. díl, 3. svazek: Srpen 1968 - leden 1969. Praha - Brno, ÚSD -
Doplněk 2009, s. 12-14.
52 Na jednáních se probrala témata kádrových změn, XIV. sjezdu strany, vztahů mezi stranami a zeměmi. 
Brežněv se také zmínil o obětech SSSR za druhé světové války: „Nelze zapomínat, že vznik socialismu 
v Československu a v Polsku, vznik NDR je výsledkem druhé světové války, která si vyžádala jenom pokud jde 
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působnost okupačních vojsk postarali o taková opatření, která by zamezila vzniku a šíření 

požárů. Velice trpký byl příchod spojeneckých vojsk pro další působnost Svazu 

československo-sovětského přátelství (SČSP). Na tuto organizaci se pochopitelně pohlíželo 

po srpnu s jistým odporem. Někteří předsedové na komunální úrovni podali rezignaci a 

celkově se mluvilo o možnosti rozpuštění organizace. Nakonec SČSP situaci ustál a fungoval 

i nadále. Od října začala probíhat jeho očišťovací činnost a snažil se důsledně plnit 

moskevský protokol.53

O atmosféře, která panovala na podzim 1968, výmluvně psaly zástupkyně 

Československého svazu žen v dopise adresovaném Alexanderu Dubčekovi. V něm pisatelky 

vyjádřily zklamání nad situací, kdy lid již není brán jako politický partner. Poukazovaly také 

na to, že se potřebná ekonomická reforma prosazuje velmi pomalu a liknavě.54

Občanská společnost byla ale i nadále aktivní a nadále se i rozvíjela. Nic na tom 

neměnila legislativní opatření přijatá v září a zrušení některých organizací, jako např. Klubu 

angažovaných nestraníků a K 231. Mladá Fronta informovala 23. září o ustavení Svazu klubů 

mládeže, který měl sdružovat mládežnické celky a vytvářet jim podmínky pro činnost a 

spolupráci. V září svaz sdružoval 484 zájmových skupin a bylo v něm organizováno 11 823 

členů.55 O týden později se konala ustavující konference Sdružení hornické mládeže. V druhé 

polovině října se ustavil Svaz mládeže českomoravského venkova. Jeho členové se přihlásili 

k socialismu, humanismu a demokracii. Postavili se za legálně zvolené představitele a měli 

snahu zrovnoprávnit venkovskou mládež s městskou. Na přímý zásah tajemníka ÚV KSČ 

Zdeňka Mlynáře byl 21. září 1968 uznán Svaz vysokoškolského studentstva. Fakulty, které 

zatím členy SVS nebyly, začínají do sdružení vstupovat a SVS zajistilo vydávání 

Studentských listů. To byl další výraz angažovanosti mládeže a mládežnických sdružení.56

Můžeme tedy registrovat pohotovou reakci mládeže na vznikající situace a její neutuchající 

činorodé jednání.57

Atmosféra, ve které se československá veřejnost nacházela, byla hlavně ovlivněna tím, 

že na území působí cizí armády. Většinou ale lidé drsnější utažení demokratických opasků 

                                                                                                                                                        
o Sověty 20 milionů obětí.“ VONDROVÁ, Jitka – NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Mezinárodní souvislosti 
československé krize 1967-1970…, díl 4., sv. 3., dok. č. 196.1, s. 127.
53 PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s. 58-59.
54 Tamtéž, s. 260-261.
55 Tamtéž, s. 394.
56 PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory…, s. 120.
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přímo nepocítili. Akční program, ač se musel prosazovat velice opatrně, stále ještě byl 

oficiální linií strany. V těchto dnech se uskutečnil i částečný rozkvět v oblasti filmu a tisku.58

Vznikaly nové časopisy s různým zaměřením, např. Politika, Obroda, Zítřek a Svět práce. 

Všechny aktivity občanské společnosti, které chtěly být mostem k větší míře demokracie, ale 

volily o dost opatrnější a méně radikální formu než před srpnem. To bylo pochopitelně 

způsobené přítomností okupační armády a obyvatelé to pociťovali s velkou nelibostí.

Přestože Československo obsadily armády Varšavské smlouvy, hranice byly stále 

relativně volně průchozí a mnoho lidí této situace promptně využilo. Po okupaci odešlo 

z Československa na 70 000 lidí. Lidé odcházeli hlavně ze strachu z budoucnosti. Nebylo 

těžké zamyslet se nad situací a odhadnout, že se Pražské jaro nevrátí. Odešlo mnoho 

vysokoškoláků a mladých lidí.59

Od počátku října politici intenzivně jednali o smlouvě, která měla definovat podmínky 

pobytu sovětských vojsk na československém území. Jednání byla velice rychlá, protože na 

dohodu důrazně tlačili Sověti i za pomoci svých československých pomocníků z řad 

konzervativců. Pokud je brán moskevský protokol jako kapitulace Československa při 

srpnové okupaci, podpis smlouvy o dočasném pobytu vojsk lze považovat za její trpké a 

definitivní potvrzení. Sověti přirozeně urazili hrdost a vlastenectví Čechů i Slováků. Ve 

smlouvě se neuváděly termíny, kdy vojska odejdou. Počet byl stanoven na 75 00060, ale jak 

víme z dubnových dnů roku 1969, ani tato cifra nebyla pevně stanovená a vše záleželo na 

sovětské libovůli. Československo mělo navíc nabídnout armádám svoje kasárny a vyjít jim 

vstříc i v mnoha jiných případech. Zjištění, že okupační vojáci budou na československém 

území další týdny a měsíce, tvrdě podkopávalo důvěru veřejnosti v politické vedení. 

Podpisem pod smlouvu o pobytu vojsk dávali politici najevo, že již nejsou schopni ani 

                                                                                                                                                        
57 O zakládání nových sdružení a organizací mládeže a jejich stanovy PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. 
(vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1. 
58 KOHOUT, Luboš. K politickým souvislostem sebeobětování Jana Palacha. In: Ve jménu života vašeho... 
Uspoř. MAZÁČOVÁ B. Praha: Karolinum, 1990. s. 51.
59 Mezi emigranty byli především lidé ve věku 20-40 lety a emigrantů do 30 let bylo 50 %. KOCIAN, Jiří –
PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 
1848-1989. Brno, Barrister & Principal 2004. s. 296. Nejnověji viz RYCHLÍK, Jan: Cestování do ciziny v 
habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika. Praha, ÚSD 2007, s. 110-
121.
60 Počet vojáků byl uveden v tajném dodatku o sedmi článcích. BENČÍK, Antonín – PAULÍK, Jan – PECKA, 
Jindřich (vyd.): Vojenské otázky československé reformy 1967-1970. Ediční řada Prameny k dějinám
československé krize 1967-1970, 6. díl, 2. svazek: Srpen 1968 – květen 1971. Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 
1999, dok. č. 21-24, s. 74-82.
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předstírat zdánlivou suverenitu země a směřovat k prohloubení demokratického vývoje.61

Pokud veřejnost po srpnu znovu uvěřila čelným politikům a doufala v odchod vojsk, po říjnu 

pozitivní myšlenky na budoucnost drtivě klesly.

Podpisem o pobytu vojsk, který fakticky přinesl legalizaci působnosti okupačních 

armád, českoslovenští politici před českou veřejností ztratili podstatnou část své posrpnové 

legitimity, ačkoli průzkumy veřejného mínění stále ukazovaly vysokou míru obliby 

reformistů. Prvotní kritické zjištění bylo, že otázka Československa se nebude řešit v Praze, 

ale v Moskvě. Sověti tahali za nitky. I kdyby se reformní Češi a Slováci snažili sebevíc, nohy 

jim podkopávala početná okupační armáda a účelová koalice tzv. realistů a konzervativců, 

která se přihlašovala k životu.

