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1. Metodologická východiska práce 

 

       Při psaní bakalářské práce bylo nejprve zvoleno téma a stanoven cíl práce. Jedná se o nové 

řešení historiograficky zpracovaných problémů a úseků s vyuţitím pozitivistické metody v 

kombinaci se syntetickými a analytickými prvky. Následně proběhlo zjištění, zda a jak bylo téma jiţ 

zpracováno v dosavadním vědeckém bádání, a získání základních informací o daném problému ze 

syntéz a encyklopedií. Poté došlo ke shromáţdění a studiu historické literatury a okruhu pramenů, 

které se vztahují k tématu. Následovalo vyhodnocení jejich dokumentární hodnoty, pravosti a 

historické věrohodnosti. Dalším bodem byla rekonstrukce historických procesů na základě studia 

literatury a pramenů, jejich analýza a syntéza, určení zásadních jevů, skutečností, vztahů, jejich 

souvislostí a zákonitostí. Poslední fází bylo adekvátní jazykové vyjádření poznatků, od vypracování 

konceptu a několika pracovních variant textu, aţ po definitivní čistopis a konečnou úpravu.
1 

 

Poznámky: 

1. HROCH, Miroslav et al. Úvod do studia dějepisu.1985. 91 s. ISBN 14-383-85 

 

 

 

2. Zhodnocení dosavadní literatury 

 

       Shromáţděné prameny byly rozděleny do dvou kategorií podle jejich věrohodnosti. Jako 

věrohodné jsem vyhodnotil monografie vydané po roce 1989, například Karel Durman - Útěk od 

praporů, Kreml a krize impéria, nebo Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman - 

Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Dále jsou to interní publikace Ústavu 

pro soudobé dějiny AV ČR. Do kategorie věrohodných pramenů náleţí i internetové zdroje a 

autentické dokumenty přístupné například na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních 

reţimů. 

 

       Prameny, které nepovaţuji za zcela spolehlivé, jsou literatura vydaná před rokem 1989, 

případně memoáry osobností, které se na sledovaném období nějakým způsobem aktivně podílely, 

proto z nich bylo čerpáno pouze částečně pro účely datací a citací, nebo vůbec. Příkladem je 

šestidílná Malá československá encyklopedie, nebo Vasil Bil`ak - Paměti Vasila Biĺaka II. díl - 

unikátní svědectví za zákulisí KSČ. 
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3. Motivace a cíle práce 

 

       Cílem práce je pokusit se na základě publikovaných pramenů a literatury zachytit stěţejní 

československo – sovětské politické interakce v roce 1968 a jejich vliv na další vývoj vzájemných 

vztahů v následujících letech, které události z roku 1968 zásadním způsobem ovlivnily a jejichţ 

hlavními projevy byl proces normalizace a pobyt sovětských vojsk na půdě Československa.  

 

       Text začíná stručnou kapitolu o principech fungování východního bloku, RVHP a Varšavské 

smlouvy, dále letmo nastiňuje vývoj Československa a Sovětského svazu v letech 1968 aţ 1989 a 

přibliţuje jejich hlavní politické představitele. Jádro práce pak tvoří zachycení vývoje 

československo – sovětských vztahů během Praţského jara, přes invazi vojsk Varšavské smlouvy 

do Československa, Moskevský protokol, smlouvu o dočasném pobytu vojsk a normalizaci, aţ po 

samotný pobyt sovětských vojsk v Československu.  

 

       Motivací pro výběr tématu byl můj dlouhodobý zájem o československé poválečné dějiny, 

zejména pak o éru komunismu v Československu. 

 

 

 

4. Principy fungování východního bloku  

 

        Východní blok bylo pásmo zemí, které kolem své západní hranice po skončení druhé světové 

války vytvořil Sovětský svaz. Ty pak po roce 1948 pod jeho dohledem procházely postupnou 

vnitřní proměnou, která je měla přiblíţit sovětskému vzoru. Sovětský svaz povaţoval svůj 

velmocenský blok za přirozený podíl na vítězství v druhé světové válce a západní velmoci tuto 

sovětskou sféru vlivu respektovaly. Sovětský svaz, který politiku zemí východního bloku 

ovlivňoval formou různých závazných doporučení či rad se snaţil země východního bloku ještě 

více připoutat v rámci tzv. institucí východního bloku. Východní blok postihlo několik krizí, ať uţ 

se jednalo o Maďarskou revoluci v roce 1956, tzv. Praţské jaro v Československu v roce 1968 nebo 
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hnutí Solidarity v Polsku v letech 1980 aţ 1981, které bylo potlačeno pomocí výjimečného stavu. V 

posledně zmíněném případě se ovšem předseda vlády a ministr národní obrany maršál Wojciech 

Jaruzełski obešel bez internacionální pomoci “spřátelených” států. Do vnitřního vývoje svých 

satelitů Sovětský svaz dále agresivně zasahoval prostřednictvím svých poradců, kteří na spojenecké 

strany a vlády vyvíjely tlak k prosazení sovětských zájmů v jednotlivých státech.  

 

4.1. Kominforma 

 

         Ve dnech 22. - 27. září 1947 byla v polské Sklářské Porubě (Skłarska Poreba) ustavena 

organizace navazující na Komunistickou internacionálu pod oficiálním názvem Informační byro 

komunistických a dělnických stran, známá byla téţ pod názvy Kominforma nebo Informbyro, která 

byla odpovědí Sovětského svazu na Mashallův plán 
1
 a na vyloučení komunistických stran z vlád ve 

Francii a Itálii. Tato organizace sdruţovala komunistické a dělnické strany Sovětského svazu, 

Československa, Polska, Rumunska, Jugoslávie, Maďarska, Bulharska, Itálie a Francie, které  v ní 

byly v zastoupeny vţdy po dvou delegátech. V jejím čele stál Stalinův ideolog Andrej Ţdanov, který 

ve svém projevu formuloval závaznou tezi o rozdělení světa na dva nepřátelské tábory, tedy 

“agresivní” kapitalistický a “demokratický” socialistický, která dále určovala ideologii a 

propagandu Sovětského svazu a zemí jeho bloku minimálně do poloviny 80. let.
2
 Tato organizace 

zpočátku sídlící v Bělehradě, byla původně koordinační institucí, ve skutečnosti však byla zcela v 

područí Sovětského svazu, který ji vyuţíval jako nástroj pro kontrolu nejen zemí východní Evropy, 

ale celého mezinárodního dělnického hnutí. Činnost organizace, která mimo jiné v letech 1947 aţ 

1948 vyvíjela tlak na československé komunistické představitele, aby urychlili převzetí moci v  

Československu, ovlivnily spory mezi Josifem Stalinem a představitelem Jugoslávské svazové 

federativní socialistické republiky Josipem Brosem Titem, které vyústily v roztrţku a odchod 

Jugoslávie z Kominformy v roce 1948, jejímţ důsledkem bylo mimo jiné zesílení nároků na 

ideologickou jednotu východního bloku ze strany Sovětského svazu a přesun sídla Kominformy do 

Bukurešti. Vliv Kominformy postupně slábl s ohledem na změny v mezinárodní situaci a krizi 

uvnitř samotného východního bloku, časem se omezil pouze na vydávání časopisu “Za trvalý mír, 

za lidovou demokracii” a další propagandistické aktivity. V roce 1956 byla Kominforma z podnětu 

Sovětského svazu zrušena.
3
  

 

Poznámky: 

1. NÁLEVKA, Vladimír. Studená válka. 2003. 24 s. ISBN 80-7254-327-X 

2. VYKOUKAL, Jiří; LITERA Bohuslav; TEJCHMAN Miroslav. Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989. 2000. 65 s. ISBN 80-85983-82-6 

3. KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 2000. 29 s. ISBN 80-7239-061-9 
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4.2. RVHP 

 

       Rada vzájemné hospodářské pomoci (zkráceně RVHP) byla ustavena v lednu 1949 s trvalým 

sídlem v Moskvě. Jejími zakládajícími členy byly Sovětský svaz, Československo, Maďarsko, 

Polsko, Rumunsko a Bulharsko. V únoru téhoţ roku přistoupila Albánie, která však od roku 1961 v 

RVHP přestala aktivně působit. Následující rok přistoupila Německá demokratická republika, v 

roce 1962 Mongolsko, roku 1972 Kuba a jako poslední řádný člen do organizace v roce 1978 

vstoupil Vietnam. Z důvodu názorové roztrţky s vedením Sovětského svazu do organizace v době 

jejího vzniku nebyla přizvána Jugoslávie, v roce 1964 však podepsala dohodu o své účasti na práci 

orgánů RVHP v otázkách společného zájmu.
1
 Další dohody o spolupráci byly podepsány v roce 

1973 s Finskem, roku 1975 s Mexikem a Irákem a poslední byla podepsána roku 1983 s 

Nikaraguou. Zasedání orgánů RVHP se od roku 1956 jako pozorovatelé účastnili zástupci KLDR, 

od roku 1975 téţ Angoly a Laosu a od roku 1978 i zástupci Etiopie. Cílem organizace bylo zvýšení 

ekonomického výkonu členských států na základě vzájemné spolupráce, předávání zkušeností ve 

vyuţití systému centrálně plánované ekonomiky a v konečném důsledku získání ekonomické 

soběstačnosti východního bloku. Ve skutečnosti byla RVHP nástrojem Sovětského svazu pro 

zvýšení vlivu na hospodářství zemí východního bloku. Hlavní formou koordinace v RVHP po jejím 

ustavení bylo omezení obchodování s kapitalistickými státy na základě tzv. sofijského usnesení z 

roku 1949 a povinnost bezplatného předávání licencí a výrobních technologií mezi členskými státy.
2
 

Prvotními cíli RVHP byla industrializace hospodářství a budování armády. Tento kurz se po výměně 

vedení Sovětského svazu v roce 1953 a následné politice mírového soutěţení socialismu s 

kapitalismem změnil ve prospěch zdokonalování vzájemné hospodářské spolupráce. V 60. letech jiţ 

byla zřetelná neefektivita v kooperaci výroby v rámci RVHP, kterou se nedařilo minimalizovat 

mezinárodní koordinací pětiletých plánů. Systém plánovaného hospodářství bez jakýchkoliv prvků 

trţního mechanismu evidentně selhával a společenství RVHP v 70. letech upadalo do bezradnosti, 

kdyţ se mu ani po dvaceti letech od zaloţení nepovedlo změnit hospodářské a sociální rozdíly 

členských zemí. V 80. letech se význam RVHP díky pomalému vnitřnímu rozpadu východního 

bloku postupně minimalizoval, protokol o rozpuštění RVHP byl podepsán na jejím 46. zasedání, 

které se konalo 28. června 1991 v Budapešti. 

 

       Československo mělo v rámci RVHP zvláštní pozici, jeho ekonomika byla rozvinutější a 

ţivotní úroveň vyšší, neţ ve většině ostatních států východního bloku, jejichţ hospodářství mělo 

často agrární charakter. V rámci RVHP zastávalo menšinovou střízlivější pozici a postupně omezilo 

svou aktivitu v rámci společenství na občasné vystupování vůči nerealistickým poţadavkům 



9 

 

Sovětského svazu a méně vyspělých členských států RVHP.
3
 Československá ekonomika na popud 

Sovětského svazu počátkem 50. let změnila orientaci na těţký průmysl, z Československa se tímto 

měla stát strojírenská velmoc východního bloku, výše zmíněné politické změny kolem poloviny 50. 

let však znamenaly pokles zájmů o výrobky československého těţkého strojírenství a jeho 

ekonomice tak vznikly váţné problémy.
4 

Přestoţe předválečné vztahy Československa s pozdějšími 

členy RVHP byly v celkovém souhrnu zahraničního obchodu téměř zanedbatelné, brzy po zaloţení 

RVHP se staly zcela dominantními. Prostor pro uskutečňování efektivních hospodářských vztahů 

mezi Československem a ”Evropskými společenstvími” (EHS, ESUO a Euratom) byl tedy velmi 

omezený, kdyţ ani v době jejich relativního rozmachu nepřesáhly 15%. Podíl Československa na 

zahraničním obchodu zemí evropských společenství v době zesílených vztahů na přelomu 60. a 70. 

let nepřesáhl 0,5% a v době těsně před revoluční vlnou na konci 80. let činil jiţ zcela nicotných 

0,25%. Pro Československo, které se po roce 1968 soustředilo na uţší ekonomickou spolupráci se 

Sovětským svazem, nebylo členství v RVHP přínosem, pro většinu méně vyspělých členských států 

ale ano.
5 

 

Poznámky: 

1. Hlavní redakce československé encyklopedie. Malá československá encyklopedie, Pom-S. 1987. 230 s. ISBN  

2. KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 2000. 42 s. ISBN 80-7239-061-9 

3. KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 2000. 43 s. ISBN 80-7239-061-9 

4. Československo se stalo zakládajícím členem RVHP. Nezapomente.cz [online]. 2009, [cit. 2010-06-18]. Dostupný z 

WWW: <http://www.nezapomente.cz/zobraz/ceskoslovensko_clenem_rvhp> 

 

4.3. Varšavská smlouva 

 

        Ustavení vojenského uskupení Varšavské smlouvy bylo smluvně potvrzeno ve Varšavě 14. 

května 1955 zástupci Bulharska, Německé demokratické republiky, Polska, Rumunska, Maďarska, 

Československa, Sovětského svazu a Albánie. Ta však od roku 1962 své aktivity v rámci uskupení 

omezila a 13. září 1968 z něj vystoupila na prostest proti invazi do Československa. Smlouva byla 

uzavřena na 20 let s automatickým prodlouţením o dalších 10 let, pokud ji členský stát rok před 

uplynutím nevypoví. Varšavská smlouva bylo formální reakcí na přijetí Spolkové republiky 

Německo do NATO. Oficiálně měla zaštiťovat vzájemnou vojenskou pomoc v případě napadení 

členského státu, původní iluze některých signatářů smlouvy o získání alespoň minimálního prostoru 

pro uplatnění národních zájmů však byly rychle rozptýleny.
1
 Skutečným důvodem jejího vzniku 

bylo vytvoření instituce, na jejímţ základě by došlo k podřízení všech členských států jednotnému 

sovětskému vojenskému vedení. Sídlem velení Varšavské smlouvy byla Moskva, hlavními veliteli 

vojsk Varšavské smlouvy byli v letech 1955 aţ 1960 Ivan Stěpanovič Koněv, 1960 aţ 1967 Andrej 
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Antonovič Grečko, 1967 aţ 1976 Ivan Ignatěvič Jakubovskij, 1977 aţ 1986 Viktor Georgievič 

Kulikov a 1986 aţ 1991 Nikolaj Vasiljevič Ogarkov, všichni byli sovětské státní příslušnosti. Jiţ 

v prvním desetiletí existence Varšavské smlouvy se mezi některými vedoucími činiteli armád 

členských států začaly objevovat známky nespokojenosti, zejména díky sovětskému autoritativnímu 

prosazování výdajů na armádu bez ohledu na ekonomické moţnosti země.
2
 V roce 1965 byly 

zahájeny rozhovory týkající se moţné reorganizace ve vnitřní struktuře instituce, sovětské návrhy 

však naráţely na odmítavý postoj Albánie a poţadavky Rumunska, které praktikovalo do jisté míry 

autonomní politiku s vědomím, ţe je v zájmu Sovětského svazu jej ve společenství udrţet. Invaze 

do Československa v roce 1968, coţ byl první a poslední vojenský konflikt, který armády Varšavské 

smlouvy podnikly, se však Rumunsko nezúčastnilo. Tato událost byla dalším porušením principu 

nevměšování se do vnitřních záleţitostí členských zemí, jenţ byl přímo zakotven v preambuli 

smlouvy, prvním byla invaze do Maďarska v roce 1956, které se účastnilo pouze vojsko Sovětského 

svazu. Bylo však zřejmé, ze je Varšavská smlouva jediným skutečně fungujícím mechanismem 

kolektivní spolupráce.
3
 Na začátku 80. let se připravovala invaze do Polska, která se nakonec 

neuskutečnila. Sovětský svaz se i během Perestrojky snaţil Varšavskou smlouvu zachovat, 

poukazoval na paralelní existenci NATO a v květnu 1985 byla smlouva prodlouţena o dalších 20. 

