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Reportér si zapisuje poznámky 
do  bloku, těla přítomných jsou 
lehce předkloněná, jak se snaží 
zaslechnout, co se říká u  ma-
lého stolku zakrytého ubrusem, 
na němž je postaven mikrofon. 
Žena v pozadí zachycuje fotoapa-
rátem dění v místnosti, jiný muž 
si čte v novinách, mnozí svírají 

mezi prsty dýmající cigarety, které vytvářejí lehký opar. 
Z tváří všech přítomných je patrné očekávání a napětí. 
Jako by si všichni kladli otázku: Může to opravdu vyjít? 
Snímek, který tu popisuji, najdete na straně 49 a zachycuje 
moment, kdy redaktoři oznamují obnovení Literárních 
novin, byť pod jiným názvem – Literární listy. 

Když se ilustruje rok 1968, většinou se použijí snímky 
tanků, které pražské jaro ukončily. Atmosféru roku ale 
pro mě (který tehdejší události nezažil) vystihuje spíše 
moment, který popisuji výše. Tedy objevování svobody, 
hranic vlastní odvahy, fantazie, schopnosti či kreativity. 
Proto jsme se mimochodem rozhodli nakonec nepoužít 
návrh obálky tohoto speciálu, na němž byly právě tanky. 

Rok 1968 byl výjimečný pro celý západní svět, demon-
strace a rebelie probíhaly od Spojených států přes Francii 
po Německo, ale tuzemský neklid měl zcela jiný rozměr. 
Zatímco naši sousedé v demokratických zemích bojovali 
za rozšíření svých svobod, v Československu probíhala 
snaha o získání aspoň těch základních práv. Z pohledu 
naší dnešní situace je to téměř absurdní, protože dispo-
nujeme volností, na kterou se v té době odvážili pomyslet 
jen lidé s největší politickou fantazií. Ale v kontextu vý-
voje v letech 1948–1967 šlo o malý zázrak.

Šedesátá léta a především rok 1968 budou mít navždy 
výjimečné místo v našich dějinách. A nejen kvůli onomu 
tragickému konci. Po dvou desítkách let života v drtivé to-
talitě přišlo uvolnění, které přineslo pohyb v politice, ale 
také ve filmu, literatuře, divadle, výtvarném umění nebo 
spolkovém životě. Zřejmě nikdy nepřestaneme přemýš-
let o tom, jak by Československo vypadalo, kdyby zásah 
z Moskvy nepřišel.
Držíte v rukou další speciál Respektu, který se tento-
krát věnuje roku 1968. Najdete tu popis nejen tehdejších 
událostí, ale také pohled do společnosti, kultury či světa 
krásy. Vznikal pod dramaturgií Marka Švehly, který je 
i autorem hlavních textů.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
inspirativní čtení vám přeje 
Erik TabEry
šéfredaktor
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aro 1968 bylo barevné. Dubnové 
číslo časopisu Domov přineslo 
trendy v  kuchyních přímo z  Ně-
mecké spolkové republiky, z nábyt-
kářského veletrhu v Kolíně nad Rý-
nem. „Barevná škála sahá od běloby 
až po decentní pastelové barvy, při-
čemž se vyskytly i živé barevné ak-
centy – detaily od tomatově červené 

přes červenooranžovou až po jedovatou zeleň a křiklavou 
modř.“ Barvy jsou popsány podrobně, obrázkový magazín 
byl totiž z větší části černobílý. 

Pláště do deště se pak podle časopisu Žena a móda no-
sily „bílé, zlatožluté nebo temně červené“. Auto embéčko 
bylo na trhu v barvě levandulové šedi, světle šedé, čer-
vené, světle modré a modrozelené. Rok 1968 měl prostě 
své módní odstíny, trendy a styl. Styl, který se chtěl vy-
rovnat Západu. A podle reklam a fotografií se mu skoro 
vyrovnal. 

Byla to ovšem do velké míry socialistická šalba. V ob-
chodech nebyly ani kuchyně, ani barevné pláště a barvu 
škodovky si zákazník nemohl vybrat. „Konfekční prů-
mysl produkoval nezajímavé věci, oblečení bylo drahé 
a věci se nosily, i když už dávno nebyly v módě,“ popi-
suje historička módy Konstantina Hlaváčková. Dobře 
vypadat znamenalo hodně se snažit, shánět, šít. Anebo 
mít peníze – a tedy být manželka funkcionáře nebo as-
poň zelináře. 

Přesto se na konci šedesátých let nabídka trochu zlep-
šila, zejména v Praze. Tuzemští výrobci měli snahu při-
blížit se Západu, Západ se blížil nám a dováželo se aspoň 
nějaké zboží – v Domě obuvi na Václavském náměstí zá-
kaznice našly například boty z Itálie a neváhaly za ně vy-
dat své úspory.

„Byla velká snaha udržet iluzi, že u nás funguje kon-
zumní společnost stejně jako na Západě,“ vysvětluje his-
torik Martin Franc, který se zabývá zkoumáním životního 
stylu za socialismu. A právě dobové časopisy o bydlení 
a módě byly nositeli téhle iluze.

I když pražské jaro skončilo okupací, režim se sna-
žil alespoň občasnou nabídku západního zboží udržet. 
V Praze otevřela prodejna rybích produktů norské firmy 

Styl 1968
jaké barvy mělo pražské jaro
karolína vrán ková
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Frionor (1969), italské pletáže 
Umberto Severi (1970) i  první 
hotel mezinárodního řetězce 
Intercontinental (1974). V roce 
1975 byly otevřeny obchodní 
domy Kotva a Máj.

Některé spotřebitelské vymo-
ženosti roku 1968 jsou stále za-
psané v kolektivní paměti v pes-
trých barvách – i  když realita 
byla o poznání šedivější.

Šumperák
„Právě jsem si s  velkým nadšením prohlédla váš pro-
jekt rodinného domku. Je senzační a zdá se mi dokonalý. 
Vzhledově moderní, prostě krásný. Velmi se mi líbí i de-
tailní příkrasy. Prosím, buďte tak laskav a zašlete mi také 
jednu brožurku...“ Takových dopisů chodily na konci še-
desátých let do Šumperka celé štosy. 

Jejich adresátem byl Josef Vaněk, projektant a svého 
druhu podnikatel. Navrhl typový dům a prodával k němu 
dokumentaci, zájemci si o ni psali a jezdili si pro ni z ce-
lého Československa. V roce 1967 byl postaven první ro-
dinný dům „šumperák“, v roce 1971 jich stály možná až 
čtyři tisíce po celém Československu, jak odhaduje histo-
rička architektury Martina Mertová v textu v knize Šum-
perák.

Vysvětluje také, proč je šumperák pro svou dobu 
v mnoha ohledech příznačný. Byl to výraz touhy po in-
dividuálním bydlení, které socialistický kolektivismus 
rozhodně z lidí nevymýtil. Byla to reakce na neutěšenou 
situaci v oblasti výstavby rodinných domků – tehdejší pro-
dukce moc šarmu nepobrala. Byl to projev podnikatel-
ského ducha i příklad toho, jak to se svobodným podniká-
ním končilo. Projektant Vaněk byl obviněn za nedovolené 
podnikání a projektovou dokumentaci postoupil bezplatně 
družstvu Kovostav Ostrava.

Embéčko do každé rodiny
Embéčko (jako Mladá Boleslav) bylo pro náš motorismus 
tím, čím byl Ford T pro Ameriku – dostupným vozem 
pro masy. Ty byly v tomto směru již značně vyhladovělé: 
vůz se začal vyrábět v roce 1964 a tou dobou bylo v po-

řadnících na koupi osobního automobilu zapsáno víc než 
sto tisíc žadatelů.

 I cesta k embéčku byla trnitá – jako vše v socialistic-
kém hospodářství. Již v srpnu 1957 vláda vydala usne-
sení, kde se počítá s vývojem NOV (nového osobního 
automobilu). Měl být nový i ideově: „Automobil soci-
alistické společnosti je a musí být něco jiného a něco 
víc než pouhý prostředek okázalé reprezentace,“ píše 
se v dobovém článku v časopisu Tvar. Vývoj byl proto 
dlouhý, a když konečně přišel do výroby, byl už tak tro-
chu z módy.

Obecně je to ale automobil ceněný: byl elegantní, navr-
žený za účasti kvalitních průmyslových výtvarníků (Ota-
kar Diblík, Jan Tatoušek), zároveň vyráběný skutečně ma-
sově – hned první rok výroby přinesl 60 tisíc kusů. „Byl 
to první od základů nově konstruovaný a zároveň sériově 
vyráběný vůz v Československu od třicátých let,“ píše his-
torik Jiří Hulák v textu pro katalog Retromuseum Cheb: 
Životní styl a  design 
v ČSSR. Později měl 
však třídního nepří-
tele – Hanuš Šnábl, 
bývalý šéfredaktor 
časopisu Automo-
bilismus, emigroval 
do  Velké Británie 
a vůz tam kritizoval.

Montisektor – česká Ikea
Sektorový nábytek byl v Československu doma. Vyrá-
běl se už od roku 1928 – skříňky a knihovničky bylo 
možno sestavit bytu na míru. Mezi prvními designéry 
byli Jindřich Halabala a Jan Vaněk, vyráběly je Spojené 
uměleckoprůmyslové závody Rousínov. Kupodivu otřesy 
jako znárodnění a nástup komunismu k moci sektorový 
nábytek přežil bez úhony. Podnik dál vyráběl skříň-
kové sestavy a na jejich vývoji se podíleli ti samí tvůrci. 
Od půlky padesátých let se pak sektor stal většinovým 
zařízením domácností.

Ovšem přišla další inovace. V moravském Rousínově 
zhruba ve stejné době jako ve švédské Ikee začali nábytek 
dodávat po dílech. Zákazník ho smontuje sám – a ušetří. 
Na přelomu padesátých a šedesátých let přišla na trh řada 
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M přezdívaná Montisektor. Navrhl ji architekt Jaroslav 
Šmídek, dále jej rozpracoval slovenský designér František 
Jirák, řada M 300 se vyráběla na Slovensku. Montování 
jednotlivých dílů na sloupky umožnilo opojné množství 
variant, dokonce oboustranně prosklené skříňky, které 
bylo možné použít jako dělicí stěny v interiéru. 

Také ekonomicky to byl úspěch: „V souladu s poža-
davkem úspory rostlého dřeva se na výrobu skříněk uží-
valo třískových a vláknitých desek a zásuvky byly lisovány 
z PVC,“ píše historička nábytku Dagmar Koudelková 
v článku pro Stolařský magazín. Však za to také produkt 
získal na Výstavě spotřebního zboží v Ostravě v roce 1963 
nejvyšší ocenění – Zlatý kahan.

Texasky Vinnetou
Poklad na Stříbrném jezeře byl první film s Vinnetouem, 
do kin přišel v roce 1962. Další následovaly. Vinnetou byl 
všude: figurky, aplikace, skleničky, až na něj byly stíž-
nosti. Tyto předměty mají prý „málo společného s naší 
zemí, její přírodou a kulturními tradicemi, se životem 
a prací našeho lidu“ – jak se psalo ve směrnici ÚV KSČ 
z roku 1966. 

Ovšem Vinnetou zaútočil na režim ze zálohy. První 
džíny, tento symbol západního konzumu, přišly na český 
trh právě pod jeho jménem. Jak uvádí Konstantina Hla-
váčková v knize Móda za železnou oponou, začaly je vyrábět 
konfekční závody Prostějov v roce 1968 v několika barev-
ných provedeních a za prodejní cenu 145 korun. Západní 
zboží, ovšem název československý – texasky. 

REIV: Radost – Inspirace – Elegance – Vkus
Také mladí se dočkali možnosti svobodně konzumovat: 
1. listopadu 1968 byl ve třetím patře paláce Darex na Vác-
lavském náměstí otevřen REIV, klub s barem, prostorem 
na hudební produkci a dvěma místnostmi ve stylu „bou-
tique“, kde se prodávalo módní oblečení. Historička módy 
Konstantina Hlaváčková popisuje jeho fungování: mládež 
zaplatila malý členský příspěvek, za to zde bylo možné 
nakupovat módu, kterou dodávala výrobní družstva či 
zakázkové salony. Děvčata se mohla seznámit s účesy či 
trendy v líčení. A na zahajovací módní přehlídku dorazili 
i patroni klubu: Václav Neckář a Marta Kubišová v same-
tovém kabátku a minisukni.

Plastimat, národní podnik
Ošatka na chleba se zaoblenými rohy od Ivana Jakeše 
z roku 1960. Zubatý odkapávač na talíře od Bohumila 
Kubáta a Jiřího Hofmana vyráběný od roku 1962. Prá-
delní koš z roku 1967. Přepravky na pečivo a zeleninu. 
Tohle byly plastové kulisy roku 1968, mnohé z nich se 
ovšem vyráběly do osmdesátých let – a některé až do-
dnes. 

KSČ vyhlásila již na 11. sjezdu v roce 1958 plán na „che-
mizaci národního hospodářství“, a to se vydalo vytyčeným 
směrem. Jako jeden z hlavních podniků nové plastové éry 
byl vybrán právě n. p. Plastimat Liberec. Jejich předměty 
dodnes udiví promyšleným tvarováním. Na design tu to-
tiž dbali. Zaměstnávali tři designéry (Ivan Jakeš, Bohumil 
Kubát a Jiří Hofman), jejich návrhy posuzovala takzvaná 
výtvarná rada. Jejím předsedou byl architekt Josef Saal, 

členy byli sochaři a další výtvarníci, redaktoři časopisů 
i teoretik Jindřich Chalupecký.

I v Plastimatu ovšem zasáhla okupace. Designéři ode-
šli, vedení Plastimatu bylo obměněno, rada se scházela 
stále řidčeji, tvorbu vystřídala stagnace.

Krásná sídliště
Panelové sídliště. V roce 1968 tenhle pojem ještě nikomu 
nenaháněl hrůzu, sídlišť stálo zatím jen málo, některá vy-
loženě zdařilá a obyvateli oblíbená: v Praze například In-
validovna či Ďáblice, v Brně Lesná, v Pardubicích Po-
labiny. „Ve srovnání s dřívějšími a pozdějšími bytovými 
soubory se nám sídliště šedesátých let jeví jako krásný sloh 
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jejich dějinného vývoje. Při jejich projektování vynaložili 
jejich architekti tolik sil a tolik důvtipu, a setkali se při-
tom s tak příznivými politickými podmínkami, že se jim 
do mnohých sídlišť opravdu podařilo vtělit své představy 
o architektonické kráse,“ píše Rostislav Švácha v knize 
Paneláci. Otevřená společenská atmosféra umožňovala, ba 
přímo podněcovala kritiku a také sídliště byla kritizována 
– i v odborném tisku samotnými architekty. Jak podotýká 
Švácha, nikdo tehdy nemohl tušit, že stav českosloven-
ských sídlišť „už lepší nebude“.

Kokakola místo Arokoly
V roce 1960 přišla na trh Kofola, produkt vzniklý zpra-
cováním zbytků z pražení kávy. V roce 1967 se začala 
prodávat Arokola, Citrokola, následovala Frukola, 
na Slovensku Slovkola. Každý další produkt ovšem jen 
ukazoval nemožnost přiblížit se pravé americké koka-
kole. Takže nakonec režim zajistil i tu, licenční výroba 
ve Frutě Modřice v Brně začala v roce 1968. Kokakola 
se prodávala v typických skleněných lahvích a v restau-
raci stála kolem 4,50 – což byla cena několika normál-
ních limonád.

PES a PAD
Kniha XX. století z roku 1960, stať „Chemie mění náš 
život“: „Dnes je již jen málo mužů, kteří by nevlastnili 
nějakou součást oděvu zhotovenou buď z čistého silonu 
nebo aspoň silonem ztuženou. Pokud jde o ženy, ty už si 
dnes nedovedeme bez silonu představit. Silonové punčo-
chy, spodní prádlo a nějaké ty ,mikyny‘ bychom jistě našli 
v každém ženském šatníku.“

Syntetických materiálů dál rychle přibývalo. Většinou 
polyamidových (zkratka PAD, příkladem je právě silon) 
či na bázi polyesteru (označení PES) a různých směsí. 
Polyester plus vlna rovná se tesil. Nemačkavý, stáloba-
revný; puky na kalhotách držely ještě dlouho potom, co 
oblek vyšel z módy. Dále tu byla polyesterová pletenina 
krimplen.

A v roce 1967 se začala vyrábět polyesterová košilovina 
diolen – doprovázená reklamním sloganem: „Diolen je 
stvořen pro moderního člověka, nevyžaduje péči a přitom 
vypadá úpravně.“ Pak tu byl pružný polyesterový úplet 
krimplen nebo chemlonová pletenina zada. Prostě che-
mie měnila život.

Západ proti zápachu
Jak vyplývá z dobových časopisů, k Západu se vzhlíželo. 
Obdiv budilo i to, jak zde úspěšně potlačili tělesné pachy. 
Dubnové číslo časopisu Domov přineslo podrobnou stať 
o přípravcích proti zápachu a o tom, jaké produkty se na-
bízejí v USA, jaké ve Švýcarsku a v NSR včetně cen v zá-
padoněmeckých markách. Tuzemská nabídka je oproti 
tomu „chudičká“, píše se. „Známe tělní kolíček Desodor 
z n. p. Kosmetika v Praze, zatím v provizorním nevhod-
ném balení za 10 Kčs. Výrobce tvrdí, že typ hodnotný 
a dobře fungující ve šroubovacím pouzdru z polystyrenu 
bude dodávat ve 2. pololetí.“ Zda byl slib splněn, není 
známo. X

Zpracováno za použití těchto knih:
Martin Franc, Jiří Knapík: Průvodce kulturním děním a životním 
stylem v českých zemích 1948–1967, Academia 2011;
Konstantina Hlaváčková: Móda za  železnou oponou. Společnost, 
oděvy a lidé v Československu 1948–1989, Grada 2016;
Kramerová Daniela (ed.): Retromuseum Cheb: Životní styl a design 
v ČSSR, GAVU 2016;
Martina Mertová, Tomáš Pospěch: Šumperák, PositiF 2015;
Petrov Michal: Retro ČS. Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu, 
Jota 2017;
Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha a další: Paneláci 2: historie síd-
lišť v českých zemích 1948–1989, Uměleckoprůmyslové museum 2017.
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ecelý týden před Vánocemi 
1967 se odehrála jedna 
z pravidelných schůzí šir-
šího vedení Komunis-
tické strany Českosloven-
ska zvaného ústřední výbor 
(ÚV), tělesa čítajícího ko-
lem stovky členů. Nešlo 
však o běžnou stranickou 

rutinu. Ke konci roku 1967 panovalo ve vedení komuni-
stické strany zjevné napětí kvůli česko-slovenským spo-
rům o uspořádání státu, sílícím ekonomickým problémům 
a nečekané kritice prvního tajemníka Antonína Novot-
ného na říjnovém jednání stejného orgánu.

Tam se odhlasovalo, že je třeba rozdělit obsazení dvou 
vrcholných pozic – prvního tajemníka a prezidenta, které 
zastával právě Novotný.  V té době bylo i ve značně kon-
zervativní partaji zřejmé, že Novotný na vedení státu ne-
stačí, nebo minimálně není ochoten připustit, že je třeba 
vyjít vstříc touze Slováků po federaci a tváří v tvář mění-
címu se světu něco reformovat i v samotné KSČ.

Přesto prosincové jednání začalo obvyklým strkáním hlav 
do písku. Hlavní řečníci včetně Novotného neměli chuť 
o problémech mluvit a přednesli tradiční projevy plné frází 
bez konkrétnější zmínky o věcech, které bylo potřeba řešit. 

Ve vedení KSČ už však existovala skupina lidí, kteří 
si nechtěli nechat zdržovací taktiku líbit a neměli strach 
vystoupit. Na prosincovém jednání byl mezi nimi i eko-
nomický expert KSČ Ota Šik. Po konzultaci s názorově 
nakloněnými soudruhy konstatoval, že situace je krizová. 
Navrhl, aby se Novotný vzdal pozice prvního tajemníka, 
nebo aby ho ústřední výbor odvolal. Kromě toho Šik navrhl 
změnu v předsednictvu ÚV (to mělo deset členů) a vypra-
cování ekonomických či politických reforem. 

zima1968

N
Motto:
Antonín Novotný prohlásil, že maso bude 
vbrzku. Od té doby lidé hledají, kde je to 
Brzko. (dobový vtip)

Novotný padl, 
ale na ÚV říkají, 
že se nic nového 
neděje. 

