
1.června 2020, 9.A a 9.B  
Minule jsme prošli základní události roku 1969, který znamenal definitivní nástup tzv. normalizace, jež 
se kromě obnovení totalitní moci projevil také odstraněním reformních politiků z veřejného života. 
Sedmdesátá léta sice nebyla obdobou 50.let, ale například postoj člověka k tomu, jestli považuje srpen 
1968 za okupaci nebo „bratrskou pomoc“ Sovětského svazu byl pro život, či zaměstnání klíčový. 
Blíží se vám přijímací zkoušky, a proto vás nebudu zatěžovat velkým doplňováním. V zápise si 
doplňte  pouze dvě informace – u jedné vám napoví číslo „77“ a tu druhou informaci byste již měli 
znát, protože jsme si ji nedávno zmiňovali v souvislosti s výstavbou této „překážky“. 
 
Zápis:         (co je červeně, neopisuj)     doporučuji video 
 
 
Normalizace a předzvěst změn 

- 1970 : Poučení z krizového vývoje – ideové zdůvodnění sovětské 
invaze (autoři Vasil Biĺak a Jan Fojtík) 

- 1971, 1976, 1981 a 1986: formální volby 
- od r.1975 prezidentem Gustáv Husák 
- během 70.let se zformovalo  disidentské hnutí => hnutí „______ 77“ 

vydává prohlášení, jímž vyzývá vládu KSČ k dodržování lidských práv  
(Václav Havel) 

Závěr 80.let – slábne vliv SSSR  
- v ČSSR však u moci konzervativní komunisté, kteří příliš nepřejí 

reformám  (od r. 1987 generálním tajemníkem KSČ Miloš Jakeš) 
- 10.12.1988 – KSČ poprvé povoluje demonstraci 
- leden 1989 – „Palachův týden“ – tvrdé potlačení demonstrantů 

připomínajících si 20 let od smrti Jana Palacha 
- protirežimní prohlášení „Několik vět“ (29.6.1989) 
- 9.11.1989 => pád _______ zdi v NDR 
- 12.11.1989 => svatořečení  Anežky české 

 
Mimochodem, taková zajímavost, poslední generální tajemník KSČ Miloš Jakeš stále žije a letos 
mu bude 98 let. Generální tajemník byl nejen „předsedou“ KSČ, ale byl to vlastně nejmocnější 
muž v ČSSR. 
 
Videa k normalizaci z animovaného seriálu „Dějiny udatného čs.národa“: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9jVzchPmkqo – animované - dějiny udatného čs.národa – normalizace 
https://www.youtube.com/watch?v=FQ3UKqG0YkI – animované - dějiny udatného čs.národa – Charta 77, 80.léta 