Dne 18. října byla smlouva v parlamentu ratifikována. Pro text nehlasovali pouze 

Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Božena Fuková, František Vodsloň a opětovně se proti 

sovětské moci postavil František Kriegel.62 Při probíhajícím jednání se ozývaly hlasy Pražanů, 

kteří dávali na vědomí svůj nesouhlas s dokumentem pokřiky „Nezrazujte!“ V Bratislavě byla 

situace podobná jako v Praze. Když se tamní studenti chtěli setkat s Gustávem Husákem, 

přijelo na místo obrněné vozidlo. Po jeho příjezdu se aktivisté rozešli.63 Bylo jasné, že při 

větších nepokojích by zasáhla sovětská armáda i bez účasti československých bezpečnostních 

složek.64

Dne 28. října 1968 měly proběhnout oslavy padesátého výročí vzniku Československé 

republiky. Obavy státních orgánů z možných „nedozírných následků“ případných lidových 

vystoupení byly zcela na místě. V atmosféře vlastenectví a ochotě bojovat proti cizím 

vojskům se mohlo výročí stát impulsem pro masové demonstrace. Režim se na to také 

připravoval. V pohotovosti byly policejní i vojenské jednotky. Už 27. října se v Sezimově 

Ústí pokládaly věnce na hrob Edvarda Beneše. V den výročí chtěli studenti uspořádat 

pochody většími městy, ale tyto akce nebyly povoleny úřady. Přesto se spontánně sešly 

                                                
61 DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969 : anatomie jednoho mocenského zvratu. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR 2006, s. 34.
62 Gertruda Sekaninová-Čakrtová při jednání Národního shromáždění o dočasném pobytu sovětských vojsk 
požadovala, aby Národní shromáždění požádalo vládu o jednání se Sovětským svazem o úplném stažení 
sovětských vojsk. CIGÁNEK, František – FELCMAN, Ondřej (vyd.): Národní shromáždění… díl 3., sv. 3., dok. 
č. 37, s. 277-287.
63 BENČÍK, Antonín: V chapadlech kremelské chobotnice. Praha, Mladá Fronta 2007, s. 266-267.
64 Vojáci projížděli v pražských ulicích v obrněných transportérech a jejich velící několikrát zdůraznili, že pro ně 
není problém převzít kontrolu nad městem. Například generál Klujev, který působil v Praze, řekl, že dá 
k dispozici tolik sil, aby bylo zabráněno schůzkám pravicových skupin. Zdůraznil také, že tohoto úkolu zřejmě 
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skupinky mladých lidí, kteří den výročí využili k protestu proti aktuální situaci v zemi. 

V Praze se těchto akcí zúčastnili především mladí ve věku 15-20 let. Orgány zadržely 77 lidí, 

z nichž 20 byli studenti.65

Proměna, kterou Československo prošlo v říjnu, byla zřejmá i v chování občanské 

společnosti. Občanská sdružení a organizace sice stále podporovaly reformní politiky a 

vyjadřovaly jim důvěru, ale z jejich dopisů, rezolucí a prohlášení lze vyčíst jistá obava z věcí 

budoucích. Prohlášení českých spisovatelů k politické situaci z konce října bylo v této situaci 

typické. Spisovatelé poděkovali československým vrcholným politikům za jejich odvahu při 

jednání se SSSR a uznali, že jednání musela vést ke kompromisu. Kompromis je ale podle 

nich cestou ke zhoubě národa. Důvěra, kterou v politické zástupce veřejnost vkládala, byla 

pošlapána cenzurou, zastavením ekonomické reformy, legalizace pobytu cizích vojsk a 

návratu politiků bez morálního kreditu. Spisovatelé vyjádřili důvěru politikům i v plnění 

moskevského protokolu, ačkoli jeho znění sami v plném znění neznali. Nabídli reformistům 

svoji oporu a vyjádřili odhodlání položit za svou věc velkou oběť slovy: „Milujeme své 

životy, ale dražší je nám odkaz, který chceme zanechat svým dětem.“66

                                                                                                                                                        
není československá armáda a policie schopná. O těchto skutečnostech se zmiňuje Antonín Benčík. BENČÍK, 
Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice…, s. 242.
65 PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory…, s. 120.
66 PECKA, J. - BELDA, J. -  HOPPE, J. (vyd.): Občanská společnost 1967-1970..., díl 2., sv. 2., dok. č. 117, s. 
351-352.
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III. Od listopadového pléna k boji o Smrkovského

Také v listopadu 1968 panovala ve společnosti napjatá atmosféra a přetrvávaly obavy 

z budoucnosti. Na obranu demokratických práv vystoupily nejenom organizace Národní 

fronty, ale také významné osobnosti československého sportu a kultury. Jednou z takových 

akcí byl dopis manželů Zátopkových a Luďka Pachmana adresovaný Národnímu 

shromáždění, vládě a ÚV KSČ. Slavní čeští sportovci v dopise zdůrazňovali lásku k vlasti a 

obavu o její budoucnost a život v ní. Doslova se v textu psalo: „Bojíme se nového období 

temna, v němž neupřímnost bude ctností, lež pravdou a mlčení existenční nezbytností.“67

Takový dopis měl samozřejmě veliký motivační a morální kredit. Jednalo se o další 

sjednocující prvek občanské společnosti a veřejnosti jako celku. Z dopisu se stala podpisová 

akce, kterou podpořilo mnoho lidí.68

Velice důležitou úlohu začalo získávat studentské hnutí. Už 7. listopadu studenti 

demonstrovali proti sovětské okupaci v souvislosti s výročím VŘSR. V Českých 

Budějovicích se postavili za progresívní síly společně s pedagogy i pracovníky Pedagogické 

fakulty Jihočeské univerzity a Vysoké školy zemědělské. V ulicích Prahy, Brna, Českých 

Budějovic a na Slovensku v Bratislavě a v Žilině se dokonce konaly demonstrace s převahou 

mladých lidí a studentů, proti nimž zasáhly pořádkové síly. Dne 7. listopadu vyhlásili studenti 

v Českých Budějovicích „celodenní bojkot přednášek, seminářů a stravy v menzách.“69

Mnohem větší impuls byl ale pro SVS a další studentské a mládežnické organizace 

výsledek zasedání ÚV KSČ, které probíhalo ve dnech 14. – 17. listopadu. Při zasedání se 

ozývaly kritické hlasy na polednový kurz a Dubčekovo vedení.70 Z něj vyšlo hned několik 

negativních rozhodnutí pro reformní snahy. Akční program byl velice zredukován a ztratil 

svou pravou demokratickou hodnotu pro utváření reforem. Ze zasedání vzešla rezoluce, která 

                                                
67 PECKA, J. - BELDA, J. -  HOPPE, J. (vyd.): Občanská společnost 1967-1970..., díl 2., sv. 2., dok. č. 34, s. 91.
68 Dokument byl podkladem pro více podpisových akcí na různých místech Československa. PECKA, J. -
BELDA, J. -  HOPPE, J. (vyd.): Občanská společnost 1967-1970..., díl 2., sv. 2., dok. č. 34, s. 91.
69 PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory..., s. 121.
70 Například Vilém Nový na svém vystoupení na zasedání ÚV KSČ vlastními slovy obhajuje sovětský zásah tak, 
že „naši spojenci vyčerpali všechny možnosti řešit československou krizi…“ VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, 
Jaromír (vyd.): Komunistická strana Československa. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v 
letech 1967-1970, 9. díl, 3. svazek: Kapitulace (srpen - listopad 1968). Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 2001, dok. 
č. 226, s. 520.



29

musela být schválena sovětským vedením a která zatlačovala do pozadí důležité prvky 

suverenity země. Nezmiňovala se o srpnové okupaci ani o Varšavském dopise. Obsahovala 

některé reformní prvky zmíněné v Akčním programu KSČ, ale zásahy konzervativců a Sovětů 

z ní dělají v konečném hodnocení velice rozporuplný dokument, který pozici 

československých reformních politiků značně podkopává. Alexander Dubček v průběhu 

jednání odletěl do Varšavy, aby si nechal výslednou rezoluci schválit od Brežněva. Navíc je 

nutné zmínit odchod Zdeňka Mlynáře jednoho z hlavních představitelů Pražského jara, který 

rezignoval na všechny své funkce ve vedení strany, čímž přišlo reformní křídlo o dalšího 

důležitého politika.71

Jednání ÚV KSČ bylo veřejností bedlivě sledováno a samozřejmě se čekalo, jaké 

přinese zasedání výsledky, neboť se jednalo o první zasedání ÚV KSČ po třech měsících. Po 

seznámení veřejnosti s výslednou rezolucí, byly široké vrstvy obyvatel velice zklamány. Kurz 

„normalizace“, který započal v srpnu a který byl řízen z Moskvy, nadále pokračoval a nabíral 

na síle.