Soudruh Dubček na scénu 
Něco nám zatajili  Co řekne 
Brežněv?  Zrod občanů
mar e k šve h la
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Nastala nezvykle otevřená diskuse a  v  ní návrh 
na odchod Novotného podpořili další přítomní stra-
níci. Proti nim se naopak stavěli Novotného stoupenci 
a konflikt se prohluboval. Zejména Slováci Novotného 
neměli rádi, protože dlouhodobě ignoroval jejich po-
žadavky aspoň debatovat o ustavení federace. Výsled-
kem vyhrocené diskuse bylo, že Novotný skutečně slí-

bil rezignovat na vedení strany, prezidentem republiky 
měl však zůstat. 

Diskuse pokračovala další den. Odpočatý a svými stou-
penci podpořený Novotný otočil a snažil se rezignaci brá-
nit. Vzdát se ale nechtěli ani jeho odpůrci, kteří, jak se 
ukázalo, zaujímali polovinu z deseti pozic předsednic-
tva ÚV KSČ. Obsazování vrcholných funkcí se dělo pod 
dohledem sovětských komunistů, na jednání však padlo, 
že šéf sovětských komunistů Leonid Iljič Brežněv se ne-
chce do dění v KSČ vměšovat. Novotného nezbožňoval 
a zřejmě neměl vlastního favorita. Na předvánočním jed-
nání se tedy rozehrál do té doby nebývale otevřený mo-
censký střet. Skončil ovšem bez výsledku, jedna z přítom-
ných žen totiž vystoupila s návrhem na přerušení schůze, 
protože „soudružky musí péct vánočky“, a to znělo nato-
lik naléhavě, že schůze byla přerušena do začátku ledna. 

Soudruh Dubček na scénu
Třetího ledna 1968 jednání pokračovalo, ale teprve  
5. ledna se věci rozhýbaly. Novotný se rozhodl odstoupit, 
ústřední výbor mu slíbil schválit děkovné usnesení za vše, 
co vykonal. Klíčové ale bylo, jak ke změně došlo. Odvo-
lání prvního tajemníka po kritické diskusi na zasedání 
ústředního výboru byla věc, kterou KSČ po únoru 1948 
nepoznala. Do té doby se vybírali šéfové strany po dohodě 
s Moskvou v rámci úzkého politbyra. Relativně kultivovaná 
mocenská výměna tedy odstartovala cestu ke vzedmutí svo-
body a společenských změn známých jako pražské jaro. 

Odpůrce Novotného ale nelze ztotožnit s  lidmi, kteří 
později platili za symboly pražského jara. Proti Novotnému 
v lednu vystoupili i straničtí sekerníci jako Vasil Biľak, Alois 
Indra nebo Drahomír Kolder, kteří netoužili po hlubokých 
změnách, ale pouze po výměně na nejvyšším politickém po-
stu, která by je posunula výš v mocenské hierarchii a současně 
by zaručila pokračování v totalitní politice zcela podřízené 
ruským komunistům, kterou KSČ dosud dělala. Proti nim 
stála reformně naladěná skupina s Otou Šikem. O dalším 
směru vývoje měl tedy do značné míry rozhodnout názor 
a postoj nového prvního tajemníka Alexandera Dubčeka. 

V lednu události – rozhodně alespoň navenek – ještě 
nevypadaly až tak dramaticky. KSČ ve svých tiskovinách 
občanům vychválila přínos soudruha Novotného a Dub-
čekovo zvolení vysvětlila jako snahu zachovat kontinu-
itu v partajním vedení. V něm byl Dubček usazený už 
od roku 1962, česká veřejnost jej ale téměř neznala. Po-
prvé na sebe výrazněji upozornil teprve v říjnu 1967, kdy 
vystoupil s kritikou prvního tajemníka Novotného. Ni-
jak zvláštní nebyl ani Dubčekův životopis. Dělnický pů-
vod, mládí prožité s rodiči v Sovětském svazu, studium 
na sovětské politické škole, trpělivé disciplinované stou-
pání vzhůru stranickou hierarchií. Také ale účast ve Slo-
venském národním povstání. 

Kromě jeho volby odhlasoval ústřední výbor i záměr vy-
pracovat plán, jak dál rozvíjet ekonomiku a celý stát. Říkalo 
se tomu akční program – a nějaký výrazný tah po reformách 
z něj šlo vyčíst jen těžko. Pod Dubčekovou patronací se však 
spustily změny, které ještě v lednu těžko někdo očekával. 

zima1968
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Dubčekovo zvolení doprovodila stranická propaganda 
obvyklými frázemi a manifestačními výzvami, jak je třeba 
ještě rozhodněji kráčet ruku v ruce se Sovětským svazem 
a s předstihem plnit závěry posledního sjezdu. Detail-
nější informace ze zasedání ÚV o průběhu diskuse a její 
nezvyklé  kritičnosti mezi širokou veřejnost nepronikly. 
Navenek se tedy zprvu nezdálo, že by se dělo něco mi-
mořádného. Všímaví straníci i nestraničtí pozorovatelé 
však mohli zaznamenat, že někteří – například ambici-
ózní slovenský komunista s minulostí politického vězně 
stalinismu Gustáv Husák – začali mluvit o šanci na větší 
demokratizaci. To byla fráze, kterou se nemyslela demo-
kracie skutečná, celospolečenská, ale méně strnulý výběr 
kádrů do vedení KSČ, tedy větší ohled na skutečné ná-
zory členské základny. Mluvilo se také o dělení na pro-
gresivisty a konzervativce uvnitř KSČ a o tom, že ti první 
mají šanci se více prosadit. 

Komunistická vedení dalších východoevropských sate-
litů Sovětského svazu však reagovala na Novotného od-
volání nervózně, hlavně v Berlíně a ve Varšavě, kde vládli 
stalinisté Walter Ulbricht a Władysłav Gomułka. Vadilo 
jim, že o Dubčekovi a jeho záměrech nemají dost informací. 
Také byli přesvědčeni, že se jeho volbou otevírá cesta re-
formistům, jako byl Šik. Naopak vstřícněji reagovali v Ma-
ďarsku, které vedl János Kádár. S ním se také Dubček jako 
s prvním sešel na Slovensku, podle všeho, aby se poradil 
s někým zkušenějším. Kádár neměl pověst stalinisty, ale re-
lativně umírněného marxisty, což stačilo k tomu, aby u něj 
liberálněji smýšlející komunista jako Dubček hledal zastání. 
Od Kádára se dozvěděl, že jeho zvolení skutečně vedoucí 
soudruhy v zahraničí znervóznilo. K tomu dostal radu, aby 
to s klidem přešel a co nejdřív se vypravil ukázat do Moskvy 
Leonidu Brežněvovi, jehož názory byly rozhodující. 

Něco se stalo
V KSČ propuklo to, čemu se později říkalo boj o smysl 
ledna. Konzervativněji naladění funkcionáři neměli zájem 

rozmazávat, jak živě se na předvánočním a potom i ledno-
vém zasedání ÚV diskutovalo o potřebě změn a jaká kritika 
se na hlavu Novotného snesla. Liberálnější straníci naopak 
chtěli tuto věc dostat na veřejnost a zvýšit tím šance, že 
k hlubším změnám skutečně dojde. Problém byl v tom, že 
v systému strachu a nesvobody měl málokdo odvahu mlu-
vit otevřeně a napsat třeba kritický článek do novin. Strach 
něco problematičtějšího otisknout a riskovat ztrátu místa 
a kariéry měli ostatně i šéfové novin. 

Přesto k pokusům vyprat špinavé stranické prádlo na ve-
řejnosti a dát najevo větší míru svobody na rozdíl od mi-
nulosti došlo. Prvním odvážným se stal Josef Smrkovský, 
letitý komunista, jeden z aktérů únorového puče 1948, poz-
ději politický vězeň. V lednu 1968 byl ministrem vodního 
a lesního hospodářství a jedním z podporovatelů politic-
kých změn. V odborářském deníku Práce otiskli jeho člá-
nek „Oč jde“, kde se Smrkovský pokusil onen „smysl ledna“ 
vysvětlit. Nešlo samozřejmě o fundamentální kritiku tota-
litního systému, to od kovaného straníka čekat nešlo. Dnes 
by možná působil Smrkovského styl jako zcela frázovitý 
a nejasný. Psal o potřebě odstranit ze strany a státní správy 
„byrokratické manýry“ nebo „nánosy minulosti“. Také zmí-
nil, že tohle odstranění má probíhat „ve vrcholných orgá-
nech strany a státu až na poslední ves“. Mnozí čtenáři si ale 
dovedli leccos domyslet, a proto i tak nekonkrétní kritika 
byla velká věc. 

Klíčová byla samozřejmě Smrkovského zmínka, že led-
nové zasedání ÚV se „v  ničem nepodobalo dřívějším“. 
V článku stálo: „Bylo důrazně řečeno, proč a jak demokra-
tizovat život strany, jak pracovat, aby byla obnovena důvěra 
lidí ke straně a státu. Ve sféře hospodářské důsledně pokra-
čovat v rozvíjení ekonomické reformy v jejím celku a ,dotla-
čit‘ její principy až na každé pracoviště. Ve sféře společenské 
obrodit demokratismus, atmosféru pro výměnu a střetávání 
myšlenek tak, aby ty nejhodnotnější a nejprogresivnější 
mohly vítězit proti konzervativním a přežilým.“ Vše se sice 
neslo v rámci mocenského monopolu KSČ. Nechyběla ani 
tradičně pochvalná zmínka o únoru 1948. Přesto šlo o věty, 
které vrcholný komunista do té doby veřejně nevyslovil. 

Další rozruch vyvolal rovněž ještě v lednu nově zvo-
lený předseda Svazu československých spisovatelů Eduard 
Goldstücker, který v rozhlasovém vystoupení také nebývale 
otevřeně kritizoval vedení komunistické strany za špatnou 
politiku „vůči inteligenci a mládeži“. Dožadoval se povo-

zima196812zima196812

„Vstupujeme do roku, v němž 
nás čeká mnoho práce a také 
významné politické události. 

Bude to rok, jehož 
výsledek bezesporu 
ovlivní další vývoj 
naší republiky.“ 
z novoročního projevu prezidenta 
a prvního tajemníka ksč antonína 
novotného.

začátkem 
března začíná 
svaz čs. 
spisovatelů 
vydávat 
literární listy. 
jde o nástupce 
literárních 
novin, které 
v červnu 1967 
ksč zakázala. 

1,7 milionu 
členů 
měla KSČ 
na začátku 
roku 1968.

Ve Smrkovského článku 
v deníku Práce padaly věty, 
které do té doby straník 
veřejně nevyslovil. 
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Něco nám zatajili
Koncem ledna strávil Dubček dva dny v Moskvě, kde refe-
roval Brežněvovi o svých plánech. Jak detailně, není zcela 
jasné, spíš ale asi méně. Ruský vůdce měl slíbit Dubčekovi 
obligátní podporu a prohlásit, že respektuje suverenitu kaž-
dé komunistické strany v bratrských (rozuměj vazalských) 
státech rozhodovat si své záležitosti po svém. 

Poté se Dubček sešel s dalšími komunistickými lídry 
a navrhl jim, aby ostatní země mimo SSSR více konzul-
tovaly svoje plány a zkusily nějak koordinovat své politiky. 
Je otázka, nakolik šlo pouze o formální výzvu, jakousi de-

lení pro zakázané časopisy, a dokonce faktického zrušení 
cenzury, což byla bomba. 

Goldstücker samozřejmě také reagoval na lednové za-
sedání ÚV, jehož členem byl a nelíbilo se mu, že infor-
mace o skutečném průběhu jednání se na veřejnost ne-
dostanou. Ve své řeči v rádiu proto prohlásil, že výsledek 
lednové schůze otevírá šanci vybudovat „socialismus 
vpravdě osvícený a vyžaduje tedy i novou orientaci KSČ“. 
Tu však podle Goldstückera nemohou uskutečňovat „lidé, 
kteří po dlouhá léta prováděli starou, chybnou novotnov-
skou politiku“. 

zima196813zima196813

„Ústřední 
výbor vysoce 
ocenil 
záslužnou 
a obětavou 
práci 
A. Novotného 
a poděkoval 
za ni.“ 
5. leden, ksč odvolala 
antonína novotného 
z pozice prvního tajemníka.

„Z celého srdce Vám, soudruhu 
Dubčeku, přejeme mnoho úspěchů 
v práci pro blaho československého 
lidu, v zájmu budování socialismu 
v Československu, v zájmu veliké věci 
upevňování přátelství a všestranné 
spolupráce socialistických 
zemí a jednoty mezinárodního 
komunistického a dělnického hnutí.“ 
leonid brežněv ve zdravici ke zvolení alexandera dubčeka 
prvním tajemníkem ksč.

Když mluvil k zemědělcům, působil přirozeně, vstřícně a upřímně. (Dubček) 
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monstraci vstřícnosti, protože bez Moskvy nic moc dě-
lat nešlo. Historici nicméně hodnotí Dubčekův krok jako 
pokus o získání mezinárodní podpory v rámci východ-
ního bloku (na Západě žádnou podporu žádat nešlo, to 
by Rusové nedovolili). Tah však nevyšel hlavně kvůli od-
poru zmíněných Gomułky a Ulbrichta, kteří se od za-
čátku na Dubčeka dívali s podezřením a začali se stavět 
jako jeho odpůrci. 

I z reakcí sovětského velvyslanectví v Praze přitom bylo 
patrné, že Brežněvovy řeči o tom, jak se nebude Dubče-
kovi do jeho záležitostí míchat, nebyly myšleny upřímně. 
Maďarský velvyslanec v Praze hlásil do Budapešti, že jeho 
sovětský kolega Stěpan Červoněnko mluví na společných 
setkáních o tom, že v rámci ÚV KSČ se začíná prosazovat 
„protisovětská skupina“, která sleduje „otevřeně nebo skrytě 
protisocialistické a nepřátelské cíle“. Červoněnko prohla-
šoval, že Dubček uzavírá „kompromisy s pravicovými ne-
přáteli“ – což byl zavedený termín partajního slovníku po-
užívaný sovětskými komunisty a jejich vazaly pro označení 
všech lidí (včetně komunistů), kteří neměli tak pravověrně 
konzervativní názory na chod ekonomiky, poměry ve straně 
a komunikaci se zbytkem společnosti jako sovětské polit-
byro nebo se jim nelíbila naprostá podřízenost Kremlu. 
„Pravicovým nepřítelem“ se pro tehdejší vládnoucí vrstvu 
komunistických funkcionářů mohl stát v podstatě každý, 
kdo chtěl dělat něco jinak, než jak to dělali v SSSR – ří-
dit hospodářství méně dirigisticky z centra, lidi do funkcí 
vybírat po volné diskusi, připustit kritiku a alespoň trochu 
uvolnit svobodu vyjadřování.  Mohlo jít z dnešního pohledu 
o zcela drobné politické změny nenabourávající podstatu 
tehdejšího režimu – tedy zákonem zakázanou vládu jiné 
než komunistické strany –, i to však vládcům Kremlu sta-
čilo k strachu a rozčilení z nepřijatelného vývoje.

Sovětská ambasáda v Praze byla tehdy krmená informa-
cemi a názory řady komunistických konzervativců, kteří 

chodili na návštěvu a svěřovali se s obavami, že ztrácejí 
půdu pod nohama. Jejich informace pak putovaly v podobě 
hlášení do Moskvy Brežněvovi. 

Ještě během ledna 1968 se ale zostřoval boj – asi by-
chom spíš měli říct přetlačovaná – v rámci KSČ. Z před-
sednictva ÚV byli odvoláni dva všeobecně známí konzer-
vativci – vedoucí ideologického sekretariátu ÚV František 
Havlíček a vedoucí branně-bezpečnostního oddělení ÚV 
Miroslav Mamula. Další změny se odložily na později, až 
bude schválen nový, Dubčekův program KSČ a uvidí se, 
jak s ním jednotliví členové předsednictva souzní. 

Komunističtí liberálové už však cítili šanci na změny. 
Koncem ledna se sešlo dvě stě předválečných komunistů 
a napsali Dubčekovi dopis s výzvou, aby KSČ odtajnila 
detaily diskuse a závěrů prosincového a lednového jednání. 
Dopis otiskl opět deník Práce, v jehož redakci měl tehdy 
významné slovo příznivec politických změn a  pozdější 
mluvčí Charty 77 Jan Štern. Brněnské shromáždění jiných 
seniorních členů KSČ se dokonce dožadovalo svolání mi-
mořádného sjezdu, který měl pravomoci navolit nový, re-
formně laděný ústřední výbor.  

Druhého února konečně veřejně poprvé promluvil i Ale-
xander Dubček, když dorazil na sjezd jednotných země-
dělských družstev. Působil ve srovnání s upjatým Novot-
ným přirozeně, vstřícně, upřímně, když například obdivně 
mluvil o práci zemědělců. Vrcholem série náznaků, že se 
něco důležitého v politice děje, byl pak televizní rozhovor 
opět s předsedou svazu spisovatelů Goldstückerem, který 
bez nějakého mlžení prohlásil, že komunistická strana za-
tajila před lidmi skutečný průběh prosincového a ledno-
vého zasedání ÚV KSČ. Reakcí byla vlna požadavků lidí, 
že chtějí slyšet pravdu. 

Co řekne Brežněv?
Uvolňování politických poměrů po nástupu Alexandera 
Dubčeka dolehlo i do odborných komisí, které začaly při-
pravovat výhled na nejbližší měsíce a roky, v komunistické 
hantýrce dokument zvaný akční program. Tentokrát mělo 
jít o důležitější dokument, než byl opatrný soupis frází, se-
stavovaný v minulých letech. Vědci z různých akademic-
kých ústavů zastoupení v komisích sáhli do šuplíků a z nich 
vytáhli analýzy, které během minulých let sepsali, ale mu-
seli je uložit k ledu, protože o ně nebyl zájem. Najednou 

Pravicovým nepřítelem se pro 
vládnoucí funkcionáře mohl 
stát každý, kdo chtěl dělat 
něco jinak, než jak to dělali 
v SSSR. 

neuvěřitelná euforie. uvolnění 
poměrů a otevření všech in-
formačních kanálů, kdy jsme 
v šestnácti letech na gym-
náziu měli pocit, jak rychle 
dospíváme. nikdo z nás si 
neuměl představit, že místo 
možnosti jít si vlastní svobod-
nou cestou přijde invaze.
jan švejnar, ekonom, bývalý 
kandidát na prezidenta čr, 
v roce 1968 student gymnázia

na karlově mostě zpívali hutka 
s kalandrou měšťácký blues, 
slunečnici, zkrátka o tom, že 
nemají rádi „měšťáky“ a líbí 
se jim „holky slunci podobný“ 
a že „svět je zakouřená hos-
poda, kde u třetího stolu stál 
kennedy a v druhým rohu je 
vietnam“. všechno se otví-
ralo a člověk si neuvědomoval, 
jaký to je zázrak, brali jsme to 
normálně. mysleli jsme, že to 

tak má být a jinak být nemůže. 
až teprve, když jsem 21. srpna 
otevřel dveře od domu a venku 
stál okupační tank, všechno 
nabralo jiný směr. říkali jsme 
tomu dospělost.  
jan burian, hudebník

vybavím si stávku v listo-
padu 1968 na filozofi cké fa-
kultě uk proti okupaci. cho-
dili jsme po schodech, zpívali 

Co vás 
napadne, 
když se 
řekne 
pražské jaro 
1968? 
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ovšem cítili, že o jejich kritické studie a myšlenky ve ve-
dení KSČ zájem je. 

Podstatou nově vznikajícího programu se stala jakási 
specifi cky československá podoba socialismu. Ten sice zů-
stával jako pojem nedotknutelný, měl však vypadat výrazně 
jinak než dosud nezpochybnitelný sovětský vzor. 

Československá cesta socialismu měla vést přes obno-
vení občanských svobod a zrušení cenzury. Mělo dojít k na-
rovnání vztahu k minulosti, konkrétně se plánovala reha-
bilitace neprávem odsouzených z padesátých let. Vedoucí 
úloha KSČ, daná ústavou, měla být zachovaná, akční pro-
gram však obsahoval příslib (pořád značně vágní), že úko-
lem KSČ už nebude monopolně rozhodovat o všem, co se 
ve státě děje. 

Změny sliboval plán i v ekonomice. Ta sice měla zůstat 
v jádru centrálně řízená, státní vlastnictví podniků by ale 
doplnilo vlastnictví družstevní či samosprávy pracujících, 
což byl koncept prosazovaný Otou Šikem. V rámci tehdejší 
slovní ekvilibristiky mělo jít o „tržní socialistickou ekono-
miku“. Autoři akčního plánu revolučně připouštěli i sou-
kromé vlastnictví, byť velmi nejasně. „Je třeba vypracovat 
zákon o drobném soukromém podnikání a statut drobného 
podniku,“ stálo v materiálu. 

