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Pražské jaro 1968



Nástup A. Dubčeka 

leden 1968 – do čela KSČ nastoupil Alexandr 
Dubček – nastolil obrodný proces ve společnosti 
(známý jako Pražské jaro 1968)

- začal prosazovat nové reformy:

 jedna z jeho reforem přinesla svobodu tisku 
(média začala svobodně informovat občany)

- v této době začaly vznikat různé občanské 
organizace  (Klub angažovaných nestraníků – KAN, 
K231 apod.)



Odstoupení prezidenta 

březen 1968 odstoupil prezident A. Novotný a místo 
něho nastoupil Ludvík Svoboda

- byl zvolen také nový předseda Národního 
shromáždění (Josef Smrkovský), do čela vlády byl 
zvolen Oldřich Černík

- byl přijat Akční program, ve kterém bylo 
odsouzeno potlačování základních práv a svobod 
v minulých letech  



Manifest Dva tisíce slov

- vedle Akčního programu to byl druhý významný 
dokument Pražského jara

- sestavil ho spisovatel Ludvík Vaculík a text byl 
otištěn v tehdejších novinách v červnu 1968

- text kritizoval dění v Československu po roce 1948 
a nabádal k urychlení reforem

- text podepsalo několik tisíc lidí, mezi nimi byly i 
významné osobnosti (J. Seifert, E. Zátopek)



Varšavský dopis

Počátkem července 1968 bylo vedení KSČ pozváno 
do Varšavy na jednání o poměrech v ČSSR – KSČ se 
jednání nezúčastnilo => představitelé Varšavské 
smlouvy poslali do ČSSR tzv. Varšavský dopis, který 
obsahoval varování pro ČSSR (možnost aplikace 
Brežněvovy doktríny)

Konec července 1968 – došlo k setkání vedení KSČ a 
KSSS v Čierné nad Tisou

- poté byla podepsána dohoda (napětí ale 
zůstávalo)



Vpád vojsk Varšavské smlouvy

21. 8. 1968 došlo k vpádu vojsk Varšavské smlouvy 
na území Československa

- členové vedení KSČ (A. Dubček, O. Černík, J. 
Smrkovský) byli zatčeni

- odpor proti okupaci vyjadřovali také občané 
Československa => několik lidí bylo za okupace 
zabito  



Situace v ČSSR po okupaci

23. 8. 1968 odjel prezident L. Svoboda na jednání 
do Moskvy

- zde byl podepsán tzv. Moskevský protokol

- podle tohoto dokumentu zůstaly sovětské 
jednotky v Praze a měla být nastolena tzv. 
normalizace (= návrat k poměrům před Pražským 
jarem)

- z vedení státu měli být odstraněni zastánci 
reforem 



Závěrečný test

1. Vysvětlete pojem Pražské jaro, kterou etapu čs. dějin takto 
označujeme

2. Co je Akční program

3. Co je manifest Dva tisíce slov, kdy vyšel, kdo ho sestavil

4. Kdy došlo k okupaci ČSSR

5. Co byl Moskevský protokol, kdy vyšel



Řešení závěrečného testu

1. Obrodný proces ve společnosti, prosazování reforem (leden –
srpen 1968)

2. Odsuzoval potlačování základních práv a svobod

3. Odsuzoval poměry v ČSSR po roce 1948, červen 1968, Ludvík 
Vaculík

4. 21. 8. 1968

5. Byl podepsán 23. 8. 1968, požadoval nastolení normalizace
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