Konec zasedání ÚV KSČ se kryl s celosvětovým dnem studentstva. Už samotný 

svátek studentů českou mládež vybízel k razantnímu kroku a vyjádření nesouhlasu se 

současnou politickou situací v zemi. Hned 17. listopadu vyhlásili studenti třídenní okupační 

stávku a své požadavky konkretizovali v deseti bodech. V nich studenti požadovali 

pokračování politiky v duchu Akčního programu KSČ, zrušení cenzury na dobu půl roku a 

vyjádřili nesouhlas s kabinetní politikou. Dále byli pro zachování spolčovacího a 

shromažďovacího práva. Podporovali svobodu kultury a bádání a požadovali odchod 

nedůvěryhodných politiků. Jejich požadavky měly široké společenské pole působnosti, a 

proto jej mnozí podpořili. Postavili se za něj učitelé, středoškoláci, ale i dělnické skupiny a 

jiní.72

V tentýž den vydali českobudějovičtí studenti leták s nadpisem „Do stávky“, který 

obsahoval osm požadavků. Podobnost a soudržnost se studenty v Praze byla zřejmá. Osm 

bodů studentů českobudějovických vysokých škol podporovalo politiku Akčního programu, 

požadovalo svobodu shromažďování a svobodu slova. Studenti se vyjádřili i k ekonomické 

                                                
71 Zdeněk Mlynář si uvědomil, že jeho boj za vrácení alespoň části vydobytých demokratických hodnot z období 
Pražského jara je marný, a proto se sám chtěl vrátit „zpět ke své práci ve výzkumu a nechám politických funkcí.“ 
MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz …, s. 321.
72 PECKA, Jindřich – PREČAN, Vilém (vyd.): Proměny Pražského jara 1968-1969. Sborník studí a dokumentů 
o nekapitulantských postojích v československé společnosti. Doplněk: Brno, 1993. dok. č. 2, s. 254-255.
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reformě, nutnosti uspořádání XIV. sjezdu strany a ustanovení termínu odchodu okupačních 

vojsk.73

Stávka studentů trvala až do 21. listopadu. V Českých Budějovicích ve 12 hodin bylo 

ohlášeno její ukončení.74 Pokud vezmeme v úvahu vlastenecké smýšlení mladých lidí, byla 

stávka studentů pro režim výrazným varováním.75

Stávku zdůvodňovali studenti jako důstojnou formu vyjádření obav ze směru, jakým 

se Československo ubírá. Její klasifikaci a hodnocení situace popsali studenti 18. listopadu 

v otevřeném dopise pro dělníky a rolníky. Věcně shrnují situaci v zemi, vyjadřují podporu 

socialismu a demokracii a zásadně odmítají kritiku pravicového oportunismu, kterou na ně 

především zastánci konzervativního směru uvalili.76

Velice silný blok občanské společnosti vznikl v průběhu prosince 1968, kdy zástupci 

Českého odborového svazu pracujících v kovoprůmyslu a Svazu vysokoškolského studentstva 

Čech a Moravy vypracovali dohodu o spolupráci. Shodli se v ní na základních požadavcích, 

které sdíleli s většinou veřejnosti, jako bylo zrušení cenzury, obnovení svobody slova, odchod 

okupačních vojsk, kritika zpožďování ekonomických reforem a jiné. Spojenectví těchto 

organizací tvořilo velice silnou koalici, která vznikla v návaznosti na neustálé ustupování od 

Akčního programu a na kádrové změny.77

Studentské hnutí bylo jedním z motorů občanské společnosti i celé veřejnosti. Elán a 

bojovnost, kterou se mládež vyznačovala, přinášely sílu i ostatním vrstvám obyvatel. 

Specifické postavení měl taktéž Koordinační výbor tvůrčích svazů, který stál mimo Národní 

frontu. Koordinační výbor vznikl už před srpnem 1968 a sdružovali se v něm novináři, 

umělci, spisovatelé a herci. Spolupracoval se zahraničními uměleckými svazy a jejich 

jednotkami. Koordinační výbor prosazoval rychlé schválení reforema a ve svých požadavcích 

bychom ho mohli zařadit k radikálním proudům. Spolupracoval s dělníky a studentským 

                                                
73 PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s. 405.
74 V této době se v Čechách a na Moravě nacházelo 63 728 aktivních studentů. PECKA, J. - BELDA, J. -
HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s. 417.
75 Stávky se zúčastnily prakticky všechny vysoké školy v českých zemích a většina vysokých škol slovenských. 
PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory…, s. 125.
76 PECKA, J. – PREČAN, V. (vyd.): Proměny Pražského jara …, dok. č. 4, s. 259-262.
77 PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s.198.
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hnutím a navzájem se podporovali. Koordinační výbor se pravidelně scházel alespoň dvakrát 

do týdne. Vydával prohlášení k aktualitám a událostem, které se v Českoslovesnku udály.78

Do boje občanské společnosti proti politické situace a působení cizích vojsk přibyla 

další fronta. Stal se jí boj občanské společnosti za pozici Josefa Smrkovského. Předseda 

Národního shromáždění Josef Smrkovský79 byl díky svým názorům, které byly blízké většině 

progresivně smýšlejících obyvatel, respektovanou osobou reformní politiky. Jeho chování a 

nazývání věcí pravými jmény mu zajistilo širokou popularitu a oblibu. Díky jeho postavení, 

názorům a funkci, kterou vykonával, byl trnem v oku Sovětům a konzervativním silám v 

Československu. 

Českoslovenští zástupci Dubček, Svoboda, Štrougal, Husák a Černík se zúčastnili 7. a 

8. prosince jednání s Brežněvem v Kyjevě.80 Dubček se na Ukrajině snažil hájit listopadové 

zasedání strany a rezoluci, která z něj vzešla. Brežněv listopadovou rezoluci hodnotil kladně, 

ale stále měl velké výhrady k personálnímu složení vedení strany a vadila mu nedostatečná 

kontrola médií. Dubčekův návrh na zrušení vydávání Zpráv odmítl a vyslovil požadavek 

jejich legalizace. Když Brežněv hovořil o kádrových změnách, bylo jasné, že jimi myslí 

Smrkovského. Jeho odstranění dostal za úkol Gustáv Husák, který se osvědčil už v srpnových 

dnech jako loajální partner Sovětů při jednání o moskevském protokolu. V souvislosti 

s federalizací státu a přeměnou Národního shromáždění na Federální shromáždění, ke 

kterému mělo dojít k 1. lednu 1969, pronesl Husák 22. prosince projev před slovenskými 

spolustraníky, kde požadoval jednu z vrcholných funkcí pro zástupce Slovenska slovy: 

„Předsednictvo ÚV KSS za daných okolností považuje za spravedlivé, aby v čele Federálního 

shromáždění ČSSR byl představitel slovenského národa.“81 Tím byl zahájen zřejmý útok na 

pozici a osobu Josefa Smrkovského. 

Smrkovského politické postavení okamžitě začala podporovat občanská společnost. 

Promptně reagoval ÚV Českého odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu, který 27. 

prosince vydal rezoluci k obhajobě Smrkovského a žádal Slováky, aby českého politika 

podpořili také. Navíc kováci prostřednictvím ÚV vyhlásili stávkovou pohotovost v případě 

                                                
78 Koordinační výbor tvůrčích svazů byl po nástupu Husáka k moci zatlačen do pozadí. Dne 3. června proběhal 
poslední schůze předsednictev ústředních výborů svazů, ale pouze aby prohlásily pozastavení činnosti z důvodu 
administrativního zásahu. HOPPE, Jiří. Koordinační výbor tvůrčích svazů. http://www.usd.cas.cz (10.5.2010).
79 Blíže  k osobě Josefa Smrkovského viz. VRABEC, Václav. Vybočil z řady. Praha, Naše vojsko 1991.
80 O jednání československé delegace se Sověty, které se odehrálo na Ukrajině blíže VONDROVÁ, Jitka –
NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Mezinárodní souvislosti …, 4. díl, 3. svazek, dok. 221.1-221.5, s. 209-230.
81 PECKA, J. – PREČAN, V. (vyd.): Proměny Pražského jara…, dok. č. 5, pozn. pod čarou č. 1, s. 223.
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Smrkovského odvolání. Počátkem ledna zaslal ÚV Federace lokomotivních čet Národnímu 

shromáždění svoje vyjádření, v němž se zástupci FLČ zamýšlejí nad absurditou přidělování 

funkcí z hlediska národnosti a připojují se k případné stávce, kterou zmiňovali kováci. 

K možnosti stávky se připojil také ZV ROH ČKD Polovodiče, který volbu Smrkovského do 

úřadu považoval za „plně demokratické.“82 Studenti se k obhajobě Smrkovského vyjádřili 

společně s kováky v jejich vzájemné dohodě o spolupráci.

Předsednictvo ÚV KSČ se k nastalé situaci na obranu Josefa Smrkovského vyjádřilo 

3. ledna 1969.83 Uvedlo snahu plnit politiku Akčního programu. Uskutečňování této politiky 

bylo ale značně oklestěno a postupovat v tempu, jaký žádala veřejnost, bylo téměř nemožné. 