V kultuře a vědě chtěl stát povolit svobodnou tvorbu, 
což v podstatě mělo znamenat konec marxismu-lenini-
smu jakožto jediného povoleného principu v umění, kul-
tuře a vědě. Zahraniční politikou se akční program detailně 
nezabýval, s velkými změnami se však ofi ciálně nepočítalo. 

Nové vedení KSČ si návrh akčního programu pochva-
lovalo, hlavní výhrady konzervativnějších členů politbyra 
se točily kolem údajně příliš kritického hodnocení minu-
losti. Nakonec ale zrušení cenzury, svoboda médií a plán 
rehabilitovat vězně po debatě na předsednictvu ÚV v ná-
vrhu zůstaly a akční program měl putovat k defi nitivnímu 
schválení na ústřední výbor. 

Také se čekalo na reakce z Moskvy a dalších komuni-
stických států. Přitom první větší konfrontace proběhla 
už koncem února 1968, kdy se jako obvykle do Prahy sjeli 
šéfové komunistických států na oslavu zdejšího převratu 
v roce 1948. 

Na  Pražském hradě zazněl netradiční projev. Místo 
řeči složené z bezobsažných frází a adorace komunistic-
kého převratu mluvil Dubček nebývale kriticky. Únor jako 

Chceme světlo!
an dr ea procház ková

jestli se dá něco označit za předzvěst pražského jara, byly 
to tzv. strahovské události. dne 31. října 1967 okolo deváté 
večer opět zhaslo světlo ve studentských kolejích na praž-
ském strahově. byly to pětipatrové krychle, původně posta-
vené jako ubytovny pro spartakiádní cvičence, a tehdy se 
často stávalo, že v nich netekla voda nebo nešla elektřina. 
studenti, kterým každodenní výpadky proudu od počátku 
října 1967 ztěžovaly studijní a životní podmínky, už nevydr-
želi mlčet. vyšli hromadně ven a zformovali průvod, který se 
vydal směrem do centra. cestou se dav rozrostl na zhruba 
dva tisíce lidí.

jak popsal účastník pavel dvořák pro časopis student 
v březnu 1968, jednalo se o spontánní akci. „pokaždé, když 
zhaslo světlo, bylo slyšet výkřiky, nadávky a z oken létaly za-
pálené papíry,“ popisuje atmosféru ve dnech před protesty. 
poté se studenti podle jeho slov většinou odebrali do hos-
pod. „tento večer ale skupina před kolejemi rostla a rostla 
a ozvaly se výkřiky ,pojďte všichni ven‘. a my šli,“ doplňuje. 
někteří nesli zapálené svíčky, ozýval se zpěv, hudba a skan-
dování: chceme světlo! chceme studovat!“

dav došel do nerudovy ulice, kde narazil na příslušníky 
veřejné bezpečnosti. ta akci na místě vyhodnotila jako poli-
ticky orientovanou demonstraci, shodou okolností totiž pro-
bíhala v té době na nedalekém pražském hradě oslava 50. 
výročí ruské bolševické revoluce. studenti se tedy chystali 
vrátit zpátky na koleje. policie ale nečekala, začala mladé lidi 
brutálně bít obušky a hnát směrem ke strahovskému areálu. 

k překvapení studentů, kteří předpokládali, že na aka-
demické půdě už budou v bezpečí, vběhli esenbáci i do ko-
lejních budov, kde studenty dál mlátili obušky a stříkali mezi 
ně slzný plyn.

vedení ksč napřed zásah vb chválilo a nařídilo potrestat 
„iniciátory protestu“. strahovské události ale vyvolaly neče-
kané rozhořčení u veřejnosti včetně akademických funkcio-
nářů. jednalo se o nich na ústředním výboru ksč a nakonec 
se staly jedním z argumentů pro odvolání prvního tajemníka 
antonína novotného. X

běž domů ivane, přespá-
vali jsme na fakultě. ale moc 
jsme nevěřili v dobrý konec. 
během stávky bylo náměstí 
před fakultou (tehdy krasno-
armějců, dnes jana palacha) 
plné tanků. samotný 21. sr-
pen 1968 jsem prožila na uni-
verzitě v ženevě. zde jsem 
zažila obrovskou podporu 
spolužáků, kteří mě zrazovali 
od návratu. do čech jsem se 

vrátila v polovině září prvním 
letadlem, které bylo vypra-
veno. když jsme přistávali, 
vyděsily mě tanky na obsaze-
ném letišti.
phdr. hana potměšilová, 
tehdy studentka ff uk (češ-
tina a francouzština)

okamžitě mě napadne, jak 
jsem šel pěšky z kladna 
se studentským průvodem 

na pražský hrad podpo-
řit čestmíra císaře ve volbě 
prezidenta.
 zdeněk pelc, majitel fi rmy Gz 
media, největšího výrobce 
vinylů na světě, v roce 1968 
student

palácový převrat v Úv ksč 
v lednu 1968. poté přišel 
březen, kdy začaly mítinky, 
například ve slovanském 

domě. pak bylo jasné, že se 
něco mění. a výraz socialis-
mus s lidskou tváří, se kte-
rým přišel alexander dubček. 
mnoho lidí to dnes ironizuje, 
ale já to beru velmi vážně. 
pro nás tím bylo řečeno to, 
že doposud byl socialismus 
nelidský.
juraj daubner, v roce 1968 
student fi lozofi cké fakulty, 
později signatář charty 77
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takový samozřejmě nezpochybnil. Padesátá léta už však 
označil za jedno z největších „dramat“ našich dějin, kde 
se „podařilo v krátké historické lhůtě uskutečnit hluboké 
strukturální přeměny“, k tomu dodal, že „rozměrům těchto 
obrovských procesů odpovídaly pohříchu i rozměry chyb 
a nedostatků“. Dále prohlásil, že je potřeba „vrátit skuteč-
nou důstojnost všem, kdož se v první a především druhé 
světové válce zasloužili o republiku a její pokrokový vývoj“. 
„Musíme napravit všechny nespravedlivé křivdy, důsledně 
a bez výhrad,“ zaznělo v projevu.

Dubček přítomné komunisty také ujistil, že jeho 
„plány a perspektivy do budoucna jsou neodmyslitelné 
od příslušnosti Československa ke společenství socialis-
tických zemí“. Nebo že garantem „soudružských a bratr-
ských vztahů“ je ideová a politická jednota KSČ a KSSS 
(Komunistické strany Sovětského svazu). Také ovšem 
sdělil, že Československo bude vytvářet vlastní socia-
lismus, a odvolal se na výsledky lednových jednání ve-
dení KSČ. 

V delegacích spřátelených komunistických států za-
vládl rozruch. Hlavně Brežněv a už zmíněné duo Gomuł-
ka s Ulbrichtem měli námitky a podle pozdějších svědec-
tví v zákulisí prohlašovali, že Československo chce obno-
vit buržoazní právo a buržoazní kulturu. Stalinistům se 
logicky nelíbilo nic, co nějak měnilo rigidní podobu to-
talitního státu, protože měli obavy, aby se něco podob-
ného nedostalo i k nim. Brežněv, Gomułka a Ulbricht byli 
dobře informováni o velmi živé a kritické debatě, která 
už v Československu probíhala v novinách, televizi a roz-
hlase, kdy například novinář Jiří Lederer si týden před 
oslavami února 1948 velmi správně kladl v časopise Stu-
dent otázku: „Je vůbec slučitelná demokracie s existencí 
systému jedné strany?“

Dubček však neudělal nic, z čeho by bylo patrné, že bere 
výhrady Brežněva a spol. vážně. V Dubčekově okolí nedo-
šlo k hlubšímu zamyšlení se nad tím, jaké hrozby mohou 
z nespokojenosti Kremlu vyplývat a jak by jim Českoslo-
vensko mělo čelit. Tím méně chtěli hrozící rizika respek-
tovat publicisté, novináři a spisovatelé.

Zrod občanů
Dubčekův únorový projev před Brežněvem a dalšími nej-
vyššími komunistickými papaláši se zřejmým přihlášením 

„Je zapotřebí 
odstranit všechno, 
co deformovalo 
socialismus, co 
kazilo duše, působilo 
bolest a bralo lidem 
tolik víry a nadšení.“
josef smrkovský 9. února 
v rudém právu.

porazilo 
Československo 
Sovětský 
svaz v hokeji 
na olympiádě 
v Grenoblu. Předtím 
Čechoslováci 
dvacet let nad 
Sověty nevyhráli.

5:4 

vzpoura spisovatelů
mar e k šve h la

asi nejzdůrazňovanějším mezníkem politického a společen-
ského uvolňování před rokem 1968 se stal sjezd českosloven-
ských spisovatelů z konce června 1967. jako zástupce vedení 
ksč se dostavil tajemník Úv pro kulturu jiří hendrych a čekal, 
že si poslechne obligátní demonstraci loajality těch, kterým 
strana milostivě dovoluje živit se vlastní tvorbou a vydávat 
knihy. stal se ale pravý opak. 

sjezd měl schválit připravenou kompromisní rezoluci k situ-
aci československé kultury, v níž samozřejmě na povrch prosa-
kovala nespokojenost s cenzurou a jejím uplatňováním v nakla-
datelstvích, novinách a časopisech. připravený dokument měl 
přečíst milan kundera. ten ale místo toho vyzval k něčemu 
v očích vedení ksč velmi nebezpečnému – volné diskusi. 

slova se ujal pavel kohout a tajemníka hendrycha nešet-
řil. vyzval ke zrušení cenzury, změně tiskového zákona a při-
jetí manifestu o svobodě slova. podobně mluvili další účastníci 
diskuse – ivan klíma, alexandr kliment, karel kosík nebo mi-
lan jungmann. vrcholem opovážlivosti bylo na sklonku prvního 
jednacího dne souhlasné hlasování, že kohout může přečíst 
dopis od alexandra solženicyna. tajemník hendrych poté roz-
zuřeně sjezd opustil.

ke slovu se pak dostali i nekomunisté – václav havel pře-
četl dopis fi lmových režisérů, zástupců tzv. nové vlny, kteří také 
protestovali proti cenzuře. havel dokonce vyzval k rehabilitaci 
a přijetí do svazu autorů, kteří nesměli psát, například václava 
černého nebo jindřicha chalupeckého. 

zřejmě nejrazantnější projev přednesl ludvík vaculík. po-
žadoval z připravené rezoluce vyškrtnout vše, z čeho „čiší 
poddanská duše“, protestoval proti nerovnosti tvůrců straníků 
a nestraníků, omezení svobod a splynutí ksč a vlády v jedno 
mocenské centrum. hendrych označil sjezd za zneužitý proti 
ksč. vaculík, kundera a a. j. liehm byli vyloučeni ze strany, 
kohout dostal důtku s výstrahou. ksč odebrala svazu spiso-
vatelů vydávání literárních novin, pro tehdejší kulturní a spo-
lečenský diskurz velmi důležitého časopisu, a i jinak zásadně 
omezila činnost svazu.

cenzurou sevřená média o revoltě spisovatelů neinfor-
movala a informace se dostávaly na veřejnost jen šeptandou. 
první výrazný signál velké nespokojenosti a odvahy dát nespo-
kojenost najevo byl však na světě. X
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„Dnes již není a nemůže být řeči 
o řízení komunistického hnutí 
z nějakého jednoho centra. Každá 
strana určuje svou politickou linii 
samostatně a naprosto nezávisle. 
To však nevylučuje co nejaktivnější 
dobrovolnou koordinaci jejich činnosti 
v boji proti společnému nepříteli, 
nýbrž ji činí zvlášť nutnou.“ 
z projevu leonida brežněva, 17. února v leningradě. 

Nánosy minulosti musí taky pryč. 
(Smrkovský na mítinku mládeže, 
pražský Sjezdový palác, 
20. březen)
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se k československému speciálnímu „socialismu s lidskou 
tváří“, jak se tehdy začalo říkat, jako by strhl oponu ideo-
logické kázně a strachu. K dosud nejodvážnějším médiím, 
jako byly Práce, Reportér, Student či Literární listy, se 
rozhodla přidat další.  Veřejnost se zkrátka plnou vahou 
hlásila o slovo a komunistická strana se ocitala ve vleku 
událostí, ze kterého se až do srpnové invaze nevymanila. 

Od 26. února se v Praze konalo setkání zhruba dvou 
tisíc novinářů, kde se debatovalo, nakolik mají zpravodaj-
ská média včetně televize a rozhlasu respektovat cenzuru, 
která v té době ještě nebyla ofi ciálně zrušená.

„Poslušností“ sdělovacích prostředků pak otřásl přede-
vším případ generála Jana Šejny. Vedoucí tajemník stra-
nické buňky na ministerstvu obrany, blízký kamarád syna 
prezidenta Novotného a tím i prezidentův chráněnec, se 
zapletl v nekalých obchodech se žádaným jetelovým se-
menem. Po pádu Novotného však ztratil politické krytí 
a hrozilo mu zatčení. Využil tedy diplomatického pasu, 
odjel 25. února do Jugoslávie a pak do Itálie, kde nabídl 
vojenské informace CIA. Díky tomu odcestoval do USA 
a dostal politický azyl. Novináři začali najednou o Švej-
nově skandálním útěku i pozadí celého jeho případu in-
formovat na zdejší poměry neskutečně otevřeně a cenzura 
jim v tom nebránila. 

 Čtvrtého března pak i kvůli téhle „demoralizaci“ sku-
tečně došlo ke zrušení předběžné cenzury, uplatňované 
úředníky ÚV KSČ. Měla ji nahradit cenzura následná, kdy 
se mělo až zpětně hodnotit, jestli média neporušila ideolo-
gická pravidla. Pravomoc této zpětné kontroly přešla z cen-
trálního stranického sekretariátu na ministerstvo kultury 
a informací, odpovědnost připadla Josefu Špačkovi, jed-
nomu z hlavních podporovatelů pražského jara a odpůrce 
omezování novinářů. Tím cenzura skutečně padla.  

V té době jako by se skutečně zvedlo stavidlo rybníka 
s dlouho zadržovanou vodou. Noviny a časopisy začaly čte-

nářům odvyklým kritickému a otevřenému psaní přinášet 
neskutečné texty. Psalo se o politických procesech z pa-
desátých let, začala se otevřeně probírat situace ve vedení 
KSČ a ve vládě, pitvaly se návrhy politických změn. Pro-
stor se plnil požadavky na odstoupení té které staré struk-
tury. Výročí narození T. G. Masaryka 7. března využila 
média k možnosti ukázat poprvé prezidenta-osvoboditele 
jako reálnou osobu a otce státu. Výročí tragické a záhadné 
smrti Jana Masaryka zase odstartovalo debatu o pozadí této 
dlouho zamlčované události. Začali se ozývat i nekomu-
nisté do té doby uvyklí životu v naprostém intelektuálním 
a profesním ústraní – například spisovatel a novinář Ale-
xandr Kliment zkusil v Literárních listech rozebírat mož-
nosti založení skutečné opoziční strany, což bylo do té doby 
něco neslýchaného. 

Velký ohlas měly dva březnové mítinky mladých lidí 
ve Slovanském domě a v Parku kultury a oddechu Ju-
lia Fučíka, přenášené živě státním rozhlasem. Na první 
přišly podle dobových záznamů zhruba čtyři tisíce lidí, 
na druhý dokonce patnáct tisíc lidí. Na otázky odpoví-
dali přední zastánci reformní politiky, včetně politiků 
Josefa Smrkovského, Gustáva Husáka, Jaroslava Šabaty 
nebo spisovatelů Jana Procházky, Eduarda Goldstückera 
či Pavla Kohouta. 

Na druhém mítinku nakupili lidé z publika více než 
dva tisíce otázek. Ve velmi vzrušené atmosféře studenti 
svými otázkami zpochybňovali dříve nedotknutelné věci 
jako vedoucí úlohu KSČ, kritizovali její vedení, zajímala 
je budoucnost ekonomiky. Veřejná letargie, typická pro 
komunistickou společnost, se najednou zdála být pryč, 
lidé měli chuť ovlivnit podobu politiky. 

I nejsmělejší názory mladých lidí se přitom pohy-
bovaly v liniích tzv. demokratického socialismu, jak se 
tehdy říkalo systému, o který se chtěl Dubček pokusit. 
Neobjevovaly se návrhy, které o dvacet let později během 
sametové revoluce 1989 všem připadaly jasné, a sice že 
socialismus je třeba demontovat a nastolit normální li-
berální demokracii bez ideologických nátěrů. Něco ta-
kového nepřišlo během pražského jara nikomu – nebo 
téměř nikomu – na mysl. 

Hlad po svobodě se projevoval i ve sdružování lidí. Už 
od ledna začaly pokusy vysokoškoláků vymanit se z ofi -
ciálního a  nedůvěryhodného Československého svazu 
mládeže (ČSM) a snažili se vytvořit vlastní studentskou 

„Je třeba 
prosadit 
demokratické 
metody 
diskuse 
a kritiky jako 
trvalý stav naší 
společnosti.“
Gustáv husák 
v rozhovoru pro rudé 
právo, 21. března. 

„Zdá se, jako by se prolomily 
v celé straně bariéry lhostejnosti 
a pasivity, a tak se náhle otevřel 
široký prostor cílevědomému 
snažení, iniciativě, ventil boje proti 
strnulosti a formalismu v naší 
politické práci.“ 
drahomír kolder, 18. února v rudém právu. později se kolder stane 
jedním z autorů vlastizrádného zvacího dopisu, kterým sssr 
podepře vojenskou okupaci československa. 

I nejsmělejší lidé se 
pohybovali v liniích 
demokratického socialismu, 
jak se říkalo systému, o který 
usiloval Dubček.
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organizaci. Koncem února došlo na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy ke vzniku prvního akademického se-
nátu po únoru 1948, v březnu se pak přidávaly další fa-
kulty. Dne 21. března byl založen přípravný výbor česko-
slovenského Junáka, v ČKD vznikl Svaz pracující mládeže 
Československa. 

V březnu se začaly ozývat i církve, hlavně katolická. 
Sepsaly vládě dopis, aby došlo ke  změnám ve  vedení 
úřadů, které v rámci totalitního režimu dohlížely na čin-
nost církví a vedli je rovněž zprofanovaní lidé. Začalo 
se mluvit také o potřebě uvolnit udělování státního sou-
hlasu kněžím. V Literárních listech vyšel článek kardinála 
Františka Tomáška „Náboženství a socialismus“, který byl 
otevřenou výzvou k zavedení svobody vyznání v rámci so-
cialismu. Tomášek se také dožadoval rehabilitace nespra-
vedlivě odsouzených kněží a návratu arcibiskupa Josefa 
Berana z italského exilu. Rovněž vyzval Dubčeka k roz-
hovorům mezi státem a církví. 

Vstřícné kroky dělali i komunisté. Ústřední výbor od-
souhlasil plán přezkoumání případů vězněných duchov-
ních. Ministr kultury odvolal ředitele sekretariátu pro věci 
církevní a vedením pověřil mnohem přijatelnější Eriku 
Kadlecovou, uznávanou vědeckou pracovnici, která byla 
známá výrokem, že se za „dosavadní církevní politiku 
KSČ stydí“. 