let. Po rozpadu východního bloku však bylo rozhodnuto o rozpuštění vojenských struktur Varšavské 

smlouvy a protokol o jejím zrušení byl podepsán 1.července 1991 v Praze.
4 

 

Varšavská smlouva byla v Československu zpočátku vnímána jako posílení vlastní bezpečnosti a 

jako základ boje za mír. Československo bylo loajálním partnerem Sovětského svazu a jeho 

stanoviska v politických orgánech Varšavské smlouvy téměř bezvýhradně podporovalo.
5
 Velení 

československé armády se nicméně v roce 1965 přidalo ke kritice nepřizpůsobení tempa investic do 

armády ekonomickému růstu, naprostý šok a deziluzi u naprosté většiny obyvatelstva pak způsobila 

invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968. Všechny 

armády účastnící se invaze Československo opustily do 4. listopadu 1968, zůstala však část armády 

Sovětského svazu. “Dočasný” pobyt sovětských vojsk za účelem zajištění bezpečnosti zemí 

socialistického společenství před sílícími revanšistickými snahami “západoněmeckých 

militaristických sil” byl smluvně potvrzen 16.října 1968. Dle smlouvy bylo na území 

Československa umístěno operační uskupení čítající 75 000 osob. Sniţování stavů jednotek a 

techniky bylo zahájeno jiţ na počátku roku 1989, poslední transport členů armády zpět do tehdy jiţ 

skomírajícího Sovětského svazu byl uskutečněn 21.června 1991.
6 

 

Poznámky: 

1. NÁLEVKA, Vladimír. Studená válka. 2003. 90 s. ISBN 80-7254-327-X    
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2. KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 2000. 32 s. ISBN 80-7239-061-9 

3. WANNER, Jan. Breţněv a východní Evropa 1968-1982. 1995. 38 s. ISBN 80-7184-041-6 

4. HARENBERG, Bodo et al. Kronika lidstva. 1992. 1112 s. ISBN 80-7153-039-5 

5. KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 2000. 35 s. ISBN 80-7239-061-9 

6. MINAŘÍK, Pavel. Střední skupina sovětských vojsk v Československu. Vojenstvi.cz [online]. 3.1.2003, [cit. 2010-06-

18]. Dostupný z WWW: <http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovet.vojska/3.htm>  

 

 

 

5. Stručný vývoj Československa ve sledovaném období 

 

       Událostem roku 1968 v Československu předcházelo postupné uvolňování poměrů. Vedení 

KSČ v čele s Antonínem Novotným se sice snaţilo pokračovat v dogmatické, cenzurní a represivní 

politice, tento styl politiky však stále častěji naráţel na odpor inteligence i části veřejnosti. Na IV. 

sjezdu spisovatelů v červnu 1967 došlo ke kritice postoje reţimu ke kultuře, po které následovalo 

vyloučení několika předních spisovatelů z KSČ. Ve vedení KSČ získávalo stále větší vliv 

proreformní křídlo strany, státní a stranická komise pro hospodářské reformy pak pod vedením Oty 

Šika prováděla kontrolované experimenty kombinující trh s centrálně plánovanou ekonomikou. 

Obyvatelstvo se přestávalo obávat veřejných vystoupení nebo projevů nespokojenosti s poměry v 

zemi.
1
 31. října 1967 došlo ke spontánním protestům studentů ze strahovských vysokoškolských 

kolejí, které byly tvrdě potlačeny. Brutální policejní zákrok pobouřil širokou veřejnost a volání po 

politických změnách rázem nabylo na intenzitě. V prosinci 1967 a v lednu 1968 probíhala zasedání 

ÚV KSČ, prosincové zasedání pléna Novotný ještě s problémy ustál, plénum z 3. aţ 5. ledna 1968 

však jiţ rozhodlo o Novotného “uvolnění” z funkce 1. tajemníka ÚV KSČ, na tento post byl zvolen 

Alexander Dubček. Tímto byl nastartován proces, který vešel do dějin pod názvem "Praţské jaro", a 

který skončil srpnovou invazí do země. Zahájila jej postupná výměna funkcionářů a obnovení 

svobody slova.
2
 Po březnové změně na postu prezidenta republiky, kde Novotného nahradil Ludvík 

Svoboda, byl v dubnu na zasedání KSČ schválen tzv. Akční program KSČ, který představoval 

koncepci pokusu o reformu socialistického zřízení po ekonomické, politické i společenské stránce. 

K jeho realizaci však nebyl čas a prostor vzhledem k srpnové invazi vojsk Varšavské 

smlouvy,jejímţ následkem bylo omezení suverenity Československa v rámci tzv. Breţněvovy 

doktríny a pobyt sovětských vojsk, stvrzený smlouvou o jejich pobytu. Nespokojenost obyvatelstva 

se projevovala emigrací nebo sérií sebevraţd upálením. První z obětí byl Jan Palach, jehoţ pohřeb 

konaný 25. ledna 1969 se proměnil v protest obyvatelstva proti okupaci, další nepokoje se udály při 
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březnovém MS v hokeji, jejich vyústěním bylo odvolání Dubčeka z funkce a jeho nahrazení 

Gustávem Husákem. Poslední velké nepokoje se udály v den výročí invaze 21. července 1969. Byly 

násilně potlačeny a v reakci na ně byl přijat zákon umoţňující rychlé potrestání protestujících 

 

       Reformní vedení KSČ bylo z vůle Moskvy nahrazeno novým, pragmaticko konzervativním 

vedením s Gustávem Husákem v čele, které zahájilo nenásilné čistky ve straně i společnosti, 

zastavilo demokratizaci společnosti a zavedlo cenzuru. 11. prosince 1970 schválilo plenární 

zasedání ÚV KSČ  dokument “Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu 

KSČ”, který měl představovat kolektivní poznání strany a stal se závaznou normou pro interpretace 

událostí roku 1968.
3
 Československo zaţívalo období tzv. normalizace. Vedení strany si 

uvědomovalo, ţe klidu ve společnosti je moţné dosáhnout pouze zvýšením ţivotní úrovně a 

udrţením sociálních jistot, které závisely na ekonomickém výkonu státu. Došlo k vybudování 

dálniční sítě, praţského metra (první úsek byl zprovozněn 9. května 1974), přehrad, panelových 

sídlišť a byla realizována další industrializace Slovenska. Návrat k systému centrálně plánovaného 

hospodářství podnítil uţší propojení československé ekonomiky s RVHP a Sovětským svazem, ale 

zároveň zabránil jakýmkoliv inovacím.  29. května 1975 byl z funkce “uvolněn” prezident Svoboda, 

kterého ve nahradil Gustáv Husák. K 1. lednu 1977 došlo k zformování nejvýznamnější disidentské 

skupiny pod názvem Charta 77, reţim reagoval podpisovou kampaní některých významných 

osobností umění, kultury a veřejného ţivota pod názvem Anticharta, která prohlášení Charty 77 

odsuzovala. Do 80. let Československo sice vstupuje jako politicky a ideologicky konsolidovaný 

reţim, nicméně se začíná naplno projevovat neefektivita centrálně plánované ekonomiky a 

hospodářství orientovaného na těţký průmysl. Československé výrobky kvůli technologické 

zaostalosti nejsou schopné konkurence. Zvyšuje se korupce a podíl šedé ekonomiky. Část vedení 

strany si problémy uvědomovala a dostávala se do sporu s konzervativním křídlem strany. Pád 

reţimu byl determinován situací v celém východním bloku, k uvolňování poměrů po vzoru 

Sovětského svazu sice nedošlo, neudrţitelnost situace však byla zřetelná. V lednu 1989 bylo 20. 

výročí Palachovy smrti provázeno hned celou sérií demonstrací (tzv. Palachův týden).  V červnu 

byla Chartou 77 zveřejněna petice “Několik vět”, vyzývající reţim k diskuzi. 17. listopadu 1989 

došlo v Praze ke střetu studentů s Veřejnou bezpečností, 27. listopadu proběhla generální stávka a 

29. listopadu se komunisté vzdávají mocenského monopolu, kdyţ Federální shromáţdění ČSSR 

zrušilo článek 4. ústavy o vedoucí úloze KSČ ve státě a ve společnosti. 10. prosince 1989 je 

ustavena vláda národního porozumění, která měla Československo dovést ke svobodným volbám. K 

témuţ dni odstupuje prezident republiky Husák, který je 29. prosince 1989 nahrazen Václavem 

Havlem.  
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Poznámky: 

1. VYKOUKAL, Jiří; LITERA Bohuslav; TEJCHMAN Miroslav. Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 
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2. VLČEK, Tomáš. Rok 1968 počátek Obrodného procesu v Československu. Totalita.cz [online]. [cit. 2010-06-18]. 

Dostupný z WWW: <http://www.totalita.cz/1968/1968_03.php> 

3. Poučení z krizového vývoje. Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 2008, [cit. 2010-06-18]. Dostupný z 

WWW: <http://www.ustrcr.cz/cs/pouceni-z-krizoveho-vyvoje> 

 

 

 

6. Stručný vývoj Sovětského svazu ve sledovaném období 

 

       Sovětský svaz se po době stalinistického teroru, represí a chruščovovském období tání dostal 

do fáze mocenské konsolidace, stability a posilování mocenského a ideologického monopolu KSSS. 

Primárním úkolem bylo zvýšení výkonnosti sovětského systému a eliminování rizik spojených s 

reformním úsilím.
1
 Toto období vešlo ve známost pod označením neostalinismus, od stalinismu se 

odlišovalo zejména odlivem zjevného násilí z politického ţivota, místo toho bylo uplatňováno 

selektivním způsobem a v menší míře. K uklidňujícímu trendu přispívala i Breţněvova koncepce 

stability kádrů, která však hrozila moţnou stagnací a korupcí. Mnozí stranící navíc, aţ na 

nepočetné výjimky, postrádali kvalifikaci, zkušenosti a věcnou kompetenci pro správu věcí 

obecných.
2
 Ţivotní podmínky obyvatelstva se pomalu zlepšovaly, docházelo k investicím do 

nárůstu obytných kapacit, zdravotnictví a školství.
3
 Růst ţivotní úrovně kladl větší nároky na 

systém, Sovětský svaz v technologickém rozvoji výrazně zaostával za západním světem a nákupem 

nových technologií zvyšoval zahraniční dluh. Největší podíl na domácí výrobě měl těţký průmysl a 

zejména velmi nákladná zbrojní produkce. Situaci se na čas podařilo stabilizovat při ropné krizi v 

roce 1973, ze které Sovětský svaz jako významný exportér ropy profitoval, od roku 1975 však 

nastal výrazný ekonomický pokles. Leonid Breţněv mezitím na XXIV. sjezdu KSSS v roce 1971 

upevnil své postavení a obklopil se svými spojenci, na relativně velmi špatné hospodářské výsledky 

země v druhé polovině 70. let však nijak nereagoval, o jistých reformách se sice mluvilo, ale vţdy 

zůstalo pouze u slov. Nadále převládal klid, nehybnost a z nich vyplývající stagnace, korupce, 

protekcionismus nebo klientelismus. 9. října 1977 byla přijata nová ústava, která zdůrazňovala 

vedoucí roli KSSS a definovala Sovětský svaz jako socialistický všelidový stát.
4
 Velkým 

propagandistickým úspěchem reţimu bylo uspořádání Olympijských her v roce 1980 v Moskvě, 

kterých se nicméně nezúčastnily výpravy zemí západu.  

 



14 

 

       V listopadu 1982 Breţněv zemřel, nahrazuje jej Jurij Andropov, který se pokoušel o jisté 

reformy zejména v rámci byrokratického systému, ale v únoru 1984 umírá. Po krátkém působení 

Breţněvova spolupracovníka Konstantina Černěnka v letech 1984 aţ 1985, která byla vyvrcholením 

vlády gerontokracie, se do čela KSSS dostává zástupce mladší generace Michail Gorbačov v 

momentě, kdy byla ekonomická situace v zemi díky neefektivitě systému centrálně plánované 

ekonomiky téměř neudrţitelná a navíc ji oslabila katastrofální vojenská anabáze v Afgánistánu a 

vyčerpávající investice do zbrojení v rámci programu Hvězdných válek. Reţim navíc inkasoval 

těţkou ránu v podobě havárie bloku jaderné elektrárny Černobyl v noci z 25. na 26. dubna 1986. 

Gorbačov, který postrádal jasnou reformní vizi a neměl podporu celé nomenklatury, se snaţil 

reagovat plánem na uvolnění poměrů v Sovětském svazu a ekonomických reforem v rámci 

socialistického zřízení pod názvy glastnosť a perestrojka, které však v konečném důsledku 

způsobily oslabení vedoucí pozice strany ve svazových republikách, kde zesilovaly nacionalistické 

tendence. Zároveň tím byla nechtěně zahájena společenská debata o budoucnosti komunistického 

reţimu nejen mezi početnými disidenty, ale i mezi obyvatelstvem. Zemí se začala šířit 

nespokojenost. V roce 1989 jiţ bylo zcela zřetelné, ţe komunismus v celosvětové soutěţi nevyhrál a 

Sovětský svaz se pravděpodobně rozpadne. 

 

Poznámky: 
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2. REIMAN, Michal. O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí. 2000. 34 s. ISBN 80-246-0028-5 

3. SAKWA, Richard. The rise and fall of the Soviet Union 1917-1991. 1999. 339 s. ISBN 0-203-98075-1  

4. MILLER David. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. 2003. 484 s. ISBN 80-85947-56-0 

 

 

 

7. Nejvyšší představitelé Československa a Sovětského svazu v letech 

1968 - 1989 

 

       Nejvyššími představiteli Československa jsou zde myšleni první a od roku 1971 generální 

tajemníci ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidenti republiky. Poslední 

generální tajemník ÚV KSČ Karel Urbánek ve funkci působil pouze od 25. listopadu do 20. 

prosince 1989, Václav Havel nastoupil do prezidentského úřadu aţ 29. prosince 1989. Ze strany 

Sovětského svazu jde o generální tajemníky ústředního výboru Komunistické strany Sovětského 
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svazu. Pro téma práce důleţité ministry (národní) obrany obou zemí ve sledovaném období uvádím 

pouze ve zkratce : Bohumír Lomský v letech 1963 - 1968, Martin Dzúr 1968 - 1985, Milán 

Václavík 1985 - 1989 a Miroslav Vacek 1989 -1990 na straně Československa. Za sovětskou stranu 

to byli Andrej Antonovič Grečko v letech 1967 - 1976, Dmitrij Fjodorovič Ustinov 1976 - 1984, 

Sergej Leonidovič Sokolov 1984 - 1987 a Dmitrij Timofejevič Jazov v letech 1987 - 1991.
1 

 

Poznámky: 

1.PECKA, Jindřich et al. Sovětská armáda v Československu 1968 – 1991. 1996. ISBN 80-85270-54-4 

 

7.1 Antonín Novotný  

(* 10. prosince 1904 Letňany u Prahy, dnes Praha,  + 28. ledna 1975  Praha) 

 

       Původním povoláním byl strojní zámečník. V roce 1921 vstoupil do KSČ a v meziválečném 

období ve zastával řadu stranických funkcí regionálního významu. V roce 1941 byl kvůli své 

ilegální činnosti ve straně zatčen a aţ do roku 1945 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen. 