Akce na obhajobu Smrkovského byly označeny za „kampaň, která nebere zřetel ani na 

citlivost národnostních vztahů, ani na nutná pravidla demokratického života.“84 Strana se 

postavila za Gustáva Husáka a jeho prosincový projev před slovenskými soudruhy a závěrem 

požádala veřejnost o „klid, činorodou a tvůrčí práci, praktické činy.“85

Přítrž všem sporům udělal nakonec sám Josef Smrkovský, který vystoupil v televizi se 

svým projevem.86 V jeho reakci na stávkovou pohotovost, vyjadřuje obavy ze zhoršení česko-

slovenských vztahů v době tvořící se federace. Politika po lednu je podle Smrkovského 

obhájena v listopadové rezoluci a sám vyzývá k její podpoře. Řešení nastalé krize spatřuje 

v klidu pro práci a slušném jednání. Slovy „proto vás naléhavě prosím, abyste takovémuto 

pozitivnímu řešení napomáhali, abyste nečinili nic, co by je ohrozilo. Mám tím na mysli 

zejména heslo stávky, které se v některých rezolucích objevilo,“87 uzavřel prostor pro boj 

občanské společnosti v možnostech stávky.

Na přelomu roku se zřejmě nejdůrazněji otevírá prostor pro boj občanské společnosti 

proti zhoršujícím se podmínkám v zemi. Její reakce byla rychlá a spolupráce zjevně dobrá. 

Zaměříme-li se na prostředky a výzvy, které se snažily orgány občanské společnosti využít, 

zjišťujeme, že boj o demokratický vývoj stále ještě Češi nezatratili. Bohužel se jim nedostalo 

                                                
82 Tamtéž, dok. č. 13, s. 230-231.
83 Jednání předsednictva ÚV KSČ, kde Gustáv Husák tvrdě kritizuje pozice a společenské postavení Josefa 
Smrkovského viz. VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Komunistická strana Československa. 
Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 9. díl, 4. svazek: Normalizace 
(listopad 1968 - září 1969). Praha - Brno, ÚSD - Doplněk 2003, dok. č. 278, s. 97-106.
84 Tamtéž, dok. č. 16, s. 235.
85 PECKA, J. – PREČAN, V. (vyd.): Proměny Pražského jara…, dok. č. 16, s. 236.
86 Josef Smrkovský byl vyzván členy předsednictva ÚV KSČ, aby se veřejně vyjádřil k nastalé situaci, která se 
strhla ve společnosti o záchranu jeho pozice. Smrkovský ale nejprve požadoval vysvětlení průběhu jednání na 
Ukrajině, kde se mělo hovořit o jeho odvolání. VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Komunistická 
strana Československa…, díl 9., sv. 4., dok. č. 278, s. 97-106.
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podpory od politiků, a tak jejich pokusy na konci a přelomu roku 1968 a 1969 vyšly 

naprázdno. 

                                                                                                                                                        
87 PECKA, J. – PREČAN, V. (vyd.): Proměny Pražského jara …, dok. č. 17, s. 238-243.
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IV. Živá pochodeň – Jan Palach

Občanská společnost utrpěla po prohrané bitvě o Josefa Smrkovského velkou ránu. 

Zaktivizovala se velká část občanské společnosti na obranu politika, za kterým stála celá 

veřejnost. Odborové i studentské hnutí byly připraveny bojovat všemi možnými a dostupnými 

prostředky pro záchranu reformátora. Tento boj ale zastavil sám Smrkovský. Vedoucí 

představitelé většiny občanských organizací byli stoupenci reforem a polednové politiky. 

Ostře odmítali konzervativní kurz a shodovali se na požadavcích, které byly společné pro 

celou veřejnost: odchod vojsk ze země, pokračovaní ekonomické reformy, odchod 

kolaborantů z funkcí, opětovné prosazení občanských práv a svobod a zrušení cenzury médií. 

To platilo i v případě profesních a nátlakových hnutí a organizací jako SVS, ROH a různých 

zájmových spolků. Odboráři se stali táhnoucím lídrem společenských akcí a tlaků na vedení 

KSČ společně se studenty, se kterými uzavírali dohody o spolupráci.

Když občanská společnost a celá veřejnost ztratila impuls v boji o pozici Josefa 

Smrkovského, který byl přeřazen do méně vlivné funkce, vznikl se sice impuls jiný, ale o to 

víc tragický. Dne 16. ledna 1969 se v Praze na Václavském náměstí pokusil o sebevraždu 

upálením student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. Tento tragický čin zaujal 

veřejnost nejen v Československu, ale i v zahraničí. Palach obětoval to nejcennější, co člověk 

obětovat může, ale věřil, že se mu dostane od společnosti zadostiučinění v podobě vzedmutí 

z letargie, do které se Čechoslováci dostali.88

Palach po sobě zanechal dopis,ve kterém požaduje zrušení cenzury a zastavení 

vydávání Zpráv. Když tak nebude učiněno, varuje že vzplanou další „živé pochodně.“ Palach 

uvedl, že jeho čin je výsledkem jednání skupiny, jejíž členové jsou za svou věc připraveni 

bojovat tím nejtransparentnějším způsobem.89

                                                
88 Při návštěvě Palacha u svého učitele dějepisu ze základní školy Miroslavem Sladem řekl mladý student: 
„Někdo by měl národu sáhnout do svědomí. Probudit lidi z beznaděje.“ BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik –
JAREŠ, Jakub (vyd.): Jan Palach’69. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Ústav pro studium totalitních režimů -
TOGGA 2009. s. 53.
89 Palach po sobě nechal celkem čtyři dopisy. Blíže k nim BLAŽEK, P. – EICHLER, P. – JAREŠ, J (vyd.): Jan 
Palach’69…, s. 60.
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Reakce občanské společnosti na sebe nenechala dlouho čekat. Především z okruhu 

studentských organizací a škol se šířily pokyny jak postupovat v reakcích na Palachův čin. 

Zástupci vedení státu i nejvyšší představitelé škol a univerzit vybízeli mladé lidi 

k neopakování stejného činu. Sebeupálení Jana Palacha bylo klasifikováno jako 

politovánihodné a tragické vyústění situace, do které se Československo dostalo. Výzvy byly 

ale směrovány na podporu reformního pokračování prací pro svou zemi. K výzvám a 

projevům se připojila i osobnost pro studenty nejrespektovanější, a to Jaroslav Seifert, který 

taktéž odmítal další obdobné činy. Seifert argumentoval, že boj proti vládnoucím silám lze 

vést i jiným způsobem, než zmařením mladého lidského života.90 V Palachově činu je 

vyjádřen obrovský celospolečenský odkaz a impuls, který měl jedinečnou váhu. 

Vědecká rada FF UK vydala ještě 16. ledna  prohlášení, ve kterém apeluje přímo na 

jednotlivé členy ÚV KSČ, na jejich svědomí a morální odpovědnost. Vědecká rada odmítla 

výzvy ke klidu a práci, protože situace v zemi to nedovoluje. Upozorňuje, že obyvatelé 

mohou být perzekuováni za údajnou pravicovou orientaci, ačkoli to nemusí být pravdivé. 

Zvolení zástupci nevládnou a na vlivná místa se dostáváji přisluhovači Moskvy, kteří 

reformní kurz obracejí v normalizační.91

Studenti FF UK vydali prohlášení, kde za čin viní Sovětský svaz, československé 

vedení, ale i sebe samotné, protože se jim nepodařilo najít takovou cestu, která by Palachovo 

jednání nepřipustila. Litují promarněného času a příležitostí, kdy mohli a měli zatlačit na 

vedení státu k prosazení celospolečenských požadavků.92

V Českých Budějovicích se členové SVS přidali ke svým pražským kolegům stejně 

jako v listopadu. Vydali leták a začali s prostestní hladovkou za splnění svých požadavků. 

V letáku bylo obsaženo šest bodů. Studenti požadovali pokračování reformní politiky 

důsledným dodržováním Akčního programu, předání vedení státu do rukou důvěryhodných 

osob a svolání sjezdu KSČ. Aby byla obnovena důvěra, bylo nutné vypsání demokratických 

voleb. Dále prosazovali ekonomickou reformu a vyjadřovali vůli obnovit suverenitu, 

nezávislost a svrchovanost republiky.93

                                                
90 „Nechcete-li však, abychom se všichni zabili, nezabíjejte se.“ HOPPE, Jiří (vyd.): Pražské jaro v médiích…, 
díl 11., dok. č. 89, s. 315.
91 PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s. 419.
92 PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory..., s. 132.
93 PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s. 420-421.
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Dne 19. ledna Jan Palach podlehl svým zraněním. Celá společnost vyjadřuje rodině 

soustrast a Československo se ponoří do smutku za zesnulého studenta. Na řadě míst probíhají 

demonstrace a u Národního muzea se skupinka studentů rozhodla vyjádřit svůj protest 

hladovkou, kterou drželi již den po sebeupálení.94

Konzervativní síly Palachův čin odsoudily a považovaly ho za antisocialistický. 