A došlo i na oživení politiky. Dvaadvacátého března 
vznikl přípravný výbor pro obnovení sociální demokracie. 
Koncem března se sešla ustavující schůze K 231, nové or-
ganizace zastřešující bývalé politické vězně. Osmého dubna 
byla založena první skutečná opoziční politická strana – 
Klub angažovaných nestraníků (KAN). X

Zpracováno za použití knih:
Jiří Ruml: Kalendárium, Nakladatelství Novinář 1990;
Kolektiv autorů: Československo roku 1968, Parta 1993; 
Jitka Vondrová: Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968, Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR 2013;
Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu, Mladá fronta 1990;
Jiří Hoppe: Opozice 68, Prostor 2010.

dubčekova demokracie
mar e k šve h la

komunističtí stoupenci reforem se po zvolení alexandera 
dubčeka přestali ostýchat vyjadřovat své představy o změ-
nách mocenského uspořádání. v polovině února vyšel 
v rudém právu rozsáhlý text od vedoucího výzkumného 
pracovníka Ústavu státu a práva, straníka zdeňka mlynáře 
s názvem „naše politická soustava a dělba moci“. mlynář 
připouštěl, že moc ve státě je koncentrována v rukou příliš 
úzké skupiny funkcionářů a „lid“ je vyloučen z účasti na roz-
hodování. systém podle něj nejde napravit výměnou něko-
lika osob ve vedení ksč, ale pouze „kvalitativní změnou“, 
jejíž součástí bude zavedení shromažďovacích, spolčova-
cích svobod, svobody projevu a dalších základních práv.  

mlynář se zmínil dokonce o zavedení pluralitního systému 
dvou politických stran, mezi nimiž by mohli lidé svobodně vo-
lit (komunistické a jedné další). to ale viděl vhodné až do bu-
doucna, zatím měla zůstat jen jedna strana. lidé by však měli 
mít možnost volně volit své komunistické zástupce do par-
lamentu, nikoli jako dosud pečlivě vybrané a nadiktované fi -
gurky. výkon moci by měl přejít z ústředního výboru ksč 
právě na parlament a vládu, jejichž složení by v omezené míře 
odráželo názory lidí a mohly by se stát místem volné soutěže 
názorů, tedy názorů v rámci komunistické strany. podobně 
volněji by se mohly obsazovat samosprávné orgány v obcích 
nebo v podnicích. uvnitř nadále monopolní ksč by mohly 
koexistovat různé názorové frakce, které by mezi sebou vedly 
diskusi a soupeřily. tohle soupeření by vedlo k obsazení po-
zic na úrovni okresů, krajů a ústředního výboru. šlo by tedy 
o jakousi omezenou formu demokracie. 

mlynářův text vyvolal další diskusi, v níž se už objevovalo 
volání po konci mocenského monopolu ksč, do té doby 
něco neslýchaného. během pouhých dvou měsíců v úvodu 
roku 1968 se tak rozběhla živá veřejná politická diskuse, 
v níž se poměrně zřetelně začaly formovat proudy uvnitř ko-
munistické strany podle toho, jaký postoj zastávaly k poli-
tickým změnám. X

Jak 
fungovala 
KSČzima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968zima1968Sjezd strany (konal se jednou za 4 roky, v roce 1966 měl 1477 delegátů)

Sekretariát ÚV (13 členů) Předsednictvo ÚV 
(10–12 členů a 3–5 kandidátů)

První tajemníkPrvní tajemník

Ústřední výbor (kolem 120 členů, zhruba 50 kandidátů)
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esnická škola v západosloven-
ském Uhrovci si na nezájem 
dějin stěžovat nemůže. Naro-
dil se tu přední slovenský ob-
rozenec Ľudovít Štúr a o sto 
šest let později, v  roce 1921, 
přišel v  téže budově na  svět 
Alexander Dubček. Jeho ro-
diče se na  Slovensko vrátili 
jen krátce před Alexandero-

vým narozením. Oba před první světovou válkou odešli 
za prací do Chicaga, kde se seznámili, vzali a založili ro-
dinu. Starší bratr Július se narodil ještě za mořem a Ale-
xanderovi tak trochu paradoxně těsně uniklo americké 
občanství, které zbytek rodiny měl. 

Rodina přesvědčených komunistů však na Slovensku 
dlouho nevydržela. V roce 1925 se v rámci akce Interhelpo 
spolu s několika stovkami idealistů odstěhovali do Sovět-
ského svazu, kterému chtěli pomoci na nohy po občan-
ské válce. Nedůvěřiví Sověti sice o vzdělané cizince stáli, 
ovšem poslali je do dnešního Biškeku, hlavního města 
Kyrgyzstánu. Tam strávil mladý Dubček dětství; rodina 
v Kyrgyzstánu žila do jeho dvanácti let.

Následujících pět let pak prožili v Nižním Novgorodu, 
kde Alexander také vychodil střední školu. Dubčekovi 
na vlastní oči viděli dobu nejhorších stalinských čistek 
koncem třicátých let a Dubček ve svých pamětech vzpo-
míná na tíživost tehdejší atmosféry. Jeho otec byl ideali-
sta, ale nebyl slepý. Když si po podpisu paktu Ribbentrop-
-Molotov museli Dubčekovi jako všichni cizinci vybrat, 
zda přijmou sovětské občanství, nebo odcestují, zvolili 
druhou možnost.

Alexander Dubček vstoupil do slovenské komunistické 
strany hned v roce 1939. Krátce poté se už zapojil do od-
boje a později se zúčastnil Slovenského národního po-
vstání. Válečné zkušenosti nikdy nezveličoval ani nezdů-
razňoval, ale při povstání bojoval v partyzánské jednotce 
a byl dvakrát raněn. Zmíněný bratr Július v bojích zahy-
nul. Dubčekova otce coby jednu z hlav odboje nacisté po-
slali do koncentračního tábora, odkud se však vrátil.

V  roce 1949 začíná Dubčekova aparátnická kariéra. 
Mladý funkcionář – schopný, aktivní a stále neochvějně 

věřící v komunismus i Sovětský svaz – v hierarchii rychle 
stoupal a v roce 1953 se z něj stal krajský tajemník –, ale 
v  tehdejších politických procesech podle všeho žádnou 
úlohu nesehrál, na to byl ve stranické hierarchii stále nízko. 
Nadějného kádra s bezchybnou ruštinou strana naopak vy-
slala na tříletá studia do Moskvy, odkud se vrátil v roce 
1958, předurčen k další stranické kariéře, jež záhy začala.

Chybělo málo a zvolili Lenárta
Prezident Antonín Novotný, tehdy nejmocnější muž, si 
navrátilce z moskevských studií vybral coby tajemníka 
ústředního výboru pro průmysl. Z Novotného favorita 
se však brzy stal jeho kritik: žádal víc státních investic 
na Slovensku, o čemž Novotný nechtěl ani slyšet. Když 
k  tomu přidáme Dubčekův požadavek na  rehabilitaci 
obětí procesů z padesátých let (Dubček byl později čle-
nem tzv. Kolderovy komise a dohlížel mimo jiné na reha-
bilitaci Gustáva Husáka), v nichž byl Novotný namočen, 
poslal ho první tajemník zpátky na Slovensko. Dubček se 
ovšem do Prahy dokázal rychle vrátit. Přes Novotného 
výslovný odpor si slovenští komunisté Dubčeka zvolili 
za šéfa strany na Slovensku, a tím pádem získal místo 
v nejužším vedení partaje. To bylo v roce 1963.

Následujících pět let si Dubček postupně budoval po-
zice v Praze. Jak vzpomínal Zdeněk Mlynář, Dubček ne-
byl naivní a v praktické politice se uměl pohybovat, zá-
roveň ale nebyl prozíravý technolog moci, který by měl 
dobrý odhad na  lidi a dokázal je šikovně rozmísťovat 
na důležité posty (možná právě naopak, díky Dubčekovi 
stoupali ve stranické hierarchii například Vasil Biľak či 
Viliam Šalgovič, jedni z hlavních pozdějších kolaborantů 
při srpnové invazi). Tyhle nedostatky nahrazoval srdeč-
ností a jednoduše tím, že měl lidi rád, zajímali ho a sku-
tečně je poslouchal. Dokázal budovat vztahy.

Byl ve složité situaci – na jednu stranu musel na Slo-
vensku alespoň do jisté míry hájit oficiální stranickou li-
nii, na stranu druhou v Praze složitě vysvětloval, proč hájí 
relativně svobodné intelektuální slovenské prostředí. Jak 
v Dubčekovi rostlo přesvědčení, že komunistická strana 
pod Novotného vedením ztrácí i poslední zbytky spole-
čenské důvěry, jeho vztah s prvním tajemníkem a kříd-
lem kolem něho se s postupem let zhoršoval. V roce 1967 

Saša nikomu 
nevadil 
alexander dubček měl málem americké 
občanství, ocitl se ale v rusku a pak trpělivě 
stoupal vzhůru 
tomáš b rolík

V
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PAUZA NA KOUPALIŠTI. Úsměv, trocha nesmělosti, vstřícnost k lidem a hlavně snaha proměnit KSČ přinesly Dubčekovi velkou popularitu. 
Tu uměl posilovat chováním, které do té doby Češi a Slováci u komunistického funkcionáře neviděli. Třeba když navštívil běžné koupaliště, 
kde předváděl skoky do vody. Při nich byl kýmsi vyfocen. Fotky dostala ČTK a dala je do své nabídky pro zahraničí. Odtud je převzal 
Mladý svět a otiskl na své červencové obálce. Časopis přitom přebral z anglického originálu i článek. V něm se psalo: „Den volna, urvaný 
mezi zasedáními, projevy, veřejnými vystoupeními, diskusemi a oficiálními návštěvami, je tudíž něco jako zázrak, a je to zrovna to, čeho 
Alexander Dubček dosáhl, když se vrátil z oficiální návštěvy z Maďarska. Ve svém osobním autě trochu pošramocen, si vyjel s chotí Annou 
k malému koupališti Santovka na Slovensku, doufaje, že bude mít několik hodin soukromí. To však trvalo jen několik minut. Jakmile byl 
spatřen lovci autogramů, byl doslova obležen dětmi i dospělými.“ 
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další muži  
roku 1968
Smrkovský: 
Řečník pražského jara
„Lidskou tvář“ pražského jara si zpravidla spojujeme 
s Alexanderem Dubčekem, ale byl to Josef Smrkovský 
(1911–1974), kdo uměl s lidmi mluvit přímým a srozu-
mitelným jazykem. Ze všech tehdejších vrcholných 
stranických představitelů se nejvíc dokázal vzdálit to-
talitnímu ptydepe a frázím. Nebyl myslitelem či ide-
ologem pražského jara už proto, že jeho postoje byly 
málo konzistentní, přesto byl jeho hlavním mluvčím.

Syn malého sedláka a  vyučený pekař vstoupil 
do KSČ v roce 1933 poté, co absolvoval politické ško-
lení v Sovětském svazu. Slibný funkcionář se pak ujal 
vedení stranické buňky v Brně a ve straně vytrval, 
přestože jemu myšlenkově blízké druhy Gottwaldovo 
vedení v průběhu třicátých let povyhazovalo. Věrnost 
straně ho dovedla i do válečného odboje, který jako 

Dubček několikrát v politbyru i při veřejných vystoupe-
ních otevřeně mluvil o potřebě reforem, což vedlo k os-
trým sporům mezi ním a stále ještě prvním tajemníkem 
Novotným. Už to samo bylo v komunistické straně dost 
nevídaná věc. Nedá se ale říct, že by Dubčekovo vyšvih-
nutí se na samý vrchol moci v lednu 1968 bylo výsledkem 
jeho renomé. Spíš k němu vedlo oboustranné taktizování. 
Dubčekovo zvolení čekal málokdo, ani on sám ne, jak 
vzpomínají jeho současníci.

Koncem roku 1967 už bylo setrvání Antonína Novot-
ného na pozici prezidenta i prvního tajemníka neudr-
žitelné. Počet reformně naladěných členů vedení strany 
rostl, Novotný byl intelektuálně omezený dogmatik, který 
se navíc se slovenskou polovinou republiky otevřeně ne-
snášel. Na stole nebyla otázka, zda zůstane šéfem strany, 
ale kdo ho nahradí. Novotného favoritem byl Jozef Le-
nárt, tehdejší předseda vlády. V komisi, která měla nového 
prvního tajemníka vybrat, získal při předběžném hlaso-
vání nejvíc hlasů – sedm. Dubček měl šest hlasů a poz-
dější premiér Oldřich Černík čtyři. V tenhle moment udě-
lal Novotný velkou chybu. Na naléhání členů ústředního 
výboru, že se blíží Vánoce a všichni už chtějí jít domů, 
schůzi skutečně přerušil s tím, že nová hlava strany bude 
vybrána po svátcích. Historik Zdeněk Doskočil – a ko-
neckonců ve svých pamětech to píše i Dubček – má za to, 
že kdyby trval na tom, že jeho nástupce zvolí ještě před 
Vánoci, nejspíš by se mu podařilo Lenárta prosadit.

Stranická opozice sice strávila vánoční svátky v obavách 
o to, zda se Novotný a dogmatici nepokusí kolem něj vy-
řešit situaci silou, například zatýkáním, ale byli to naopak 
reformisté, kdo se dokázal během dvou týdnů sjednotit. 
A na zasedání začátkem ledna byl Dubček těsnou větši-
nou zvolen. Byl to vlastně kompromis. S výjimkou nejuž-
šího vedení strany neznal v Praze Dubčeka skoro nikdo, 
a tak nikomu „nemohl vadit“. Kromě Novotného, který se 
však údajně nechal mezi svými blízkými nakonec slyšet, 
že „je to dobré. Dubček je slaboch, ještě na nás dojde.“ Jak 
se později ukázalo, mýlil se jen v tom, že jeho samotného 
už se to netýkalo. X

r
e

p
r

o
 č

a
s

o
p

is
 d

ik
o

b
r

a
z



23

jeden z mála přežil díky pomoci nekomunistického děl-
níka. Coby místopředseda povstalecké České národní 
rady s nacisty podepsal 8. května 1945 dohodu o jejich 
nekrvavém ústupu z Prahy, což mu vedení Rudé armády 
i spolustraníci, kteří strávili válku v Moskvě, jen obtížně 
odpouštěli. 

Smrkovský se tak musel v následujících letech činit: 
v Lidových milicích byl připraven při únorovém převratu 
přikázat střelbu, pak byl jedním z organizátorů kolek-
tivizace. Ani to ho však nezachránilo před zinsceno-
vaným procesem a mučením. Při výslechu ale nepovo-
lil a nepodepsal připravené přiznání, což mu zachránilo 
život. Dostal patnáct let, nicméně na svobodu byl pro-
puštěn už v roce 1955, po čtyřech letech. Po rehabilitaci 
se v roce 1964 stal poslancem a cesta k jeho životní roli 
– předsedovi parlamentu a mluvčímu obrodného pro-
cesu – byla volná.

V přeneseném slova smyslu však nebylo snadné charis- 
matickému „tribunovi pražského jara“ rozumět – přede-
vším proto, že své postoje sám neměl promyšlené, jak píše 
jeho životopisec Václav Vrabec. Na jedné straně vyděsil své 
soudruhy prohlášeními, že o vůdčí úlohu ve společnosti 
musí KSČ bojovat s ostatními stranami, i když si to ne-

myslel a parlamentním demokratem nebyl – kdo ho vzal 
za slovo, byl pro něj nebezpečný zpátečník. Byl pro zrušení 
cenzury, ale pak ho zaskočilo, že Ludvík Vaculík svobody 
slova využil a zveřejnil petici Dva tisíce slov. Na jednu 
stranu strašil příliš odvážné spoluobčany tím, „že přije-
dou tanky“, na druhou stranu přesvědčoval veřejnost, že 
invaze bratrských Sovětů je nemyslitelná.

Vstup vojsk však nebyl nejen nemyslitelný, naopak 
byl velmi pravděpodobný – přesto ho podle Vrabce pře-
kvapil. Byl jedním z šesti politiků, které Sověti unesli 
do Moskvy, a podepsal takzvaný moskevský protokol. 
Jeho přesvědčení o tom, že stranu i společnost je třeba 
„demokratizovat“, přesto bylo skutečné. A byly to jeho 
výpravy mezi straníky i nestraníky, skutečná popula-
rita mezi lidmi a schopnost je přesvědčit, co zejména 
po lednu 1968 dostalo československou společnost do po-
hybu. Ve  funkci vydržel do  ledna roku 1969, pak se 
z něj stal „jen“ předseda jedné z parlamentních komor. 
A po Husákově dubnovém nástupu už nastala Smrkov-
ského rychlá politická likvidace. Zemřel pak na rakovinu 
o pět let později.

kriegel: ten, kdo odmítl
František Kriegel (1908–1979) je v povědomí veřejnosti 
tím, kdo v Moskvě nepodepsal okupační diktát, i přes 
zcela reálnou možnost, že se už domů nikdy nevrátí. Jeho 
role v pražském jaru však byla mnohem výraznější.

Narodil se na západní Ukrajině ve Stanislavivu (dnes 
Ivano-Frankivsk), v Praze vystudoval medicínu. Byl vo-
jenským lékařem ve španělské občanské válce, za druhé 
světové války sloužil jako lékař čínské Rudé armády. 
Po návratu se rychle zapojil do stranických struktur, za-
stupoval Antonína Novotného v pražském výboru KSČ, 
byl zástupcem velitele Lidových milicí a po převratu na-
stoupil na ministerstvo zdravotnictví. V roce 1952 měl při 
antisemitské čistce (pocházel z židovské rodiny) štěstí, byl 
pouze sesazen do funkce podnikového lékaře. Po rehabi-
litaci na konci padesátých let mohl tři roky dělat poradce 
na Kubě a v šedesátých letech se vrátil do vrcholné po-
litiky.

Pražské jaro prožil jako hlava Národní fronty. Do té 
doby jen formální organizace nabyla v době občanského 
vzmachu na důležitosti, v NF byly dle tehdejších zákonů 
organizovány všechny nové občanské iniciativy, které se 
hlásily o  slovo. Kriegel 
je vítal – ovšem opět jen 
v  jím a  jeho stranou vy-
tyčených mezích. Jeho 
představa byla taková, že 
komunistická strana o své 
vůdčí postavení nesmí 
přijít, ale má lépe naslou-
chat. Bránil vzniku sdru-
žení politických vězňů 
K  231, založení Klubu 
angažovaných nestra-
níků, nepovolil obnovení 

Smrkovský: život jako námět  
na román se smutným koncem.
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sociální demokracie. Už jen to, že se s nekomunisty bavil 
o podílu na moci, však bylo pro zastánce tuhé linie pří-
liš – v jejich očích i pro Sověty byl tak jedním z největ-
ších nepřátel.

Byl mezi šesti unesenými do Moskvy. Sověti k němu 
chovali jako k veteránovi ze Španělska a k Židovi ne-
důvěru, takže byl držen stranou od ostatních, protokol 
dostal jen k podpisu. Podepsat však odmítl, stejně jako 
později hlasoval proti schválení smlouvy o dočasném po-
bytu sovětských vojsk. Byl jedním z prvních, koho Hu-
sákovo vedení odstranilo z politiky ještě před plošnými 
prověrkami v roce 1970 – pro demonstraci nových po-
řádků. Státní bezpečnost ho pak sledovala až do jeho 
smrti. V roce 1977 jako jeden z prvních podepsal Chartu 
77, o dva roky později zemřel na infarkt.

Černík: 
technokrat, který uměl sloužit

Oldřich Černík (1921–1994) 
byl v roce 1968 premiérem – 
a tím pádem spolu s Dubče-
kem a Smrkovským i členem 
populární trojky. Pokusil se 
uchytit v  počínajícím nor-
malizačním režimu a s kom-
promisy šel tak daleko, až své 
vlastní působení v době tání 
zradil.

Ze všech hlavních prota-
gonistů pražského jara za se-
bou také jako jediný neměl 
barvitý životní příběh. Válku 

prožil jako dělník v ostravské válcovně, do politiky vstou-
pil krátce po převratu. Procesy a čistky padesátých let se 
mu vyhnuly a v pozdějších klidnějších dobách postupně 
stoupal ve stranickém aparátu. Do pozice předsedy vlády 
mu pomohla pověst relativně kompetentního ekonoma, 
racionálního člověka a technokrata.

Díky těmto vlastnostem byl pro stranické reformisty 
cenný – stejně jako nadáním obklopovat se schopnými 
lidmi. Jeho první vládu hodnotí historici jako nejlepší 
za celých čtyřicet let komunistického režimu a Černík 
coby její premiér v „demokratizaci“ a ekonomické reformy 
skutečně věřil.

Zároveň se však chtěl také udržet u moci. Premié-
rem zůstal po okupaci a předsedal i nové federální vládě 
vzniklé v  roce 1969. Vyjednával a následně obhajoval 
smlouvu o dočasném pobytu vojsk, z jeho iniciativy při-
jal parlament zákon o veřejném pořádku, který okleš-
ťoval už tak úzká občanská práva. Ale nebylo mu to 
nic platné. V lednu 1970 byl sesazen na funkci ministra 
a o pár měsíců později byl vyloučen ze strany. Totalitu 
dožil jako náměstek jednoho z ekonomických ústavů. 
Po listopadu se pokusil do politiky vrátit, krátce a neú-
spěšně byl předsedou Svazu měst a obcí. Zemřel po au-
tonehodě v roce 1994.

mlynář: mozek reforem
Zdeněk Mlynář (1930–1997) byl jistým opakem Smrkov-
ského. Nebyl tváří reforem, ale mezi pokrokovými stra-
níky byl největším stratégem a mozkem té nejdůležitější 
z promýšlených změn, reformy politického systému. Byl 
autorem části akčního programu, která se zabývala myš-
lenkou politické opozice. Uvědomoval si, jak neřešitelný 
problém musí vyřešit – otevřít politiku opozičním hlasům 
a zároveň nerozčílit Sověty. Manévroval a přemýšlel, jak 
uměl, ale neúspěšně.

Syn profesionálního vojáka nastoupil po střední škole 
vcelku zářnou právnickou kariéru. Práva vystudoval 
v Moskvě (kde se spřátelil se spolužákem Michailem 
Gorbačovem), po návratu krátce pracoval na generální 
prokuratuře, kde se potkal s hlavními protagonisty ne-
dávných procesů. Odtud byl však poslán do akademie 
věd a záhy se stal právním expertem komunistické strany.

