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V průběhu 60. let 20. století bylo československé politické vede-

ní v čele s prvním tajemníkem ústředního výboru KSČ a  prezidentem 
V průběhu 60. let 20. století bylo československé politické vede-

ní v čele s prvním tajemníkem ústředního výboru KSČ a  prezidentem 
V průběhu 60. let 20. století bylo československé politické vede-

republiky Antonínem Novotným nuceno přistoupit k liberalizaci režimu. 
Stalo se tak především pod tlakem částečné destalinizace probíhající 
v  Sovětském svazu. Tato liberalizace však byla vnímána jako nedo-
statečná. Vůči autoritativnímu způsobu vládnutí A. Novotného sílila 
domácí opozice, a to i uvnitř komunistické strany. Neúspěch při řešení 
hospodářské krize, ostré spory se Slováky a střety s představiteli kulturní 
scény, inteligence a studentů nakonec vedly 5. ledna 1968 k jeho odvo-
lání z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. 
scény, inteligence a studentů nakonec vedly 5. ledna 1968 k jeho odvo-
lání z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. 
scény, inteligence a studentů nakonec vedly 5. ledna 1968 k jeho odvo-

Na tomto postu ho nahradil dosavadní první tajemník ÚV KSS 
lání z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. 

Na tomto postu ho nahradil dosavadní první tajemník ÚV KSS 
lání z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. 

Alexander Dubček. Především  s jeho jménem je spojen pokus o  nená-
silnou, „shora“ řízenou radikální reformu systému, jež měla zemi vyvést 
z krize. Myšlení a jednání reformních komunistů bylo nepochybně li-
mitováno jejich příslušností ke komunistické straně: reforma socialismu 
se měla podle nich uskutečňovat pod její kontrolou. Snaha nepřipustit 
opakování „porušování zákonnosti” a vládnout bez použití mocenských 
prostředků však vytvářela prostor pro prosazování politických svobod 
a spontánní obnovu občanské společnosti. Faktické zrušení cenzury 
na  počátku roku 1968 vedlo k zavalení veřejnosti informacemi z médií 
o  chybách Novotného režimu a o zločinech padesátých let. Volalo se 
po nápravě spáchaných křivd a chyb a po vyvození osobní odpovědnosti 
jejich viníků. Pod tímto tlakem byl Novotný 22. března 1968 donucen 
vzdát se též funkce prezidenta republiky. Postupně museli abdikovat také 
někteří ministři a vedoucí funkcionáři KSČ a ostatních politických stran, 
vzdát se též funkce prezidenta republiky. Postupně museli abdikovat také 
někteří ministři a vedoucí funkcionáři KSČ a ostatních politických stran, 
vzdát se též funkce prezidenta republiky. Postupně museli abdikovat také 

organizací a institucí. Konaly se demonstrace a mítinky, aktivizovaly se 

dříve konformní organizace, spolky a strany.  Zakládala se nová sdru-
žení, jako byl například Klub angažovaných nestraníků. Různé skupiny 
formulovaly své požadavky – od mzdových a sociálních přes volání 
po  náboženské svobodě a samostatnosti nekomunistických stran, re-
habilitaci obětí politické perzekuce (K 231), úpravě vztahů mezi Čechy 
po  náboženské svobodě a samostatnosti nekomunistických stran, re-
habilitaci obětí politické perzekuce (K 231), úpravě vztahů mezi Čechy 
po  náboženské svobodě a samostatnosti nekomunistických stran, re-

a Slováky, demokratizaci KSČ až po urychlení ekonomických reforem. 
habilitaci obětí politické perzekuce (K 231), úpravě vztahů mezi Čechy 
a Slováky, demokratizaci KSČ až po urychlení ekonomických reforem. 
habilitaci obětí politické perzekuce (K 231), úpravě vztahů mezi Čechy 

Došlo též k otevření hranic. 
Názory prezentované Ivanem Svitákem nebo Václavem Havlem, 

snaha obnovit sociální demokracii či manifest Dva tisíce slov přiváděly 
k zuřivosti „spojence” z Varšavské smlouvy i domácí neostalinisty. Vý-
razně ale též překročily mez, kterou si stanovili sami reformisté. Pokud 
by se však rozhodli společenskou aktivitu násilím zastavit, přišla by vni-
več jejich snaha o reformu systému. Zároveň jim Moskva i představitelé 
dalších států sovětského bloku připomínaly geopolitickou realitu. Řešení 
več jejich snaha o reformu systému. Zároveň jim Moskva i představitelé 
dalších států sovětského bloku připomínaly geopolitickou realitu. Řešení 
več jejich snaha o reformu systému. Zároveň jim Moskva i představitelé 

hledali především v  politickém působení na média a na zástupce radi-
kálních proudů ve společnosti, které nabádali k umírněnosti. Přijímali 
kompromisní stanoviska, která nemohla uspokojit ani jednu stranu. 

Když v Československu nedošlo k radikálnímu politickému 
kompromisní stanoviska, která nemohla uspokojit ani jednu stranu. 

Když v Československu nedošlo k radikálnímu politickému 
kompromisní stanoviska, která nemohla uspokojit ani jednu stranu. 

obratu, rozhodlo se sovětské vedení zasáhnout silou. „Operace Dunaj“, 
na níž se podílely  též armády NDR, Polska, Maďarska a Bulharska, 
proběhla vojensky úspěšně, a to i díky rozhodnutí československého 
vedení neklást ozbrojený odpor. Vyvolala však mohutný lidový protest, 
který zabránil nastolení kolaborační „dělnicko-rolnické vlády” podle 
vzoru Maďarska z roku 1956. Okupaci odsoudilo předsednictvo ÚV KSČ 
který zabránil nastolení kolaborační „dělnicko-rolnické vlády” podle 
vzoru Maďarska z roku 1956. Okupaci odsoudilo předsednictvo ÚV KSČ 
který zabránil nastolení kolaborační „dělnicko-rolnické vlády” podle 

a následně i mimořádný „vysočanský“ sjezd KSČ. S důrazným nesouhlasem 
vzoru Maďarska z roku 1956. Okupaci odsoudilo předsednictvo ÚV KSČ 
a následně i mimořádný „vysočanský“ sjezd KSČ. S důrazným nesouhlasem 
vzoru Maďarska z roku 1956. Okupaci odsoudilo předsednictvo ÚV KSČ 

