
25.května 2020, 9.A a 9.B  
 
Minule jsme si přiblížili první měsíce roku 1968, kdy byl do čela KSČ zvolen oblíbený Alexander 
Dubček a prezidentem se stal populární generál Ludvík Svoboda. Končili jsme poznámkou, že 
Sovětský svaz požadoval zastavení reforem. Československá veřejnost naopak očekávala, že se v nich 
bude pokračovat, a proto také spisovatel a novinář Ludvík Vaculík sepsal výzvu „2000 slov“. 
Varování Sovětského svazu se v nejčernějším možném scénáři naplnilo v noci z 20. na 21.srpna 
1968, kdy bylo Československo vojensky obsazeno armádami pěti komunistických států 
Varšavské smlouvy v čele se SSSR. Kromě desítek obětí na lidských životech (od 21.srpna do 
konce roku 1968 v souvislosti s invazí zahynulo asi 135 našich občanů) to znamenalo konec 
demokratizace a i když to nenastalo hned ze dne na den, tak v dalších měsících byl postupně 
upevňován totalitní způsob vlády, zpřísňována cenzura atd. 
 
Zápis:         (co je červeně, neopisuj)          učebnice str.135–136, doporučuji video 
 
Srpen 1968 
 

- z 20. na 21.8.1968 - ČSSR obsazena vojsky SSSR, NDR, Polska, 
Maďarska a Bulharska => protesty na západě a v OSN, ale USA 
současně respektuje mocenský blok SSSR 

- protireformistům v KSČ se nepodařilo prosadit „pozvání“ vojsk ani 
„dělnicko-rolnickou vládu“ a většina ÚV KSČ invazi odsoudila  

- část vedení KSČ unesena,  SSSR sice nakonec (zatím) souhlasí 
s ponecháním reformistů ve funkcích, ale ti podepisují „moskevské 
protokoly“ = souhlas s dočasným pobytem vojsk u nás 

- nepodepsal František Kriegel  

 
Videa – zhlédni !!!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GS4mXRaIFfo  - rok 1968  (3:09) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JCqCs4xOdOI – záznam vysílání rozhlasu 21.8.1968 (2:09) 
 
Následuje trojice protestních písní proti obsazení Československa. Píseň „Bratříčku“ je navíc 
doprovozena autentickými filmovými záběry z Prahy ze srpna 1968 – určitě se podívej. 
A kdo je autorem a zpěvákem těchto tří písní ?  
https://www.youtube.com/watch?v=X2KfSihtKFU   – píseň „Bratříčku....“  (2:20) 
http://www.youtube.com/watch?v=ZsXQlB1aNt8 – píseň „Tak vás tu máme bratři ....“  (1:14) 
http://www.youtube.com/watch?v=BWcLkj74mv4   – píseň „Morituri te salutant“  (3:17) 
 
 