Napůl takticky, napůl z přesvědčení byl zastáncem po-
stupného otevírání politiky. Spolu s Františkem Krieglem, 
předsedou Národní fronty, bránili vzniku nových občan-
ských iniciativ, hlavně „trestanecké“ K 231, o obnovení soci-
ální demokracie nechtěl ani slyšet. Mlynář měl za to, že vše 
má svůj čas. Nejprve je třeba demokratizovat komunistickou 
stranu a Národní frontu, pak by bylo možné uvažovat dál.

Po okupaci zůstal na svobodě, odmítl nabídku stát se 
ministrem kultury v kolaborantské Biľakově a Indrově 
vládě. S politickou prozíravostí doufal, že když budou po-
dobu nastupující normalizace formulovat sami Čechoslo-
váci, zbude tu naděje, že ji nevymyslí v Moskvě. Snažil se 
tak přesvědčit Dubčeka, aby odstoupil ve prospěch premi-
éra Černíka, čímž uspokojí Moskvu, zaručí aspoň nějakou 
kontinuitu reforem a odstaví zdejší stalinisty.

Neúspěšně – a tak sám v listopadu 1968 odešel ze všech 
funkcí. Nastoupil do entomologického ústavu, kde vydr-
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žel až do Charty 77, kterou podepsal coby jeden z prvních. 
Krátce nato se vystěhoval do Rakouska, kde přednášel 
na univerzitě. Ve vídeňské emigraci napsal knihu Mráz 
přichází z Kremlu, která se stala jedním z důležitých pra-
menů pro studium srpnových událostí, byla i předlohou 
např. britského filmu Invaze z roku 1980. Po revoluci se 
neúspěšně pokusil vrátit do politiky, zemřel v roce 1997 
ve Vídni.

Císař: 
Jako stvořený pro pražské jaro
Ani Čestmír Císař (1920–2013) nebyl hlavním politickým 
aktérem, ale stal se ikonou pražského jara především mezi 
studenty a mladými lidmi. Jeden z nejvzdělanějších členů 
tehdejší politické elity a půso-
bivý řečník představoval uhla-
zenou tvář tehdejší politiky.

Talentovaný žák z dělnické 
rodiny dostal šanci studo-
vat na lyceu ve francouzském 
Dijonu, po návratu a za války 
pracoval jako úředník v po-
jišťovně a vinařství. Do KSČ 
vstoupil hned po  válce, na-
stoupil na stranické oddělení 
kultury a propagandy. Vzdě-

lání mu ovšem v partaji bylo na škodu, a tak byl odsta-
ven do Plzně, kde se také podílel na potlačení lidového 
povstání po měnové reformě v roce 1953. Kariérní vze-
stup znamenal nástup do  vedoucích funkcí v  Rudém 
právu a časopisu Nová mysl, v roce 1963 se stal minist-
rem kultury a jeho relativní shovívavost mu vynesla pří-
zeň umělců a intelektuálů. Po dalším sestupu (stal se vel-
vyslancem v Rumunsku) byl Dubčekem povolán v březnu 
1968 do Prahy.

Rázem se stal jedním z kandidátů na prezidentskou 
funkci, z níž odstoupil Antonín Novotný. Nakonec byl vy-
brán válečný hrdina Ludvík Svoboda a Císař získal funkci 
tajemníka pro kulturu a školství. Kultivovaného muže, 
který dokázal mluvit inteligentně, a přitom srozumitelně, 
si veřejnost mimořádně oblíbila. Po invazi jej Sověti neod-
vlekli do Moskvy a ukrýval se na chatě v Kersku. 

Podle vzpomínek souputníků i z obavy o slušné živo-
bytí se po okupaci snažil udržet v politice, pokusil se při-
klonit k Husákovi a Štrougalovi, ale ani jemu to nebylo 
nic platné. V roce 1970 jej spolustraníci vyloučili a Císař 
pracoval jako historik v památkovém ústavu. Chartu 77 
nepodepsal, k politice se vrátil až koncem osmdesátých let 
v hnutí Obroda. Po revoluci se o něm opět mluvilo jako 
o možném kandidátovi na prezidenta, ale ustoupil Vác-
lavu Havlovi. V práci v diplomacii mu zabránil lustrační 
zákon, po zbytek života tak sepisoval své velmi obsáhlé 
paměti. Zemřel v roce 2013. X
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ehdy na podzim 1963 spolu de-
batovali ještě jako staří známí. 

„Tondo, my nemůžeme ne-
chat hospodářství dál takhle 
běžet. Samo se to nezlepší, po-
tíže jen dále porostou. Lidé stále 
víc nadávají, protože musí kvůli 
všemu stát ve frontách a některé 
zboží není vůbec k  dostání,“ 

varoval prezidenta Antonína Novotného při neformální 
schůzce na Hradě muž v silných hranatých brýlích. 

Ekonom Ota Šik zkoušel prezidentovi vysvětlovat svoje 
reformní představy ještě další čtyři roky. Pak jako první 
z vedení KSČ přišel veřejně s návrhem, aby Novotný skon-
čil. Pražské jaro mohlo začít a Šik se stal jednou z jeho 
hlavních tváří. 

Maso bude 
Šik vyrůstal v chudých poměrech a v mládežnickém komu-
nistickém hnutí se angažoval už před válkou. Do aparátu 
KSČ nastoupil hned po osvobození a krok za krokem stou-
pal vzhůru. V roce 1963 – tedy v době rozmluvy s Novot-
ným – vedl jako kandidát ústředního výboru čerstvě zfor-
movanou komisi pro hospodářskou reformu. Před invazí 
v srpnu 1968 se krátce vyšvihl na post místopředsedy vlády. 

Novotného ve svých pamětech líčí jako hlupáka, který 
se změn bál, ale bavit se spolu mohli otevřeně. Poznali se 
již za války. Oba skončili jako komunisté v koncentračním 
táboře Mauthausen a oba prošli tamním kamenolomem, ze 
kterého se jen málokdo vrátil živý. Šik vyrůstal v Sudetech 
a díky znalosti německého těsnopisu se v táboře uchytil jako 
písař. Za Novotného se pak přimluvil – díky kontaktu se 
správci tábora mu domluvil přesun z kamenolomu na údrž-
bářskou práci a asi i zachránil život. 

Tykání na podzim 1963 tedy dávalo smysl. Tématem ho-
voru byly narůstající potíže země, která za první republiky 
patřila mezi nejbohatší v Evropě. Díky relativně malé míře 
válečných škod měla i dobrou výchozí pozici, v šedesátých 
letech už jí ale začínal docházet dech. Novotný coby kovaný 
stalinista viděl chyby v tom, že se špatně plní plán, protože 
strana polevila „v ideologické práci s dělníky“. Šik ale věděl, 
že problém tkví v samotné podstatě direktivního řízení. 

Připomeňme, že v komunistickém Československu ří-
dil celou ekonomiku stát. Volné tržní vztahy dnešního 
typu byly nemyslitelné, stejně jako soukromé podnikání. 
Všechny podniky patřily státu. Centrální plán vypočítaný 
stranickými experty určoval objem výroby a investic, sor-
timent vyráběného zboží, mzdy i ceny v obchodech. V pa-
desátých letech tento model díky budovatelskému nadšení 
lidí a velkým investicím do průmyslu ještě vypadal funkčně. 
Jenže uřídit shora všechno to, co je v normální společnosti 
dáno spontánním chováním milionů lidí, byla už tehdy 
zjevná utopie. 

Šik nikdy nechtěl socialismus zavrhnout, ale už v šede-
sátých letech začal jeho slabiny chápat. Před rokem 1963 
strávil dva roky jako šéf ekonomického ústavu akademie 
věd, kde bylo možné buď přijmout oficiální marxistickou 
linii a nad problémy zavřít oči, nebo zariskovat a zkusit 
narůstajícím problémům přijít na kloub. Sám sebe líčí jako 
někoho, kdo se jako přesvědčený komunista nechtěl smí-
řit s tím, že to, čemu věřil, chátralo. Nikdo z jeho týmu už 
dnes nežije a nelze vyloučit, že písemné vzpomínky těchto 
lidí jsou zkresleny vzájemnými sympatiemi nebo euforií ko-
lem pražského jara. Účastníci tehdejšího dění ale vesměs 
popisují Šika jako někoho, kdo se skutečně a upřímně sna-
žil kolabující ekonomický stroj opravit. 

Narůstající potíže mu v šedesátých letech hrály do karet. 
Jak ve svých porevolučních článcích popisuje člen Šikova 
týmu Otakar Turek, při sestavování plánu na rok 1963 už 
straničtí pohlaváři museli přiznat schodek obchodu a po-
kles výroby, což bylo do té doby v socialismu nemyslitelné. 
Záporná čísla veřejnosti nikdo nesděloval, ale občané pro-
blémy znali. „Národ měl už plné zuby shánění, front před 
obchody, podpultových protekcí,“ vzpomíná Turek.

Příčiny problémů Šik popisuje v zápiscích ze zmíně-
ného rozhovoru s Novotným. Na prezidentovu námitku, 
že dělníci polevili a podniky tím pádem neplní plán, Šik 
připomněl, že plán byl sestaven špatně a že místo investic 
do modernějších strojů odčerpal zdroje na výstavbu jiných 
podniků. Ekonomika sice opticky zmohutněla, ale kvalita 
šla dolů. Růst životní úrovně se na rozdíl od západních 
zemí zastavil. Chybou podle Šika bylo i to, že plán škrtil 
výrobu spotřebního zboží ve prospěch dalších průmyslo-
vých investic, takže lidi neměli svoje výplaty za co utrácet.  

Slepá tŘetí CeSta
ota šik, populární ekonom, který dal lidem naději,  
že bude lépe
j iří  nádoba

T
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Jako v Jugoslávii
Novotný pod tlakem okolností Šika pověřil, aby „nastarto-
val diskusi“, jak ekonomiku postavit na nohy. Šik věděl, že 
konzervativní a z Moskvy dozorované komunisty nepůjde 
přesvědčit jen tak. Proto si začal zajišťovat širší podporu 
– objížděl podniky, mluvil do médií a postavil si tým lidí. 

Zpočátku se omezil jen na přiznání, že ekonomický plán 
nebyl sestaven dobře a že podniky musí dostat větší slovo, 
což byla sebekritika, která měla v terénu úspěch. Z dneš-
ního pohledu si lze úspěšné fungování navrhovaného sys-
tému těžko představit, Šik ale věřil, že i státní podniky se 
mohou začít chovat rozumněji a vyrábět to, po čem je po-

ptávka. Zvlášť pokud se naplní další bod reformního pro-
gramu, a sice zavést konkurenci a provázat úspěchy pod-
niků s  výší mezd. Výhledově si zaměstnanci měli volit 
podnikové rady, přes které by vybírali, kontrolovali a od-
volávali ředitele podniků. 

Podnikovou samosprávu zaváděla Jugoslávie, která si vy-
mohla na Moskvě větší nezávislost a družstevní vlastnic-
tví podniků vydávala za poctivější naplnění marxismu než 
stalinistické centrální řízení. V úvahách Šik počítal i s tím, 
že část dělníků v případě zefektivnění podnikové sféry při-
jde o práci, tu ale měli najít v poddimenzované sféře slu-
žeb. Z dobové literatury je zjevné, že před nástupem praž-

Socialistický víceboj: z práce do fronty,  
pak do druhé a někdy i do třetí. 
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ského jara zněly tyto úvahy většině komunistů podezřele 
a riskantně. Šik ale využil toho, že k „decentralizaci“ za-
velel také Nikita Chruščov v Sovětském svazu. I proto se 
za reformu postavil Novotný, který sovětského lídra hostil 
v létě 1964 a volnější způsob plánování si nechal posvětit. 

Potíž nastala pár týdnů poté, kdy se Chruščov odjel re-
kreovat na Krym a sovětské politbyro ho odvolalo. K moci 
nastoupil příznivec starých pořádků Leonid Brežněv.

Třikrát bohatší Němci
Kvůli paktování s Chruščovem byl Novotný u Brežněva 
zapsán jako nespolehlivý. Reformy v Československu ale 
zpočátku Sověti neblokovali, což Šikovi otevřelo prostor. 
Na ústředním výboru KSČ v prosinci 1967 dokonce na-
vrhl, aby tou dobou už krajně nepopulární Novotný skončil. 
Jeho místo ve vedení strany převzal Dubček a nový přístup 
k ekonomice se stal součástí stranické linie. V podnicích 
začaly živelně vznikat samosprávné rady, a to ještě dřív, 
než vláda změny formálně schválila. V dubnu schválený 
akční program sliboval zavést do praxe i další Šikovy vize.

Šik mnohokrát zdůrazňoval, že rozhodně neměl v plánu 
kopírovat západní kapitalistický model, který považoval 
za příčinu předválečné bídy a za zdroj nežádoucích výkyvů 
spojených s krizemi a nezaměstnaností. Je otázkou, zdali 
šlo o ideové přesvědčení, nebo jestli uvnitř sovětského bloku 
neměly úvahy o úplném otočení kormidla žádný smysl. 

Každopádně i v době pražského jara Šik věřil ve svoji 
verzi socialismu a stejně uvažovala i veřejnost. Nic na tom 
nezměnilo ani to, když se začalo mluvit o zaostávání Česko-
slovenska za západními státy. Šik se v červnu 1968 v Rudém 
právu rozepsal, proč je ekonomika „v havarijním stavu“. Pro 

ilustraci vytáhl přesná čísla o tom, jak víc než dvě pětiny ro-
din žijí v přeplněných bytech s méně než osmi čtverečními 
metry na hlavu, anebo že dělník v ČSSR vydělává na tele-
vizi 470 hodin oproti 133 hodinám v západním Německu. 

„Množství těchto srovnání a vysvětlení základních pří-
čin, proč jsme zůstali pozadu, působilo na lidi elektrizujícím 
dojmem. Ještě nikdy s nimi nikdo tak otevřeně nemluvil 
a také ještě nikdy se nestalo, aby tolik lidí mělo pochopení 
pro naši těžkou hospodářskou situaci,“ vzpomínal později 
Šik. Když o možné cestě ven mluvil v létě 1968 na pokra-
čování v televizi, objevila se prý spontánně mezi lidmi myš-
lenka na založení fondu republiky, kam by veřejnost mohla 
na obnovu ekonomiky přispět. „Vyskytli se i lidé, kteří sku-
tečně posílali šperky, aby republice pomohli. Najednou jsme 
měli – moji lidé a já – pocit, že bychom to mohli dokázat, 
jen když nám k tomu zvenčí dají příležitost. Tenkrát jsem 
ještě netušil, že jsem se těmito televizními pořady vlastně 
se svými krajany rozloučil,“ píše ve svých pamětech Šik.

Gorbačov a Klaus
O srpnové okupaci se Šik s manželkou dozvěděli z  rá-
dia, když ráno balili na cestu zpátky z dovolené na Istrii. 
Na zpáteční cestě se měl Šik setkat s jugoslávským prezi-
dentem Titem, schůzka se však nakonec smrskla na pár mi-
nut, během nichž Tito slíbil Šikovi podporu. V Bělehradě 
v dovolenkovém oblečení Šik zformoval cosi jako exilovou 
vládu, z dovolené tam za ním dorazil i ministr zahraničí Jiří 
Hájek, který pak odletěl rovnou do New Yorku vznést proti 
vstupu cizích vojsk protest na půdě OSN. V Praze ale me-
zitím přituhlo. Šik byl jako lídr reformistů odvolán z vlády 
už na začátku září. Domů se kvůli obavám ze stíhání vrátil 
až v lednu a pak zmizel do emigrace ve Švýcarsku. 

Dubčekovi později vyčítal, že se včas a naplno neopřel 
o reformátory a podporu obyvatel. Rychlá výměna kádrů 
ve vedení KSČ by podle Šika eliminovala problém se zrádci 
typu Vasila Biľaka a pražskému jaru by dala před Sověty 
větší legitimitu. Na konci osmdesátých let Šik ve svých 
článcích nadšeně psal o Gorbačovově perestrojce, v níž vi-
děl kopii svých idejí a těšil se na zadostiučinění, že myš-
lenky pražského jara nakonec přece jen možná v jeho zemi 
někdo po dvaceti letech uvede do praxe. Kolaps celého so-
větského bloku a převzetí západního modelu ale překvapil 
i jeho. Krátce po roce 1989 Šik spolu s dalšími „osmaše-
desátníky“ navrhoval Pithartově vládě pozvolný a opatrný 
přechod k volnému trhu. Tento přístup však, jak známo, 
v konkurenci s konceptem Václava Klause neobstál. X

Zpracováno za použití těchto knih a novinových článků:
Ota Šik: Jarní probuzení – iluze a skutečnost, Mladá fronta 1990;
Ota Šik: „Komunista by neměl zatemňovat fakta“, Rudé právo, červen 
1968;
Ota Šik: „Problém zdokonalení soustavy plánovitého řízení“, Rudé 
právo, listopad 1963;
Otakar Turek: „Ota Šik a  šedesátá léta“, „Šik jako Novotný?“, 
„Politiku musí prosazovat osobnost“, Listy, 2004–2010; 
Hans G. Nutzinger, Jiří Kosta: Ota Šik, Kasseler Universitätsreden 
1990.

Jak se mít dobře jako v kapitalismu, ale bez kapitalismu? (Šik)
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Libovolná konfigurace vozu
se službou ŠKODA Bez starostí
Zájemci o bezstarostné užívání automobilu prostřednictvím
operativního leasingu už nemusejí vybírat z omezené, předem
definované nabídky. V rámci služby ŠKODA Bez starostí lze nyní
získat libovolnou konfiguraci jakéhokoliv modelu značky.

ADV E R TO R I A L

Další velmi podstatnou změnou oproti původní nabídce je možnost zvolit si pro
operativní leasing libovolnou konfiguraci jakéhokoliv nového vozu značky ŠKODA,
a to jak zcela individuální, zadanou do výroby z aktuální palety modelů, tak z ihned
dostupných skladových vozů. Pomýšlet tak můžete třeba i na lahůdky v podobě spor‑
tovních derivátů ŠKODA OCTAVIA RS a RS 245 či nového až sedmimístného SUV
ŠKODA KODIAQ. Podle libosti lze přidávat tažné zařízení, vkládané koberce a další
doplňky z nabídky originálního příslušenství.

V procesu individualizace na míru potřeb a možností zákazníků je zásadní také
flexibilita délky smlouvy v rozmezí od 24 do 48 měsíců a dále volitelnost nájezdu
od 5000kilometrů do 150 000kilometrů po celou dobu nájmu.

Kompletní pojištění i servis
Samozřejmou součástí služby je pojištění zahrnující jak povinné ručení, tak havarijní
pojištění a připojištění skel s pětiprocentní spoluúčastí, kterou však lze snížit na pou‑
hé procento. A zajistit lze také ŠKODA Pojištění Plus, které zahrnuje prodlouženou
zápůjčku náhradního vozu, přímou likvidaci nezaviněné i spoluzaviněné škody a GAP
pojištění rozdílu mezi pořizovací a časovou cenou vozidla, bez krytí spoluúčasti
z havarijního pojištění. Toto pojištění se dá dále doplnit například o úrazové pojištění
osob či zavazadel ve vozidle nebo pojištění právní ochrany Asistent.

Díky doplňkové službě ŠKODA Předplacený servis si lze navíc sjednat krytí veške‑
rých servisních nákladů a komplexní údržbu vozu po celou dobu nájmu. A v neposled‑
ní řadě je možné objednat i služby pneuservisu zahrnující sadu zimních pneumatik
a práci pneuservisu při jejich výměnách.

S pořízením vozu obvykle přichází i celá řada povin‑
ností a starostí. Před samotnou koupí je nezbytné
zajistit peníze, tedy našetřit, sáhnout do rezerv

nebo dojednat vhodný způsob financování. Po koupi
je pak třeba sjednat a obnovovat pojištění, hradit výdaje
za servis a nakonec po čase stárnoucí automobil prodat
tak, aby se alespoň část z původní investice navrátila.

Není tedy divu, že čím dál víc lidí dává přednost ope‑
rativnímu leasingu, jehož prostřednictvím sice nezískají
vůz do svého vlastnictví, ale vyhnou se vysoké investici
na počátku, výdajům za servis v průběhu užívání a celé
řadě dalších starostí prodejem konče. Operativní leasing
byl dlouhou dobu výsadou firem, to ale v ČR v červnu
2014 změnila ŠKODA AUTO uvedením služby ŠKODA Bez
starostí. Ta si už našla tisíce spokojených zákazníků
a postupem času prošla řadou změn a rozšíření, díky
nimž je schopna velmi dobře se přizpůsobit požadavkům
širokého spektra zájemců.