se  setkala ve světě. Sovětské politbyro, stojící před nutností zavést 
v Československu nákladný okupační režim, přijalo vděčně iniciativu 
se  setkala ve světě. Sovětské politbyro, stojící před nutností zavést 
v Československu nákladný okupační režim, přijalo vděčně iniciativu 
se  setkala ve světě. Sovětské politbyro, stojící před nutností zavést 

prezidenta Ludvíka Svobody a zahájilo v Moskvě jednání za účasti 
zatčených reformátorů. Výsledkem byl tajný „moskevský protokol“ 
z 27.  srpna, který zavazoval československé vedení k dalekosáhlým 
ústupkům od reformního programu. Vzápětí následovalo schválení 
dohody o „dočasném“ pobytu sovětských vojsk, personální změny 
i  přijetí některých „přechodných” opatření omezujících shromažďovací 
a spolkové právo. Ustupování reformních komunistů Moskvě i domá-
cím dogmatikům vyvolávalo nesouhlas veřejnosti, který se projevil 
například demonstracemi u  příležitosti výročí vzniku Československa 
cím dogmatikům vyvolávalo nesouhlas veřejnosti, který se projevil 
například demonstracemi u  příležitosti výročí vzniku Československa 
cím dogmatikům vyvolávalo nesouhlas veřejnosti, který se projevil 

a bolševické revoluce v Rusku, listopadovou okupační stávkou studentů 
nebo odporem odborářů a  studentů proti snaze od-
stranit Josefa Smrkovského z nejvyšší parlamentní 
funkce na konci roku 1968. Stále jasněji se však 
ukazovalo, že postupující „normalizaci“ půjde jen 
stěží zastavit.

8
1968
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Ve dnech 3. – 5. ledna 1968 pokračovalo plenární zasedání 
ÚV KSČ, které bylo přerušeno před vánocemi 1967. Antoní-
Ve dnech 3. – 5. ledna 1968 pokračovalo plenární zasedání 
ÚV KSČ, které bylo přerušeno před vánocemi 1967. Antoní-
Ve dnech 3. – 5. ledna 1968 pokračovalo plenární zasedání 

nu Novotnému se během dvoutýdenní přestávky nepodařilo 
získat dostatečnou podporu ve vedení strany, ztroskotala 

i  jednání se špičkami armády o případném silovém řešení situace, 
která vedl generál Jan Šejna. Tlaku na svou rezignaci – vyvíjenou  
i  jednání se špičkami armády o případném silovém řešení situace, 
která vedl generál Jan Šejna. Tlaku na svou rezignaci – vyvíjenou  
i  jednání se špičkami armády o případném silovém řešení situace, 

ze strany pozdějších výrazných představitelů konzervativního křídla 
komunistické strany Vasila Biľaka nebo Aloise Indry – nakonec No-
votný podlehl. Novým prvním tajemníkem ÚV KSČ se jako výsledek 
komunistické strany Vasila Biľaka nebo Aloise Indry – nakonec No-
votný podlehl. Novým prvním tajemníkem ÚV KSČ se jako výsledek 
komunistické strany Vasila Biľaka nebo Aloise Indry – nakonec No-

kompromisu stal Alexander Dubček. Návrh na jeho zvolení přednesl 
na úvod zasedání 5. ledna jménem předsednictva ústředního výboru 
spolu se svou rezignací sám Novotný.

88888
6   8
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Nově zvolený první tajemník ÚV KSČ si svým civil-
ním vystupováním a „lidským” jazykem dokázal získat 
větší část veřejnosti. Měl výrazný podíl na tom, že au-
torita KSČ ve společnosti stoupla. 
větší část veřejnosti. Měl výrazný podíl na tom, že au-
torita KSČ ve společnosti stoupla. 
větší část veřejnosti. Měl výrazný podíl na tom, že au-

Dubček při skoku šipky na veřejném koupališti v Santovce 
(okr. Levoča), červenec 1968.  

Pozadí výměny v čele komunistické strany nebylo veřejnosti 
na počátku ledna známo. Sdělovací prostředky o  průběhu 
zasedání rozsáhleji neinformovaly a již vůbec ne o ostrých 
mocenských bojích ve vedení KSČ. 
zasedání rozsáhleji neinformovaly a již vůbec ne o ostrých 
mocenských bojích ve vedení KSČ. 
zasedání rozsáhleji neinformovaly a již vůbec ne o ostrých 

To dokumentuje například zpráva v Rudém právu o  rezignaci 
Novotného a o jmenování Dubčeka do funkce prvního tajem-
níka KSČ ze 6. ledna 1968. Publikovaný Dubčekův životopis 
Novotného a o jmenování Dubčeka do funkce prvního tajem-
níka KSČ ze 6. ledna 1968. Publikovaný Dubčekův životopis 
Novotného a o jmenování Dubčeka do funkce prvního tajem-

obsahoval obvyklé údaje zaměřené především na zdůraznění 
jeho dělnického původu a  výčet dosavadních funkcí. 

6   8
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Změny ve vedení komunistické strany měly dopad 
i  na  Slovensku. Na zasedání Ústředního výboru Ko-
munistické strany Slovenska 22. a 23. ledna byl na Dub-
čekem uvolněný post prvního tajemníka zvolen Vasil 

Biľak, považovaný za zastánce slovenských zájmů.

Okolnosti vedoucí k Novotného rezignaci se nepodařilo uta-
jit nadlouho. Někteří přední komunističtí politici, například 
Gustáv Husák nebo Zdeněk Mlynář a významní představitelé 
kultury, především nově jmenovaný předseda Svazu českoslo-
venských spisovatelů Eduard Goldstücker, ve svých vystoupe-
ních naznačili pozadí mocenské změny a vyzvali k nápravám 
dosavadního stavu. 
Poprvé takto vystoupil Josef Smrkovský v článku publikovaném 
21.  ledna v odborářském deníku Práce. Působivá byla přede-
vším jeho slova o tom, že je nutno napravit deformace socia-
lismu a že v kádrové politice nemá na prvém místě rozhodovat 
příslušnost ke komunistické straně, ale odbornost a charakter.