Generální tajemník SSSR Leonid Brežněv označil Palachův krok za neuvážený, jež může 

ohrozit socialismus v Československu.95 V obavách z demonstrací a veřejných protestů proti 

politické situaci v zemi dal L. Štrougal posílit Lidové milice.96

SVS slíbilo ve svém poselství ze dne smrti Jana Palacha boj za jeho požadavky. Ve 

svém vyjádření si byli vědomi, že je potenciální „živé pochodně“ pozorují, a proto, aby jim 

nedali příležitost k sebeupálení, jsou, podle jejich slov, odhodláni tvrdě pracovat a bojovat. 

Studenti slibovali učinit takové kroky, které zajistí větší svobodu slova a shromažďování.97

K Palachově tragické výzvě se opět na pražském Václavském náměstí dne 25. února 

1969 přidal Jan Zajíc. Zájíc držel hladovku ve dnech Palachovy hospitalizace u Národního 

muzea a stejně jako mnozí jiní nebyl spokojen se situací, která následoval po smrti jeho 

kolegy. Státní bezpečnost zamezila konání pohřbu v Praze z důvodu nechtěné pozornosti 

k Zajícovo činu. Pohřeb se nakonec uskutečnil ve Vítkově u Opavy. Třetí pochodeň vzplála 

v dubnu, kdy se upálil člen KSČ Evžen Plocek. Státní orgány se postaraly o to, aby věc 

nebyla tolik medializovaná jako v předchozích případech a informace o jeho sebeupálení se 

mimo jihlavský region dostaly až v osmdesátých letech.

Předsednictvo SVS klasifikovalo smrt Jana Zajíce jako obžalobu těch, kteří 

rezignovali na slibovaný boj a těch, kteří Palachův čin kritizovali. SVS apeloval na další 

možné „pochodně“, aby na Palachův a Zajícův odkaz navazovali za živa a po boku těch, kteří 

za svobodu společnosti jsou ochotni bojovat.98

Od ledna 1969 se stále více prohlubuje propast mezi vedením státu a občanskou 

společností. Dokazují to reakce na Palachův čin a následné kroky. Občanská společnost 

nebyla schopná zasáhnout na obranu občanských práv a svobod, i když k tomu měla 

                                                
94 BLAŽEK, P. – EICHLER, P. – JAREŠ, J (vyd.): Jan Palach’69… s. 81.
95 VONDROVÁ, Jitka – NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): Mezinárodní souvislosti …, 4. díl, 3. sv., dok. 234, s. 260-
261.
96 BENČÍK, Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice…, s. 317-318.
97 PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s. 421-422.
98 PECKA, J. – PREČAN, V. (vyd.): Proměny Pražského jara …, dok. č. 9, s. 272-273.
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prostředky. Případná generální stávka československého obyvatelstva, které měli reformní 

smýšlení, by byla více než zdviženým prstem pro vedení KSČ. Nic takového se ale neudálo. 

Přesto vznikaly organizace nové a stávající zůstávaly aktivní. 

Aktivně se snažila působit i inteligence a Koordinační výbor tvůrčích svazů. Koncem 

února byl ustaven Svaz vědeckých pracovníků, který jako základ svých požadavků uváděl 

vypsání demokratických voleb. Připojili se ke studentským a dělnickým hnutím při 

požadavcích na vládní orgány, které měly společné s valnou většinou občanské společnosti. 

Prosazovali občanské svobody a práva.
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V. Hokejové oslavy a nástup Gustáva Husáka

Navzdory zhoršujícím se demokratickým podmínkám a také faktu, že reformisté 

ztráceli mocenský vliv, se hlavní politické osobnosti Pražského jara těšili vysoké důvěře 

obyvatel. Nejvyšší důvěru měl v březnu 1969 Ludvík Svoboda, za kterého se postavilo 88 % 

dotázaných. Alexander Dubček se těšil podpoře 76 % z nich, Josef Smrkovský 56 %, Oldřich 

Černík 39 % a Gustáv Husák pouhým 8 %. Výmluvně hovoří čísla o rozdílné „oblíbenosti“ 

Husáka v Čechách a na Slovensku. Pouhé 2 % dotázaných z českých zemí vyjádřili Husákovi 

důvěry oproti 24 % dotázaných Slováků.99

Občanská společnost zaznamenala konec jedné z nejpočetnějších organizací. Dne 6. 

března vydal ÚV ČSM rezoluci, ve které oznamuje ukončení činnosti. Svaz se měl přeměnit 

„na systém volného sdružení samostatných organizací dětí a mládeže.“100 Věřil, že mladé 

progresívní síly povedou mládež cestou demokracie a humanismu a nové organizace, které se 

aktivně vyvíjeli, budou mít na mládež jako celek pozitivní dopad.

Na fatický rozpad ČSM navázal celostátní kongres dětských a mládežnických 

organizací, který se konal 12. března. Na něm se zástupci jednotlivých organizací shodli na 

snaze o prosazení svého programu do Národní fronty a získání zákonodárné iniciativy. 

Pochopitelně byl zmiňován boj za socialismus, internacionální spolupráci a odsouzení 

imperialismu.101

V dubnu se také ustavil Svaz mladých, který se ale vydal poněkud jinou cestou než 

většina nově vzniklých mládežnických sdružení. Svaz mladých podporoval konzervativní 

proud politiky, vyjadřoval bezmeznou podporu Sovětskému svazu a tvrdě kritizoval reformní 

křídlo a ostatní mládežnické organizace.102

Češi a Slováci byli a jsou národem hokejovým. Pokud se Čechoslováci sjednotili 

v lednu při tragickém úmrtí Jana Palacha, v březnu spontánně vyšli do ulic na oslavu vítězství 

nad sovětskými hokejisty. A nebylo to jedenkrát.

                                                
99 DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969…, s. 53.
100 PECKA, J. - BELDA, J. - HOPPE,  J. (vyd.): Občanská společnost (1967-1970)..., díl 2., sv. 1., s. 440-441.
101 Tamtéž, s. 442-443.
102 Tamtéž, s. 446-447.
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V druhé polovině března se konalo mistrovství světa v hokeji ve Švédsku a 

Čechoslováci měli vysoké ambice na výborný výsledek v turnaji. Dne 21. března narazili 

českoslovenští hokejisté na jedny z největších favoritů – SSSR. Zápas, který měl 

z pochopitelných důvodů pikantní náboj, skončil 2-0 pro Československo. Čechoslováci si po 

zápase se soupeři ze SSSR nepodali ruce a mnozí z nich nastoupili s černou páskou přes 

hvězdu nad hlavou českého lva. 

Vítězství vyvolalo v Československu spontánní veselí. V Praze slavilo triumf okolo 

dvou tisícovek lidí. I když šlo o nepatrnou oslavu, v protireformních kruzích vyvolala impuls 

pro případné využití dalších reálných oslav. Díky tiché podpoře těchto živelných oslavných 

akcí bylo případně možné strhnout dav k demonstracím a útokům na sovětský majetek, firmy 

a zástupce. V návaznosti na vyvolané demonstrace se mohli Sověti a konzervativci zbavit 

Dubčeka, který byl pro KSČ i KSSS nepříjemný z důvodu konání červnového sjezdu 

komunistických a socialistických stran.103 Dubček neměl důvěru Brežněva a také 

československých komunistů. Ti chtěli zamezit opakováním krizí a Dubčeka měli za slabého 

vůdce strany a státu.

Po senzačním prvním vítězství se skutečně československých hokejistům podařilo 

porazit Sověty i podruhé výsledkem 4-3. Už před utkáním orgány omezily počet hlídek a 

vytvořily podmínky pro případnou oslavnou akci. Vítězství dostalo československou 

veřejnost do extáze a desetitisíce lidí vyšli spontánně do ulic. Na pražském Václavském 

náměstí se sešlo okolo 150 000 lidí, kteří nadšeně vláli státními vlajkami, provolávali oslavná 

hesla, ale také protisovětské slogany.104

Oslav se účastnili zřejmě i agenti StB. Pověřené osoby pravděpodobně přivezly před 

kancelář sovětské letecké společnosti Aeroflotu dlažební kostky, které pochopitelně bujarý 

dav využil k poničení kanceláře.105 Lidé tedy nejenom oslavovali hokejové vítězství, ale 

v rámci jeho symbolického významu se nechali strhnout k protisovětským akcím. Kromě 

poničení kanceláře Aeroflotu zaútočili proti kasárnám, kde se zdržovali sovětští vojáci a 