Krátce po osvobození začala jeho strmá cesta vzhůru stranickou hierarchií, v roce 1946 byl zvolen 

do ÚV KSČ, roku 1951 se stal členem jeho předsednictva a v roce 1953 prvním tajemníkem. Po 

smrti Antonína Zápotockého v roce 1957 byl zvolen v pořadí šestým československým prezidentem 

a ve svých rukou tak spojil funkce nejvýše postaveného muţe ve straně i ve státě. Novotný byl 

představitelem konzervativního křídla strany, z důvodu ekonomických problémů, který byly 

přímým důsledkem komunistického hospodářského voluntarismu však byl nucen připustit pozvolný 

proces liberalizace. Prohlubující se spory s reformním křídlem KSČ a chladné vztahy s novým 

sovětským vedením ho nicméně společně s necitlivým postojem ke slovenské otázce počátkem roku 

1968 stály místo prvního tajemníka KSČ a 22. března téhoţ roku pod tlakem veřejnosti rezignoval i 

na prezidentský úřad. V květnu 1968 bylo Novotnému za jeho úlohu při procesech z padesátých let 

a oddalování rehabilitací pozastaveno členství v KSČ, které mu na začátku 70. bylo sice navráceno, 

ale Novotný se jiţ do politického ţivota nevrátil a doţil v ústraní. 
1 

 

Poznámky: 

1. Antonín Novotný. Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 2009, [cit. 2010-06-18]. Dostupný z WWW: 
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<http://www.ustrcr.cz/cs/antonin-novotny> 

 

7.2 Alexander Dubček  

(* 27. listopadu 1921 Uhrovec,  + 7. listopadu 1992  Praha) 

 

       Pocházel ze silně levicově orientované rodiny, vyučil se soustruţníkem a v roce 1939 vstoupil 

do KSS. V roce 1944 se zúčastnil Slovenského národního povstání. Po válce zastával nejrůznější 

funkce v KSS, roku 1955 se dostal do ÚV KSS a v roce 1962 byl zvolen do jeho předsednictva. 

Hned následujícího roku se stal prvním tajemníkem ÚV KSS. V roce 1967 se při sporu reformního 

a konzervativního křídla KSČ dostal do té doby málo známý Dubček, podporovaný slovenskou 

komunistickou stranou, do popředí. Konflikt reformistů s Antonínem Novotným vyústil v lednu 

1968 v Novotného odvolání z funkce prvního tajemníka KSČ, ve které jej nahradil právě Dubček. 

Ten se v následujícím období Praţského jara stal symbolem uvolnění, demokratizačního a 

reformního procesu, ačkoliv sám k radikálním reformátorům ve vedení KSČ nepatřil.
1
 Během 

invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa byli Dubček a další političtí představitelé 

internováni v Moskvě, kde byli nuceni podepsat tzv. Moskevský protokol, stvrzující okupaci země a 

zavazující vedení Československa k postupné normalizaci poměrů v zemi.
2 

Dubček zůstal ve funkci 

prvního tajemníka KSČ aţ do 17. dubna 1969, kdy bylo v souvislosti s tzv. hokejovou krizí zřetelné, 

ţe nedokáţe kontrolovat situaci v zemi a Sovětský svaz zvýšil tlak na jeho odvolání. Dočasně byl 

odklizen do reprezentativní, ale relativně málo vlivné funkce předsedy Federálního shromáţdění, 

kterou zastával do října 1969. V očích veřejnosti Dubčeka jako symbol Praţského jara poněkud 

poškodilo, ţe z titulu své ústavní funkce podepsal tzv. “pendrekový zákon”, který byl reakcí na 

nepokoje z 21. srpna 1969, a který umoţňoval nasazení vojenských a bezpečnostních sloţek na 

potlačování nepokojů a protestních akcí ze strany veřejnosti. Ani maximální povolnost nakonec 

Dubčeka nezachránila a na podzim 1969 musel odejít i z čela parlamentu. Poté krátce působil jako 

velvyslanec v Turecku, v roce 1970 však byl zbaven i této funkce a vyloučen z KSČ i 

společenského ţivota. Dubček nevyuţil nabízené moţnosti odejít do emigrace a vykonával běţné 

povolání. Pro občany Československa i pro zahraničí byl jedním ze symbolů odporu proti reţimu. 

Koncem 80. let se začal znovu politicky angaţovat a po pádu reţimu byl zvaţován jako kandidát na 

prezidenta, kterým se však stal Václav Havel. Dubček byl den před Havlovou volbou do funkce 
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hlavy státu zvolen předsedou Federálního shromáţdění. Tuto funkci pak zastával od prosince 1989 

aţ do června 1992. Poté byl jako představitel Strany demokratickej ľavice členem předsednictva 

Federálního shromáţdění. Při rychlé jízdě z Bratislavy do Prahy 1. září 1992 nezvládl jeho sluţební 

řidič nedaleko Humpolce na mokré vozovce řízení a populární politik při pádu vozidla do příkopu 

utrpěl váţná zranění, na jejichţ následky 7. listopadu 1992 zemřel.  

 

Poznámky: 

1. Alexander Dubček. Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 2009, [cit. 2010-06-18]. Dostupný z WWW: 
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2. SOVADINA, Jiří. Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (23. - 26. 8. 1968). Moderni-dejiny.cz [online]. 

28.7.2009, [cit. 2010-06-18]. Dostupný z WWW: <http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-protokol-o-jednani-delegace-

sssr-a-cssr-23-26-8-1968-88/> 

 

7.3 Ludvík Svoboda  

(* 25. listopadu 1895 Hroznatín, + 20. září 1979 Praha) 

 

       Jeho ţivot osudově ovlivnilo povolání do Rakousko – uherské armády v roce 1915. Ještě téhoţ 

roku zběhl do ruského zajetí a v roce 1916 vstoupil do Československých legií. Zúčastnil se bitev u 

Zborova a Bachmače proti rakouské a německé armádě a bojů o transsibiřskou magistrálu proti 

Rudé armádě. Postupně velel druţstvu, četě, rotě a praporu.
1
 Po návratu do vlasti v hodnosti 

kapitána roku 1920 krátce demobilizoval, nicméně záhy opět vstoupil do řad nově vznikající 

československé armády, kde vystřídal řadu pozic. Mimo jiné pedagogicky působil ve vojenské 

akademii v Hranicích na Moravě, kde vyučoval maďarštině. Během mobilizace v roce 1938 byl 

velitelem pěšího praporu, na jaře 1939 se podílel na budování odbojové organizace Obrana národa, 

v létě odešel do Polska, kde se postavil do čela tvořící se československé zahraniční jednotky 

(legionu), kterou po poráţce Polska přivedl do Sovětského svazu.
2
 Zde se nad ním a jeho muţi 

vznášela po dva roky hrozba smrti. NKVD dokonce pro Svobodu jiţ rozsudek absolutního trestu 

měla připraven, Kreml však na poslední chvíli rozhodl zachovat Svobodovi ţivot, protoţe jiţ před 

válkou spolupracoval se sovětskou vojenskou rozvědkou, a tak byl vyhodnocen jako “perspektivní 

pro další spolupráci”. Definitivní vysvobození z nelehké situace pak Svobodovi přinesl vpád 

německých vojsk do Sovětského svazu v červnu 1941, který mu umoţnil stanout po boku Rudé 
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armádě v boji proti nacistům. Od počátku roku 1942 organizoval 1. samostatný československý 

prapor, ten se v září 1944 transformoval do 1. československý armádní sbor o síle 16 000 muţů, se 

Svobodou jakoţto armádním generálem v čele. Z ruského pobytu si Svoboda odnesl hluboký 

respekt k sovětskému stranickému a státnímu vedení, strach ze sovětských bezpečnostních sloţek a 

aparátu NKVD i hlubokou pokoru před fanatickou bojovností Rudé armády, kterou povaţoval za 

nejsilnější vojenskou formaci světa. V dubnu 1945 byl jmenován ministrem národní obrany první 

“poválečné” vlády, v této funkci působil ještě v několika dalších kabinetech a byl z ní odvolán aţ 

25. dubna 1950. V roce 1948 vstoupil do KSČ. V letech 1950 aţ 1951 byl místopředsedou vlády, do 

jeho kompetencí byla tehdy zařazena oblast sportu. Následně musel politiku úplně opustit, krátce 

byl z politických důvodů vězněn. Poté musel pracovat v JZD Hroznatín, neţ si jeho absence ve 

veřejném ţivotě povšimli jeho někdejší váleční spolubojovníci z řad sovětské generality. Byl mu 

umoţněn návrat do politického ţivota, v roce 1954 byl zvolen poslancem Národního shromáţdění, 

kde setrval aţ do roku 1968, v letech 1954 aţ 1964 byl členem jeho předsednictva. 30.března 1968 

byl jako nejvhodnější kandidát pro svou reputaci a věhlas, kterému se těšil u ruského vedení 
3
 

zvolen v pořadí sedmým Československým prezidentem. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy sice 

odmítl jmenovat tzv. dělnicko-rolnickou vládu prosovětských kolaborantů, zasadil se však o 

podepsání tzv. Moskevského protokolu, který invazi legitimizoval. Svoboda, který byl patrně z dob 

působení v Sovětském svazu příznivcem myšlenky slovanské vzájemnosti a zároveň se vzhledem 

ke zkušenostem z válečných let obával jakéhokoli odporu vůči Sovětskému svazu,  měl od počátku 

období normalizace malý prostor na ovlivňování politického dění. Od jara 1974 jiţ ze zdravotních 

důvodů prezidentský úřad fakticky nevykonával, z funkce byl “uvolněn” na základě účelové změny 

ústavy 29. května 1975.   

 

Poznámky: 

1. Ţivotopis v datech. Ludviksvoboda.cz [online]. 8.6.2006, [cit. 2010-06-18]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ludviksvoboda.cz/index.php?page=zivotopis.htm> 

2. Mala Ceskoslovenska encyklopedie, 5 dil, str. 973 

3. RENNER, Hans. A history of Czechoslovakia since 1945. 1989. 54 s. ISBN 0-415-00363-6 
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7.4 Gustáv Husák  

(* 10.ledna 1913 Dúbravka, dnes Bratislava, + 18.listopadu 1991 Bratislava) 

 

       Narodil se do chudé rodiny politicky angaţovaného dělníka, při studiích na gymnáziu vstoupil 

do Komunistického svazu mládeţe a v roce 1933 do KSČ. Vystudoval právnickou fakultu 

University Komenského v Bratislavě a svým vzděláním a intelektuálními schopnostmi převyšoval 

ostatní komunistické funkcionáře. Jiţ ve 30. letech patřil mezi významné představitele slovenské 

kultury a publicistiky, spolu s Vladimírem Clementisem, Lacem Novomeským a Andrejem Okálim 

patřil mezi významné představitele kulturní revue DAV. Během války patřil k vůdcům Slovenského 

národního povstání a po válce zastával četné stranické funkce na Slovensku, mimo jiné stál v čele 

Sboru pověřenců. V únoru 1948 se výrazně zaslouţil o hladké provedení komunistického státní 

převratu na Slovensku a likvidaci posledních zbytků vlivu Demokratické strany, přesto nakonec 

upadl v nemilost. V roce 1951 byl Husák zatčen, obviněn z burţoazního nacionalismu a v roce 1954 

ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doţivotí. Před oprátkou jej zachránilo jisté uvolnění 

poměrů po Stalinově a Gottwaldově smrti, kdy se jiţ od absolutního trestu v politických kauzách 

pozvolna ustupovalo. Vězení ani brutální mučení jej nezlomilo, zůstal pevným a přesvědčeným 

komunistou a neztratil víru ve svou rehabilitaci. Po amnestii v roce 1960 se opět zapojil do politické 

činnosti a roku 1963 byl plně rehabilitován. V polovině 60. let byl jednou z hlavních osobností 

reformního proudu. Během Praţského jara vystupoval jako věrný stoupenec Alexandra Dubčeka. 

V dubnu 1968 se stal místopředsedou vlády a byl jedním z předních iniciátorů ústavního zákona 

o federativním uspořádání republiky.
1
 Pragmaticky smýšlející Husák se po invazi vojsk do 

Československa zúčastnil moskevských jednání, na nichţ spolupodepsal sovětský diktát. Svým 

postojem k prosazování sovětských poţadavků se rychle zařadil do skupiny tzv. realistů, tedy 

skupiny funkcionářů dříve podporujících reformy, kteří se přizpůsobili novým poměrům.
2
 17.dubna 

1969 na přání Moskvy vystřídal na pozici prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, na XIV. 

sjezdu KSČ z května 1971 byl zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ a v květnu 1975 byl se 

svolením Sovětského svazu zvolen v pořadí osmým československým prezidentem. Gustáv Husák  

se stal symbolem normalizace, ustupoval sovětskému tlaku a posvětil masové čistky v komunistické 

straně i ve společnosti. Chápal nutnost postupných reforem, ale k jejich uskutečnění neměl prostor. 

Koncem 80. se začal zhoršovat jeho zdravotní stav, v prosinci 1987 byl nucen opustit pozici 
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generálního tajemníka ÚV KSČ. 10. prosince 1989 v důsledku revolučních událostí rezignoval na 

post prezidenta republiky poté, co jmenoval vládu národního porozumění v čele s Mariánem 

Čalfou. 

 

Poznámky: 

1. (nk). Gustáv Husák. Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století [online]. [cit. 2010-06-18]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak.shtml> 

2. Gustáv Husák. Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 2009, [cit. 2010-06-18]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ustrcr.cz/cs/gustav-husak> 

 

7.5 Milouš Jakeš  

(* 12.srpna 1922 České Chalupy) 

 

       Původně dělník v Baťových závodech vstoupil do KSČ v roce 1945 a vykonával různé 

stranické funkce regionálního charakteru. Roku 1952 byl zvolen tajemníkem Ústředního výboru 

Československého svazu mládeţe, po návratu ze studií v Moskvě byl jedním z předních 

představitelů konzervativního křídla KSČ. V srpnu 1968 byl účastníkem moskevských jednání mezi 

vedením KSČ a KSSS. Po dubnu 1969 se podílel na tzv. normalizaci a na čistkách v KSČ.
1
 V roce 

1977 se dostává do ÚV KSČ, od roku 1981 je členem jeho předsednictva a v roce 1987 nahrazuje 

Gustáva Husáka ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ. Po listopadových událostech roku 1989 

byl Jakeš 24. listopadu donucen odejít z čela strany a 5. prosince téhoţ roku je na mimořádném 

sjezdu KSČ ze strany vyloučen. Jakeš byl v druhé polovině 80. let zastáncem reforem systému 

centrálně plánované ekonomiky, coţ bylo zřetelné z jeho zveřejněného projevu na Červeném 

hrádku z roku 1987. Jakeš však zůstal pouze u proklamací a ţádnou činnost v tomto směru 

nevyvíjel. Po roce 1989 politiku opustil a na veřejnosti se objevoval pouze v souvislosti s 

obviněními z jeho účasti na srpnových událostech roku 1968, nikdy však nebyl pravomocně 

odsouzen. Pravidelně se účastní veřejných akcí KSČM, zejména vţdy na 1. máje. 

 

Poznámky: 

1. MACH, Vladimír. Milouš (Miloš) JAKEŠ. Totalita.cz [online]. [cit. 2010-06-18]. Dostupný z WWW: 

<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_jakesm.php> 
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7.6 Leonid Iljič Brežněv  

(* 19. prosince 1906 Kamenskoje, dnes Dniprodzerţynsk,+ 10. listopadu 1982 Moskva)  

 

       Narodil se do rodiny ukrajinského dělníka, v roce 1931 vstoupil do KSSS a byl typickým 

představitelem středních stranických kádrů, kterým se v období čistek otevřela cesta k postupu 

vzhůru hierarchií strany. Koncem 30. let se dostal do okruhu lidí blízkých pozdějšímu prvnímu 

tajemníku KSSS Nikitu Chruščovovi, který byl v té době prvním tajemníkem komunistické strany 

Ukrajiny. 2. světové války se účastnil v řadách Rudé armády a dosáhl hodnosti generálmajora. Po 

válce se opět vrátil do stranického aparátu, v letech 1952 aţ 1954 byl prvním tajemníkem 

komunistické strany Moldávie. V roce 1952 se na XIX. sjezdu KSSS stal členem ÚV KSSS, ve 

funkci byl potvrzen i na následujícím sjezdu v roce 1956. To uţ byl v čele Sovětského svazu 

Chruščov, díky kterému se Breţněv dostal do vrcholných stranických pozic a v letech 1960 aţ 1964 

byl poprvé předsedou prezídia Nejvyššího sovětu SSSR. V říjnu roku 1964 nicméně stál v centru 

protichruščovovského spiknutí, které vyústilo v Chruščovův odchod z politického ţivota. K moci se 

na čas dostalo kolektivní vedení členů předsednictva ÚV KSSS, řízením kabinetu byl pověřen 

Alexej Kosygin, prvním a posléze generálním tajemníkem KSSS se stal Breţněv a předsedou 

prezídia Nejvyššího sovětu byl po krátkém Mikojanovově intermezzu Nikolaj Podgornyj.
1
 Breţněv 

znal detailně byrokratický systém, zákony jeho fungování a měl i dobrý politický instinkt. Vytvářel 

si vlastní kliku věrných spolupracovníků z těch, které jiţ dříve poznal při svém působení na 

Ukrajině, v Moldávii nebo Kazachstánu.
2
 Dobře zvládnutá personální politika prosazování blízkých 

spolupracovníků a garance stability kádrů zrušením kvót určujících pravidelnou obměnu 

stranických orgánů ho nakonec na XXIII. sjezdu KSSS vynesla na pozici generálního tajemníka 

KSSS. Breţněv tedy ztělesňoval touhy stranické nomenklatury po klidu a spokojeném ţivotě bez 

otřesů.
3
 Jeho první významnou zahraničně politickou aktivitou byla invaze vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa, ke které došlo po jistém váhání v srpnu 1968. Ta předznamenávala 

omezení suverenity satelitních států v rámci tzv. Breţněvovy doktríny. Zahraniční politika ve vztahu 

k západnímu světu se vyznačovala uvolňováním napětí, pro které se vţil termín “détente” a 

jaderným odzbrojováním. Breţněv nebyl ochotný podstoupit riziko velké konfrontace,
4
 Sovětský 

svaz se místo toho soustředil na posílení vlivu ve třetím světě, neúspěšným importem socialismu se 
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pak ukázala být válka v Afgánistánu, která začala v roce 1979 a kterou éra détente skončila. Domácí 

politické dění se pod Breţněvovou vládou vyznačovalo stagnací a bujením šedé ekonomiky. 