Volnost a možnosti volby
Začněme zatím nejnovější inovací, kterou je možnost vý‑
běru a objednání vozu, uzavření smlouvy i platby z po‑
hodlí domova prostřednictvím prodejní platformy www.
skoda‑online.cz. Díky ní si už není třeba sjednávat schůz‑
ku v autosalonu, leasingové společnosti ani v pojišťovně.

Text/ Karel Papež
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uSmívali Se 
a dávali nám 
falešné naděJe
s edou kriseovou o pražském jaru z pohledu 
mladé matky a novinářky
mar e k šve h la /  foto m i lan jaroš

Jak často vzpomínáte na pražské jaro?
Nemyslela jsem na to celá léta. Nemám totiž moc 

dobré vzpomínky.

Proč?
Na podzim 1967 se mi narodila první dcera. Byla jsem 

z toho v takové euforii, že jsem si v lednu ani moc nevšimla, 
že se něco stalo. Vlastně jsem si pražské jaro naplno uvědo-
mila až na Prvního máje, kdy jsem se ocitla v průvodu a vi-
děla, že na tribuně sedí jiní lidé než dřív, lidé, kteří se smějí. 
Ti v průvodu dávali směrem k tribuně najevo, že drží palce 
a podávali tam květiny. Docela jsem tím byla překvapená, 
jak vstřícně se všichni navzájem k sobě chovají – funkcio-
náři s tím lidem v ulicích. Mělo to úplně jinou náladu než 
předchozí První máje. Napadlo mě, že se fakt asi něco děje.

Jak jste se v průvodu ocitla vy?
Prostě jsem se tam šla podívat. 

Předtím vás nenapadlo, že se – jak říkáte – něco 
děje? 
Nějak mi připadalo, že se něco děje pouze uvnitř 

komunistické strany a navenek to k ničemu dobrému ne-
povede. Samozřejmě jsem řadu věcí četla nebo slyšela v rá-
diu, ale neměla jsem k tomu důvěru. Připadalo mi, že 
se funkcionáři snaží být populární, napravit si svědomí 
za vše, co tady napáchali v minulosti, nic víc.

Co jste tehdy dělala? 
Asi po půl roce jsem se vrátila z mateřské do práce 

reportérky a psala pro Mladý svět. 

Kdy jste se do Mladého světa dostala?
V roce 1963 jsem po žurnalistice dostala umístěnku 

do deníku Mladá fronta do nějakého oddělení pro pionýry 
a svaz mládeže. Tam to bylo hrozné. Asi po roce odjíž-

děla jedna moje kamarádka, redaktorka Mladého světa, 
se svým mužem, zpravodajem ČTK, do Libanonu a na-
bídla mi to místo po sobě. Tak jsem tam samozřejmě uhá-
něla, protože v Mladém světě  byli mnohem lepší lidi než 
v Mladé frontě. V té době tam pracoval třeba kreslíř Mi-
roslav Liďák alias Haďák, Jaroslav Weigel, který hraje do-
dneška v Cimrmanovi, reportér Ruda Křesťan a další lidi.

Jak se vám jako novinářce v poměrech před rokem 
1968 pracovalo? Jak se projevoval cenzorní tlak?  
Docela projevoval. Některé texty zarazili předem, 

několikrát jsem byla se šéfredaktorem zavolaná na ÚV 
ČSM nebo na ÚV KSČ, například kvůli článku o uč-
ňovském školství. Pořád nás drželi v napětí, že pokud ne-
budeme dělat to, co si oni představují, vyhodí nás.

Kdy vám začalo být patrné, že se uvolňují poměry 
v novinařině?
Když jsem po mateřské přišla zpátky do práce, byla 

tam úplně jiná nálada, velmi vzrušená. Lidi přinášeli do té 
doby zakázaná témata, třeba smrt Jana Masaryka. 

Jaká témata jste si v té svobodě vybírala vy? 
Třeba velké reportáže se sociální tematikou, které 

se předtím nesměly psát. Například o ženách, které praco-
valy ilegálně na nočních směnách a v těžkých provozech, 
nebo třeba o domovech důchodců. Kromě Mladého světa 
jsem psala i do Literárních listů, kam jsem později přešla. 

Zmínila jste zážitek z Prvního máje, proměnu spo-
lečenské atmosféry, nadšení lidí, úsměvy funkci-
onářů. Jak jste Dubčeka a spol. vnímala potom?
Nedokázala jsem si o nich vytvořit dobré mínění. 

Měla jsem komunistům za zlé, co tady za celé roky udělali. 
Jako malá jsem jezdila na prázdniny na vesnici, kde probí-
hala kolektivizace. Zažili jsme tam šílená dramata. Zavřeli 
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kulaka, s jehož dětmi jsem se kamarádila. Do školy jsem 
chodila s holkou, jejíhož adoptivního otce popravili v pro-
cesu se Slánským, a často jsme to spolu řešily, přitom mi 
bylo dvanáct let. A najednou to tady chtěli komunisti re-
formovat… Připadalo mi, že se chtějí lidem hlavně zalíbit. 

Jak jste prožila invazi 21. srpna? 
Udělala jsem takovou nepředloženost, že jsem v čer-

venci 1968 odjela do Izraele. Šlo o skupinu studentů, akti-
vistů, mladých novinářů a začínajících spisovatelů. Nabídl 
mi to Ladislav Mňačko. Měla jsem mimino a muž ještě 
studoval, nakonec jsem ale jela. Zastihla mě tam i okupace 
a já prožila šílená muka, která bych už nikomu nepřála za-
žít. Ta země se najednou ztratila a já tady měla malé dítě. 

Co znamená, že se země ztratila? Neměli jste in-
formace? Nedalo se dostat zpět?
Pracovali jsme v kibucu Šomrat, kde jsme trhali 

hrušky a oštipovali pomerančové stromy. Byli jsme tam po-
slaní Mňačkem s úkolem, že až se vrátíme, budeme dělat 
nátlak ve sdělovacích prostředcích na to, aby Českosloven-
sko obnovilo diplomatické styky s Izraelem, které přerušilo 
rok předtím za šestidenní války. Jednadvacátého srpna jsme 
byli na cestě do Jeruzaléma autobusem. Měli jsme ruského 
průvodce, poslouchal rádio, pak nechal zastavit a rusky nám 
oznámil, že jsme okupovaní. V Jeruzalémě jsme šli po Via 
dolorosa a já jsem potom mlátila hlavou o Zeď nářků a my-
slela na svoje dítě. Pak jsme strávili noc v sídle Reuters, kde 
šly dálnopisy se šílenými zprávami, jako že jsou kulomety 
na Staroměstském náměstí, tanky míří na Hrad a jestli je-
jich ultimátum nebude splněné, tak Hrad rozstřílejí. Čes-
koslovensko najednou zmizelo, nešlo s ním navázat žádný 
kontakt, nelétala sem letadla, nejezdily vlaky, nefungovaly 
ze zahraničí telefony. Ta země jako by přestala existovat. 
Na rozdíl od ostatních členů naší skupiny jsem byla matka 
malého dítěte, navíc jsem docela slušně mluvila anglicky, 
takže jsem se stala trochu mediální hvězdou, bojovala jsem 
v televizi a v rozhlase.

Jak jste se vrátila? 
Ředitel Alitalia si mě všiml, dal mi letenku a já odle-

těla do Říma. Měla jsem tam nějaké kamarády a hlavně jsem 
si myslela, že získám informace o dění v Praze. Nepodařilo 
se mi ale zjistit nic, protože spojení pořád nefungovalo. Od-
jela jsem tedy do Vídně, ubytovala se u jedné paní, která mě 
přesvědčovala, ať se nevracím. Vystála jsem noc na poště 
u telefonu, kde jsem konečně dostala spojení. Mluvila jsem 
s otcem, který mi řekl, abych se hned vrátila do Prahy. 

Šla jsem tedy do centra Vídně ke svatému Štěpánu. 
Tam stál autobus, který zrovna přijel z Čech a se spous-
tou volných míst se vracel do Brna. Tak jsem jela s ním. 
Naše ulice v Dejvicích byla uzavřená, všude sovětští vojáci, 
na stráni kulometná hnízda. Prostě byla to síla.

Manžel s dítětem za vámi nechtěl přijet do Vídně?
On nechtěl emigrovat. 

Mezi Palachem a Zajícem
Ještě se vraťme do jara. Co si myslíte o námitkách, 
že psaní a vystupování, kritika Ruska apod. měly 
mít opatrnější formu, nebýt tak provokativní právě 
vůči Rusku? Bylo to vůbec v té atmosféře možné? 
Tenkrát jsem se v takových detailech nevyznala. 

Když jsem o pražském jaru přemýšlela později, zdálo se 
mi, že komunističtí představitelé celou ideu pražského jara 
zradili. Chtěli být oblíbení, snažili si napravit svědomí 
poznamenané padesátými lety. Podezírám je, že měli 
od Brežněva informace, co se stane, pořád si ale užívali 
své popularity, kterou nikdy dřív nezažili.

Bylo možné v tom opojení svobodou média nějak 
omezit, přidusit?
No jasně. Kdyby Dubček a další cítili odpovědnost, 

tak mohli ten obrodný proces  nějakým způsobem vést. 
Oni ho ale nechali vybuchnout a pak se usmívali, rado-
vali a dávali falešné naděje. Přitom si měli být vědomi, co 
riskujeme. Měli několik zasedání s Brežněvem, kde se ta 
varování stupňovala. Oni ale pokaždé po návratu prohlá-
sili, že se nic neděje. Tohle považuju za strašnou zradu. 
Měli říct, jakému riziku čelíme. Oni se ale i po příjezdu 
tanků tvářili, jak nemůžou té invazi uvěřit. 

Myslíte, že o  rizicích a  jejich dopadu na  zemi 
a společnost dostatečně nepřemýšleli? 
Ne, protože nebyli dost odpovědní, což se projevilo 

i po invazi. Kromě Kriegela podepsali moskevský proto-
kol, přitom jsme se měli trochu bránit. Nemyslím si, že 
jsme měli vyhlásit válku, měli jsme dát ale najevo, že si 
nenecháme všechno líbit. Možná se stačilo postavit na od-
por a nést za události zodpovědnost. A skutečnost, že nic 
takového neudělali, jim mám strašně za zlé. Důvěru ná-
roda obětovali svému uspokojení, pocitu, jak jsou dobří.

Dalo se bojovat?
Armáda byla údajně připravená bojovat. Především 

ale lidi projevili proti invazi chytrý nenásilný odpor. To 

eda kriseová se narodila v roce 1940 v praze. vystudovala žurna-
listiku, pracovala jako reportérka v mladém světě a literárních listech. 
za normalizace ztratila možnost publikovat. v té době začala s vlastní 
literární tvorbou, kterou uveřejňovala v samizdatu a exilu. v listopadu 
1989 se stala členkou koordinačního centra občanského fóra a spolu-
pracovnicí václava havla. do roku 1992 pracovala v prezidentské kan-
celáři. od té doby se věnuje psaní, přednášela také na George Wa-
shington university.
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kdyby byla normální doba, a pokud si  Literárek vážím 
a chci pro ně psát, ať tam prostě jdu. Po nástupu Husáka 
je samozřejmě zlikvidovali. Tím skončila i moje novinář-
ská kariéra. Neměla jsem žádnou možnost rozhodování, 
jestli pokračovat, nebo ne, jak bych bývala měla v Mla-
dém světě. Nás všechny z Literárek pak dali na seznam, 
že máme zákaz publikování. To jsem ale v té době ne-
věděla. 

Kde jste potom pracovala? 
Protekcí jsem se dostala do Ústavu pro dějiny a te-

orii hromadných sdělovacích prostředků. Tam byl šéfem 
jeden můj profesor z žurnalistiky, který mi chtěl pomoct. 
Pak jsem měla druhé dítě a oni mě během čistek nemohli 
vyhodit. Nakonec mě šoupli do  archivu. Odešla jsem 
v roce 1976 na vlastní žádost, tedy těsně před Chartou. 
Publikovala jsem knížky v překladech na Západě a v exi-
lových nakladatelstvích. 

Taková oblíbená otázka: dalo se invazi předejít? 
Nebo to bylo celé předem odsouzené k nezdaru?
To je strašně těžké říct. Především si myslím, že 

všechno by bylo lepší než taková kapitulace, k níž došlo. 
Kapitulace přinesla čistky a obnovila strach, který pro-
sakoval z padesátých let. To všechno udělalo s morálkou 
národa hrozné věci. X

trvalo, dokud to zase nezačali po návratu z Moskvy řídit 
komunisti. Tvrdili, že jestli chceme zachovat něco z ob-
rodného procesu, tak musíme držet hubu a pracovat. Tím 
to celé dovedli k normalizaci.

Jak dlouho po okupaci vydržela svobodná novi-
nařina?
K tomu vám můžu říct konkrétní příklad. Palach 

měl státní pohřeb doprovázený obrovským zájmem, za-
tímco Zajíce o pouhý měsíc později pohřbili v tichosti 
ve Vítkově u Opavy, kde se narodil. Jeli jsme tam s mým 
mužem, točil film, já jsem napsala svoji poslední reportáž 
do Literárek. Jako novináři jsme tam byli s fotografem 
Huckem, myslím, sami. Na těch dvou pohřbech bylo vi-
dět, jak se poměry během jednoho měsíce utáhly. 

Zmínila jste svůj přechod z Mladého světa do Lite-
rárních listů. Nelitovala jste toho později? Mladý 
svět pokračoval, Literární listy nikoli.
V čase rozhodování jsem už tušila, že Literárky 

skončí, a nebylo to pro mě jednoduché. Byli jsme v těžké 
sociální situaci, můj muž studoval na FAMU a já jsem 
mu slíbila, že budu zatím živit rodinu. Měli jsme malé 
dítě. Jenomže situace nebyla dobrá a říkala jsem si, že 
bych stejně v časopisu, jakým se pak Mladý svět stal, ne-
mohla pracovat. Manžel mi říkal, abych se chovala, jako 
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ěhem definitivního schva-
lování akčního programu 
přišla na  přetřes otázka, 
na které se lámal skutečný 
demokratický charakter 
reforem: a  sice zda zrušit 
vedoucí úlohu KSČ a při-
pustit existenci opravdové 
opozice. Závěr komunis-

tického ústředního výboru nakonec zněl, že nikoli. Tento 
názor zastávali ve vedení partaje všichni včetně největších 
progresivistů. Byla tedy zavrhnuta idea, že by KSČ mohla 
povolit obnovení sociální demokracie. Nechat vzniknout 
pravicové strany nepřišlo na mysl nikomu. 

Otázka možné opozice byla důležitá už kvůli chys-
taným komunálním volbám, které měly proběhnout 
v květnu. Trvání na vedoucí úloze KSČ tedy znamenalo, 
že ani v atmosféře pražského jara se nemůže uskutečnit 
něco jako svobodné volby. KSČ ale nakonec rozhodla 
o odložení voleb i kvůli sporům, které se uvnitř vlád-
noucí strany ohledně reforem stále vedly. 

Pozor na vedoucí úlohu
Jednadvacátého března nabídl Antonín Novotný na schůzi 
komunistického vedení rezignaci na prezidentskou funkci. 
Byla přijata jednomyslně. Novotný byl už zjevně ve vleku 
událostí a nemohli na něj vsázet ani odpůrci pražského 
jara, mezi něž sám patřil.  

Dubčekovo vedení dál dostávalo signály, že šéfové států 
sovětského bloku jsou situací velmi znepokojeni. Zatím 
nejrazantněji se tak stalo 23. března na poradě vedení Var-
šavské smlouvy v Drážďanech. Jednání bylo prohlášeno 
za tajné a jediným bodem programu, který samozřejmě 
diktoval Brežněv, se stala situace v Československu. Nej-
větší Dubčekovi kritici – Brežněv, Gomułka a Ulbricht – 
přednesli zdrcující projevy, v nichž dávali jasně najevo, že 
počínající pražské jaro považují za kontrarevoluci, která se 
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musí zastavit. Gomułka navrhl společné prohlášení, podle 
něhož se snaží revizionistické, protisocialistické živly pod-
porované Západem rozvrátit socialistické základy Česko-
slovenska, podkopat vedoucí úlohu strany a oslabit spoje-
nectví se socialistickými státy. 

Za  KSČ seděli v  jednacím sále reformisté Dubček 
a Černík, ale také počínající odpůrci pražského jara Le-
nárt, Kolder a Biľak. Šéf maďarských komunistů, Dubče-
kovi příznivě nakloněný János Kádár, později vzpomínal, 
že bylo nápadné, jak členové československé delegace ne-
mluvili o pražském jaru jednotně. Nicméně všichni odmí-
tali, že by šlo o kontrarevoluci a navenek vyjádřili podporu 
Dubčekovi. Gomułkova rezoluce byla nakonec stažena 
a Dubček přítomným slíbil, že KSČ udrží absolutní moc 
ve svých rukou. 

Historici později zhodnotili, že Dubček udělal v sou-
vislosti s jednáním v Drážďanech dvě chyby: neohradil se 
přímo na místě proti vměšování se do československých 
záležitostí. Varšavská smlouva formálně takové vměšování 
zapovídala a československé vedení na to mohlo upozor-
nit. Druhou chybou bylo rozhodnutí utajit doma v Česko-
slovensku, pod jaký tlak se v Drážďanech dostali. Šéf KSČ 
se podle pozdějších interpretací bál, že zprávy o Brežně-
vově ostré kritice jeho domácí situaci jenom zhorší. Jednak 
dodají kuráž stalinistům k většímu tlaku proti změnám 
a z druhé strany pak ještě víc popudí proti SSSR pře-
svědčené stoupence pražského jara a zesílí jejich kritiku 
v novinách a časopisech. V nich se už tak začínaly obje-
vovat do té doby nemyslitelné věci, například vtipy na ad-
resu šéfů Varšavské smlouvy včetně Brežněva, kterého šlo 
na karikaturách snadno poznat podle jeho mimořádně 
mohutného obočí. 

Stoupenci reforem ale i tak tušili, že v Drážďanech do-
šlo na zásadní kritiku pražského jara a snažili se tlačit 
z druhé strany. Skupina 134 spisovatelů a dalších umělců 
sepsala otevřený dopis adresovaný vedení KSČ, kde vyzý-
vali v pokračování demokratizačních změn. Mezi signa-
táři byli i předseda svazu spisovatelů Eduard Goldstücker, 
básník Jaroslav Seifert nebo herec Jan Werich. Dubček 
reagoval 26. března rozhovorem pro ČTK, kde opatrně 
prohlásil, že vedoucí představitelé socialistického tábora 
projevili „obavy“ o vývoj v Československu, skutečnou ne-
libost ze strany Brežněva se však vysvětlit nepokusil. Na-
opak prohlásil: „Všichni naši přátelé nám přejí, aby se naše 
dílo podařilo, a ujistili nás, že stojí za námi.“ 

To však šlo stěží obhájit, zvlášť když ten samý den pro-
hlásil člen vedení východoněmecké komunistické strany 
Kurt Hager, že československý obrodný proces je „důsled-
kem zřetelných snah západoněmeckých revanšistů“ – což 
v duchu tehdejšího žargonu znamenalo něco jako prohlá-
sit, že za celou věcí stojí sám Hitler.

Na přelomu března a dubna byly odhlasovány v Praze 
personální změny, které se zřejmě Brežněvovi také ne-
líbily. Prezidentem byl v parlamentu schválen Ludvík 
Svoboda,  generál, velitel z druhé světové války, později 
v rámci čistek padesátých let krátce vězeň, pak poslaný 
do ústraní na bezvýznamné místo v zemědělství. Dub-
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čekův akční program podporoval. Svoboda ale asi nebyl 
takový problém. Víc Moskvu popuzovalo, že se členem 
předsednictva ÚV stal Josef Smrkovský a tajemníkem ÚV 
Čestmír Císař, oba otevření stoupenci reforem, které za-
hraniční kritici pražského jara z Varšavské smlouvy vedli 
v kolonce „pravičáci“. 

Brežněv asi i pod vlivem Dubčekova opatrného vy-
stupování na schůzkách pořád čekal, že se bude praž-
ské vedení konečně od pražského jara veřejně distancovat. 
To se ale nedělo. Naopak v nejbližším veřejném projevu 
na plénu ústředního výboru Dubček podpořil dosavadní 
změny a prohlásil, že reformy mají „nedotknutelný soci-
alistický“ – a tedy v jeho očích správný – charakter. Po-
chválil zájem lidí o politiku a rovněž chování médií. Dění 
v Československu nazval „novou dynamikou socialismu“. 
Mezi řečníky se nenašel nikdo, kdo by pražské jaro od-
soudil. Vystoupení se tak dalo interpretovat jako odmít-
nutí podřídit se závěrům z Drážďan. 