6   8
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Na přelomu února a března 1968 výrazně vstoupily do po-
litického života sdělovací prostředky. Novináři, povzbuzeni 
tím, že se nejvyšší představitelé komunistické strany dotkli 
některých dosud tabuizovaných témat, zaplavili veřejnost ex-

plozí informací o chybách Novotného režimu a o zločinech padesátých 
let. Významnou roli sehrála aféra „semínkového” generála Jana Šejny, 
plozí informací o chybách Novotného režimu a o zločinech padesátých 
let. Významnou roli sehrála aféra „semínkového” generála Jana Šejny, 
plozí informací o chybách Novotného režimu a o zločinech padesátých 

který byl pro své přátelství s Novotného synem prezidentovým protekč-
ním dítětem. Dne 26. února uprchl nejprve do Itálie a poté za pomoci 
CIA do USA. 
Článek Václava Šímy o Šejnově závratné kariéře, zneužívání funkcí 
k osobnímu obohacování a snahu zapojit armádu do řešení vnitrostranic-
ké krize publikovaný 22. března v deníku Mladá fronta. 

6   8
Opět  byla otevřena otázka podezřelé smrti ministra zahraničních věcí 
Jana Masaryka (10. března 1948). U příležitosti dvacátého výročí této 
události uskutečnili studenti pochod do Lán k jeho hrobu, o kterém 
referoval 18. 3. 1968 jeden z nejvýznamnějších zpravodajských 
časopisů západoněmecký týdeník Spiegel. 
Na titulní stranu tohoto čísla dokonce umístil fotografi i z této akce.
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Masovými shromážděními pražského jara byly břez-
nové mítinky mládeže. První se konal 13. března 1968 
ve Slovanském domě za účasti asi 4 000 lidí, druhého 
se 20. března zúčastnilo v Parku kultury a oddechu Ju-

lia Fučíka již kolem 15 000 lidí. Na otázky převážně mladých 
lidí odpovídali představitelé reformního procesu z řad politiků 
i spisovatelů. Tyto mítinky, přenášené rozhlasem, měly velký 
význam pro aktivizaci společnosti. Podobná shromáždění se 
konala též v Brně (1. 4.), Bratislavě (19. 3.) i na jiných místech 
republiky. 
Předsednictvo mítinku konaného 20. 3. 1968 v Parku kultury 
a  oddechu Julia Fučíka v Praze.  

Aktivizovali se též představitelé náboženského života, především 
katolické církve. Dne 21. března uveřejnily Literární listy článek 
apoštolského administrátora pražské arcidiecéze Františka 
Tomáška, v němž se vyslovil pro náboženskou svobodu, podle 
něj slučitelnou se socialismem. Vyzval k rehabilitaci nevinně 
odsouzených kněží a k návratu vyhnaného pražského arcibiskupa 
Josefa Berana z Vatikánu. Spolu s Tomáškovým článkem 
zveřejnily Literární listy dopis 83 bývalých vězňů odsouzených 
za náboženskou činnost , adresovaný A.  Dubčekovi, v němž 
požadovali respektování náboženských práv a deklarovali svou 
připravenost k dialogu s marxisty.

6   8
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Veřejnost spontánně diskutovala 
o možných nástupcích Novotného. 
Studenti podporovali bývalého   
oblíbeného ministra školství 

a  kultury Čestmíra Císaře. Na jeho pod-
poru dokonce 28. března 1968 v Praze 
zorganizovali demonstraci. Studentská 
kandidatura Čestmíra Císaře pod heslem 
zorganizovali demonstraci. Studentská 
kandidatura Čestmíra Císaře pod heslem 
zorganizovali demonstraci. Studentská 

„Císař na Hrad“ v sobě ovšem obsaho-
vala i jistou dávku recese. 

Pod obrovským tlakem veřejného míně-
ní byl Antonín Novotný nakonec nucen 
rezignovat i na funkci prezidenta repub-
liky. Informaci o jeho abdikaci, kterou 
oznámil 22. března, přinesl denní tisk.
Mladá fronta, 22. března 1968.

6   8
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Po několika přípravných schůzkách byl 27. března zalo-
žen přípravný výbor Klubu 231 (K 231), který měl hájit 
zájmy bývalých politických vězňů a usilovat o jejich 
rychlou rehabilitaci. Název klubu byl odvozen od zá-

kona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky, podle kterého byla 
většina politických vězňů souzena. Předsedou výboru se stal 
Karel Nigrín, tajemníkem Jaroslav Brodský. Dne   31.  března se 
konalo ustavující shromáždění v kulturním domě na Slovanském 
ostrově v Praze, kterého se zúčastnilo 2 000 – 2 500 lidí. Během 
velmi krátké doby fungovaly ve všech krajích a ve většině okre-
sů výbory klubu. Registrováno bylo více než 80 tisíc zájemců 
o  členství.

Dne 5. dubna se konala ustavující schůzka Klubu angažovaných 
nestraníků (KAN), který chtěl sdružovat zájemce o politickou 
angažovanost a rozvoj demokracie, kteří nebyli členy KSČ ani 
nestraníků (KAN), který chtěl sdružovat zájemce o politickou 
angažovanost a rozvoj demokracie, kteří nebyli členy KSČ ani 
nestraníků (KAN), který chtěl sdružovat zájemce o politickou 

jiné politické strany. Vedle pořádání diskusních setkání se jeho 
členové chtěli angažovat ve volbách do národních výborů a  Ná-
rodního shromáždění. Za svůj program KAN přijal projev Ivana 
Svitáka. 

6   8
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Vedení KSČ se nakonec rozhodlo vy-
brat pro funkci prezidenta válečného 
hrdinu Ludvíka Svobodu, který byl také 
30.  března Národním shromážděním zvo-

len.  V tajném hlasování získal 282 hlasů, 6  po-
slanců se hlasování zdrželo a 1 hlas byl neplatný. 
Část záznamu z jednání předsednictva ÚV KSČ 
slanců se hlasování zdrželo a 1 hlas byl neplatný. 
Část záznamu z jednání předsednictva ÚV KSČ 
slanců se hlasování zdrželo a 1 hlas byl neplatný. 

o výběru prezidenta republiky a  zpráva v Rudém 
právu z 31. 3. 1968 o  jeho zvolení. 

