
20.května 2020, 9.A a 9.B  
 
Po 20 letech od roku 1948 prožilo Československo další osudový rok s osmičkou na konci. Byl to rok 
rozporuplný – nejprve několik měsíců nadějí a pak zklamání a konec nadějí na demokratizaci. 
Všimněte si, že používám slovíčko „demokratizace“ a nikoliv „demokracie“, protože demokracie tehdy 
ani při uvolnění nenastala a ani nebyla cílem. 
Dnes se budeme věnovat té nadějné části roku 1968, jež bývá označována jako tzv. „PRAŽSKÉ  
JARO“ (nezaměňuj se stejnojmenným hudebním festivalem). Čím bylo jaro 1968 oproti předchozím 
letům tak jiné ?  Jednak došlo k výměně politiků na nejvyšších stranických a státních funkcích – byli 
to sice opět komunisté, ale reformně uvažující a komunikující  s lidmi, takže měli u občanů popularitu a 
podporu. Postupně se uvolňovaly různé zákazy, byly obnoveny spolky Sokol a Junák, vznikly i nové 
organizace a byla dokonce zrušena cenzura, což umožnilo svobodnou diskuzi v novinách i v televizi. 
Takovéto uvolňování se však nelíbilo Sovětskému svazu, který opakovaně žádal zastavení reforem a 
obnovení totalitní vlády. Česká veřejnost zase od politiků očekávala, že reformy nejen nezruší, ale 
demokratizaci ještě zvýší. To samozřejmě nemohlo vyústit ve šťastný konec, ale o tom až příště.  
 
Zápis:         (co je červeně, neopisuj)          učebnice str.135–136, doporučuji video 
 
Pražské jaro 1968 
 

- od ledna 1968 v  KSČ v převaze reformisté => 1.tajemníkem KSČ (dnes 
bychom řekli předsedou strany a v té době byla  navíc funkce 1.tajemníka KSČ mocensky 

nejvýznamnější ve státě – více než prezident) Alexander __________,  
- v březnu prezidentem ČSSR gen. ________ ____________,  novým 

premiérem Oldřich Černík 
- „Akční program KSČ“ počítá s demokratizací, s omezením centrálního 

plánování, svobodou kultury a věd, s federalizací ČSSR 
- soudní rehabilitace (zrušení nezákonných rozsudků z 50.let) 
- zrušena cenzura,  obnoven Sokol, Junák 
- vznik nových organizací – K 231 (političtí vězni), KAN (Klub 

angažovaných nestraníků) 
- SSSR a část států východního bloku silně znepokojeni  X  národ chce 

více reforem (prohlášení „2000 slov“- autorem ? ________________)  
 
Videa:  
 
https://www.facebook.com/archivct24/videos/1895836727096102/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D   
 
- doporučuji zhlédnout toho asi 13-minutové video. Uvidíte v něm také záběry z Prahy z jara 1968 a nápisy 
„Císař“ či „Šik“ – byli to rovněž reformní a populární politikové (Ota Šik navrhoval ekonomickou reformu, o 
Čestmíru Císařovi se uvažovalo jako o kandidátovi na prezidenta – vzniklo dokonce takové heslo „lepší císař, 
než-li car“, což byla samozřejmě narážka na ruské vládce, nyní Sovětský svaz. 