Dubček také zkusil lépe vysvětlit principy svého po-
jetí pražského jara, byť pojem „vysvětlit“ je třeba chápat 
v kontextu tehdejšího, značně nekonkrétního partajního 
slovníku. Slíbil rozvíjet humanistický socialismus s prin-
cipy marxismu-leninismu, socialistickou demokracii se 
svobodou ve vědě, školství a kultuře, ekonomickou re-
formu. Přitom se zachováním vedoucí úlohy KSČ a „ne-
dotknutelného a věčného“ spojenectví se Sovětským sva-
zem. 

Plán smíchat svobodu s principy marxismu-leninismu 
a vedoucí úlohou KSČ vypadá hodně naivně, komunisté 
ale tehdy věřili, že se v Československu pod taktovkou 
Dubčeka rodí něco unikátního, kde podobné aspekty spo-
jit lze. Brežněv se však tak snadno ošálit nedal. 

Nově pojatá vedoucí úloha strany v  dubčekovském 
modelu měla spočívat v tom, že řízení země mělo přejít 

z ústředního výboru na vládu, zatímco o zákonech měl 
rozhodovat parlament. Ten měl získat také kontrolní moc. 
Komunistická strana nad tím měla stát jako jakýsi garant 
a dodavatel kádrů, které již ale měly pracovat mimo pří-
mou direktivu předsednictva ÚV.

Sovětský velvyslanec v Praze Červoněnko interpretoval 
ve svých zprávách do Moskvy takové změny jako faktické 
vzdávání se vedoucí úlohy, které v jeho očích znamenalo 
odklon od socialismu, tedy něco naprosto nepřijatelného. 

Dost akční program
V dubnu se také schylovalo ke schválení nejdůležitějšího 
dokumentu spojeného s Dubčekovým nástupem k moci 
– akčního programu, který se měl stát prvním pokusem 
reformovat socialismus sovětského typu. 

KSČ už neměla být řízena všemocným politbyrem. 
Funkcionáři na všech stupních se měli volit a případně 
odvolávat členy či různými delegáty a jejich práce se měla 
stát předmětem kritiky členské základny. KSČ měla for-
movat program a vybírat lidi do parlamentu či vlády. Měla 
přestat řídit hospodářství, školství, kulturu, zdravotnictví 
a další agendu. Tahle práce, jak už bylo řečeno, měla při-
padnout vládě. Ta měla také připravovat zákony a před-
kládat je parlamentu, který už neměl být jen formální 
institucí na okrasu, ale skutečným garantem právního 
rámce a kontrolorem vlády. Tedy jako to známe dnes, ov-
šem s jedním podstatným rozdílem: komunistická strana 
neměla být vystavena politické konkurenci.

Akční program neplánoval přijetí nového volebního zá-
kona, který by umožnil svobodné volby. Počítal s ofi ciál-
ním zrušením cenzury (de facto už nefungovala od února), 
schválením na komunistickou zemi neslýchaně liberálního 
zákona o sdružování, shromažďování, volném cestování 
do zahraničí včetně kapitalistických států. Českosloven-
sko se také mělo změnit na federaci dvou rovnocenných 
států – Česka a Slovenska. 

Počítalo se také s rehabilitací lidí nespravedlivě odsou-
zených během stalinismu. Ekonomika měla přejít od tuhé 
centralizace k zásadnímu posílení pravomocí a odpověd-
nosti na úrovni podniků. Měla se měnit cenová politika, 
daně, neefektivní továrny se měly zavřít. Ekonomika se 
měla řídit zásadami nabídky a poptávky, nikoli politic-
kými plány odtrženými od reality. Plánovalo se dosažení 

30. březen 
prezidentem byl 
zvolen generál 
ludvík svoboda, 
legendární velitel 
ze druhé světové 
války, později 
ministr národní 
obrany 
vyhozený 
stalinisty. 

duben 1968
vladimír clementis, jeden z nej-
známějších komunistů popravený 
ve stalinských čistkách v padesá-

tých letech, obdržel in memoriam 
od prezidenta republiky 

medaili hrdina čes-
koslovenské socialis-
tické republiky a spolu 
s ním i další komunis-
tické oběti stalinismu. 

„Vývoj 
v Československu 
otvírá nové možnosti 
socialismu. 
Marxismus není 
dogma a je třeba jej 
uplatňovat tvůrčím 
způsobem.“ 
jugoslávský prezident josip broz tito 
v rozhovoru pro the new york times, 
květen 1968.

Brežněv čekal, že se bude 
Dubček od pražského jara 
distancovat, to se však 
nestalo.
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konvertibility koruny. O svobodě podnikání mluvil akční 
plán opatrně, zmiňoval uvolnění drobného osobního pod-
nikání. 

Věda, umění a kultura jako celek neměly být terčem 
jakéhokoli vměšování ze strany státu. Marxismus-lenini-
smus ztratil v ideové sféře monopolní postavení, konku-
rovat mu měly křesťansko-demokratické nebo liberální 
myšlenky. Uchazeči o vstup na vysoké školy se měli pře-
stat vybírat podle stranického klíče. 

Změny přinášela i zahraniční politika státu. Orientace 
na socialistický blok měla trvat, nově však KSČ mluvila 
o potřebě dělat aktivní evropskou politiku, prosazovat po-
litická řešení na Blízkém východě, usilovat o spolupráci 
s Francií, Itálií, severskými státy a západním Německem, 
které do té doby používala ideologie vedle USA jako nej-
většího strašáka. Všechny tyto kroky byly ovšem v kon-
fl iktu s politikou zemí Varšavské smlouvy, která o Západu 
nebo Izraeli mluvila jako o nepřátelích. 

Celkově bylo znění akčního programu vítězstvím re-
formních komunistů, jeho naplnění však záviselo na široké 
škále pozic uvnitř KSČ, z nichž mnohé dosud zastávali 
konzervativci. Reformisté tedy začali usilovat o svolání 
mimořádného sjezdu, který by mohl prosadit personální 
změny ve vedení strany a celý reformní kurz tak potvr-
dit. Dubček a další lidé v jeho okolí se však postavili proti 
s vysvětlením, že sjezd by neměl pouze dosazovat nové 
lidi, ale projednat a schválit generální linii státu, kterou 
je třeba ještě pořádně „vědecky“ promyslet. 

Právě tohle rozhodnutí je někdy považováno za nej-
větší Dubčekovu chybu. Vývoj v  KSČ neudržel krok 
s dynamickými změnami jinde ve společnosti a postavil 
komunisty do role, kterou se později rozhodly státy Var-
šavské smlouvy řešit vojenskou invazí. Podle historiků 
by dosazení nových, reformně naladěných lidí do vedení 
komunistické strany i vlády, případně dalších pozic od-
stranilo spojence Moskvy, výrazně ztížilo její možnosti 
zasahovat do záležitostí KSČ a připravovat vojenskou in-
tervenci.

Další hlasy však oponují, že nešlo jen o Dubčekovu 
opatrnost. Reformisté obecně neuměli údajně dostatečně 
jasně vysvětlit, proč je potřeba sjezd svolat, a neměli jasný 
plán dalších kroků. Nedokázali si tak získat podporu 
v předsednictvu ÚV ani v regionech. 

k 231
bývalí političtí vězni založili organizaci k 231, po-
jmenovali ji podle čísla zákona na ochranu repub-
liky, na základě něhož k věznění docházelo. 
„K 231 vznikla jako zcela nový jev, který se 
chce účinně podílet na střežení demokratic-
kých svobod a bdít nad tím, aby se minulost 
nikdy nemohla vrátit,“ komentovalo 2. dubna 
rudé právo. za necelý rok budou stejné noviny 
psát o k 231 jako o kontrarevoluční organizaci, kte-
rou není možné tolerovat.

6 dní trvalo dubnové jednání pléna ústředního výboru KSČ. 
Sto pět účastníků jednalo o novém akčním programu. Alexander 
Dubček v hlavním referátu řekl: „Tak jako je nedotknutelný 
socialistický charakter naší další cesty, stejně jsou nedotknutelné 
i základní hodnoty československé zahraniční politické orientace: 
pevné spojenectví se Sovětským svazem a socialistickými státy, 
které je založeno na principu rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti, 
nevměšování a internacionální solidarity.“

otevření hranic
mar e k šve h la

v roce 1963 vedení ksč rozhodlo, že umožní individu-
ální cestování do zahraničí. se státy východní evropy byl 
uzavř en bezvízový styk, a tak do maď arska č i bulharska 
šlo cestovat zcela volně. č edok zač al prodávat víc zá-
jezdů  na západ, navíc bylo možné vycestovat na pozvání 
od př íbuzných. vyjet mohli ale pouze ti, kdo – jak stanovila 
př íslušná smě rnice – „ř ádně  plní své pracovní úkoly, aktiv-
ně  se zapojují do veř ejného a politického života a s jejich 
výjezdem do ciziny souhlasí závodní nebo místní orgány“. 
př itom komukoli bylo možné povolení odepř ít, pokud jeho 
cesta nebyla „v souladu se státními zájmy“. co je státní zá-
jem, si mohly úř ady vykládat podle svého. 

od roku 1965 se cesty na západ opě t zjednodušily. 
Úř ady zač aly povolovat výjezd i na pozvání nepř íbuzných 
osob. další uvolnění nastalo na jař e 1968 po př íchodu mi-
nistra vnitra josefa pavla. policie vydávala vícerázové vý-
jezdní doložky v podobě  razítka do obč anského prů kazu. 
na ty bylo možné cestovat opakovaně . pů vodně  mě ly slou-
žit jen pro služební cesty, úř ady je ale pod vlivem celkové 
liberalizace vydávaly i lidem pro soukromé cesty. k vydání 
doložky př itom stač il dopis od ně koho ze západu, že žada-
tele zve. „státní úř ady patrně  vě dě ly, že ř ada pozvání je fi k-
tivní, nijak je ale neově ř ovaly,“ ř íká historik jan rychlík. 

už od jara 1968 vláda př ipravovala zákon o úplném 
zrušení výjezdních doložek a otevř ení hranic. zájemce 
o cestování mě l být prově ř en pouze př i vydávání pasu, 
č ímž mohl cestovní režim fungovat podobně  jako dnes. 
zákon mě l být schválen na podzim, po srpnové invazi ar-
mád varšavské smlouvy byl však označ en za př íliš be-
nevolentní a k jeho schválení nedošlo. v listopadu 1968 
př estala policie uznávat vícerázové výjezdní doložky a vy-
žadovala pro každou cestu speciální povolení. liberální 
pomě ry defi nitivně  skonč ily v ř íjnu 1969. od té doby se 
výjezdní doložka vydávala pouze na základě  devizového 
př íslibu, tedy státem posvě ceného př ídě lu západní mě ny, 
která byla přidělena jen vybraným lidem. to fakticky zna-
menalo uzavř ení hranic. X
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Jak má vypadat opozice?
I když byl sjezd odložen, docházelo k neustálému mo-
censkému přetahování ohledně složení předsednictva ÚV. 
Reformisté v něm získali těsnou většinu. V sekretariátu, 
jenž tvořil spolu s předsednictvem ÚV to, čemu se říkalo 
vedení KSČ, byly síly vyrovnané.

Reformisté uspěli tím, že do čela parlamentu prosadili 
Josefa Smrkovského a vládu obsadili převážně svými stou-
penci pod vedením Oldřicha Černíka. Také proto vláda 
sepsala výrazně proreformní program, který parlament 
schválil.

Historici ovšem upozorňují, že dělení nejvyšších funk-
cionářů KSČ na reformisty a konzervativce bylo v této 
době ještě poměrně nepřehledné. Poukazují na zprávy, 
které do Moskvy posílalo sovětské velvyslanectví. To v té 
době projevovalo velkou nespokojenost s volbami do ve-
dení strany a za své lidi ještě neoznačovalo Biľaka, Kol-
dera nebo Indru, kteří později pozvou do Československa 
okupační armády. 

Akční program byl schválen ústředním výborem jed-
nomyslně, ani to ale neznamenalo jeho snadné rozšíření 
dovnitř komunistické strany. Televize a rádio přenášely 
Dubčekův projev, kde program vysvětloval, a partajní 
aktivisté zapálení pro reformy se rozjeli do  regionů 
na okresní a krajské schůze, kde se nová linie probírala. 
Přesto historici mluví o poměrně velkém odporu nebo ne-
důvěře uvnitř KSČ. 

Široká veřejnost však program znala, podle průzkumu 
veřejného mínění z 20. dubna (uvolnění pražského jara 
přineslo do politiky i tento dosud v komunismu nepouží-
vaný nástroj zkoumání veřejného mínění) jej 16 procent 
lidí četlo celý, 25 procent zčásti, 25 procent znalo znění 
z televize nebo rozhlasu, 16 procent z doslechu. Jen 6 pro-
cent o něm nic nevědělo. Stoupal i optimistický vztah 
k budoucnosti: zatímco v polovině února očekávalo příz-
nivý vývoj 55 procent respondentů, v polovině dubna už 75 
procent. Stejný počet lidí odpověděl kladně na otázku, zda 

by se u voleb chtěli rozhodovat mezi větším počtem nezá-
vislých politických stran. To vyjadřovalo poměrně jasný 
nesouhlas s vedoucí úlohou KSČ, kterou přitom akční 
program přes řadu dalších reforem stvrzoval. Proti ve-
doucí úloze se zhusta referovalo i v novinách, časopisech, 
televizi a rádiu. 

Důležitý článek otiskl v Literárních listech 4. dubna 
tehdy třicetiletý Václav Havel. Zmínil, že udržení demo-
kracie není věcí víry, ale záruk, které vláda jedné strany 
neskýtá. A zdrojem těchto záruk není „soutěž názorů“, 
jak ji slibovala rozvíjet komunistická strana, ale „soutěž 
o moc“. Havel odmítl, že by o moc mohli soutěžit nezá-
vislí kandidáti, kteří by podle něj neměli proti velké silné 
straně rovné šance. Roli opozice nemohou podle Havla 
hrát ani společenské organizace, jak se tehdy v debatě ob-
jevovalo. Mladý dramatik odmítl i představu, že by se sku-
tečnou opozicí staly dvě nekomunistické povolené strany 
Národní fronty – socialisté a lidovci. „Za posledních dva-
cet let se nezmohly na nic jiného než na otrocké přizvu-
kování všemu, co dělala vedoucí strana,“ psal Havel. Na-
vrhl ustavit model dvou ideologicky odlišných politických 
stran, „jejichž vztah by mohl být založen na historicky 
novém typu koaliční spolupráce“. Podle Havla by mohlo 
jít o stranu vycházející z tradice demokratismu a huma-
nismu, „tedy o jakousi stranu demokratickou“.  

Prohlubovala se také diskuse kolem rehabilitací poli-
tických vězňů a o komunistických zločinech spáchaných 
po únoru 1948. Začínalo se otevřeně mluvit o vinících 
z řad vedoucích funkcionářů jako Gottwald nebo Zápo-
tocký. Někteří reformní komunisté přitom upozorňovali, 
že vina by neměla být rozšiřována na řadové komunisty, 
kteří prý o zločinech nevěděli. 

Začínaly vznikat nezávislé organizace, například Kruh 
nezávislých spisovatelů sdružujících nekomunisty (měl asi 
padesát členů, vedli jej Václav Havel, Petr Kopta a Ale-
xandr Kliment). Dále Klub kritického myšlení, vedený 
Karlem Kosíkem, Miroslavem Holubem a Milanem Kun-
derou. Svaz spisovatelů rozhodl, že od podzimu začne vy-
dávat nezávislý deník Lidové noviny. 

Aktivita stoupala i v odborovém hnutí. Vedení dostá-
valo stovky rezolucí, kde členové žádali přeměnu ROH 
na skutečně nezávislou odborovou organizaci. Množily 
se také požadavky na výměnu funkcionářů a důkladnou 
kritiku činnosti před rokem 1968. Československý svaz 

na plénu Úv se nenašel nikdo, kdo by navržené reformy kritizoval. 
Miloš Jakeš, pozdější vrcholný reprezentant normalizačního 
Československa, na plénu ÚV v dubnu řekl: „Obrodný pro-
ces nemůžeme považovat za ukončený, bude dále probíhat 
a zasahovat další vrstvy obyvatel a všechny instituce.“ 
jan fojtík, pozdější autor poučení z krizového vývoje, stěžejního 
dokumentu normalizace, prohlásil: „současné dny jsou zkouškou, 
která prověřuje názory, postoje, charaktery. renesance politiky je 
spojena s ostrou kritikou strany jako instituce i osob, které se v ní 
exponovaly. hroutí-li se nyní tento systém, nemůže se tak dít bez-
bolestně.“ 

4,5 milionu 
výtisků dosahuje náklad 
denního tisku. redakce 
požadují víc, vláda proto 
rozhodla, že uvolní dalších 
2400 tun cenné komodity 
na příděl – rotačního 
papíru. 

Václav Havel v článku 
navrhl ustavit model dvou 
ideologicky odlišných 
politických stran. 
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„Zdravíme 
politickou 
obrodu 
v Českoslo-
vensku.“ 
z prohlášení předsedy 
italské komunistické 
strany l. longa. 

film Ostře 
sledované vlaky 
dostává oscara. 
v pražských 
kinech slaví 
úspěch fi lm 
věry chytilové 
Sedmikrásky, 
jehož uvedení 
o rok dříve bránila 
cenzura. 

mládeže přestal být jedinou všeobjímající organizací mla-
dých lidí, začaly vznikat nové, které se odmítaly podřizo-
vat vůdčí pozici ČSM.

Katolická církev dále jednala o návratu kardinála Be-
rana a pražský biskup Tomášek poprvé vycestoval k audi-
enci u papeže. Po svém založení 31. března začal fungovat 
Klub 231, organizace hájící zájmy politických vězňů a také 
praktikující širší činnost směrem k rozvoji svobod. Už se 
neřešila jen rehabilitace vězňů, ale i téma odpovědnosti 
dozorců a obecně situace ve věznicích. 

Pátého dubna byl založen Klub angažovaných nestra-
níků (KAN). Hlásil se k reformě socialismu, také ale ote-
vřeněji mluvil o skutečné demokracii, kterou si vytyčil 
jako cíl. Chtěl se profi lovat jako opoziční strana a postavit 
vlastní kandidáty do budoucích voleb. 

S novým programem přišli i lidovci, kteří rovněž ucítili 
volnost. Přihlásili se ke křesťanskému světovému názoru 
a jako Dubček mluvili o snaze budovat socialismus s lid-
skou tváří a zachovat přitom spojenectví se SSSR. Soci-
alistická strana požádala o větší zastoupení ve vládě (bez 
úspěchu) a stejně jako lidovci odmítla útoky „proti soci-
alismu“ a projevy antikomunismu. V dubnu také začala 
snaha – stále ještě nelegální – o obnovu Československé 
strany sociálně demokratické. 

Optimistickou náladu ve společnosti potvrdily oslavy 
prvního máje. Ty komunisté tradičně využívali k demon-
strativní, de facto povinné podpoře svého režimu. Tento-
krát ale vypadaly oslavy zcela jinak. Lidé se jich zúčastnili 
spontánně, sami si psali na transparenty hesla, často iro-
nická („Pravda vítězí, ale dá to fušku“) nebo kritická („Žá-
dáme rozpuštění politické složky StB“). Zástupci KAN 
v Praze provolávali pod tribunou komunistických funkci-
onářů „chceme svobodné volby“. Noviny psaly spíš o pě-
tihodinové promenádě než o klasickém „průvodu pracu-
jících“ a evidovaly i změnu ve složení tradičních portrétů 
nesených ve velkém vyobrazení: mezi pěti Leniny, čtyřmi 
Marxy a třemi Gottwaldy se objevil i jeden Dubček, je-
den Castro, jeden Che Guevara a jeden T. G. Masaryk. 
V ulici Na Příkopě lidé nadšeně obklopili tribunu s Dub-
čekem a Svobodou a skandovali: „Ať žije KSČ.“ Dubček 
šel později dokonce s lidmi v průvodu – něco pod vládou 
komunismu dosud nepředstavitelného. Západní noviny 

psaly o oslavách v Praze jako o nejradostnějších za po-
sledních dvacet let.

Novinář Jiří Ruml to později glosoval slovy: „Zkrátka 
do ulic se nám nějak vetřel národ. Byl to svým způsobem 
veřejný plebiscit a také výsledky veřejného mínění ukazo-
valy, že uvnitř společnosti se děje něco prospěšného, čemu 
se ofi ciálně říká růst důvěry.“

Kreml opět varuje
Historici později zkoumali, jak se vyvíjely nálady vedoucích 
sovětských představitelů, především Brežněva. Až do 24. 
dubna přitom upozorňují na relativně klidně znějící depeše 
proudící z Moskvy na sovětské velvyslanectví a zpět. Po 25. 
dubnu historici pozorují u Brežněva stoupající nervozitu 
a signály, že se něco mění. Podle spekulací mohly Brežněva 
vystrašit zprávy z okresních a krajských konferencí KSČ, 
kde se objevily tendence svolat mimořádný sjezd a přiklonit 
se defi nitivně na Dubčekovu stranu. Mluví se také o ros-
toucím tlaku na Brežněva z různých částí sovětského bloku, 
kde se místní vládci obávali, že změny v Československu 
budou inspirovat občany v dalších zemích, případně so-

A ještě návrat kardinála Berana... (Biskup Tomášek)

28. březen: 
redakce dikobrazu 
oznamuje na své 
obálce historickou 
událost. po dva-
ceti letech vychází 
v československém 
tisku karikatury do-
mácích politických 
a státních funkcio-
nářů. 
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větských republikách, například v Pobaltí. Brežněvovi také 
mohlo podle spekulací vadit sbližování Československa se 
Západem včetně komunistickou ideologií démonizovaného 
západního Německa. 