6   8
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Reakcí na tlak veřejnosti a programovým východiskem re-
formistů uvnitř komunistické strany se stal Akční program, 
který byl schválen na zasedání ÚV KSČ 5. dubna 1968. 
formistů uvnitř komunistické strany se stal Akční program, 
který byl schválen na zasedání ÚV KSČ 5. dubna 1968. 
formistů uvnitř komunistické strany se stal Akční program, 

Tento dokument, jehož autory byli přední komunističtí inte-
lektuálové, předpokládal výraznou demokratizaci politického života 
země a provedení hospodářské reformy zavedením tržních prvků do 
centrálně řízeného hospodářství. Zamýšlené reformy se ovšem měly 
odehrávat pod vedením komunistické strany. Akční program byl zve-
řejněn 10.  dubna 1968. 

88888
6   8

Představa o vedoucí úloze KSČ nebyla sdílená všeobecně. Zpochyb-
nil ji například tehdy dvaatřicetiletý dramatik Václava Havel v článku 
publikovaném 4. dubna 1968 v Literárních listech, v němž polemi-
zoval s představou „opozice“ o formě „partnerství“ v Národní frontě 
a  navrhl vytvoření nové politické strany křesťansko-demokratického 
charakteru. 
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8
Na počátku dubna došlo k reorganizaci vlády, jejímž 
premiérem se stal Oldřich Černík. Architekt ekono-
Na počátku dubna došlo k reorganizaci vlády, jejímž 
premiérem se stal Oldřich Černík. Architekt ekono-
Na počátku dubna došlo k reorganizaci vlády, jejímž 

mické reformy Ota Šik byl jmenován místopředsedou 
premiérem se stal Oldřich Černík. Architekt ekono-
mické reformy Ota Šik byl jmenován místopředsedou 
premiérem se stal Oldřich Černík. Architekt ekono-

vlády, novým ministrem vnitra se stal důsledný stou-
penec reforem Josef Pavel. Na  fotografi i nový premiér. 

8
6   8
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Atmosféra pokročilého jara 1968 se od-
razila také při tradičních studentských 
oslavách. V majálesovém průvodu 
v  Praze 18. 5. 1968 se objevila hesla 

vyslovující se k vnitropolitické situaci i  ta-
ková, která ostře reagovala na nátlak ze strany 
SSSR a dalších zemí Varšavské smlouvy.

Vyjádřením nadějí veřejnosti v lepší budouc-
nost byla dobrovolná účast na oslavách Svát-
ku práce. Jen v Praze se prvomájových oslav 
zúčastnily desetitisíce lidí. 

6   8
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O změněných poměrech vypovídala 
i  veřejná striptýzová vystoupení nebo 
beztrestná aktivizace „květinových dětí“. 
Fotografi e z časopisu Svět v obrazech.

6   8
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Vývoj v Československu se setkal s kritikou nejen domá-
cích konzervativních komunistů, ale záhy znepokojil Kreml 
i  vedení dalších „bratrských“ stran. Důrazného napomenutí 
se československému vedení dostalo 23. března při setkání 

delegací Československa, SSSR, NDR, Maďarska, Bulharska a  Pol-
se československému vedení dostalo 23. března při setkání 

delegací Československa, SSSR, NDR, Maďarska, Bulharska a  Pol-
se československému vedení dostalo 23. března při setkání 

ska v Drážďanech. Stále častěji byly slyšet hlasy o nebezpečí kontra-
revoluce. K nátlaku na reformní vedení KSČ mělo sloužit i  spoje-
ska v Drážďanech. Stále častěji byly slyšet hlasy o nebezpečí kontra-
revoluce. K nátlaku na reformní vedení KSČ mělo sloužit i  spoje-
ska v Drážďanech. Stále častěji byly slyšet hlasy o nebezpečí kontra-

necké cvičení „Šumava“ zahájené 20. června 1968, kterého se vedle 
revoluce. K nátlaku na reformní vedení KSČ mělo sloužit i  spoje-
necké cvičení „Šumava“ zahájené 20. června 1968, kterého se vedle 
revoluce. K nátlaku na reformní vedení KSČ mělo sloužit i  spoje-

československých vojáků zúčastnily i sovětské, maďarské a  polské 
jednotky. Znepokojení veřejnosti budilo oddalování odchodu sovět-
ských oddílů, kterým přítomnost na cvičení umožnila zmapovat terén 
pro případnou intervenci. 
Vojenská technika během cvičení v bojové pozici.
Sovětský ministr obrany maršál Andrej Antonovič Grečko, vrchní 
velitel československých ozbrojených sil Ludvík Svoboda a ministr 
národní obrany armádní generál Martin Dzúr při diskusi.

8888
6   8

Vedoucí představitelé komunistické strany se pokoušeli 
mírnit radikální proudy ve společnosti. Snahu o toto 
politické působení dokumentuje zápis o přijetí předsta-
vitelů KAN zástupci Národní fronty 17. června 1968.
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8
Na podporu dalšího rozvoje reformní-
ho procesu v Československu iniciovali 
Na podporu dalšího rozvoje reformní-
ho procesu v Československu iniciovali 
Na podporu dalšího rozvoje reformní-

pracovníci Československé akademie 
ho procesu v Československu iniciovali 
pracovníci Československé akademie 
ho procesu v Československu iniciovali 

věd vznik petice, jejímž autorem se 
stal Ludvík Vaculík a kterou podepsala řada 
významných představitelů společenského a kul-
turního života. Dokument „Dva tisíce slov“ byl 
27. června 1968 publikován v Literárních listech 
a denících Mladá fronta, Práce a Zemědělské no-
viny. Vyzýval k aktivizaci veřejnosti na podporu 
reforem a  demokratizace, a to za pomocí stávek 
a demonstrací. Cílem dokumentu byla podpora 
reformních kroků vedení KSČ, které však tento 
a demonstrací. Cílem dokumentu byla podpora 
reformních kroků vedení KSČ, které však tento 
a demonstrací. Cílem dokumentu byla podpora 

dokument odmítlo. 

6   8
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8
Reakcí na petici „Dva tisíce slov“ byl zvýšený tlak ze strany 
Moskvy a jejích satelitů. Politbyra komunistických stran 
SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska zaslala do Prahy 
ostré dopisy, v nichž konstatovala, že vnitřní vývoj v Česko-
SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska zaslala do Prahy 
ostré dopisy, v nichž konstatovala, že vnitřní vývoj v Česko-
SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska zaslala do Prahy 

slovensku podrývá vedoucí úlohu komunistické strany a  socialistické 
zřízení země a ohrožuje existující spojenecké svazky. Dopisy končily 
výzvou k uspořádání společné schůzky vedení všech šesti komunis-
tických stran.