Breţněv nicméně problémy hroutícího se systému ignoroval a jakoukoliv reformní činnost odmítal.  

V letech 1977 aţ 1982 jako předseda Prezídia Nejvyššího sovětu SSSR spojil v jedněch rukou 

funkci nejvyššího stranického i státního představitele. Koncem 70. kdy se jeho zdravotní stav začal 

pováţlivě zhoršovat, začal být opět budován kult osobnosti a Breţněv kumuloval funkce a četná 

vyznamenání, prakticky absolutní moc si udrţel aţ do své smrti. Po ní jiţ Sovětský svaz nefungoval 

déle, neţ 9 let.  

 

Poznámky: 

1. BABORÁKOVÁ, Ilona. Leonid Iljič Breţněv. Panovnici.cz [online]. [cit. 2010-06-18]. Dostupný z WWW: 

<http://www.panovnici.cz/leonid-iljic-breznev> 

2. VYKOUKAL, Jiří; LITERA Bohuslav; TEJCHMAN Miroslav. Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989. 2000. 337, 339 s. ISBN 80-85983-82-6 

3. ŠVANKMAJER, Milan; VEBER Václav; SLÁDEK Zdeněk; MOULIS Vladislav. Dějiny Ruska. 1995. 741 s. ISBN 

80-7106-216-2 

4. DURMAN, Karel. Útěk od praporů, Kreml a krize impéria 1964-1991. 1998. 126 s. ISBN 80-7184-672-4 

 

7.7 Jurij Vladimirovič Andropov  

(* 15. června 1914 Stanica Nagutskaja, + 9. února 1984 Moskva) 

 

       Syn ţelezničního dělníka, v roce 1930 vstoupil do Komunistického svazu mládeţe a roku 1939 

do KSSS. Po válce vystudoval práva a v komunistické straně udělal rychlou kariéru.
1
 V letech 1954 

aţ 1957 byl velvyslancem v Maďarsku, kde se “osvědčil” při lidovém povstání v roce 1956. V roce 

1961 byl zvolen do ÚV KSSS a roku 1967 ho Breţněv postavil do čela KGB, která se pod jeho 

vedením profesionalizovala a efektivně zasahovala proti kriminalitě, korupci nebo disentu. Pro 

veřejnost málo známý Andropov ve funkci setrval aţ do roku 1982, kdy jej Breţněv předurčil za 

svého nástupce a po jeho smrti ve stejném roce se Andropov stal generálním tajemníkem ÚV KSSS. 

Andropov byl na rozdíl od svého předchůdce opatrným zastáncem reforem a byl si vědom 

hlubokých neduhů v sovětském systému.
2
 Vystupoval proti korupci nebo černému trhu, prosazoval 

větší rozhodovací pravomoc pro podniky a kolchozy. Provedl změny v kádrové politice, které se 
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měly dotknout zejména oblastních a krajských vedení strany. V boji proti stranickým mafiím v 

zakavkazských republikách nebo Malé Asii ale nebyl příliš úspěšný. Prosazoval však omlazení 

přestárlé a dlouhou dobu nehybné nomenklatury. V zahraniční politice přes počáteční sliby dohod o 

nevměšování převládaly mrazivé vztahy se Spojenými státy, Andropov v tomto směru vyznával 

konfrontační styl politiky. Inteligentní a pragmatický Andropov neměl prostor pro výraznější 

změny, jeho zdravotní stav se začal rychle zhoršovat a po necelých dvou letech v čele Sovětského 

svazu zemřel.  

 

Poznámky: 

1. VYKOUKAL, Jiří; LITERA Bohuslav; TEJCHMAN Miroslav. Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989. 2000. s. 522. ISBN 80-85983-82-6 

2. DURMAN, Karel. Útěk od praporů, Kreml a krize impéria 1964-1991. 1998. 250 s. ISBN 80-7184-672-4 

 

7.8 Konstantin Ustinovič Černěnko  

(* 24. srpna 1911 Bolšaja Teš, + 10. března 1985 Moskva) 

 

       Pocházel z chudé rolnické rodiny, od roku 1929 působil v oddělení propagandy a agitace v 

Krasnojarském kraji. Do KSSS vstoupil v roce 1931 během sluţby v armádě. Jeho kariéru osudově 

ovlivnilo setkání s pozdějším generálním tajemníkem KSSS Leonidem Breţněvem na počátku 50. 

let v Moldávii, kde působil jako vedoucí agitátor. Černěnko poté následoval Breţněvův postup 

stranickou hierarchií. Od roku 1965 zodpovídal za agendu předsednictva ÚV KSSS, v roce 1971 se 

stal členem ÚV KSSS a roku 1976 jeho tajemníkem. Byl zvaţován jako Breţněvův nástupce, 

nicméně generálním tajemníkem ÚV KSSS se stal aţ po smrti Andropova v roce 1984. Černěnko 

byl představitelem stranické gerontokracie a jeho krátká epizoda v čele Sovětského svazu 

demonstrovala hlubokou krizi systému. Politický styl Sovětského svazu se po jeho nástupu do čela 

nesl ve znamení návratu k breţněvismu 
1
 a negace andropovského kurzu.

2
 Černěnko byl jiţ v době 

nástupu na pozici generálního tajemníka KSSS váţně nemocen a nebyl schopen funkci plně 

vykonávat. Po jeho smrti bylo zřetelné, ţe situace v Sovětském svazu je těţko udrţitelná a musí 

dojít ke změnám.  

 

Poznámky: 
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1. VYKOUKAL, Jiří; LITERA Bohuslav; TEJCHMAN Miroslav. Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989. Praha, 2000. s. 524. ISBN 80-85983-82-6 

2. ŠVANKMAJER, Milan; VEBER Václav; SLÁDEK Zdeněk; MOULIS Vladislav. Dějiny Ruska. 1995. 769 s. ISBN 

80-7106-216-2 

 

7.9 Michail Sergejevič Gorbačov  

(* 2. března 1931 Privolnoje) 

 

       Narodil se do smíšeného ukrajinsko-ruského manţelství, vystudoval práva a v roce 1952 

vstoupil do KSSS. Jeho stranický postup byl rychlý, v roce 1966 se stal předsedou stavropolské 

městské organizace  komunistické strany a v roce 1970 celé oblasti.
1
 Klíčové pro něj bylo 

seznámení s Jurijem Andropovem, předsedou KGB a pozdějším generálním tajemníkem ÚV KSSS, 

díky kterému se Gorbačov dostal do stranických pozic v Moskvě a v roce 1980 i do politbyra ÚV 

KSSS. Gorbačov byl Andropovem označen za jeho nástupce, do čela ÚV KSSS se však dostal aţ 

11. března 1985 po smrti Černěnka, kterého Gorbačov zastupoval během jeho četných zdravotních 

indispozic. Gorbačov si uvědomoval nutnost jistých reforem systému, neměl však jasnou vizi a 

východiskem pro něj byl návrat k domnělým Leninovským ideálům. První fáze reforem nebyla 

efektivní, Gorbačov viděl chybu v konzervativním, zkorumpovaném a silně byrokratickém aparátu, 

kterou se reformní vedení strany rozhodlo řešit větší otevřeností systému a informovaností 

obyvatelstva. Glasnosť měla pro systém negativní efekt v oslabení moci strany a zesílení 

nacionalistických tendencí ve svazových republikách. Hlubší ekonomické reformy pod názvem 

perestrojka zůstaly u decentralizace a zvýšení samostatnosti podniků. Gorbačov se dostával do 

sporů s konzervativním i reformním křídlem strany, jeho politický styl na domácí scéně se 

vyznačoval dvojjakostí. Gorbačovovo pojetí zahraniční politiky se vyznačovalo ústupky a 

sniţováním mezinárodního napětí. Gorbačov stejně jako Chruščov věřil, ţe armáda musí být 

redukována, aby bylo moţné více investovat do ekonomiky.
2
 Postupně došlo k formulaci nové 

zahraničně politické koncepce Sovětského svazu, spojené s novým myšlením., které jiţ 

nerozdělovalo svět na dva protikladné tábory.
3
 V roce 1988 oznámil staţení vojsk z Afgánistánu a 

opuštění Breţněvovy doktríny, které v konečném důsledku znamenalo sérii politických převratů a 

konec komunistického reţimů ve státech východního bloku. Gorbačova pozice v souvislosti s 
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uvolňováním poměrů v rámci reforem oslabovala, narůstající národní cítění svazových republik 

hrozilo rozpadem Sovětského svazu. V roce 1990 se Gorbačov stal jeho prvním a zároveň 

posledním prezidentem. Na neudrţitelnou situaci Gorbačov nedokázal efektivně reagovat a po 

neúspěšném puči konzervativců a faktickém rozpadu Sovětského svazu na svou pozici 25. prosince 

1991 rezignoval. Od té doby se několikrát neúspěšně pokoušel do vrcholové politiky vrátit. 

Gorbačov představoval novou generaci, pro jejíţ formování bylo rozhodující období 

Chruščovovské uvolňování, a která se pokoušela Sovětský svaz reformovat, ale zároveň věřila v 

komunistickou ideologii a její zachování. V tomto smyslu bylo Gorbačovovo období v čele 

Sovětského svazu neúspěchem. 

 

Poznámky: 

1. VYKOUKAL, Jiří; LITERA Bohuslav; TEJCHMAN Miroslav. Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989. 2000. s. 647. ISBN 80-85983-82-6 

2. ZALOGA, Steven J. SCUD – řízená střela a odpalovací systémy 1955 – 2005. 2008. 11 s. ISBN 978-80-247-2418-8  

3. VYKOUKAL, Jiří; LITERA Bohuslav; TEJCHMAN Miroslav. Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989. 2000. s. 656. ISBN 80-85983-82-6 

 

 

 

8.Praţské jaro 

 

       Na konci roku 1967 v KSČ sílila nespokojenost s vedoucím muţem ve straně a prezidentem 

republiky Antonínem Novotným. Ten hledal podporu u vedení KSSS. Členové politbyra v čele s 

Leonidem Breţněvem měli o stavu ve vedení KSČ jen povrchní znalosti. Spoléhali se na ty, kteří se 

na ně obraceli přímo, nebo prostřednictvím sovětských zastupitelských úřadů, tedy velvyslanectví v 

Praze a generálního konzulátu v Bratislavě. Byli to předseda vlády Josef Lenárt, ministr 

zahraničních věcí Václav David, předseda Komise stranické kontroly Milouš Jakeš, předseda 

Slovenské národní rady Michal Chudík, tajemník ÚV KSS Vasil Bil`ak a mnozí další. 

Ambiciózního člena ÚV KSČ Jiřího Hendrycha Breţněv povaţoval za nedůvěryhodného. Vůči 

místopředsedovi vlády Oldřichu Černíkovi nebo bývalému ministru vnitra Lubomíru Štrougalovi 

bylo vedení KSSS také rezervované. Zcela nepřijatelný pak byl ekonom Ota Šik,
1
 který řídil státní a 

stranickou komisi pro hospodářské reformy, a který se podle nich zjevně inspiroval jugoslávským 

modelem. Sovětské vedení mělo určité informace, ţe je Novotného pozice v čele strany 

pravděpodobně těţko udrţitelná. Breţněv navíc k Novotnému, který měl blízko k jeho předchůdci v 
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čele Sovětského svazu Nikitu Chruščovovi, neměl důvěru. Po Breţněvově návštěvě Prahy, která se 

na Novotného pozvání uskutečnila v prosinci 1967 a během níţ proběhla dlouhá jednání mezi ním a 

četnými zástupci KSČ, měl první muţ Sovětského svazu prohlásit, ţe vedení KSČ můţe postupovat 

jak chce a dal tedy od Novotného ruce pryč. Viděl, ţe opozice vůči Novotnému je příliš silná a byl 

si vědom toho, ţe jej bude nutné nahradit. Výsledkem následného pléna ÚV KSČ, které se konalo 3. 

aţ 5. ledna 1968 bylo odvolání Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ, v níţ ho 

nahradil na domácí scéně i v Kremlu relativně málo známý představitel slovenských komunistů 

Alexander Dubček. Dubček měl být podle prvotních předpokladů kompromisním a slabým 

představitelem strany, kterým by bylo moţné manipulovat, a který by zároveň Moskvě garantoval 

stabilizování situace ve straně. Pro Sovětské vedení, které bylo u Československých zástupců do té 

doby zvyklé na bezvýhradnou podřízenost z období stalinismu, představoval Dubček poněkud 

odlišný typ politika. Svým charismatem si získal podporu diplomatických zástupců Sovětského 

svazu v Československu, kteří o něm do Moskvy poslali kladné reference. Dubček byl podle nich 

nejistý, ale bezpochyby čestný člověk, jehoţ zvolení do čela strany by mělo pomoci zastavit rozkol. 

Dubček měl být dále “usměrňován” častými osobními kontakty a telefonickými rozhovory. Prvním 

signálem jeho moţné obtíţné kontrolovatelnosti bylo tajné setkání mezi ním a prvním muţem 

Maďarské lidové republiky, generálním tajemníkem MSDS Jánosem Kádárem 20. ledna na jihu 

Slovenska, které předcházelo zdvořilostní první zahraniční cestě do Sovětského svazu, na kterou 

byl Dubček pozván 10. ledna sovětským velvyslancem Stěpanem Červoněnkem.
2
  Následná 

návštěva Moskvy však pro Dubčeka dopadla příznivě a Breţněv měl podle svědectví z nového 

prvního tajemníka ÚV KSČ velmi pozitivní dojmy. Sovětského vůdce si Dubček získal například 

tím, ţe uměl perfektně rusky. 

 

       Dubček však záhy přání a pokyny sovětského vedení přestal naplňovat. První fáze politických a 

ekonomických reforem v Československu zpočátku sovětské vedení příliš neznepokojovala mimo 

jiné i díky Dubčekově slibu, ţe je bude drţet pod kontrolou. Pro breţněvovské vedení byly 

přijatelné kosmetické změny, které byly provedeny kabinetním způsobem, rozhodně se však stavělo 

proti tomu, aby takové změny probíhaly pod tlakem veřejnosti.
3
 Sovětské politbyro nicméně vývoj 

událostí v Praze pozorně sledovalo. Bylo informováno především tajemníkem ÚV Konstantinem 

Kaťuševem a vedoucím oddělení ÚV pro vztahy s vládnoucími komunistickými stranami 

Konstantinem Rusakovem, kteří zastávali názor, ţe Dubček a další představitelé Praţského jara 

usilují o kontrarevoluční převrat, změnu zřízení z komunistického na kapitalistické a vystoupení z 

uskupení Varšavské smlouvy. Dobře si tedy uvědomovalo moţné následky oslabení mocenského 

monopolu KSČ, především ztrátu vlastní vojensko politické kontroly středoevropského prostoru. 