                                                
103 DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969…, s. 97.
104 Tamtéž, s. 99.
105 Skutečnost, že byli sovětští agenti zainteresováni při změnách oslav hokejového vítězství na demonstrace, se 
nikdy přímo nepotvrdila svědectvím. Jan Kalous při své analýze těchto dnů došel k závěru, že nejsou jasné 
důkazy, které by vedly k rozhodnutí, že za útokem na Aeroflot stojí StB nebo sovětští agenti. KALOUS, Jan: 
ČSSR – okupanti 4:3 : Analýza jedné březnové noci. In: Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů,
roč. 3., č. 2, 2009, s. 39-43.
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některé dokonce konfrontovali přímo. V Ústí nad Labem zapalovali auta a provolávali 

protisovětská hesla.106

Generál Dzúr se telefonicky spojil s Dubčekem, od kterého nedostal povolení k akci 

armády proti divokému davu. Na dny 29. a 30. března, ale Dzúr vyhlásil bojovou pohotovost 

pro případ dalších demonstrací. Oslavy druhého vítězství československých hokejistů se 

odehrály v 69 městech a účastnilo se jich na 500 000 lidí. Pro Sověty to pochopitelně byla 

příležitost jak se zbavit nepohodlného Dubčeka a ihned poslali stížnost Praze. Demonstrace 

považovali za kontrarevoluční a požadovalo konkrétní akce pro jejich neopakování. KSČ 

z občanských aktivit nevyvodila žádné výrazné důsledky, pouze je označila za oslavy 

vynikajícího sportovního úspěchu.107

V poslední březnový den přiletěl do Prahy ministr obrany SSSR maršál Andrej 

Grečko, který se měl postarat o průběh akce na odstranění Dubčeka. Jeho přítomnost působila 

velice vlivně hlavně na ministra obrany Dzúra, kterému oznámil, že pokud se neudělají takové 

kroky, které podobných demonstračním vlnám zamezí, je připraven posílit armádu, která 

v Československu působí o další jednotky z NDR, Ukrajiny a Polska.108 Grečkova poslání 

využili i realisté, kteří podrobili Dubčeka tvrdé kritice a přisuzovali mu hlavní vinu na 

demonstracích. Dubčekův zákaz nepovolat jednotky armády proti rozvášněnému davu nyní 

působil jako výraz nerozhodnosti a slabosti.109

Hned 2. dubna českoslovenští politici souhlasili s výtkami sovětských soudruhů, které 

se týkaly březnových událostí, a ztotožnili se s prohlášením, které Sověti vydali. Postavili se 

pouze slovu kontrarevoluce. Že Grečkova návštěva měla okamžitý účinek, dokládala znovu 

zavedená důslednější cenzura a kontrola tisku. Obyvatelé byli rozhodnutím, které bylo 

vyhlášeno ještě týž den, šokováni. Vášně veřejnosti a občanské společnosti tlumil Dubček, 

který vyzýval ke klidu v důsledku přítomnosti sovětských vojsk.110

V průběhu prvních dubnových týdnů hledali sovětští zástupci v komunikaci s vedením 

v Moskvě a československými spolupracovníky vhodného kandidáta na Dubčekovo místo. 

                                                
106 Tamtéž, s. 29-35.
107 DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969…, s. 105-106.
108 Maršál Grečko „dal pokyn skupině sovětských vojsk v NDR, Polsku a na Ukrajině připravit plán vstupu na 
území ČSSR a v případě nebezpečí vstoupí na území ČSSR i bez uvědomění čs. orgánů.“ BENČÍK, A. –
PAULÍK, J. – PECKA, J. (vyd.): Vojenské otázky československé reformy 1967-1970…, díl 6., sv. 2., dok. 49, s. 
185.
109 Tamtéž.
110 DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969…, s. 128.
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Svoboda, Brežněv i Bilak byli pro Husáka.111 Dubček, který už o svém odstranění věděl, 

prosazoval Černíka.112

Před zasedáním ÚV strany chtěli studenti, spisovatelé a dělníci poslat rezoluci o 

podpoře polednového vývoje a reformní politiky. Situace už ale byla beznadějná, protože 

realisté s podporou konzervativních sil a sovětských tanků začali přímo diktovat směr 

československé politiky.

Dne 17. dubna byla přijata Dubčekova rezignace a jako jediný kandidát byl zvolen do 

čela strany Gusáv Husák.113 Proti jeho nástupu do funkce protestovala skupinka asi 300 lidí, 

kterou Bezpečnost rozehnala. Pozadu nezůstali českobudějovičtí studenti, kteří vstoupili do 

stávky. Protestovali proti odvolávání a přesunování reformních politiků z vlivných politických 

pozic a řízení státu úzkou skupinkou lidí, která je ovlivněna vnějším tlakem.114

Hned po uvedení do úřadu nastaly první opravdové a hmatatelné kroky ostré fáze 

normalizace.115 Do konce dubna byl zrušen časopis Politika, byly vyměněny vedoucí osoby 

v různých periodikách, zakázány byly Studentské listy, propuštěno bylo vedení televizních 

novin a dalších 29 pracovníků. Zastaveny byly i další problematické časopisy – My 69, 

Reportér, Listy, Pramen, Svět v obrazech. V celostátních médiích jako byly například Mladá 

fronta a Práce byli vyměněni šéfredaktoři. Od jmenování se také Husák shodl na radikálních 

krocích s Brežněvem. Jednalo se zejména o tvrdém potlačování náznaků aktivit, které by byly 

v rozporu s politikou strany, striktní a důsledné provádění cenzury a kontroly tisku, tvrdá 

kontrola a omezení pozic „opozice“ a „nekomunistických organizací.“116

                                                
111 Husák byl nejprve Bilakův odpůrce, ale když se jednalo o jeho možném nástupu na Dubčekovo místo, 
potřeboval jeho důvěru. V průběhu jara 1969 se z něho stal spojenec. Bilakovi i jeho kolegům (Kolder, Indra, 
Piller) slíbil politická místa a očištění.
112 Černík však svou nominaci sám zavrhl, protože „nedokázal sovětské požadavky na tvrdá normalizační 
opatření, která měla být s nástupem do úřadu spojena.“ DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969…, s. 162.
113 Pro Dubčekův odchod 150 ze 182 přítomných. Pro zvolení Husáka 156 ze 178 hlasujících. Dubček byl 
přesunut na pozici předsedy Federálního shromáždění. VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): 
Komunistická strana Československa…, díl 9., sv. 4., dok. 318, s. 322-351.
114 PECKA, J. – PREČAN, V. (vyd.): Proměny Pražského jara …, dok. č. 10, s. 274-275.
115 Normalizaci jako pojem vysvětluje Jiří Hubička jako „návrat k situaci 50 a začátek 60 let dle stanovených 
předpisů o jednotných rozměrech, tvarech, jakostech společenského života bylo jednotnou normou společnosti a 
politického života stalinského pojetí centrálně a direktivně řízeného socialismu.“ HUBIČKA, Jiří: Normalizace : 
září 1968 – prosinec 1974. In: K rozhlasové historii. Praha, 2002, s. 27.
116 DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969…, s. 227.
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V druhé polovině dubna nebyly opětovně schváleny stanovy Federaci lokomotivních 

čet, která byla nucena 29. dubna ukončit svou činnost s odkazem na další působnost v jiných 

občanských organizacích.117

Husák byl leckdy považován za rozumnou volbu z důvodu „menšího zla“, jak jej 

nazýval například rektor vysoké školy politické M. Hübl nebo V. Havel a V. Černý.118

Každopádně Husákův nástup zapříčinil velký ústup občanské společnosti ze scény, protože 

občanské organizace velmi brzy pochopily směr Husákovy politiky a uvědomily si, že boj 

proti jeho politice a jeho osobě je marný. Husák neměl téměř žádnou podporu veřejnosti, ale 

díky politickému systému a momentální situaci ji ani nepotřeboval.

                                                
117 PECKA, J. - BELDA, J. -  HOPPE, J. (vyd.): Občanská společnost 1967-1970..., díl 2., sv. 2., dok. č. 53, s. 
137-138.
118 BENČÍK, Antonín: V chapadlech kremelské chobotnice…, s. 375.
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VI. Konec nadějím – první výročí okupace

Výměna na postu nejdůležitějšího muže v zemi s sebou přinesla velké změny. Gustáv 

Husák s podporou Moskvy započal ostrý kurz normalizace. Ta se odrážela především 

v omezení občanských práv a potlačení jakýchkoliv občanských iniciativ, a to i za aktivizace 

ozbrojených složek státu.119

Při zasedání pléna ÚV KSČ, které proběhlo 29. května 1969, Husák kritizoval 

polednový kurz a celé reformní vedení. V srpnových dnech přitom při svých projevech stál za 

Dubčekem a reformním kurzem. Potvrdily se tedy jeho kariérní snahy. Proti Husákovu 

projevu kriticky vystoupil František Kriegel a pokusil se obhájit politiku reformního křídla. 

Husák ale po vystoupení Kriegla nechal hlasovat o jeho vyloučení ze strany, což prošlo. 

Pouze 12 hlasů bylo proti Krieglovu odchodu.120 Tak se Husák zbavil nepohodlného soupeře. 