888
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Předsednictvo ÚV KSČ o dopisech jednalo 
8. a 12. července a dospělo k rozhodnutí 
neúčastnit se navrhované schůzky. Místo ní 
nabídlo možnost dvoustranných jednání. 

6   8
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8
Součástí psychologické války 
byl „nález“ skladiště zbraní 
na  Sokolovsku (12. červenec), 
zinscenovaný s největší pravdě-

podobností KGB nebo částí Státní bez-
pečnosti, která byla neloajální k reform-
nímu procesu. Zbraně byly připraveny 
pro údajný kontrarevoluční převrat.

Představitelé „pětky“ se bez českoslo-
venské účasti sešly 14. a 15. července ve 
Varšavě. Ve společném otevřeném dopi-
se adresovaném vedení KSČ ultimativně 
Varšavě. Ve společném otevřeném dopi-
se adresovaném vedení KSČ ultimativně 
Varšavě. Ve společném otevřeném dopi-

požadovali důsledný boj proti „pravico-
vým silám“, zákaz všech nově vzniklých 
iniciativ a organizací, obnovení cenzury, 
dodržování zásad marxismu-leninismu 
a  demokratického centralismu a zásah pro-
ti nepříteli přímo v komunistické straně. 

6   8
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Odmítavá odpověď vedení KSČ na varšavský dopis vedla 
k vystupňování nátlaku. Na jihu Polska a NDR se již v prů-
běhu července začala shromažďovat mohutná vojenská síla 
pro případný ozbrojený zásah. První tajemník KSSS Leonid 

Iljič Brežněv se stále nevzdával možnosti vyřešit československý 
problém politicky. Navrhl tedy československým představitelům bi-
laterální schůzku, která se uskutečnila na železniční stanici v Čierné 
problém politicky. Navrhl tedy československým představitelům bi-
laterální schůzku, která se uskutečnila na železniční stanici v Čierné 
problém politicky. Navrhl tedy československým představitelům bi-

nad Tisou na československé straně společných hranic ve dnech 29. 7. 
– 2. 8. 1968. Na toto jednání navázala ještě krátká schůzka za účasti 
delegací čtyř dalších států Varšavské smlouvy 3. srpna v Bratislavě. 
Na fotografi i účastníci jednání (zleva O. Černík, L. I. Brežněv, 
delegací čtyř dalších států Varšavské smlouvy 3. srpna v Bratislavě. 
Na fotografi i účastníci jednání (zleva O. Černík, L. I. Brežněv, 
delegací čtyř dalších států Varšavské smlouvy 3. srpna v Bratislavě. 

A.  Dubček po příjezdu do místa jednání).

88888888
Jednání v Čierné nad Tisou a  v Bratislavě vyvolala růst napětí ve spo-
lečnosti. Dne 26. července publikovaly Literární listy „Poselství obča-
nů předsednictvu ÚV KSČ“, jehož autorem byl Pavel Kohout. Doku-
lečnosti. Dne 26. července publikovaly Literární listy „Poselství obča-
nů předsednictvu ÚV KSČ“, jehož autorem byl Pavel Kohout. Doku-
lečnosti. Dne 26. července publikovaly Literární listy „Poselství obča-

ment, který byl přečten i  v televizi a v rozhlase, vyjadřoval pod heslem 
„Socialismus – spojenectví – suverenita – svoboda“ důvěru v politic-
ké vedení země, které zároveň vyzýval k rozhodnému postoji. V krát-
ké době k němu připojil podpis více než jeden milion lidí. 

Pavel Kohout a Jiří Hanzelka při čtení poselství v televizi. 
Sbírání podpisů pod poselství v Bratislavě.

Během jednání docházelo ke spontánním diskusím občanů na  ulicích. 
Diskuse pražských občanů v proluce Na Příkopech v době setkání 
představitelů šesti komunistických stran v  Bratislavě.

6   8
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Sovětský deník Pravda uveřejnil 21. srpna zprávu 
Tiskové agentury Sovětského svazu, že o  ozbro-
jený zásah proti hrozící „kontrarevoluci“ požádali 
samotní českoslovenští představitelé. O  autorech 

tzv. zvacího dopisu (či zvacích dopisů) se dlouho spekulova-
lo, dva z nich byly v ruských archivech objeveny až v roce 
1992. Jeden byl podepsán Aloisem Indrou, Drahomírem 
Kolderem, Oldřichem Švestkou, Antonínem Kapkem a Va-
1992. Jeden byl podepsán Aloisem Indrou, Drahomírem 
Kolderem, Oldřichem Švestkou, Antonínem Kapkem a Va-
1992. Jeden byl podepsán Aloisem Indrou, Drahomírem 

silem Biľakem, druhý A. Kapkem. Svůj česky psaný dopis 
Kapek odevzdal sovětské delegaci zřejmě během schůzky 
v Čierné nad Tisou. „Hlavní“ rusky psaný dopis putoval 
Kapek odevzdal sovětské delegaci zřejmě během schůzky 
v Čierné nad Tisou. „Hlavní“ rusky psaný dopis putoval 
Kapek odevzdal sovětské delegaci zřejmě během schůzky 

k  sovětskému vedení zřejmě krátce nato. 

6   8



OSMIČKY v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ 8
50

19688
51

Skutečnost, že v Československu nedošlo k radikálnímu 
politickému obratu, vedla sovětské vedení k rozhodnutí 
zasáhnout silou. Invaze do Československa, která byla 
zahájena večer 20. srpna 1968, představovala nejrozsáh-

lejší vojenskou operaci v poválečných dějinách Evropy. Zúčast-
nilo se jí více než 600 000 sovětských, polských, maďarských, 
bulharských a východoněmeckých vojáků. Vojenská „operace 
Dunaj“ proběhla úspěšně i díky rozhodnutí československého 
vedení neklást ozbrojený odpor. Vyvolala však mohutný lidový 
protest, který zabránil nastolení kolaborační „dělnicko-rolnické 
vlády” podle vzoru Maďarska v roce 1956. S nesouhlasem se 
okupace setkala ve světě, dokonce i u nejvýznamnějších západ-
ních komunistických stran.

Sovětská vojska během prvních dnů okupace v ulicích Prahy.
Staroměstské náměstí a Václavské náměstí.