Sílící demokratické reformy, které do politického systému Československa měly být nebo jiţ byly 
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aplikovány, totiţ byly pro Sovětský svaz neakceptovatelné. U satelitů východního bloku byly v jisté 

míře připouštěny různé odchylky, například u koncepce zahraniční politiky Rumunska, které v 60. 

letech vedlo do jisté míry autonomní politiku, nikdy však nebyla překročena určitá hranice a v 

případě Československa se jednalo o ohroţení základního principu reţimu, tedy otázky moci.  

 

       Během oslav 20. výročí únorového puče v Praze, kterého se 22. února zúčastnili vrcholní 

zástupci států východního bloku, dal Breţněv najevo silnou nespokojenost nad uvolňováním 

cenzury a celkovým vývojem situace v Československu. Tehdy si uvědomil, ţe se v Dubčekovi 

spletl. Dostal totiţ „ke schválení“ řeč, připravenou k výročí Vítězného února, v níţ první tajemník 

mluvil o nutnosti napravit křivdy 50. let. Breţněv se o ní vyjádřil jako o „kontrarevolučních 

ţvástech“.
4
 3. března spolu Breţněv s Dubčekem vedli rozhovor, ve kterém Dubček nabídku na 

efektivnější pomoc při řešení situace odmítl s tím, ţe ji více potřebuje Polsko, kde tehdy probíhalo 

silné antisemitské taţení. 6. aţ 7. března se v Sofii sešel politický poradní výbor Varšavské 

smlouvy, který mimo jiné vyjádřil podporu novému vedení KSČ s výhradou, aby rozhodně čelilo 

protikomunistickým silám.
5
 K prvnímu skutečnému varování došlo v Dráţďanech ve dnech 23. a 

24. března, na schůzce vedoucích představitelů komunistických stran Polska, Německé 

demokratické republiky, Maďarska, Bulharska a Sovětského svazu s Československou delegací ve 

sloţení Dubček, J. Lenárt, O. Černík, D. Kolder a V. Bil`ak. Znepokojení státníci mluvili o nutné 

potřebě přijetí opatření. Předseda KGB Jurij Andropov připomínal Maďarské povstání z roku 1956, 

které osobně proţil a navrhoval vojenská opatření, s tezí o podobnosti aktuálního vývoje v 

Československu s Maďarskem roku 1956 vystoupil i předseda rady ministrů Alexej Kosygin. 

Taková opatření měla být podmíněna ţádostí o pomoc od československého vedení. Dubček byl v 

Dráţďanech vystaven silnému nátlaku a otázkám, aby vysvětlil své politické směřování, první 

tajemník ÚV KSČ nicméně všechny přítomné ujišťoval, ţe je situace pod kontrolou. Jeho garancím 

však málokdo věřil. Pouţití síly sice odmítl zástupce Maďarska Kádár, přesto byla československá 

delegace otřesena tvrdostí obvinění, která proti nim byla vznesena. 22. března byl prezident 

Novotný nucen odstoupit z funkce, kdyţ mu definitivně srazila vaz tzv. Šejnova aféra. Jeho blízký 

spolupracovník a člen předsednictva Národního shromáţdění generál Jan Šejna byl podezřelý z 

rozsáhlé hospodářské kriminality, následně se odebral do emigrace, aby se vyhnul vyšetřování a 

údajně s sebou vzal i utajované vojenské dokumenty. Novotného 30. března ve funkci nahradil 

generál Ludvík Svoboda, coţ se dalo vnímat i jako jakési poskytnutí garance Sovětskému svazu, ţe 

se situace nebude dále “zhoršovat”. Svoboda byl totiţ mezi sovětskými vojenskými kruhy 

respektovanou osobností.   

 

       29. března se na městské konferenci KSSS v Moskvě Breţněv kriticky vyjádřil na adresu 
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československého vedení, jehoţ členy označil za nacionalistické a revizionistické ţivly, kteří chtějí 

oslabit ideovou jednotu východního bloku. Ve dnech 9. aţ 10. dubna bylo spěšně svoláno 

mimořádné zasedání ÚV KSSS, na kterém probíhalo hodnocení postupu domluveného na schůzce v 

Dráţďanech. Jeho účastníci se na řešení otázky Československa neshodovali, vojenský zásah 

poţadoval Andropov, ministr obrany maršál Andrej Grečko, ministr zahraničí Andrej Gromyko, 

členové politbyra Nikolaj Podgornyj a Dmitrij Ustinov nebo lídr ukrajinské komunistické strany 

Pjotr Šelest 
6
, kteří měli v záloze podporu představitelů spojeného velení Varšavské smlouvy a 

generálního štábu sovětské armády ve sloţení Ivan Pavlovskij, Ivan Jakubovskij a Sergej 

Štemenko.
7
 Podporu nacházeli i u generálního tajemníka Sjednocené socialistické strany Německa 

Waltera Ulbrichta nebo generálního tajemníka ÚV BKS a předsedy vlády Bulharské lidové 

republiky Todora Ţivkova. Opatrný postoj zaujal Breţněv, i kdyţ se spekuluje, ţe od samého 

začátku počítal s vojenskou intervencí a váhavost a snaha nalézt shodu byla pouze součástí jeho 

politického stylu. Za generálním tajemníkem ÚV KSSS a myšlenkou politického řešení situace, 

názorově stáli mimo jiné i vlivný ideolog Michail Suslov, Andrej Kirilenko a několik dalších méně 

významných členů politbyra a tajemníků ÚV, zbývající členové politbyra prozatím mlčeli.  

 

       5. dubna skončilo dlouhé zasedání ÚV KSČ, na němţ získalo rozhodující pozice ve vedení 

proreformní křídlo strany a jehoţ výsledkem bylo schválení dokumentu pod názvem “Akční 

program ÚV KSČ,” který byl zveřejněn v Rudém právu 10.dubna. Snahou Akčního programu bylo 

uskutečnění demokratizace socialistického systému zakotvením zásadního odklonu od stalinismu a 

vytvořením socialistického zřízení nového typu. Jednalo se tedy o jakýsi pokus o "zlidštění" 

totalitního reţimu.
8
 Akční program dále měnil uspořádání státu na federativní a obsahoval koncept 

ekonomické reformy. Na druhou stranu obsahoval postulát, ţe se musí postupovat pod vedením 

KSČ. Pasáţ o aktivnější západoevropské politice se však dala vyloţit jako autonomní zahraniční 

politika bez vlivu nebo diktátu Sovětského svazu, coţ bylo pro Moskvu neakceptovatelné. Reakce 

nastala překvapivě pomalu, coţ měl zčásti na svědomí Bil`ak, který Dubčeka stále ještě obhajoval, 

spokojil se s řešením slovenské otázky a o Akčním programu nejprve podal do Moskvy kladné 

reference. Proti Akčnímu programu nejdříve vystoupili sovětští maršálové, pro které dokument 

představoval ohroţení systému Varšavské smlouvy.
9
 8. dubna ministr obrany Sovětského svazu 

maršál Grečko vydal direktivu GOU/1/87657 pro jiţní skupinu sovětských vojsk dislokovanou na 

území Maďarska, zapojena byla i severní skupina sovětských vojsk v Polsku. Do příprav byla dále 

zapojena sovětská výsadková vojska pod vedením generála Vasilije Margelova a o něco později i 

Druhá polská armáda. Toto vojenské uskupení dostalo příkaz, aby rozpracovalo plány pro operaci 

Dunaj,
10

 coţ byl krycí název pro invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 23. dubna 

přiletěl do Prahy sovětský maršál a vrchní velitel spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy 
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Jakubovskij společně s bulharskou stranickou a vládní delegací, o dva dny později Jakubovskij vedl 

jednání s Dubčekem, Svobodou, Černíkem a ministrem národní obrany Martinem Dzúrem o moţné 

přípravě cvičení vojsk Varšavské smlouvy na území Československa 
11

, které se mělo konat koncem 

května a zároveň mapoval aktuální politickou situaci a postoje armádních špiček. 3. května Dzúr 

přes původní odmítavý postoj československé strany oznámil, ţe se toto velitelskoštábní cvičení 

pod krycím názvem Šumava v Československu konat bude.  

 

       4. května do Moskvy odcestovala československá delegace ve sloţení první tajemník ÚV KSČ 

Alexandr Dubček, předseda vlády ČSSR Oldřich Černík, tajemník ÚV KSS Vasil Biľak a předseda 

Národního shromáţdění ČSSR a člen předsednictva ÚV KSČ Josef Smrkovský.. Rozhovory se 

sovětským vedením byly vedeny ve znamení ostré kritiky poměrů v Československu a poţadavcích 

rázného opatření proti rostoucím antisocialistickým a pravicovým silám. Další dvě jednání se 

konala o dva dny později, nejprve se sešla Rada obrany, která projednávala konkrétní plány 

reagující na situaci v Československu a hned vzápětí i politbyro. Obě jednání se jiţ nesla ve 

znamení nástupu zastánců tvrdé linie. Brezněv zde ostře odsoudil Akční program, který označil za 

moţný návrat ke kapitalismu. Opětovně zopakoval poţadavek, aby se na půdě Československa 

odehrálo vojenské cvičení, připustil vojenské řešení problému a poprvé se výrazně distancoval od 

Dubčeka.
12 

Breţněv dále jmenoval tzv. “zdravou sílu” ve vedení KSČ, ve které byli kromě Černíka 

a Bil`aka myšleni ještě Alois Indra, Drahomír Kolder a Štefan Sádovský, na kterou se vedení KSSS 

mělo napříště orientovat. Druhý den francouzský deník Le Monde z tohoto zasedání přinesl 

podrobnosti a získal i vyjádření Breţněva, podle kterého vývoj Praţského jara ohroţuje socialismus 

nejen v Československu, ale v celém východním bloku. 8. května se v Moskvě bez účasti 

Československa konala schůzka tajemníků komunistických stran Sovětského svazu, Maďarska, 

Polska, Německé demokratické republiky a Bulharska, které údajně předcházel Ulbrichtův dopis 

Breţněvovi, kde proti československým reformním představitelům poţadoval urychlený zásah. 1. 

tajemník ÚV PSDS Wladysław Gomulka, který zastupoval Polskou lidovou republiku, a generální 

tajemník ÚV SED a předseda Státní rady NDR Walter Ulbricht, tlumočili váţné obavy, ţe by se 

reformní nálada československé veřejnosti přesunula i na obyvatelstvo jejich domovských států a 

vůči Československu trvali na nejtvrdších formulacích. Generální tajemník ÚV BKS a předseda 

vlády Bulharské lidové republiky Todor Ţivkov se ve věci dalšího postupu plně podřizoval 

Breţněvovi. Jediný kdo se ještě neklonil k ráznému řešení krize byl generální tajemník MSDS J. 

Kádár, který události Praţského jara povaţoval za úsilí napravit chyby z minulosti. Kádár měl 

zvláštní důvěru Breţněva, často se s ním stýkal a mohl ovlivňovat jeho rozhodnutí. Breţněv soudil, 

ţe Kádár má reálné zkušenosti z vyřešení krizové situace v Maďarsku z roku 1956, a proto jeho 

názory přijímal se zvýšenou pozorností.
13

 Jeho partnery u jednacího stolu se mu však přesvědčit 
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nepodařilo, naopak se i on pomalu začal přiklánět k vojenské variantě.   

 

       Ve stejný den, kdy se konala schůzka pěti “spřátelených” zemí v Moskvě, navštívil 

Československo společně s delegací dalších sovětských generálů maršál I. S. Koněv, tedy velitel, 

pod jehoţ velením vojska I. ukrajinského frontu 9. května 1945 vstoupila do Prahy a měl tak 

aureolu “osvoboditele” Československa. Koněv měl za úkol svojí mimořádnou autoritou zaštítit 

zpravodajský průzkum před případným vpádem vojsk Varšavské smlouvy do země a zároveň se 

seznámit s názory dělnické třídy a příslušníků armády. Československá strana nebyla o účelu cesty 

srozuměna a nebyla jí ani sdělena délka jejich pobytu. Na besedě s litoměřickou posádkou 12. 

května pak sovětský generál Alexej Ţadov prohlásil, ţe se věrní komunisté nemusí bát, protoţe 

"stačí zavolat a celá Sovětská armáda a spřátelené armády budou k dispozici”.
14

  Ve dnech 5. aţ 8. 

května 1968 se tzv. Ţelezná divize pod velením generála Grigorije Jaškina přesunula do Polska a 9. 

května zaujala postavení u československo polských hranic v prostoru Cieszyn - Český Těšín. 

Hranice do Československa měla podle rozkazu maršála Jakubovského překročit v 11 hodin "a 

uskutečnit pochod po jedné trase přes Ostravu do Brna a z oblasti Brna po dvou trasách: 1. na 

České Budějovice, 2. na Tábor a soustředit se na sklonku 10. května devadesát kilometrů západně 

od Slaného a v součinnosti s vojsky československého západního okruhu uzavřít západní hranici 

ČSSR."
15

 Krátce po 10. hodině se však Jaškin dozvěděl, ţe v okolí Českého Těšína jsou rozmístěny 

československé tanky. Maršál Jakubovskij pak po jistém váhání celou akci zastavil. O soustředění 

sovětské divize se nicméně ihned dozvěděla Československá lidová armáda, ale její vedoucí 

představitelé byli 10. května sovětskými maršály ubezpečeni, ţe jde jen o součást příprav 

plánovaného cvičení polských a sovětských vojsk, které se pak skutečně ještě týţ den událo.  

 

        Jeden z mála expertů na zahraniční politiku, diplomat, uznávaná autorita ve vedení Sovětského 

svazu a předseda rady ministrů SSSR Alexej Kosygin, upozornil 10. května Oldřicha Černíka, který 

byl jako předseda vlády jeho oficiálním československým protějškem, ţe mezi západními turisty 

přijíţdějícími zejména do Prahy jsou „agenti a sabotéři“, a ţe Československo špatně hlídá své 

hranice. 16. května se pak po ostřejší výměně názorů v politbyru ve věci dalšího postupu v otázce 

vojenského řešení československého problému z pověření Breţněva vydal na neformální návštěvu 

Československa, jejímţ oficiálním cílem byl ozdravný pobyt v Karlových Varech. Ve skutečnosti 

měl Kosygin zjistit, jaká je skutečná situace v zemi a vyjasnit stav tzv. “zdravých sil”, tedy jaká je 

jednota mezi Bil`akem, Indrou, Kolderem a dalšími a jaké jsou jejich následující konkrétní plány. 

Kosygin do země přicestoval 17. května a na místě vypozoroval, ţe ani jeden z nových favoritů 

sovětského vedení nemá v zemi skutečnou autoritu, tu měli Dubček nebo Svoboda, a ţe je v 

Československu zcela jiná atmosféra, neţ jak tomu bylo informátory líčeno. Jeho další jednání v 
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Praze se týkala ekonomických záleţitostí.
16

 Z Kosygina, který se snaţil podstatu problému 

pochopit, se tak po jeho návratu 25. května stal zastánce politického řešení a dalšího vyjednávání se 

současným československým vedením. Breţněva a část politbyra se mu na schůzi o dva dny později 

i přes odpor Andropova a Bil`akovo telefonické varování podařilo přesvědčit.  

 

       20. května do Prahy přicestoval maršál Grečko, který v následujících dvou dnech dojednal 

podrobnosti o chystaném cvičení Šumava, které mělo být jedním z klíčových nástrojů nátlaku 

Sovětského svazu na Československo. Grečko po návratu do Moskvy na zasedání politbyra 23. 

května referoval o stavu československé armády s velkým despektem, podle něj byla v rozkladu, 

neplnily se rozkazy a vojáci pouze schůzovali. Dále přetlumočil vyjádření poslance Národního 

shromáţdění Koldera, aby sovětské vedení neváhalo a přivedlo co nejrychleji svá vojska.
17

 

Převládající iniciativu skupiny upřednostňující razantní řešení nicméně poněkud ochromil výše 

zmíněný Kosyginův návrat z Československa.  