Občanská společnost se dostala Husákovým nástupem pod tlak úřadů a přicházela o 

další a další práva, které po srpnu ještě držela. SVS se rozhodl po dlouhém rozhodování 

nevstoupit do Národní fronty, což vedlo k zastavení státních dotací pro svaz a rozhodnutím 

ministerstva ze dne 20. června 1969 vnitra byl SVS zakázán. To rozpoutalo reakci 3 000 

pracovníků ČKD, kteří vstoupili 24. června na 15 minut do stávky. Místo Svazu 

vysokoškolského studentstva vznikl Svaz vysokoškolského studentstva ČSR, jehož přípravný 

výbor se ustavil 12. června a úředně byl uznán 1. července 1969. SVS ČSR byl mocensky 

podporován a členové zakázaného SVS jej neuznávali a ani ve společnosti se netěšil velké 

důvěře a sympatiím.121

Velice brzy po nástupu Husáka k moci se objevovaly útoky proti spisovatelům a 

novinářům, kteří byli členy Koordinačního výboru tvůrčích svazů. Byla otázka času, kdy bude 

činnost KTVS ukončena. Koordinační výbor zasedal 22. května a očekávaně ostře kritizoval 

normalizační směr Husákovy politiky. Zásadní bylo závěrečné Provolání českých umělců, 

                                                
119 První kroky Husákova vedení sleduje: DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969…, s. 211-231.
120 Husák navrhl Krieglovo vyloučení: „Jestliže se ovšem s. Kreigel necítí vázán usnesením ÚV strany, PÚV 
strany, obrovské 90% nebo 98% většiny komunistických poslanců, jestliže hledá ještě odněkud jinud rozkazy, 
příkazy a směrnice, potom se ovšem dostává na takovou cestu, že musíme uvažovat, zda může být nejen členem 
tohoto orgánu, ale zda vůbec může být v naší straně.“ VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír (vyd.): 
Komunistická strana Československa…, díl. 9., sv. 4., dok. 344, pozn. pod čarou č. 3, s. 455.
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vědců, publicistů a kulturních pracovníků, ve kterém se konstatovalo, že v Československu 

„jsou nyní ohrožena všechna lidská práva a všechny občanské svobody.“ Zpochybněna byla 

budoucnost dalších generací a kritika se snesla na kolaboranty.122

Myšlenky Husákova vedení se ale už od poloviny června upínaly na první 

výročí okupace Československa. Na úspěchu potlačení demonstrací Husákovi logicky velice 

záleželo. Byl to pro něj první velký test, v němž měl ukázat vydobytou mocenskou pozici. 

Demonstrace se čekaly ve větších městech, ale především v Praze. Režim prostřednictvím 

tisku a rozhlasu varoval veřejnost před konáním a účastí na demonstracích proti srpnové 

okupaci. 

Studenti společně s dělníky vydali směrnici, jak se chovat ve dne výročí okupace. V ní 

si připomínali osobnosti spjaté s Pražským jarem – Františka Kriegla, Luďka Pachmana, 

Emila Zátopka, Josefa Pavla a jiné. Připomněli také činy Jana Palacha a Jana Zajíce. Dělníci 

se studenty měli zájem sjednotit národ proti Husákovi a jeho přívržencům, ale nepoužít při 

tom násilí ani generální stávku. Pokyny, jak se chovat 21. srpna 1969, měly deset bodů: 1. 

Nepoužívat dopravní prostředky; 2. Nechodit do kin a divadel; 3. Nenakupovat (nakoupit den 

předem); 4. Vyzdobit hroby obětí okupace; 5. Nekupovat deníky a časopisy; 6. Nevstupovat 

do restaurace a kaváren; 7. Ozdobit pomníky slavných osobností; 8. Ve 12 hodin na 5 minut 

upustit od práce pro uctění památky obětí okupace; 9. Osobní auta také zastaví a rozsvítí; 10. 

Propagace akce po celém světě.123

První akce k připomenutí srpnových dní proběhly již 18. srpna, kdy lidé pokládali 

květiny pro uctění památky obětí okupace a vyskytovaly se první nápisy na zdech ulic větších 

měst. Další den se již scházely skupinky lidí na pražském Václavském náměstí. Akce se 

účastnilo okolo 2 000 lidí. Demonstranty pořádkové síly rozehnaly pomocí chemických 

prostředků a obušků.124

Dne 20. srpna se sešlo v Praze několik desítek tisíc lidí, kteří byli násilně rozehnáni 

ostrým útokem Lidových milicí. Při těchto střetech byli usmrceni dva lidé. O den později, 

                                                                                                                                                        
121 PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory…, s. 139-140.
122 Prohlášení končilo slibem: „Česká kulturní obec je věrna a zůstane věrna svým myšlenkám a všemu tomu, k 
čemu dospěla v pravdě a v poznání, svému jazyku, svým národním tradicím, svému lidu. A protože chce jako 
dosud tvořit, bude hájit své poslání a rozvíjet kulturní hodnoty podle svého svědomí, navzdory nepřízni doby. To 
prohlašujeme veřejně a důrazně.“ HOPPE, Jiří. Koordinační výbor tvůrčích svazů. http://www.usd.cas.cz 
(10.5.2010).
123 PECKA, J. – PREČAN, V. (vyd.): Proměny Pražského jara …, dok. č. 11, s. 276-278.
124 TŮMA, Oldřich a kol. (vyd.): Srpen’69. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1996, dok. č. 82, s. 281.
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tedy 21. srpna, se podle zahraničních médií sešlo v Praze na 50 – 100 000 lidí, kteří se 

pořádkovým silám postavili. Odpor demonstrantů se podařilo eliminovat až při nasazení 

armády. Do akce bylo nasazeno 2 100 příslušníků armády a 3 500 členů Lidových milicí. 

Úřady povolaly dokonce 17. tankový pluk, který měl k dispozici na 90 tanků. Velitel této 

tankové jednotky hodnotil pražské události: „…v té době byla pro nás situace v Praze velmi 

nepříznivá. V řadě míst probíhaly vážné střety mezi demonstranty a příslušníky VB i LM. 

Začaly se stavět barikády a naše prostředky neměly proti nim účinnost, ani obrněné 

transportéry nebyly schopné proniknout. Výtržníci pro příjezdu tanků barikády opustili a dali 

se na ústup. To nám stačilo k tomu, aby se naše pořádkové jednotky mohly znovu zformovat a 

pronásledovat je, případně zadržovat a předvádět. Tím jsme se znovu stali pánem situace.“125

V srpnových dnech bylo nasazeno na 20 000 vojáků a 27 000 členů Lidových milicí. 

Zadrženo bylo 2 414 lidí z toho na 1 478 v Praze. Hlavní silou nebyli studenti, ale mladí 

dělníci. Z údajů o zadržených osobách vyplývá, že 77 % zadržených byli mladší 25 let a mezi 

studentskou obcí bylo mezi zadrženými pouze 10 %. Přítomnost lidí v jiných městech byla 

podstatně skromnější, protože zafungovala protidemonstrační kampaň režimu. Dlužno dodat, 

že zabito bylo 5 lidí a 33 bylo zraněno.126

Ve zmiňovaný výroční den poslali spisovatelé, vědci, novináři a politici petici 

nazvanou Deset bodů adresovanou federální vládě, Federálnímu shromáždění, České národní 

radě, vládě České socialistické republiky a ÚV KSČ. V ní se udávalo, že intervence 

znamenala pošlapání suverenity, požadovalo se zahájit jednání o odchodu vojsk, byla snaha 

vést kroky proti rušení dobrovolných organizací, zákazu Koordinačního svazu a zásahům do 

SVS. Signatáři opovrhovali cenzurou a spatřovali v ní návrat o 100 let zpět. Požadovali 

navrácení práv a svobod a zmíněný byl zákaz Společnosti pro lidská práva. Pozastavili se nad 

vedoucí úlohou strany a jejím monopolem na politické scéně a vyjádřili podporu politikům, 

kteří berou práci jako službu národu. Zmíněny byly i ekonomické problémy země. Autoři 

uváděli, že lid pracuje pro vládu, armádu a policii, která lidi utlačuje, a postavili se za zájmy 

dělníků, odborů a podporu rad pracovníků. Vyjadřovali odpor k posouvání voleb do 

zákonodárných orgánů a souhlasili s federalizací, která je důležitá pro další spolupráci a 

ekonomickou soutěž. Vyzývali k bojkotu prorežimních tiskovin, nevnímání politiků, 

opovrhovat jimi a podporovat perzekuované reformisty. Upozorňovali, že každý pracuje, jak 

                                                
125 TŮMA, Oldřich: Protirežimní demonstrace v Praze. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu 
v Československu. Praha, Dokořán 2005. s. 146.
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nejlíp umí, a i v totalitárním režimu je možné žít svým životem – velebit města, životní 

prostředí a podobně.127

Reakce režimu na srpnové demonstrace se odrazily v zákonném opatření 

předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb. o některých přechodných opatřeních 

nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku. U tohoto opatření se velice brzy přijalo 

označení „pendrekový.“ Tím dal režim právní rámec potlačování demonstrací, kritice režimu, 

SSSR nebo protisocialistickým názorům. Tresty byly uvedeny jako peněžité, ale bylo možné 

odejmout svobodu až do výše pěti let. Procesy s obviněnými měly řešit okresní soudy pomocí 

„samosoudců.“ Občanské organizace byly v zákoně zahrnuty také: „Příslušný orgán státní 

správy zastaví činnost dobrovolné nebo jiné organizace nebo jejího orgánu nejvýše na dobu 3 

měsíců, popřípadě organizaci nebo její orgán rozpustí také tehdy, jestliže jejich činnost 

napomáhá narušování veřejného pořádku, šíření neklidu nebo neplnění úkolů pracoviště.“ 128

Pod pendrekový zákon se podepsal prezident Ludvík Svoboda, premiér Oldřich Černík 

a předseda parlamentu Alexander Dubček. Jednalo se tedy o tři hlavní postavy Pražského jara. 