8888
6   8
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Sovětská vojska během prvních dnů okupace v ulicích 
Prahy a Liberce. 

Českoslovenští občané se snaží diskutovat se sovětský-
mi vojáky, Vinohradská třída v Praze.

Demonstranti se zkrvavenou vlajkou na Vinohradské třídě v Praze.

6   8 Ve Spojených státech vkládali protiváleční demonstranti květiny 
do hlavní pušek amerických vojáků a příslušníků Národní gardy. 
Obyvatelé Československa měli k dispozici hlavně poněkud vět-
do hlavní pušek amerických vojáků a příslušníků Národní gardy. 
Obyvatelé Československa měli k dispozici hlavně poněkud vět-
do hlavní pušek amerických vojáků a příslušníků Národní gardy. 

šího kalibru. Náměstí Kubánské revoluce v Praze.

Sovětské tanky ničí podloubí před libereckou radnicí. 
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S o v ě t s k á 
vojska bě-
hem prvních 
dnů okupace 

v ulicích Karlových 
Varů.

Sovětské těžké technice 
se v Karlových Varech 
nepodařilo překonat 
most přes Ohři do čtvr-
ti Tuhnice.

Občané v Karlových 
Va re c h – Ry b á ř í c h 
naznačují okupačním 
vojskům žádoucí směr 
jejich dalšího postupu.

6   8

Velký význam pro udržení odporu proti okupaci měl Československý 
rozhlas. Jeho pracovníci odmítli vysílat zprávu o údajném pozvání 
okupantů československými úřady, kterou jim přinesl ředitel Ústřední 
rozhlas. Jeho pracovníci odmítli vysílat zprávu o údajném pozvání 
okupantů československými úřady, kterou jim přinesl ředitel Ústřední 
rozhlas. Jeho pracovníci odmítli vysílat zprávu o údajném pozvání 

správy spojů Karel Hoffman a 21. srpna v noci před druhou hodinou 
poprvé odvysílali prohlášení předsednictva ÚV KSČ. Pokus o vypnutí 
správy spojů Karel Hoffman a 21. srpna v noci před druhou hodinou 
poprvé odvysílali prohlášení předsednictva ÚV KSČ. Pokus o vypnutí 
správy spojů Karel Hoffman a 21. srpna v noci před druhou hodinou 

vysílání měl pouze krátkodobý úspěch.
Budova Československého rozhlasu v prvních dnech okupace.
vysílání měl pouze krátkodobý úspěch.
Budova Československého rozhlasu v prvních dnech okupace.
vysílání měl pouze krátkodobý úspěch.

Po obsazení rozhlasu poničili příslušníci sovětské armády jeho vyba-
vení. Poškozeny byly také vzácné housle, vyrobené v roce 1754 v  Mi-
láně mistrem houslařem Giuseppem Antonim Finoli.
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Okupaci odsoudilo předsednictvo ÚV KSČ, které prá-
vě projednávalo text hlavního referátu na mimořádný 
XIV. sjezd KSČ. Vzápětí byli zadrženi A. Dubček, 
vě projednávalo text hlavního referátu na mimořádný 
XIV. sjezd KSČ. Vzápětí byli zadrženi A. Dubček, 
vě projednávalo text hlavního referátu na mimořádný 

J. Smrkovský, O. Černík, F. Kriegel a J. Špaček, 
XIV. sjezd KSČ. Vzápětí byli zadrženi A. Dubček, 
J. Smrkovský, O. Černík, F. Kriegel a J. Špaček, 
XIV. sjezd KSČ. Vzápětí byli zadrženi A. Dubček, 

druhý den byli odvezeni do Sovětského svazu. Kolaborantům 
z řad dogmatiků se nepodařilo prosadit dodatečnou legalizaci 
intervence, následující den ji odsoudily všechny orgány vlády 
i  komunistické strany.
Prohlášení předsednictva ÚV KSČ odsuzující invazi, publikova-
i  komunistické strany.
Prohlášení předsednictva ÚV KSČ odsuzující invazi, publikova-
i  komunistické strany.

né 21.  srpna ve zvláštním vydání Rudého práva

Slovensky psané prohlášení vlád zemí, účastnících se invaze do 
Československa, adresované československým občanům a  vy-
Slovensky psané prohlášení vlád zemí, účastnících se invaze do 
Československa, adresované československým občanům a  vy-
Slovensky psané prohlášení vlád zemí, účastnících se invaze do 

světlující důvody pro ozbrojený zásah.

8
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OSMIČKY v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ 8
58

19688
59

Reakcí na invazi byl spontánní 
požadavek na vystoupení z Var-
šavské smlouvy a vyhlášení neut-
rality země.

Rozkaz vojenského velitele Prahy 
a  Středočeského kraje gardového ge-
nerálporučíka I. Veličky vydaný po 
údajném zastřelení sovětského vojáka 
ze zálohy (případ použití zbraně proti 
okupantům ze strany československého 
obyvatelstva ovšem není znám), poža-
dující po mocenských orgánech Prahy 
přijetí opatření k zabránění podobným 
nepřátelským projevům a potrestání 
viníků. V opačném případě měla násle-
dovat odvetná opatření.

8888
6   8
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8
Proti okupaci se ostře vyslovil 
sjezd KSČ urychleně svolaný 
Proti okupaci se ostře vyslovil 
sjezd KSČ urychleně svolaný 
Proti okupaci se ostře vyslovil 

22. srpna do podniku ČKD 
sjezd KSČ urychleně svolaný 
22. srpna do podniku ČKD 
sjezd KSČ urychleně svolaný 

ve  Vysočanech. Sjezd vyzval 
ke konání hodinové generální stáv-
ky a  ke zbavení kolaborantů všech 
funkcí. Zvolil nové, jasně proreformní 
vedení strany.
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Pouliční protesty proti okupaci si 
vyžádaly řadu obětí. Od 21. srpna 
do 3. září 1968 zemřelo při de-
monstracích celkem 72 českoslo-

venských občanů. Jen během prvního dne 
okupace bylo zabito 58 lidí, z toho 15 při 
obraně budovy Československého rozhlasu 
okupace bylo zabito 58 lidí, z toho 15 při 
obraně budovy Československého rozhlasu 
okupace bylo zabito 58 lidí, z toho 15 při 

v Praze.
Demonstrací proti okupaci se stal po-
hřeb jejích obětí v libereckém krematoriu 
24.  srpna 1968. 