 

       Ve dnech 24. aţ 26. května začala rekognoskace míst pro cvičení Šumava ve výcvikových 

prostorech ČSLA a 30. května dorazily z NDR, Polska a Sovětského svazu první jednotky. Sovětská 

strana ve stejný den oznámila, ţe námětem cvičení bude vedení boje armádami spojeneckých vojsk 

v počátečním období války. V následujících týdnech byla sovětská, maďarská a polská vojska 

postupně rozmístěna ve výcvikových prostorech Hradiště (Doupov), Libavá, Mimoň, Dědice 

(Vyškov) a Mladá (Milovice), kde bylo i velitelství cvičení a na letištích Čáslav, Pardubice, Mladá a 

Hradčany. Východoněmeckou armádu zastupovala operační skupina a byla zde i delegace bulharské 

a rumunské armády. Celkem se cvičení na území Československa zúčastnilo 23 721 vojáků, dále 6 

344 vozidel, 79 tanků a 87 letadel a vrtulníků. Celkový počet vojáků cvičících na území NDR, 

Polska, Sovětského svazu a Maďarska se odhadoval na 30 aţ 40 000.
18

 Intenzita manévrů, které 

znepokojovaly a radikalizovaly československou veřejnost, pak narůstala v závislosti na výsledcích 

střetů mezi proreformním a konzervativním křídlem KSČ. Spor se projevil především na plenárním 

zasedání ÚV KSČ ve dnech 29. května aţ 1. června, kdy konzervativci kritizovali Šikovu koncepci 

ekonomických reforem a odmítali útoky proti mocenskému aparátu. Reformní křídlo však mělo 

navrch 
19

 a zprávy o hrozícím nebezpečí vojenské intervence zemí Varšavské smlouvy byly jeho 

představiteli označeny za lţivé. Vedení KSČ, které poněkud váhalo s další reformní aktivitou, však 

přerůstal přes hlavu vývoj ve společnosti, jehoţ projevem byl manifest “2000 slov”, zveřejněný 27. 

června. Ten mimo jiné vyjadřoval obavu z působení konzervativních stoupenců a jejich podpory ze 

zahraničí a otevřeně upozornil na moţnou sovětskou vojenskou intervenci. Jiţ v den zveřejnění se 

obsahem manifestu zabývalo na mimořádném zasedání předsednictvo ÚV KSČ, které text ostře 

odsoudilo. Konzervativci v textu viděli protisovětskou provokaci a podnět k občanské válce, 
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reformisté jej povaţovali za ohroţení svých reforem. V průběhu jednání telefonoval Dubčekovi 

Breţněv, který manifest označil za "nástup sil, který navodí kontrarevoluční situaci".
20 

 

       Další problémy československému vedení přineslo dění okolo cvičení Šumava, které nemělo 

předem připravený program na delší časový horizont, neţ dva dny, a objevily se i pochybnosti o 

datu ukončení cvičení, které mělo být 30. června, kdyţ od sovětských jednotek prosákly informace 

o tom, ţe se „zdrţí" aţ do mimořádného XIV. sjezdu KSČ, který byl vyhlášen na září. Obavy se 

potvrdily, kdyţ 1. července nedošlo k plánovanému vyhodnocení cvičení. Teprve na zásah Dubčeka 

byl rozbor dohodnut na následující den, ale sovětská vojska přesto zůstala. Maršál Jakubovskij 

nejprve prohlásil, ţe potřebuje opravárenské jednotky pro poškozenou vojenskou techniku, ale kdyţ 

mu generál Karel Rusov nabízel vlastní kapacity, obvinil ho Jakubovskij, ţe je kontrarevolucionář a 

na ţádosti československých představitelů, aby sdělil datum odchodu, v podstatě přestal reagovat. 

Československé a maďarské jednotky se stáhly 3. července, polská armáda o 10 dní později, ale 

odchod sovětské armády probíhal aţ v období mezi 13. červencem a 3. srpnem.
21 

 

       Na začátku července měl patrně díky Kosyginovu působení u sovětského vedení Dubček 

podmíněnou podporu a v sovětském vedení převládal názor řešit situaci v Československu 

politicky, byť stále přetrvávaly kontakty s Bil`akem, který vyzýval k vojenskému řešení s tím, ţe by 

mohla hrozit změna zřízení a poté by bylo nutné Československo znovu osvobozovat. Na jednání 

politbyra 2. a 3. července promluvil prominentní novinář a šéfredaktor novin “Pravda” Michail 

Zimjanin, který byl Breţněvem vyslaný do Prahy, aby zjistil jaká je skutečná situace v zemi. 

Zimjanin označil Dubčeka za demoralizovaného a neschopného jakéhokoliv rozhodnutí, silové 

řešení však nedoporučoval z obavy z odmítavé reakce československé veřejností, která jiţ byla 

viditelná v souvislosti se cvičením Šumava. Breţněv prohlásil, ţe je nutné si ujasnit, zda se v 

hodnocení situace v Československu nemýlí a od toho se bude odvíjet další postup.
22

 Vedení KSČ 

tedy bylo pozváno na jednání se zástupci Polska, NDR, Maďarska, Bulharska a Sovětského svazu 

do Varšavy, kde se mělo rokovat o vnitřních poměrech v Československu. Předsednictvo ÚV KSČ v 

pravděpodobně neopodstatněné předtuše hrozeb ultimativních poţadavků a opakování situace z 

Dráţďan schůzku odmítlo a nehodlalo vyuţít ani přeloţení schůzky z 11. na 14. července, místo 

toho navrhlo oddělená jednání s kaţdou zúčastněnou zemí. Odmítnutí účasti na jednání se 

pochopitelně nesetkalo s příznivou reakcí zástupců ostatních zemí včetně samotného Breţněva, 

Varšavská schůzka se tak nakonec konala bez československé účasti a jejím výsledkem byla 

formulace varovného dopisu, kterým byla KSČ vyzvána k rozhodnému postupu proti  pravicovým a 

protisocialistickým silám, ukončení kontrarevoluce v zemi a tedy i reformního úsilí. KSČ je v 

dopise obviňována z pasivity, tolerování a podpory antikomunistických sil a tedy i ohroţováním 
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celého východního bloku. ÚV KSČ následně zveřejňuje odpověď, ve které připouští, ţe 

socialistická aktivita je provázena extrémními tendencemi. Zároveň však deklaruje svou 

připravenost pouţít všechny prostředky v případě ohroţení socialistické moci.
23 

 

       Přes pokračující snahy sovětských politických špiček o politické urovnání situace v 

Československu, neustali stoupenci vojenského řešení v sovětském vedení v přípravách operace 

Dunaj. V průběhu července se pod rouškou řady součinnostních cvičení soustředily v NDR, Polsku, 

Maďarsku a na Ukrajině všechny jednotky armád pěti států Varšavské smlouvy, které se měly 

zúčastnit invaze do Československa. 29. července zaujaly své nástupní prostory v příhraničních 

oblastech a očekávaly rozkaz k překročení hranic.
24

 Mezitím pokračovaly další snahy o politické 

řešení, 20. července vyzvalo politbyro ÚV KSSS členy ÚV KSČ k dvoustrannému jednání, druhý 

den však bylo jednání československou stranou bezprecedentně odmítnuto z důvodu jeho konání na 

půdě Sovětského svazu. 22. července tedy byla schůzka vrcholných představitelů  KSČ a KSSS 

stanovena na 29. červenec do příhraniční oblasti v Čierne nad Tisou. Při samotném setkání sovětské 

vedení zvýšilo svůj nátlak na československé představitele, kteří působili nejednotně a někteří jako 

Bil`ak, Švestka a Kolder se značně ztotoţňovali se sovětskými argumenty. Člen ÚV KSČ Antonín 

Kapek zde měl údajně z vlastní iniciativy předat do Breţněvových rukou dopis, ve kterém osobně 

vyzýval ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
25

 Sovětští představitelé poţadovali 

okamţité ukončení reformního procesu a od československého vedení chtěli garance, ţe je schopno 

celou situaci zvládnout. Jejich rétorika byla natolik konfrontační, ţe pobouřila i prezidenta 

Svobodu. Dubček se tímto ocitl v neřešitelné situaci, svou politiku nepokládal za antisocialistickou 

a v moţnost násilného řešení zvenčí nevěřil. Ve svém ţivotopise “Naděje umírá poslední”, vydaném 

post mortem roku 1993 uvedl, ţe jeho problémem bylo, ţe neměl křišťálovou kouli, aby předvídal 

sovětskou invazi a ani v jedné chvíli mezi lednem a 20. srpnem nevěřil, ţe by se to mohlo stát.
26

 

Vedení KSČ nebylo schopné obrátit pohyb společnosti, to by vyţadovalo masivní uplatnění 

mocenského aparátu způsobem, který by hrozil vnitřní destabilizací země.
27

 31. července se ve 

vlakovém kupé konal dlouhý soukromý rozhovor mezi Breţněvem a Dubčekem, o kterém 

neexistuje ţádný protokol, pouze Breţněvova reprodukce údajné úmluvy a Dubčekova osobní 

výpověď. Ten v roce 1990 popsal jejich někdejší diskusi jako nervózní a vzrušenou. Breţněv 

nevyslovil otevřenou hrozbu vojenskou intervencí ani s Dubčekem neuzavřel tajnou úmluvu a 

jediným oficiálním závěrem v Čierné bylo podle Dubčekova mínění to, ţe se o jednání nevydal 

ţádný dokument. Východisko ze slepé uličky našel Breţněv v tom, ţe obnovil svůj návrh na 

kolektivní setkání s komunistickými stranami, jeţ se účastnily jednání ve Varšavě, přičemţ uţ 

netrval na tom, aby se jednání konalo v Moskvě, ale navrhl uspořádat setkání v přímé návaznosti a 

to jiţ 3. srpna v Bratislavě. Dubček se vzdal toho, aby podmiňoval svůj souhlas s tímto návrhem 
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přítomností zástupců Rumunska a Jugoslávie. Ze sovětského hlediska jednání Čierné nad Tisou 

nebyla politický kompromis, ale poslední šance pro Dubčekovo vedení, aby vlastními prostředky 

uskutečnilo sovětskou politickou představu „záchrany systému“ v Československu.
28 

 

       Výsledkem následné schůze v Bratislavě byla deklarace, která mluvila obecně o spolupráci 

východního bloku, vyhýbala se kritice KSČ nebo hodnocení československé situace. Biľak zde 

nicméně Breţněvovi předal tzv. "zvací dopis", pod který se dále podepsali A. Indra, A. Kapek, D. 

Kolder a člen předsednictva ÚV KSČ Oldřich Švestka.
29 

Rusky psaný dopis obsahující výzvu k 

pomoci všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci v Československu byl pro sovětské 

vedení záminkou pro budoucí invazi. V následujících dnech do Moskvy z různých zdrojů docházely 

informace, ţe se dohody z Čierné nad Tisou neplní a telefonické rozhovory mezi Dubčekem, který 

byl jiţ na dně sil, a Breţněvem nikam nevedly. Breţněv v nich Dubčekovi dal otevřeně najevo svou 

nespokojenost s jeho nedostatkem iniciativy.
30

 Kolem 13. srpna pak politbyru došla trpělivost, ve 

dnech 13. aţ 15. srpna skupina generálů vedená Grečkem opakovaně navštívila NDR a Polsko, aby 

projednala další postup. Z porad vyplynulo, ţe vojska jiţ nemohou déle čekat. Bylo urychleně 

svoláno zasedání politbyra ÚV KSSS, které 17. srpna dospělo k jednoznačnému stanovisku: "ze 

strany KSSS a dalších bratrských stran jsou vyčerpány všechny politické prostředky působení na 

vedení KSČ k jeho usměrnění k odporu proti pravicovým antisocialistickým silám, politbyro ÚV 

KSSS došlo k závěru, že nastal moment k přijetí aktivních opatření k záchraně socialismu v 

Československu a jednomyslně rozhodlo poskytnout KSČ a národům Československa pomoc a 

podporu ozbrojenou silou..." Několik dní před plánovanou invazí byl velitelem intervenčních vojsk 

jmenován generál J.G.Pavlovskij 
31

 a kvůli politickému zajištění akce byla na druhý den svolána do 

Moskvy schůzka představitelů "pětky", kteří rozhodnutí politbyra potvrdili.
32

 Plán počítal s 

aktivitou “zdravých sil”, které měly zařídit vyslovení nedůvěry Dubčekovi, mít písemnou podporu 

pro invazi od předních funkcionářů a v momentě invaze mít pod kontrolou hlavní média, která by 

šířila jejich proklamace o nutnosti invaze. 
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9. Invaze 

 

       19. a 20. srpen se nesl ve znamení horečných příprav. Vojska prováděla poslední přeskupení sil, 

niţší stupně velení byly seznámeny s cíli operace a se způsobem jejího provedení a někteří 

prosovětský orientovaní funkcionáři KSČ, sdělovacích prostředků a Státní bezpečnosti byli 

informováni o nastávající invazi, prezentované jako internacionální pomoc.
1
 V pozdním odpoledni a 

během večera 20. srpna 1968 se v závislosti na vzdálenosti od hranic daly do pohybu kolony tanků, 

obrněných transportérů a vojenských automobilů. Kolem 23. hodiny zahájila intervenční vojska o 

síle 30 divizí sovětské armády (z toho pět tankových a dvě výsadkové), tří polských divizí (z toho 

dvě tankové), jedné motostřelecké divize maďarské armády a jedním bulharským motostřeleckým 

plukem za podpory letectva obsazování Československa. Krátce po půlnoci překročily sovětské 

jednotky hranice v prostoru Cínovec, Moldava. Mezi 2. a 3. hodinou ranní došlo k obsazení letiště v 

Praze - Ruzyni, odkud 7. gardová výsadková divize za pomoci návodčích z řad sovětského 

velvyslanectví obsadila budovu Generálního štábu, Ministerstva národní obrany, Ministerstva 

vnitra, ÚV KSČ a další důleţitá místa. Ve stejné době 103. gardová výsadková divize ovládla letiště 

v Brně - Tuřanech a s obdobnými úkoly vyrazila do centra Brna.
2
 Výsadková skupina následně 

zatkla A. Dubčeka, O. Černíka, J. Smrkovského, člena předsednictva ÚV KSČ Josefa Špačka a 

předsedu Národní fronty Františka Kriegela, aby je ještě týţ den odpoledne postupně eskortovala k 

internaci do Moskvy. Nedlouho po rozednění přijely do Prahy i první předsunuté pozemní jednotky 

sovětské armády, které dále pokračovaly v obsazování úřadů, letišť, institucí a sídel oficiálních 
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médií. Zároveň se pokoušely odzbrojit příslušníky Veřejné bezpečnosti nebo československých 

vojenských jednotek a šířit propagační tiskoviny.  

