
27.května 2020, 9.A a 9.B  
 
Cílem dnešního historického zastavení bude připomenutí roku, který znamenal definitivní konec nadějí 
a návrat k totalitnímu způsobu vlády. Po sebeupálení Jana Palacha a tzv. hokejových událostech byl 
Alexander Dubček nahrazen v čele KSČ Gustávem Husákem a začala tzv. normalizace poměrů. Ta se 
poprvé razantně projevila v srpnu 1969 tvrdým zásahem proti české veřejnosti, která si připomněla rok 
výročí od obsazení Československa. 
 
Zápis:         (co je červeně, neopisuj)     doporučuji video 
 
Po srpnu 1968 a rok 1969 – nástup normalizace 

- zpočátku postupný návrat k poměrům před rok 1968 
- říjen 1968 – schválena federalizace (ČSSR se skládá z České 

socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky) 
- zaveden pětidenní pracovní týden (dosud šestidenní) 
- leden 1969 – sebeupálení Jana Palacha  (proč ? __________________) 
- březen 1969 – protisovětské nálady po úspěchu čs. hokejistů 
                            (prohlédni si fotografii na druhé straně) 
- duben 1969 => místo Dubčeka 1.tajemníkem KSČ Gustav Husák  
- srpen 1969 => potlačení demonstrací k 1.výročí okupace 
- odstraňování reformních komunistů, vylučování z KSČ, ze zaměstnání, 

.... 
 
Videa – zhlédni !!!  
 
https://www.stream.cz/slavnedny/547775-den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden -upálení Palacha  (04:35) 
http://www.youtube.com/watch?v=VHJSOHx8GHk – Neckář – písnička o Palachovi  (3:39)   
http://www.youtube.com/watch?v=SfTL1FF0xX0 – hokej 1969  (1:28) 
http://www.youtube.com/watch?v=X2c0fLOOSYE – hokej 69 barevně ale nečesky  (2:22) 
https://www.youtube.com/watch?v=nivY5oq2T5w –potlačení demonstrací v srpnu 1969  (5:03) 
 



 
Zdroj: http://hokej.idnes.cz/jak-na-ruske-hokejisty-rozhodit-je-d5h-/reprezentace.aspx?c=A080215_002737_reprezentace_ald 
 
Bývalý reprezentant Jaroslav Jiřík na uschovaném dresu z roku 1969 z mistrovství světa ve 
Stockholmu ukazuje přelepenou pěticípou hvězdu, což byl jeho nápad. Takto část hokejistů dala 
veřejně odpor proti sovětské okupaci. Když se jim pak podařilo na mistrovství dvakrát porazit mužstvo 
Sovětského svazu, tak se stali naši hokejisté doslova národními hrdiny. Ačkoliv nezískali zlato (byli 
druzí), tak dvojí vítězství nad Sovětským svazem bylo obrovské zadostiučinění pro celý národ.  
Oslavy v centru Prahy pak byly označeny za protisovětské provokace a Sovětský svaz dal našim 
komunistům jasně najevo, aby si zjednali pořádek a aby si uvědomili, že díky přítomnosti vojsk může 
SSSR kdykoliv zasáhnout. 

 