Ulice československých měst byly v krátké 
době plné protiokupačních nápisů a letáků.

8888
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Dne 23. srpna odletěla 
do Moskvy českoslo-
venská delegace v čele 
s prezidentem repub-

liky L.  Svobodou. Její složení 
vyvolalo rozpaky, neboť v ní ne-
byl ani jeden stoupenec reforem. 
Nesouhlas s odletem delegace 
vyslovilo Národní shromážděni 
i nově zvolený ÚV KSČ. Oba 
vyslovilo Národní shromážděni 
i nově zvolený ÚV KSČ. Oba 
vyslovilo Národní shromážděni 

orgány žádaly, aby se členové 
delegace k ničemu nezavazovali 
bez jejich souhlasu.
Zpráva ze zasedání vlády 
22.  srpna za účasti prezidenta 
Svobody, který zde informoval 
o svém úmyslu odcestovat do 
Moskvy. 
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Sovětské politbyro, stojící před nutností zavést v Česko-
slovensku nákladný okupační režim, přijalo vděčně přílet  
delegace a zahájilo v Moskvě jednání za účasti zatčených re-
formátorů. Jeho výsledkem byl tajný „moskevský protokol“ 

z 27.  srpna, který zavazoval československé vedení k dalekosáhlým 
ústupkům od reformního programu. S obsahem moskevské dohody 
byli, po návratu delegace, seznamováni členové KSČ. 
ústupkům od reformního programu. S obsahem moskevské dohody 
byli, po návratu delegace, seznamováni členové KSČ. 
ústupkům od reformního programu. S obsahem moskevské dohody 

Informační materiál o dohodě s poznámkami Bohumila Šimona.
byli, po návratu delegace, seznamováni členové KSČ. 
Informační materiál o dohodě s poznámkami Bohumila Šimona.
byli, po návratu delegace, seznamováni členové KSČ. 

88888888
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Jediným, kdo odmítl dokument podepsat, byl předseda 
Ústředního výboru Národní fronty František Kriegel. 
Jediným, kdo odmítl dokument podepsat, byl předseda 
Ústředního výboru Národní fronty František Kriegel. 
Jediným, kdo odmítl dokument podepsat, byl předseda 

Za svůj zásadový postoj byl vzápětí zbaven funkce 
a  po nástupu Gustáva Husáka do čela KSČ v dubnu 
Za svůj zásadový postoj byl vzápětí zbaven funkce 
a  po nástupu Gustáva Husáka do čela KSČ v dubnu 
Za svůj zásadový postoj byl vzápětí zbaven funkce 

1969 i  členství v komunistické straně. Až do své smrti byl činný 
v opozičním hnutí, patřil k prvním signatářům Charty 77.

Dohoda uzavřená v Moskvě, přestože nebyl - nebo možná právě 
proto - znám její přesný obsah, vyvolala u československého 
obyvatelstva silné obavy o budoucnost reforem. Ostře na ní rea-
goval například časopis Student.
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V Gustávu Husákovi našla Moskva, přes počáteční ne-
důvěru, muže (po selhání Vasila Biľaka a jemu blízkých 
soudruhů v srpnu 1968), který jí měl pomoci změnit 
podobu Československa. Husákovým prvním krokem 
soudruhů v srpnu 1968), který jí měl pomoci změnit 
podobu Československa. Husákovým prvním krokem 
soudruhů v srpnu 1968), který jí měl pomoci změnit 

bylo, že se na mimořádném sjezdu Komunistické strany Slo-
venska 26. srpna 1968, na němž byl zvolen prvním tajemníkem 
ÚV KSS, zasadil o zneplatnění vysočanského sjezdu s tím, že 
venska 26. srpna 1968, na němž byl zvolen prvním tajemníkem 
ÚV KSS, zasadil o zneplatnění vysočanského sjezdu s tím, že 
venska 26. srpna 1968, na němž byl zvolen prvním tajemníkem 

se ho zúčastnilo minimum slovenských delegátů.

Jedním ze závazků vyplývajících z  „moskevského protokolu“ 
byly personální změny. Vedle F. Kriegela nebo ministra vnitra 
J. Pavla byli zbaveni svých postů ředitel Československé tele-
byly personální změny. Vedle F. Kriegela nebo ministra vnitra 
J. Pavla byli zbaveni svých postů ředitel Československé tele-
byly personální změny. Vedle F. Kriegela nebo ministra vnitra 

vize Jiří Pelikán a ředitel Československého rozhlasu Zdeněk 
J. Pavla byli zbaveni svých postů ředitel Československé tele-
vize Jiří Pelikán a ředitel Československého rozhlasu Zdeněk 
J. Pavla byli zbaveni svých postů ředitel Československé tele-

Hejzlar.
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Z měst zmizely okupační jednotky na konci srpna 1968, vojska so-
větských satelitů se z československého území stáhla v průběhu září. 
V zemi ovšem zůstali sovětští vojáci, jejichž pobyt byl pod tlakem 
Moskvy legalizován dohodou o tzv. dočasném pobytu sovětských 
vojsk v Československu, podepsanou 16. října 1968. Národní shro-
Moskvy legalizován dohodou o tzv. dočasném pobytu sovětských 
vojsk v Československu, podepsanou 16. října 1968. Národní shro-
Moskvy legalizován dohodou o tzv. dočasném pobytu sovětských 

máždění ji o dva dny později schválilo, přičemž proti ní hlasovali 
čtyři poslanci – Božena Fuková, František Kriegel, Gertruda Seka-
ninová-Čakrtová a František Vodsloň. Deset poslanců se hlasování 
čtyři poslanci – Božena Fuková, František Kriegel, Gertruda Seka-
ninová-Čakrtová a František Vodsloň. Deset poslanců se hlasování 
čtyři poslanci – Božena Fuková, František Kriegel, Gertruda Seka-

zdrželo, někteří další nebyli přítomni.
Článek o ratifi kaci smlouvy publikovaný
zdrželo, někteří další nebyli přítomni.
Článek o ratifi kaci smlouvy publikovaný
zdrželo, někteří další nebyli přítomni.

 18. října 1968 v  Rudém 
právu a fotografi e F. Kriegla hlasujícího v Národním shromáždění 
proti smlouvě.