 

       Prezident Svoboda byl o invazi informován 20. srpna přibliţně ve 23 hodin , kdy jej navštívil 

sovětský velvyslanec Červoněnko. Ministr obrany Dzúr byl o vstupu vojsk pěti zemí Varšavské 

smlouvy na území Československa zpraven telefonicky maršálem Grečkem a zároveň byl důrazně 

varován, aby proti invazním vojskům nebyl kladen vojenský odpor. Dzúr následně v tomto směru 

vydal rozkaz, který následoval další rozkaz, který zakazoval vzlet všech letounů a nařizoval 

bezproblémové přistání sovětských letadel v Praze-Ruzyni a Brně-Tuřanech. Na mimořádném 

nočním zasedání ÚV KSČ byla invaze odsouzena. Provolání ÚV KSČ, ve kterém o invazi 

informovalo, nazvalo jej popřením mezinárodního práva a vyzvalo obyvatelstvo ke klidu, se 

následně podařilo odvysílat rádiem 
3
 a tím bylo evidentní naprosté selhání “zdravých sil” KSČ, 

které nesplnily nic z toho, co sovětskému vedení garantovaly a dokonce se odmítaly k pozvání 

vojsk veřejně přihlásit. Kiril Mazurov pověřený “politickým dohledem” nad intervenční akcí ve 

zprávě politbyru konstatoval totéţ, co předtím Kosygin, tedy ţe “zdravé síly” nemají autoritu ve 

straně ani v zemi.
4
  Zpráva, ve které dále doporučoval obnovení jednání s Dubčekem a Černíkem, 

byla do Moskvy doručena následující den. Bil`ak a další se mezitím uchýlili na sovětské 

velvyslanectví, kde ráno absolvovali telefonát s Breţněvem, ve kterém jim bylo ostře vytknuto, ţe 

nedokázali politicky zajistit legitimitu vojenské intervence. Prezidenta Svobodu, který mezitím 

absolvoval krátký rozhlasový projev, v němţ obyvatelstvo vyzýval ke klidu, Breţněv varoval před 

odporem ČSLA. Druhý den dopoledne proběhl později anulovaný mimořádný XIV. Sjezd KSČ v 

Praze – Vysočanech, který ve svém politickém prohlášení vyjádřil nesouhlas s okupací 

Československa.
5
  V odpoledních hodinách proběhlo jednání na půdě sovětského velvyslanectví, na 

kterém Svoboda odmítl koncepci vytvoření prosovětské dělnicko rolnické vlády, která by vojenský 

vpád legitimizovala. Ve večerních hodinách pak Svoboda informoval vládu, ţe osobně povede 

jednání v Moskvě. Odcestoval tam druhý den ráno v doprovodu M. Dzúra, V. Bil`aka, A. Indry a 

dalších členů KSČ Jana Pillera, Bohuslava Kučery a Gustáva Husáka s tím, ţe měl od Národního 

shromáţdění mandát pouze k odmítnutí intervence, vyzvání k okamţitému odchodu okupačních 

vojsk a jednání o návratu zatčených ústavních činitelů.
6
  

 

       Týţ den byli do Moskvy dopraveni Dubček s Černíkem, se kterými bylo zahájeno jednání. 

Breţněv dával najevo, ţe sázka na “zdravé síly” a vojenské řešení byly omyl. Chtěl po Dubčekovi, 

aby navrhl přijatelné východisko a byl ochoten i stáhnout vojska a učinit další ústupky. Dubček 

však vzhledem ke svému zhoršenému zdravotnímu stavu nebyl schopen ţádný přijatelný poţadavek 

formulovat.
7
 K večeru do Moskvy přicestoval Svoboda, kterému se dostalo oficiálního uvítání, 
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následně jednal se sovětským vedením, kterému předcházela separátní schůzka s Breţněvem. Na 

jednání Kosygin popsal situaci tak, ţe je prý moţná dohoda nebo válka. O sovětském postupu v 

tomto okamţiku ještě nebylo rozhodnuto, v jistý moment dokonce převládla kompromisní linie, 

kterou zastával i Breţněv a Kosygin. Ta měla znamenat návrat do stavu před 21. srpnem, staţení 

vojsk a menší změny ve vedení ÚV KSČ. Situaci však československé vedení nevyuţilo, snad ze 

strachu o své vlastní ţivoty, který notně přiţivoval Svoboda, kdyţ ostatním zprostředkoval své 

záţitky z pobytu v Sovětském svazu 40. let, kde poznal krutost sovětského vedení, či navenek 

jednotným působením politbyra. Po dvou dnech do Moskvy přicestovala další skupina vysokých 

funkcionářů KSČ v čele s M. Jakešem a J. Lenártem, kterou dále tvořili Emil Rigo, František 

Barbínek a Zdeněk Mlynář. Jednání byla ukončena 26.srpna, jejich výsledkem bylo schválení 

protokolu, ve kterém československá strana potvrzovala věrnost socialismu a  vyhlásila neplatnost 

vysočanského sjezdu KSČ z 22. srpna. Dále se zavázala, ţe zajistí normalizaci situace v zemi, 

zahájí opatření vedoucí k upevnění svých pozic s důrazem na kontrolu nad sdělovacími prostředky a 

dodrţí společný postup v zahraničněpolitických otázkách. Delegace se dále dohodly na tom, ţe k 

odchodu spojeneckých vojsk z území Československa dojde po etapách, jakmile pomine ohroţení 

socialismu v zemi. O konkrétních podmínkách pobytu a úplném odsunu spojeneckých vojsk měla 

být uzavřena smlouva mezi vedením ÚV KSČ a vládami, jejichţ spojenecká vojska byla na území 

Československa.
8
  

 

       Moskevský protokol v zásadě stvrzoval okupaci země a její omezenou suverenitu. 

Bezprostředně po invazi se navíc v novinách “Pravda” objevil článek, kde bylo zdůrazněno, ţe 

zájmy východního bloku (tedy Sovětského svazu) převaţují nad zájmy jednotlivých států, jejich 

suverenita je tedy bloku podřízena. Tato teze nebyla dosud takto otevřeně formulována, na západě 

se jí pak dostalo přídomku Breţněvova doktrína.
9 

 

       27. srpna se delegace v kompletním počtu vrátila do Československa a Svoboda oznámil 

dosaţení dohody o postupném plném odchodu cizích vojsk. Vojska se z měst a obcí měla okamţitě 

přemístit do vyhrazených prostorů. Zároveň prezident naznačil snahu pokračovat v polednovém 

vývoji a  ve stejný den sovětská vojska začala opouštět centrum Prahy a prostory Praţského hradu. 

Na plenární schůzi Národní fronty řízené J. Smrkovským, která se konala následující den, však bylo 

přijato prohlášení, označující vojenskou intervenci za protiprávní akt. 31. srpna byl na jednání ÚV 

KSČ Moskevský protokol schválen jako jediné moţné řešení situace, na stejném jednání pak  byli 

do ústředního výboru strany zvoleni Svoboda a Husák, který při jednáních v Moskvě upoutal 

pozornost sovětského vedení svým klidem a racionalitou a po návratu z Moskvy se stal prvním 

tajemníkem KSS. Odvoláni byli O. Švestka, D. Kolder, Č. Císař nebo F. Kriegel a XIV. mimořádný 
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sjezd KSČ z Vysočan byl v souladu s Moskevským protokolem anulován. 

 

       Bilance invaze byla tragická i přes nezapojení československých ozbrojených sloţek, 

obyvatelstvo totiţ nekladlo pouze pasivní, ale často i aktivní odpor. Od 20.srpna do 17.prosince 

bylo hlášeno 2092 případů protiprávního jednání vojsk varšavské smlouvy v Československu, z 

toho bylo 94 občanů usmrceno (53 střelnou zbraní, 38 dopravními prostředky a 3 jinak) a 345 těţce 

zraněno. Podle nejnovějších výzkumů pracujících s delším časovým horizontem bylo usmrceno 

dokonce 108 lidí. Přímé škody (například na infrastruktuře) způsobené okupací byly stanoveny na 

4,38 aţ 4,48 miliard Kčs, z toho 157 662 000 v Praze. Nepřímé škody způsobené narušením 

hospodářské činnosti byly Ministerstvem financí stanoveny na částku mezi 5,76 aţ 5,82 miliard 

Kčs.
10
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10. Normalizace 

 

       Další vývoj probíhal přesně dle sovětského scénáře, který lze shrnout do následujícího 

schématu. Českoslovenští vedoucí činitelé, kteří odpovídají za předsrpnový vývoj, sami obnoví 

staré pořádky, a aţ tuto práci dokončí, budou odstraněni z funkcí.
1
 2. září byl při vládním zasedání 

zřízen operativní štáb pro sledování oboustranného plnění moskevských dohod. 6. září do Prahy 

přicestoval první náměstek ministra zahraničních věcí Sovětského svazu Vasilij Kuzněcov, který byl 

přijat Svobodou a dalšími veřejnými činiteli, hlavním tématem rozhovorů bylo plnění moskevských 

dohod.
2
 Ve stejný den představil vedoucí oddělení propagandy ÚV KSSS Aleksandr Jakovlev 

koncept dalšího postupu pro zdárné dosaţení procesu normalizace v Československu. Mělo k tomu 

dojít iniciací různých podvratných akcí, posílením propagandy pomocí letáků a spuštěním 

prosovětsky orientované radiové stanice Vltava, proti jejíţ existenci se v následujících měsících 

Dubček několikrát ohradil. Dále vyhledáváním a kompromitováním antisovětských osobností a 

posilováním autority Svobody nebo Černíka na úkor Dubčeka a dalších, jiţ v podstatě odepsaných 

politiků, kteří měli být nahrazení méně známými, ale spolehlivějšími straníky.
3 

13. září byl přijat 

zákon omezující moţnost svobodného vyjadřování sdělovacích prostředků, ve stejný den pak byl 

přijat zákon omezující činnost politických stran mimo rámec Národní fronty. Postoj sdělovacích 

prostředků následně ještě kritizoval generál Pavlovskij, kdyţ v dopise určeném Dubčekovi a 

Černíkovi ţádal razantnější nápravu situace.
4 

Například slovo "okupace" například muselo být 

nahrazeno termínem "vstup vojsk". Mezitím probíhala jednání o formě pobytu sovětských vojsk na 

půdě Československa, 3. a 4. října pak jednala československá delegace ve sloţení A. Dubček, O. 

Černík a G. Husák v Moskvě o podmínkách dočasného umístění spojeneckých vojsk v zemi. Ve 

dnech 14. a 15. října pokračovalo jednání o vlastním textu smlouvy a 16. října přijela sovětská 

delegace vedená Kosyginem do Prahy, aby smlouvu podepsala. 18. října pak byla na plenárním 

zasedání Národního shromáţdění ratifikována, kdyţ 228 zákonodárců hlasovalo pro, jen 4 byli proti 

(Boţena Fuková, František Kriegel, František Vodsloň a Gertruda Sekaninová-Čakrtová) a 10 

poslanců se hlasování zdrţelo. 58 se jich na zasedání z různých důvodů nedostavilo.  

 

       Při oslavách Velké říjnové socialistické revoluce ve dnech 6. a 7. listopadu došlo na mnoha 

místech Československa k protisovětským demonstracím a 167 osob bylo zadrţeno. Někteří byli 

obţalováni, jiní byli nahlášeni zaměstnavatelům nebo školám. Trestem bylo vyloučení ze studia a 

omezení kariérního postupu. 17.listopadu došlo ke studenským stávkám za splnění 10 poţadavků, z 

nichţ jeden se týkal odchodu okupačních vojsk.
5
 Tresty pro účastníky byly obdobné jako v 

předchozím případě. Další výrazné incidenty proběhly na přelomu 31. prosince 1968 a 1. ledna 
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1969. Nervózní atmosféra a pocit beznaděje či narůstající apatie obyvatelstva měla za následek 

událost v Československu nevídanou. 16. ledna 1969 se na protest proti invazi vojsk na Václavském 

náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil student FF UK Jan Palach, 19. ledna smrtelným zraněním 

podlehl. Jeho pohřeb, který se konal 25. ledna v Praze, byl největším veřejným shromáţděním od 

počátku invaze. Ti, kdo následovali jeho příkladu, jako byl 25. února v Praze Jan Zajíc, Evţen 

Plocek na Velký pátek v Jihlavě a Michal Leučík 11. dubna v Košicích, jiţ takovou pozornost 

nevzbudili,
6  

i díky záměrnému utajování těchto událostí ze strany StB. 21. března na Mistrovství 

světa v hokeji, které se konalo ve Švédsku, porazila československá reprezentace sovětskou 

"sbornou" výsledkem 2:0. Po tomto utkání se po celé zemi rozpoutaly ţivelné protisovětské 

demonstrace. Další vzájemný zápas se konal 28. března a Československo z něj opět vyšlo vítězně 

po výsledku 4:3. Z radosti nad výhrou došlo na mnoha místech Československa k nadšeným 

oslavám, kterých se zúčastnilo přibliţně půl milionu občanů. V jejich průběhu došlo na 21 místech 

k přímým útokům proti sovětským posádkám. V Praze na Václavském náměstí, které zaplavil dav v 

počtu zhruba 150 000 lidí, došlo k útoku na kancelář Aeroflotu, zaranţovaném probreţněvovsky 

orientovanými orgány StB. Kancelář byla za pomoci poblíţ “náhodně” leţících dlaţebních kostek 

zcela zdemolována. Podobné nepokoje propukly i v Ústí nad Labem, kde byla napadena sovětská 

komandatura, vytlučena okna a poškozena zařízení všech přízemních místností. Následnou reakci 

sovětského vedení lze bez nadsázky označit za brutální.
7 

 

       Hokejový týden byl vyvrcholením sledu antiokupačních nepokojů v Československu a předem 

zinscenovaný útok na sídlo Aeroflotu byl okamţik, kdy mohlo sovětské vedení prohlásit, ţe Dubček 

nedokáţe kontrolovat situaci v zemi a musí být nahrazen. Na přelomu roku 1968 a 1969 vznikla 

nová krajně vyhrocená politická situace a Husák se propůjčil k provedení sovětského záměru 

odstranit Dubčeka, Smrkovského a další členy reformního křídla z vedení strany i státu. Nejprve 

vyuţil počátek platnosti ústavního zákona o federativním uspořádání státu od 1. ledna 1969 a 

principu paritního zastoupení příslušníků obou národů ve všech orgánech federace s celostátní 

působností. Smrkovský byl tímto manévrem zbaven nejvyšší parlamentní funkce, čímţ byla 

oslabena i Dubčekova pozice ve výkonném výboru předsednictva ÚV KSČ a Breţněvovi stoupenci 

tak mohli snáze prosazovat usnesení podle vůle Moskvy.
8 

Husák poté 5. února jako člen delegace 

ÚV KSČ na velitelském shromáţdění ČSLA otevřeně nastínil další politický postup, který byl v 

souladu se sovětskými představami politických čistek, kdy bude v rámci záchranného opatření 

nutné odstranit nepohodlné osoby z veřejného ţivota. K ovlivňování vnitřního československého 

vývoje sovětské vedení vyuţívalo pozvání různých stranických funkcionářů do Sovětského svazu, 

nejčastější kontakty pak probíhaly s Bil`akem. Kupříkladu ministr zahraničních věcí Ján Marko byl 
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tímto způsobem počátkem února Breţněvem varován, ţe Československo neplní dohody o 

normalizaci a to zejména v oblasti sdělovacích prostředků. Ve dnech od 21.února do 1.března pak v 

Moskvě pobývala československá vojenská delegace, se kterou bylo dokončeno jednání o 

makrostruktuře ČSLA,
9
 kde bylo nutné utlumit protiokupační tendence.  

 

       31. března do Prahy v reakci na hokejový týden přicestovala početná sovětská delegace v čele s 

maršálem Grečkem, který hned následující den při jednání s ministrem obrany Dzúrem podrobil 

kritice velení československé armády a politické vedení země za nízkou aktivitu. Poţadoval omluvu 

za protisovětské demonstrace, úhradu škod, zavedení silnější cenzury, zajištění pouţití ČSLA proti 

obdobným “kontrarevolučním” akcím a pohrozil další vojenskou intervencí zemí Varšavské 

smlouvy. Svým postupem při jednáních zapojil velení ČSLA do realizace plánu politbyra KSSS a 

učinil z něho nátlakovou sílu proti Dubčekově vedení.
10

 2. dubna byl Grečko přijat na Praţském 

hradě, zde mu Svoboda přislíbil, ţe zajistí, aby se Dubček vzdal funkce ve prospěch Husáka. Na 

schůzi byl přítomen i samotný Dubček, toho ale Grečko po úvodním zkritizování jeho rozhodnutí 

nepouţít proti demonstrantům armádu nadále pouze ignoroval. Následující den se Grečko přesunul 

do Bratislavy, kde probíhala jednání s Husákem. Dubček si uvědomoval velký tlak na svou osobu a 

17. dubna na jednání předsednictva ÚV KSČ poţádal o uvolnění z funkce jako důsledek 21. srpna, 

výkonný výbor na místo prvního tajemníka KSČ určil u veřejnosti nepopulárního Husáka. Následná 

volba zeštíhleného předsednictva a zrušení výkonného výboru zajišťovalo monopolní soustředění 

moci do okruhu lidí oddaných Breţněvovi.
11

 Husákovým nástupem byly vytvořeny podmínky pro 

závěrečnou etapu normalizace podle představ sovětského vedení, zároveň to znamenalo konec 

reformního komunismu v Československu. Výsledek zasedání byl v Moskvě přijat kladně a při 

oslavách Leninových narozenin dne 22. dubna byl v Kremlu Husák přivítán velkým potleskem. Na 

mezinárodní poradě komunistických a dělnických stran v Moskvě , která se v Moskvě konala 5. aţ. 