Především Dubčekův podpis byl velice smutnou tečkou jeho kariéry reformního politika.

Pendrekovým zákonem se režim postaral o to, že nepřipustí další veřejné protesty a že 

je rozhodnut potlačit je i za cenu mrtvých. Organizace a sdružení mohly být administračním 

zásahem pozastaveny nebo zrušeny. Tím se vytratila veškerá nabytá práva z dob Pražského 

jara a jejich zbytek z posrpnové doby.

                                                                                                                                                        
126 BENČÍK, Antonín: V chapadlech kremelské chobotnice…, s. 398-399, a také TŮMA, Oldřich a kol. (vyd.): 
Srpen’69…, dok. č. 82, s. 287-288.
127 PECKA, J. – PREČAN, V. (vyd.): Proměny Pražského jara …, dok. č. 1, 282-288.
128 TŮMA, O. a kol. (vyd.): Srpen’69…, dok. č. 79, s. 269-271.
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Závěr

Příchodem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se dramaticky změnilo postavení 

Československa v rámci východního bloku a občanské společnosti v samotném 

Československu. Práva, která si občanská společnost sama vydobyla v období Pražského jara, 

byla po okupaci značně redukovaná. Jednalo se zejména o postupně zaváděnou cenzuru 

médií. Neméně důležité bylo omezení ve sféře sdružování a shromažďování, které se přímo 

promítlo do existence resp. neexistence občanských organizací.

V září a říjnu se společnost těžce vyrovnávala s přítomností vojsk, která byla skryta

v československých kasárnách a byla stále připravena na další zásah. Po říjnovém podepsání 

smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk bylo jasné, že hlavní požadavek občanské 

společnosti i celé československé veřejnosti – odchod okupantů – nebude možné realizovat. 

Občanská společnost se přesto nevzdávala a svou odhodlanost bojovat za 

předsrpnovou politiku dokázala při snahách Moskvy a Husáka o odstranění Josefa 

Smrkovského z postu předsedy Federálního shromáždění. Organizace a sdružení vyjadřovaly 

Smrkovskému podporu a zveřejňovaly odhodlání všemi možnými prostředky bojovat za jeho 

udržení na vlivné pozici. Tyto snahy nakonec odmítl sám Smrkovský, který se funkce zřekl. 

V lednu se občanské společnosti dostalo nové šance. Při tragické smrti Jana Palacha,

který se dne 16. ledna 1969 upálil na Václavském náměstí v Praze, mohla občanská 

společnost zvednout z letargie smrt mladého studenta. S rodinou Jana Palacha a s jeho činem 

soucítily miliony lidí po celém Československu. Při pohřbu byli však obyvatelé předem 

varováni před možnými demonstracemi, a proto probíhal Palachův pohřeb ve smutečním 

klidu. Ve společnosti se nebyla žádná vůdčí osobnost, která by ostatní strhla. Občané neměli 

koho následovat a nikoho kdo by je spojoval. 

Potenciál občanské společnosti zřejmě nejlépe vystihly oslavy březnových vítězství 

československých hokejistů nad Sovětským svazem při mistrovství světa v hokeji, které se 

hrálo ve Švédsku. Tisíce lidí vyšli do ulic, aby slavné vítězství oslavili, ale oslavy se změnily 

v protisovětské demonstrace. Ty měly za příčinu dramatického zvýšení tlaku Moskvy na 

vedení KSČ, které vedlo k výměně Alexandra Dubčeka za Gustáva Husáka. Výměna na postu 
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prvního tajemníka strany v dubnu 1969 s sebou přinesla pochopitelně změny ve svobodě 

občanské společnosti. Gustáv Husák započal tzv. ostrou normalizaci, při které se politické 

poměry vracely před leden 1968.

Obyvatelům Československa bylo po dubnu již zcela jasné, že se nevrátí reformní 

snahy a demokratická politika z období Pražského jara. Poslední snahou veřejnosti a 

organizací občanské společnosti byly mohutné demonstrace při prvním výročí okupace 

v srpnu 1969. Ty byly ale potlačeny složkami armády a Lidovými milicemi. Pro větší 

schopnost zastavit aktivity občanské společnost již v zárodku byl vytvořen tzv. pendrekový 

zákon, který umožňoval úřadům zakázat nebo zasáhnout proti sdružením a organizacím.

Občanská společnost se jen těžko vypořádávala se ztrátou práv, která si vydobyla za 

reformního procesu Pražského jara. Po celé sledované období byl ve společnosti jako celku 

ukryt veliký potenciál pro vrácení kurzu před srpen 1968. Faktem ale zůstává, že politici 

reformní politici vládli v prostředí okupované zemi a v přítomnosti sovětské armády, která 

byla odhodlána zasáhnout. To jim značně svazovalo ruce při použití zmiňovaného potenciálu 

občanské společnosti. V průběhu času se měnilo vedení strany na pomocníky Moskvy a tento 

kurz vyvrcholil v dubnu 1969.

Občanská společnost s vývojem, který započal v srpnu 1968, zřejmě nemohla nic 

udělat. Při jakýchkoli jejích snahách byly zaktivovány složky bezpečnosti a armády, které 

situaci držely pevně v rukou. Pomoc ze zahraničí taktéž nebyla reálná v návaznosti na snahu o 

zlepšování vztahu západu a východu. Československo bylo bráno na západě jako země, která 

spadá pod vliv Sovětů, a proto západním státům bylo vměšování se do těchto záležitostí cizí.

Organizace a sdružení, které měly snahu vrátit směřování Československa do dob 

Pražského jara, tak zůstaly osamoceny a jen svými aktivitami nemohly vývoj změnit.
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Resumé

In my thesis I focused on the events of the period from entry into the Warsaw Pact 

armies into Czechoslovakia in August 1968 after the suppression of demonstrations in August 

1969. Civil society has played in this period an important role because it fought to preserve its 

rights, acquired their own initiative during the Prague Spring. After the invasion began to lose 

these rights and could not rely on help lines, because it was forced to execute orders from 

Moscow. In Czechoslovakia, the Soviet army was present, and therefore did not conduct state 

wide leeway. 

Still managed to organizations and associations to speak strongly to current events. 

They were such actions against the signing of a temporary stay of Soviet troops, the struggle 

to maintain the position of Josef Smrkovsky in winter 1969, Palach victim, the March events 

and the first anniversary of the occupation. In all these events, in which organizations and 

associations of civil society commitment, civil society has remained orphaned. State 

leadership had no opportunity to promote civil society, because it would again worsen 

relations between Prague and Moscow, and again opened the question of military 

intervention. 

The party leadership has gradually changed. Reformist wing and the fading power is 

gradually getting conservatives and helpers Soviets. Conservative wing finally won in April 

1969, when Alexander Dubcek was deposed and his place took Gustav Husak. He began with 

a sharp normalization of Czechoslovak society. 

Exchanged prior to storm celebrations Czechoslovak victory over the USSR at ice 

hockey world championship in Sweden. Here was fully exploited the potential of civil society. 

Thousands of people took to the streets to celebrate the historic achievement, but celebrations 

have changed in the demonstration, which of course, Moscow has reacted angrily. 

Last, even if desperate, attempt to Czechoslovak citizens were protests and 

demonstrations on the first anniversary of the August occupation. These demonstrations were 

suppressed by the military and law-enforcement authorities. For more control, and the 

possibility of state intervention to the civil society organizations has been created called 

Truncheon Act, which increased the powers of the State in relation to civil society.
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