Na podzim se začínaly aktivizovat i ultrakonzervativní síly, 
jejichž jádro tvořili někteří předváleční členové komunistic-
ké strany, kteří se ve svých představách nevymanili z myš-
lenkových představ 20. a 30. let (např. Josef Jodas a Emanuel 

Famíra). Za počátek jejich ofenzívy můžeme označit setkání v Praze-
-Libni 9. října 1968.

6   8

8



OSMIČKY v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ 8
78

19688
79

8888
Přehled sovětských posádek a jejich počet-
ního stavu v Československu. Podkladový 
Přehled sovětských posádek a jejich počet-
ního stavu v Československu. Podkladový 
Přehled sovětských posádek a jejich počet-

materiál pro schůzi vlády 16. října 1968 
o  československo-sovětské smlouvě.
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Jediným trvalým výsledkem reformního hnutí měl zůstat zá-
kon o federalizaci republiky, který byl přijat 27. října 1968. 
Jeho podoba však byla v období tzv. normalizace zdeformo-
vaná. 

Jednáním o česko-slovenském vyrovnání byla po celý rok věnována 
velká pozornost. Tato problematika se opět měla stát aktuální za dva-
cet let. 
Karikatura v časopisu Reportér na začátku července 1968 mohla být 
stejně dobře otištěna na počátku 90. let.
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V souvislosti s 50. výročím vzniku Československa 
proběhla v Praze spontánní demonstrace, které se zú-
častnili převážně mladí lidé ve věku 15 až 20 let. Její 
účastníci se dostali do střetu s policejními jednotkami, 

které zadržely 77 osob.

V předvečer a ve výroční den Říjnové revoluce 6. a 7. listopadu 
došlo v Praze k protisovětským vystoupením. Demonstranti str-
hávali a zapalovali sovětské vlajky a pokusili se stavět barikády. 
Na některých místech se střetli s policií, která proti nim použila 
obušky a požární stříkačky. Během dvou dnů bylo v Praze za-
drženo 167 osob. Demonstrace se uskutečnily též v Brně nebo 
v Českých Budějovicích.
drženo 167 osob. Demonstrace se uskutečnily též v Brně nebo 
v Českých Budějovicích.
drženo 167 osob. Demonstrace se uskutečnily též v Brně nebo 

8
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Znepokojení nad vývojem v Čes-
koslovensku vyjádřili i účastníci 
aktivu pražských novinářů 18. lis-
topadu v Lucerně.

Protesty vyvolalo dočasné zastavení časopi-
sů Reportér a Politika 8. listopadu 1968. 
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Neustálé ustupování reformních komunistů Moskvě 
i domácím konzervativcům a obava z výsledků za-
sedání pléna ÚV KSČ vedlo vysokoškolské studenty 
i domácím konzervativcům a obava z výsledků za-
sedání pléna ÚV KSČ vedlo vysokoškolské studenty 
i domácím konzervativcům a obava z výsledků za-

k vyhlášení celostátní okupační stávky u příležitosti vý-
ročí 17. listopadu.  Stávka probíhala na většině fakult ve dnech 
18.  – 20. listopadu. Studenti získali na svou stranu sympatie 
veřejnosti, navázali například spolupráci s představiteli odboro-
vých organizací.  
Budova Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze během stáv-
ky.

Požadavky stávkujících byly shrnuty do „studentského desate-
ra”, přijatého Svazem vysokoškolského studentstva Čech a  Mo-
Požadavky stávkujících byly shrnuty do „studentského desate-
ra”, přijatého Svazem vysokoškolského studentstva Čech a  Mo-
Požadavky stávkujících byly shrnuty do „studentského desate-

ravy 11. listopadu 1968, které v zásadě vycházelo z Akčního 
programu KSČ. Jeho text byl přebírán do prohlášení jednotli-
ravy 11. listopadu 1968, které v zásadě vycházelo z Akčního 
programu KSČ. Jeho text byl přebírán do prohlášení jednotli-
ravy 11. listopadu 1968, které v zásadě vycházelo z Akčního 

vých fakult. 
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Na Olympijských hrách v Mexiku v listopadu 1968 získala 
Věra Čáslavská čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile. Bě-
Na Olympijských hrách v Mexiku v listopadu 1968 získala 
Věra Čáslavská čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile. Bě-
Na Olympijských hrách v Mexiku v listopadu 1968 získala 

hem slavnostního hraní sovětské hymny při přebírání 
stříbrné medaile otočila hlavu od soupeřky směrem do 

země, čímž protestovala proti okupaci Československa. 
stříbrné medaile otočila hlavu od soupeřky směrem do 

země, čímž protestovala proti okupaci Československa. 
stříbrné medaile otočila hlavu od soupeřky směrem do 

Na snímku Věra Čáslavská během slavnostního ceremoniá-
země, čímž protestovala proti okupaci Československa. 
Na snímku Věra Čáslavská během slavnostního ceremoniá-
země, čímž protestovala proti okupaci Československa. 

lu při přebírání jedné ze zlatých medailí.

Na konci roku 1968 využil Gustáv Husák ústavního záko-
na o  federativním uspořádání Československa a vystoupil 
Na konci roku 1968 využil Gustáv Husák ústavního záko-
na o  federativním uspořádání Československa a vystoupil 
Na konci roku 1968 využil Gustáv Husák ústavního záko-

s požadavkem, aby na základě rovnoprávnosti českého a  slo-
venského národa došlo k paritnímu rozdělení čtyř nejvýznam-
nějších politických funkcí v zemi a předsedou Federálního 
shromáždění se stal Slovák. Skutečným cílem však bylo 
odstranit z nejvyšší parlamentní funkce J. Smrkovského. 
Na  jeho obranu vystoupily odborové svazy, které společně 
se studenty pohrozily vyhlášením generální stávky. Smr-
kovský sám se ovšem zřekl lidové podpory a přijal nižší 
funkci předsedy Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

Tendence ke stále většímu omezování svobod byla zjevná 
a společnost se jim bránila až do poloviny roku 1969.  Po-
stupně však začal mezi občany převládat pocit beznaděje. 
Lidé se začali uzavírat do svého soukromí. Někteří se 
rychle přizpůsobili novým podmínkám a vydali se cestou 
spolupráce s kolaboranty. Proces „normalizace“ byl na 
postupu.
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