17 června pak prohlásil, ţe intervence byla jediným moţným řešením situace v Československu. 

 

       První velkou zatěţkávací zkouškou pro Husáka, který byl zatím ve funkci prvního tajemníka 

KSČ s vědomím Sovětského vedení pouze “podmíněně”, byly rozsáhlé demonstrace v Praze a na 

jiných místech republiky, které podle očekávání proběhly ve dnech 19. aţ 21. srpna u příleţitosti 

prvního výročí intervence. Ty byly potlačeny s mimořádnou brutalitou jednotkami armády, policie a 

Lidových milicí a bylo při nich zabito pět demonstrantů.
12

 Husák tím Moskvě ukázal, ţe je schopen 

kontrolovat situaci. Následně byl 22. srpna přijat zákon “O některých přechodných opatřeních 

nutných k opevnění a ochraně pořádku” řečený “pendrekový”, který měl být vyuţíván proti všem 

formám protireţimní veřejné aktivity. Breţněv poté 25. srpna v telefonickém hovoru se Svobodou 
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ocenil zvládnutí situace, na níţ podle něj měli mimořádnou zásluhu právě Svoboda a Husák.
13

 Na 

zasedání ÚV KSČ, které se konalo ve dnech 25. aţ 29. září Husák splnil část moskevských dohod, 

kdyţ vysočanský XIV. sjezd KSČ prohlásil za ilegální a neplatný, jeho představitelům byly zrušeny 

mandáty a byli vyloučeni z ÚV, tím byla zahájeny politické čistky. Vojenská intervence byla 

nazvána internacionální pomocí, čímţ mělo dojít k její formální legitimizaci. S výsledky zasedání 

Moskva vyjádřila spokojenost, sovětským vedením však byla vyţadována další kádrová opatření. 

20. aţ 28. října se konalo oficiální setkání představitelů Československa a Sovětského svazu v 

Moskvě, československé vedení opět ocenilo vpád vojsk Varšavské smlouvy jako akt 

internacionální solidarity.
14

 Husák se zde patrně pod vlivem předchozích úspěchů snaţil neúspěšně 

vyjednat podmínky pro staţení sovětských vojsk z centrálních oblastí Československa směrem k 

západní hranici země. Na závěr setkání pak Breţněv Husáka vyzval k důraznějšímu boji proti 

pravicovému oportunismu. Další dvoustranné jednání na nejvyšší úrovni se v Moskvě konalo od 2. 

do 4. prosince, týkalo se mimo jiné jaderných zbraní a odzbrojování.
15 

 

       Na říjnovém jednání v Moskvě byla tématem i hospodářská spolupráce, československá strana 

jiţ byla v předchozích měsících kritizována za jistou pasivitu ohledně ekonomických otázek. 

Jednoznačný poţadavek na zrušení všech reforem sice ze sovětské strany nepadl, vládní usnesení z 

23. prosince nicméně přijalo opětovný návrat k centrálně plánovanému hospodářství sovětského 

typu, coţ měl být další vstřícný signál vůči Moskvě. Významnou roli v usměrňování vývoje 

československé ekonomiky v 70. letech mělo sovětské velvyslanectví v Praze, kde byla vytvořena 

skupina pro koordinaci plánovacích orgánů Československa a Sovětského svazu.
16 

 

       Výsledkem schůze předsednictva ÚV KSČ z 5.ledna 1970 byl návrh usnesení k výměně 

členských legitimací, který znamenal další politické prověrky ve straně, tentokrát jiţ skutečně 

masového charakteru. Sovětská strana s tímto krokem ústy velvyslance Červoněnka vyjádřila 

uspokojení. 16. března do Prahy přiletěl sovětský ministr zahraničních věcí Andrej Gromyko, 20. 

března pak společně s československým protějškem Jánem Markem parafovali spojeneckou  

smlouvu o československo-sovětské spolupráci. 5. května do Prahy přiletěla početná sovětská 

delegace v čele s Breţněvem, aby následující den smlouvu “o přátelství, spolupráci a vzájemné 

pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických 

republik“ společně s Kosyginem, Husákem a Lubomírem Štrougalem podepsal. Smlouva 

vyjadřovala uţší vzájemné propojení zahraničních politik obou zemí, dávala Sovětskému svazu 

moţnost kdykoli zopakovat “internacionální pomoc” a umoţňovala vtaţení Československa do 

vojenského konfliktu, při kterém by byl Sovětský svaz povaţován za napadený stát. Breţněv vyuţil 
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příleţitosti a apeloval na Husáka, aby “byl při boji s antisocialistickými živly nekompromisní”.
17

 V 

dalších dnech bylo za účasti nejvyššího vedení Sovětského svazu a delegací zemí Varšavské 

smlouvy  oslaveno výročí 25 let od osvobození Československa.  

 

       V návaznosti na závěry, které byly přijaty ÚV KSČ zejména po zasedání v září 1969 a v lednu 

1970 a pod tlakem Moskvy, která měla mimořádný zájem na ideologickém zdůvodnění pobytu 

sovětských vojsk na území Československa, byl na plenárním zasedání ÚV KSČ z 11. prosince 

schválen dokument pod názvem “Poučení z krizového vývoje  ve straně a společnosti po XIII. 

sjezdu KSČ”. Přijetí dokumentu bylo výrazem kompromisu mezi Husákovým křídlem v KSČ a 

radikálnější prosovětskou skupinou, reprezentovanou Biľakem. Ještě radikálnější seskupení tzv. 

ultralevých usilovalo dokonce o politické procesy ve stylu padesátých let, jejichţ obětí se měli stát 

hlavní představitelé „socialismu s lidskou tváří“. Přijetím “Poučení” na prosincovém zasedání ÚV 

KSČ v roce 1970 došlo v tomto sporu o rozsah a podobu represí k vzájemnému konsensu. Zrodil se 

reţim permanentních čistek a průběţného kádrování nejen příslušníků strany, ale všech obyvatel 

Československa, jejichţ společenská pozice předpokládala byť jen minimální politickou 

odpovědnost.
18 

 

       Ve dnech 25 aţ 29 května 1971 proběhl tentokrát jiţ regulérní XIV. sjezd KSČ, Husákova 

normalizační politika zde byla schválena a zároveň bylo konstatováno úspěšné odvrácení dosud 

nejváţnějšího ohroţení mocenských pozic komunistů. Sjezd byl přehlídkou triumfujících 

„normalizátorů“, které svou přítomností podpořil i Breţněv. Ten zde při projevu straníky varoval, 

aby vedení KSČ nepodlehlo sebeuspokojení a bylo bdělé vůči pravicovým revizionistům. Přítomni 

byli i další představitelé států Varšavské smlouvy. Sjezd volil nové zástupce ÚV KSČ (zvoleni byli 

například V. Biľak, A. Indra, A. Kapek, J. Lenárt nebo M. Jakeš), kteří na oficiální návrh prezidenta 

Svobody jednomyslně zvolili Husáka generálním tajemníkem ÚV KSČ.  
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11. Pobyt Sovětských vojsk na půdě Československa 

 

       Odchod většiny intervenčních vojsk z Československa byl sovětskou stranou podmíněn 

zajištěním ubytovacích a výcvikových prostor, letišť a zdravotních zařízení pro zbytek vojenských 

sil, které měly dočasně zůstat na území Československa. 12. září 1968 proběhla jednání mezi 

československou a sovětskou stranou, jejichţ tématem byla diskuze o velikosti této jednotky, 

sovětská strana ústy A. Kosygina navrhovala 250 000 muţů. Československá strana ústy O. Černíka 

odmítla s odůvodněním nedostatečných kapacit a navrhla 40 000 muţů.
1
 16. října byla nakonec 

podepsána smlouva, která umoţňovala vytvoření operačního uskupení čítající 75 000 muţů, 200 

letounů a vrtulníků. Koncem října 1968 se z Československa postupně začala stahovat vojska zemí 

Varšavské smlouvy, která se účastnila invaze. Zůstala pouze sovětská vojska určená k dočasnému 

pobytu, jednalo se o svazky druhého strategického sledu, tedy o divize doposud náleţející do 

sloţení vojenských okruhů na západní hranici Sovětského svazu. Nově vytvořená Střední skupina 

sovětských vojsk zahrnovala 15. gardovou tankovou divizi a 30. gardovou motostřeleckou divizi 

(obě byly vyčleněny ze sloţení 28. armády Běloruského vojenského okruhu), 18. gardovou 
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motostřeleckou divizi (od 11. gardové armády Pobaltského vojenského okruhu), 31. tankovou divizi 

(od 38. armády Podkarpatského vojenského okruhu), 48. motostřeleckou divizi (od 14. armády 

Oděského vojenského okruhu) a 131. leteckou divizi (doposud náleţela k 57. letecké armádě 

Podkarpatského vojenského okruhu).
2
 Od 1. do 7. listopadu se vojska, která na území 

Československa zůstala, začala stahovat do kasáren a vojenských výcvikových prostor ČSLA. 

Původně sovětská strana poţadovala rozmístění vojsk v devíti tzv. divizních rajonech, z toho pěti v 

Čechách (Domaţlice, Mladá Boleslav, Mimoň, Děčín, Vysoké Mýto), dvou na Moravě (Bruntál, 

Olomouc) a dvou na Slovensku (Nové Zámky, Banská Bystrica). Nakonec bylo na 

československém území ponecháno "pouze" pět prvně uvedených vševojskových divizí.
3
  

 

       Sovětská vojska v Československu během normalizace, i po jejím faktickém dokončení na XIV. 

sjezdu KSČ z května 1971, zajišťovala vliv Sovětského svazu ve střední Evropě a stala se nástrojem 

kontroly Moskvy nad Prahou.
4
 Jejich pobyt zároveň garantoval prosovětskému vedení KSČ v čele s 

G.Husákem vedoucí pozici ve straně i státu, proto z jejich strany nebyl ţádný zájem na popírání 

privilegované pozice, kterou sovětské posádky v Československu měly.   

 

       Pobyt sovětských vojsk a jejich rodinných příslušníků se z pochopitelných důvodů u 

československého obyvatelstva nesetkal s velkým nadšením, reakcí sovětské strany bylo pořádání 

různých propagandistických akcí či aktivit, jako byly například „večery druţby se Sovětskou 

armádou“.
5
 Konflikty mezi československým obyvatelstvem a členy sovětské armády se nejčastěji 

odehrávaly na úrovni krádeţí, autonehod nebo stíţností na hluk. Větší konflikty byly po roce 1969 

pouze výjimečné. Spíše docházelo k oboustranným kontaktům v podobě vzájemného obchodu 

(benzín – pivo).
6
  

 

       Od října 1983 byly na území v té době jiţ pro sovětskou stranu zcela „spolehlivého“ 

Československa umístěny střely s jadernými samonaváděcími hlavicemi, čímţ byl znovu výrazněji 

připomenut problém „dočasného pobytu“ vojsk v zemi, který v předešlých letech jakoby jiţ téměř 

neexistoval. Po nástupu Michaela Gorbačova k moci v březnu 1985 se vazby mezi Střední skupinou 

vojsk a československým vedením začaly zřetelně uvolňovat. Zájem na ideologické kontrole 

Československa ustoupil vojenskostrategickému aspektu udrţení velmocenské rovnováhy v 

bipolárním světě.
7
 V roce 1988 Gorbačov oznámil opuštění Breţněvovy doktríny a umoţnil zemím 

východní Evropy samostatně rozhodovat o svých vnitřních otázkách. Pobyt vojsk nicméně v 

rozporu s trendem uvolňování poměrů nadále prosazovalo československé vedení, které stále 

praktikovalo normalizační kurz politiky. Stárnoucího G.Husáka v čele KSČ nahradil člen 

konzervativního křídla strany Milouš Jakeš a politické vedení KSČ se tak ocitlo v jistém konfliktu s 



47 

 

reformními snahami Sovětského svazu. Vedení KSČ si tak například samo bez pomoci sovětských 

jednotek, které jiţ do vnitřního dění země nezasahovaly, muselo poradit s počínajícími projevy 

nespokojenosti v zemi. Vzájemné vztahy obou zemí na nejvyšší úrovni díky tomu poněkud 

ochladly.  

 

       Sniţování počtů osob a techniky SSV rozmístěné na území Československa byla zahájeno 

25.února 1988, kdy začal odsun raketových jednotek z NDR a Československa. Podle sovětského 

rozhodnutí ze 7. prosince 1988 byly v rozmezí dubna aţ května 1989 odsunuty 901. vzdušně-

výsadkový prapor a 563. a 1257. ţenijní prapor. V rámci procesu společenských změn, které v 

Československu proběhly po 17. listopadu 1989, byla v Moskvě 26. února 1990 ministry 

zahraničních věcí podepsána "Smlouva mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z 

území ČSSR".
8
 Podle smlouvy měl být odsun vojsk vykonán ve třech etapách, 1. etapa byla od 26. 

února 1990 do 31. května 1990, 2. etapa od 1. června 1990 do 31. prosince 1990 a  3. etapa od 1. 

ledna 1991 do 30. června 1991. Odsun začal dnem podepsání smlouvy, poslední vlak odjel z 

Milovic 19. června 1991 a o dva dny později překročil státní hranici Sovětského svazu. 27. června 

1991 opustil ČSFR poslední velitel SSV, generálplukovník Vorobjov a Střední skupina vojsk 

přestala existovat.
9 

 

       Za vojenskou invazi a přes 20 let trvající okupaci zaplatilo Československo vysokou cenu, jejíţ 

hodnotu nelze ani zdaleka vyčíslit pouze finančně. Ke dni 30. června 1991 byl seznam pohledávek 

federálními ministerstvy obrany a vnitra vyčíslen na necelých 15 miliard Kčs., coţ je suma značně 

podhodnocená oproti skutečným nákladům.
10

 Přesná kalkulace je nicméně prakticky nemoţná díky 

nepřímým hospodářským škodám v důsledku okupace, kam náleţí drancování přírodních zdrojů, 

preferování průmyslových investic ve prospěch sovětských zájmů, znehodnocení československé 

měny nebo implementace sovětského modelu masové armády, který byl značně neefektivní. K 

dnešnímu dni platba dluhu stále probíhá formou postupných splátek, jejichţ součástí je i vojenská 

technika. 
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12. Závěr 

 

       Domnívám se, ţe jsem na základě předloţených pramenů zachytil a analyzoval 

Československo – sovětské vztahy v roce 1968 a jejich následný vliv na vývoj Československa, 

symbolizovaný nedobrovolným procesem normalizace a pobytem sovětských vojsk. Z textu je 

zřetelné, ţe politické vedení Československa během Praţského jara podcenilo vývoj situace a 

absolutně neodhadlo riziko, které překotný reformní proud  znamenal pro Sovětský svaz a stabilitu 

východního bloku. Daň za jejich nedostatečný politický instinkt byla bolestně vysoká, normalizace 

představovala nepřirozenou změnu vývoje společnosti a hlubokou ekonomickou a lidskou stagnaci, 

ze které se obyvatelstvo země po listopadu 1989 dostávalo velice obtíţně.  

 

 

 

13. Použité zkratky  

 

BKS – Bulharská komunistická strana 

ČSFR – Československá federativní republika 

ČSSR – Československá socialistická republika 

FF UK – Filosofická fakulta University Karlovy 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSS – Komunistická strana Slovenska 
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KSSS  - Komunistická strana Sovětského svazu 

MSDS – Maďarská socialistická dělnická strana 

NATO – Severoatlantická aliance, v originále North Atlantic Treaty Organization 

NDR – Německá demokratická republika 

NKVD -  Lidový komisariát vnitřních záleţitostí, v originále Narodnyj komissariat vnutrennich děl 

PLR – Polská lidová republika 

PSDS - Polská sjednocená dělnická strana 

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SED – Německá komunistická strana, v originále Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik  

SSV – Střední skupina vojsk 

StB – Státní bezpečnost 

ÚV – Ústřední výbor 
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