Na  začátku května pozval Brežněv vedení KSČ 
do Moskvy, ofi ciálně k jednání o hospodářské spolupráci. 
Mluvilo se ale o politice. Sovětský vůdce Dubčekovi a spol. 
vyčetl, že Československo jde cestou Maďarska 1956 a stojí 
před kontrarevolucí, vedenou médii, reformátory v KSČ 
a intelektuály. Za zástupce kontrarevolučního centra byli 
moskevskými stratégy označeni literární vědec Václav 
Černý a spisovatel Jan Procházka, tehdy celkem normální 
kritici komunistické strany a stoupenci politických refo-
rem, pro které musel být každý svobodomyslně uvažující 
člověk. Brežněv také Dubčekovi vyčetl existenci KAN, 
K 231 a studentských organizací. Vadila mu i podoba oslav 
1. máje. Citoval přitom články z československého tisku, 
které do Moskvy posílalo sovětské velvyslanectví, zásobo-
vané informátory z řad konzervativců v KSČ. 

Sovětští komunisté se čím dál rozhodněji stavěli na obranu 
svého plně totalitního modelu socialismu spojeného s rus-
kými imperiálními zájmy. Tomu odpovídaly i požadavky, 
které měl Dubček po moskevské schůzce splnit: dostat opět 
pod naprostou kontrolu KSČ sdělovací prostředky, zakázat 
činnost výše jmenovaným „kontrarevolučním“ organizacím, 
zakázat veřejné mítinky, upevnit mocenské složky – armádu, 
bezpečnost, Lidové milice. Prokázat věrnost Varšavskému 
paktu účastí na společném cvičení v Československu, které 
Dubček předtím odmítal. Na výročí konce války 9. května 
dostal Dubček v Moskvě přikázáno pronést výzvu k boji 
proti kontrarevoluci. Pokud nedojde ke splnění těchto pod-
mínek, slibovali Sověti podniknout zatím neupřesněnou od-
vetu. Lidé z Brežněvova okolí se dokonce před českosloven-
ským velvyslancem v Moskvě zmínili o možnosti, že by nás 
opět mohla přijet „zachránit“ Sovětská armáda. 

Dubček, Smrkovský a Černík Brežněvovi oponovali, 
že žádná kontrarevoluce v Československu není (s tím 
v Moskvě už naopak souhlasil přítomný Vasil Biľak). Sou-
hlasili ale s potřebou ideologického boje a upevněním ar-
mády či bezpečnosti. Slíbili také otevřít zemi společnému 
cvičení armád Varšavské smlouvy v červnu. 

V Moskvě pak po odjezdu československé delegace pro-
běhlo i jednání s nejvyššími představiteli Polska, NDR, 

Maďarska a Bulharska, utajené před Dubčekem, kde se 
účastníci na hodnocení situace v Československu shodli 
a nově začali označovat nepřátele uvnitř KSČ: Kriegla, 
Šika, Císaře, Špačka a ministra vnitra Pavla. 

Historici tak hodnotí Brežněvovu květnovou kritiku 
a moskevské podmínky jako ultimátum. Požadavek cvi-
čení byl vnímán jako příprava na vojenskou invazi, která 
už začala být ve hře. Počátkem května také začali So-
věti svědomitěji formovat skupinu odpůrců pražského jara 
z řad členů politbyra KSČ, s nimiž by Kreml mohl tajně 
spolupracovat.

Na začátku května se tedy zhoršily podmínky, za nichž 
bylo možné ideu socialismu s  lidskou tváří naplňovat. 
Brežněv hrozil Československu ztrátou státní suverenity 
a vojenskou invazí. Stejný názor zastávalo polské, výcho-
doněmecké a bulharské vedení. Maďaři prohlašovali, že 
respektují rozhodnutí každé země mít takový socialismus, 
jaký její občané chtějí. Pražské jaro dostalo zřetelnou pod-
poru od Rumunska, Jugoslávie a komunistických stran zá-
padní Evropy, tehdy ještě spolupracujících s Kominternou, 
mezinárodním sdružením komunistických stran ovláda-
ným Sovětským svazem. Jejich hlas však neměl na dění 
v „socialistickém táboře“ (v SSSR a jeho východoevrop-
ských satelitech) prakticky žádný vliv. 

Dělení moci nedovolíme
Po návratu z Moskvy se odehrála dvoudenní schůze před-
sednictva ÚV, kde se vedení KSČ radilo, jak se z Brež-
něvovy kritiky poučit a nakolik zařadit v reformách zpá-
tečku. Veřejnost průběh moskevského jednání neznala. 
Šéfové KSČ ji opět odbyli několika frázemi. „Naše jed-
nání bylo velmi užitečné pro socialismus i pro republiku,“ 
prohlásil Smrkovský. „Při jednání nešlo o žádné senzace,“ 
doplnil předseda vlády Černík. 

Západní noviny psaly 
o májových oslavách v Praze 
jako o nejradostnějších 
za posledních dvacet let. 

nejdříve jména dubček, císař, 
černík a smrkovský. potom 
jméno spisovatele ludvíka va-
culíka a jeho dva tisíce slov. 
a konkrétní zážitek? těch dva 
tisíce slov vyšlo v novinách. 
článek jsem vystřihl a druhý 
den ráno mi vrátný na brněn-
ské přírodovědecké fakultě 
odemkl nástěnku, a já jsem 
tam článek přišpendlil. byla 
to určitě nejčtenější nástěnka, 

neboť vrátnice byla pár dní 
stěží průchodná.
martin tuček, jeden z vůdců 
studentské stávky v brně

pamatuju si na ten optimis-
mus; mně bylo jednadvacet 
a věřila jsem tomu. i po in-
vazi se k sobě lidé něja-
kou dobu chovali jinak – byli 
vstřícnější, solidárnější. řidiči 
třeba nabírali lidi na zastáv-

kách, když měli místo v autě. 
nejsilnější vzpomínku ale 
mám z noci na 21. srpna. by-
dleli jsme v říčanech, na sil-
nici nad námi projížděly tanky 
– v té chvíli jsme nevěděli, že 
to jsou tanky – a ten strašlivý 
rachot, který mám dodnes 
v uších, nikomu z nás nedá-
val smysl. 
jitka krejčová, dělnice, nyní 
v penzi

Co vás 
napadne, 
když se 
řekne 
pražské jaro 
1968? 
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neuvěřitelné množství rocko-
vých koncertů, skvělá divadla 
(činoherák), knížky předtím 
zakázaných autorů (škvorec-
kého Zbabělci), úžasné fi lmy, 
spousta klubů pro mladé, 
hutka, merta, kryl na karlově 
mostě i v platýzu, povídky 
šimka a Grossmanna, rozhla-
sová Houpačka jiřího a mirky 
černých, v praze se zjevil 
i povolený striptýz. hlavně 

úžasná uvolněná atmosféra. 
květinové léto, heslo „make 
love not war“. 
vladimír hanzel, bývalý ta-
jemník václava havla

pomýšlím na velké nad-
šení na ustavující schůzi 
kan a hrozné zklamání, když 
mi 21. srpna na letní škole 
kvantové chemie v norském 
beitostølenu, kde jsem byl 

na pár týdnů, bušili na dveře 
sprchy dva izraelští spoluby-
dlící a oznamovali: „už jsou 
u vás ruské tanky!“
josef michl, chemik, univer-
sity of colorado

ruská děžurnaja mi sedí 
na posteli v kyjevském ho-
telu, pláče a lituje mě, že 
máme doma kontrarevo-
luci. byl jsem urgovat v ky-

jevské galerii vrácení zapůj-
čených obrazů. okamžitě 
jsem šel na místní komso-
mol a podal písemný protest 
proti okupaci. mě i dva kolegy 
za pár dní vyhostili s dopro-
vodem, ve vlaku namísto le-
tadlem. doma jsem našel 
vzkaz od manželky, že odjela 
i s dětmi do emigrace.
arnošt Wagner, později ko-
mentátor svobodné evropy

Ojedinělý výjev z teorie marxismu-leninismu v praxi: vůdci a jejich vděčný lid v jednom spontánním průvodu. Napřesrok už to zase 
bude bez vděčnosti a spontánnosti.  
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Novináři tušili, že se neřešila ekonomická spolupráce, ale 
kritika pražského jara. Když se na to reportér Rudého práva 
Dubčeka zeptal, dostal odpověď, že „takové zvěsti jsou na-
prosto nepodložené“, přičemž šéf československé delegace 
trval na tom, že na programu moskevské schůzky byl roz-
voj hospodářských vztahů, plus že došlo na výměnu názorů 
na situaci v obou zemích a některé mezinárodní problémy. 
Dubček dodal: „Sovětští soudruzi přijali výklad o našem úsilí 
s porozuměním. Vyjádřili však i starost, aby nebylo u nás 
zneužito demokratizačního procesu proti socialismu.“ Pak 
ještě zmínil, že se zabývali i vojenskou spoluprací obou zemí, 
která by měla vyústit v brzké společné vojenské cvičení. 

Na  květnové schůzi předsednictva ÚV po  návratu 
z Moskvy se začaly projevovat ostré názorové rozdíly mezi 
reformátory a konzervativci ohledně toho, nakolik Brežně-
vovým podmínkám vyhovět. Vedení KSČ probíralo mož-
nost zasáhnout proti formující se nekomunistické opozici, 
studentům a kritickým médiím. Mluvili o zavedení většího 
dohledu nad novinami, časopisy, televizí a rozhlasem. Kon-
zervativci vyzývali k obsazení redakcí bezpečností a Lido-
vými milicemi, pokud bude třeba, Dubček se však stále 
přikláněl k nenásilnému řešení nějaké větší kontroly státu 
nad obsahem médií. Trval dál na provádění rehabilitací, 
prosazení nových zákonů, které by potvrdily větší svobodu 
tisku, shromažďování a spolčování. 

Pokud ovšem neměl pohovor u Brežněva výrazný vliv 
na Dubčekovo chování, ovlivnil situaci v KSČ. Zřetelně 
se profi lovalo konzervativní křídlo kolem Drahomíra Kol-
dera, Aloise Indry, Vasila Biľaka a Oldřicha Švestky. Ale-
xander Dubček, Josef Špaček, Zdeněk Mlynář, Josef Smr-
kovský, Oldřich Černík a další zastávali pomyslný střed. 
Hlavními zastánci změn zůstávali František Kriegel, Vác-
lav Slavík a Čestmír Císař, kteří však ve vedení KSČ pů-
sobili v menšině.

Reformisté se však vzdát nechtěli, především lidé 
z  pražské organizace KSČ. Vypracovali novou výzvu 
s  názvem Nutnost nové iniciativy, požadovali přede-
vším zachovat svobodu projevu ve sdělovacích prostřed-
cích. Naopak Vasil Biľak už převzal Brežněvovu rétoriku. 
Na setkání okresních a krajských tajemníků Slovenska 9. 
května prohlásil, že situace je horší než před únorem 1948 
a že je nutné bránit socialismus před kontrarevolucí.

V Praze už se začínala řešit hrozba možné vojenské in-
tervence. Obavy nastolil text ve francouzském deníku Le 
Monde. Podle něj měl náčelník Hlavní politické správy 
Sovětské armády generál Alexej Jepišev na dubnovém 
plénu ÚV KSSS prohlásit, že sovětští komunisté jsou 
připraveni přijít zemi, kde by byl ohrožen socialismus, se 
svojí armádou na pomoc, „i kdyby si to přála jen skupina 
tamějších věrných soudruhů“. Po výzvě v Literárních lis-
tech žádající vedení země o stanovisko a vysvětlení pro-
hlásil Smrkovský, že jde o imperialistickou propagandu. 
„Ceníme si toho, že postoj sovětských soudruhů je přísně 
založen na zásadě nevměšování se do našich vnitřních zá-
ležitostí,“ prohlásil Alexander Dubček v rozhlase. 

V názorově zaměřených časopisech, jako byly Repor-
tér, Literární listy či Politika, strohých tiskovinách té-
měř bez obrázků či fotek, zato s dlouhými úvahovými 
texty, se psalo o nepřípustnosti vměšování se do česko-
slovenských záležitostí, o nutné obraně suverenity, právu 
na vlastní podobu socialismu (o kapitalismu nebyla řeč). 
To všechno Moskvu dál dráždilo. Možná nejradikál-
něji se hlad po změnách projevil na pražském majálesu 
16. května. Studenti v několikatisícovém průvodu nesli 
transparenty požadující často ironickou, výsměšnou for-
mou ukončit výuku marxismu, odmítnout sovětský soci-
alismus a uskutečnit vlastní formu socialismu, rozpustit 
StB a Lidové milice apod. 

Také došlo k založení přípravného výboru ČSSD. KSČ 
tím hrozilo, že se objeví na scéně opravdový politický kon-
kurent, a všichni vůdčí komunisté včetně reformisty Krie-
gla začali prohlašovat, že dělení moci ve státě nedovolí. 

Vztah plné důvěry
Splnění Brežněvova příkazu zavést opět ideologickou kon-
trolu médií se zdálo jako nadmíru obtížný úkol. O něčem 
podobném nechtělo slyšet ani vedení redakcí, neřkuli řadoví 

Dubček měl prokázat věrnost 
Sovětskému svazu tím, že 
kývne na společné vojenské 
cvičení. 

vybavil se mi majáles v bu-
dově fakulty architektury 
čvut v dejvicích, konané 
pod ochranou děkana. v bu-
dově hrála hudba, tan-
čilo se, velice sledovaný 
byl dejvicovovův dezorien-
tační branný závod budo-
vou fakulty, s mnoha pozoru-
hodnými překážkami včetně 
ničení třídního nepřítele vlast-
ními botami. samozřejmě 

hudba a jásot neomylně při-
vedly do budovy hlídku ve-
řejné bezpečnosti. pro mě 
po mnoha letech totality bylo 
naprosto neuvěřitelné, že stu-
dentská hlídka u vchodu je 
nepustila do budovy, naopak 
přizvala děkana fakulty, který 
hlídku vykázal s tím, že jsou 
na akademické půdě, kde 
za veškeré dění odpovídá on, 
a oni poslechli, odešli a už se 

nevrátili. nepřijeli s antonem 
a nebyla žádná razie. to byla 
změna! byla to doba pře-
kotná až hysterická i nadějná, 
že všechno půjde snadno 
a rychle k lepšímu. můj po-
cit už tehdy byl, že to nemůže 
dobře dopadnout, protože 
pořád je nad námi tlapa vel-
kého medvěda sssr a ten 
si to nenechá líbit. a v srpnu 
tlapa dopadla.

jarmila očenášková, teh-
dejší studentka architektury 
v praze

bylo mi osm. rodiče čtoucí 
literárky, dva tisíce slov, vý-
let do splitu. vrtulníky nad 
rodovým statkem pod orlic-
kými horami. vážné hlasy z rá-
dia. strejda a teta, kteří stejně 
jdou nakrmit dobytek. táta há-
dající se s vojáky u silničních 
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si přál Brežněv, v obvyklých aparátnických frázích ale 
mluvil o tendencích, s nimiž „nemůžeme být spokojeni“. 
Mluvil o sílících „extrémních pravicových, protisocialis-
tických, antikomunistických silách“, které se snaží zpo-
chybnit vedoucí úlohu KSČ. Byly tím myšleny K 231, 
KAN, sociální demokraté, národní socialisté a další po-
litická uskupení. Dubček o nich mluvil jako o „hlavním 
nebezpečí“, také ale řekl, že jsou jen okrajovým jevem, 
početně slabou politickou silou, která postavení KSČ ni-
jak neohrožuje. 

Další Dubčekova kritika mířila na  sdělovací pro-
středky. Nelíbilo se mu, že dávají prostor protikomunis-
tickým útokům „pravice“ a „neobjektivně“ kritizují komu-
nistickou stranu. Když přišla řeč na mezinárodní otázky, 
Dubček ani mezi svými spolustraníky nepřiznal, jak se 
k němu Brežněv choval. Naopak lhal, když prohlásil, že 
„všechna jednání s představiteli KSSS probíhají na zása-
dách rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních záleži-
tostí“. K tomu dodal: „Mohu vás ubezpečit o vztahu plné 
vzájemné důvěry mezi předsednictvem ÚV KSSS a před-
sednictvem ÚV KSČ.“ Zprávy o chystané vojenské inter-
venci odmítl jako provokace. 

Důležitější pro další vývoj však bylo, jak chtěl Dubček 
proti pravicovému nebezpečí bojovat. Odmítl administ-
rativní či násilné zásahy pomocí zákonů, úředních naří-
zení či použití tajné policie, jak bývala dřív komunistická 
strana zvyklá. Způsobem boje se měla stát politická ofen-

novináři, kteří si začínali zvykat na svobodné pod-
mínky práce. Redakce odmítaly i možnost, že by 
dobrovolně přestaly publikovat reformně smýšle-
jící a kritické autory. Pokud by komunistická strana 
na návratu nějaké formy cenzury skutečně trvala, 
patrně by se tak stalo. Vedoucí redaktoři však měli 
v boji za svobodu slova stále zastání minimálně dvou 
členů vedení KSČ – Kriegla a Císaře. Neúspěšné 
byly i snahy – evidentně nepříliš důsledné – zavést 
opět cenzuru v rozhlase, televizi a Československé 
tiskové kanceláři, které měla vláda pod přímou kon-
trolou. Byla však odložena příprava nového tiskového 
zákona, který měl svobodu slova v médiích potvrdit. 

Druhým ústupkem Moskvě bylo zastavení příprav 
na reformu Národní fronty, pomocí níž komunistická 
strana ovládala politický systém v zemi. Zároveň byly 
i se souhlasem reformisty Františka Kriegla, před-
sedy Národní fronty, stvrzeny čtyři zásady, jimiž se mu-
sely politické a společenské organizace v Československu 
řídit: uznání února 1948 jako dne vítězství, vedoucí úloha 
KSČ, marxisticko-leninská ideologie, nepřípustnost vy-
tvářet politické či společenské organizace mimo Národní 
frontu. I v rámci KSČ se ozývaly hlasy, že žádná politická 
strana si nemůže monopolizovat politickou moc, zůstaly 
však v jasné menšině. 

Řada částí akčního programu se neměnila, například 
snaha rehabilitovat právní křivdy z padesátých let. V po-
lovině května oznámila generální prokuratura, že do dvou 
měsíců zahájí přezkoumání procesu s Miladou Horáko-
vou. Dvaadvacátého května vláda projednala návrh zákona 
o soudních rehabilitacích, a ministerstvo vnitra dokonce 
sestavilo komisi pro odhalení nezákonností způsobených 
tajnou policií i pořádkovými složkami. Začaly se také ře-
šit nezákonnosti během násilné kolektivizace zemědělství 
a represí proti církvím v padesátých letech. 

Koncem května začalo čtyřdenní zasedání ÚV KSČ, 
vrcholná politická sešlost, kde komunistická strana deba-
tovala o aktuálních událostech ve státě a přijímala k nim 
závěry. Šlo o první akci svého druhu po Dubčekově ná-
vštěvě u Brežněva. Opět došlo ke střetu konzervativců 
a reformistů o to, do jaké míry zastavit plnění dubno-
vého akčního programu. Dubček se opět snažil balan-
covat v jakési středové pozici. Neodsoudil vývoj tak, jak 

uzávěr a hledající cesty kolem 
nich. pražské ulice plné tanků. 
autobus od rakouského kon-
zulátu, dvořiště, vídeň, bru-
sel, letadlo krouží nad manha-
ttanem, new york, teta, kterou 
jsem nikdy předtím neviděl, 
univerzitní městečko na seve-
rozápadě, místní spolek dam 
pečující o „utečence“, zprávy 
z domova, husák, duben ko-
nec. (stejně jsme se vrátili 

a nelituji ani vteřinu. lepší pít 
pivo s mejlou hlavsou a cho-
dit si povídat s milošem rej-
chrtem než skončit jako nudný 
americký profesůrek.)
jakub šilar, geofyzik

koncem jara 1968 jsem na fa-
kultě potkal kolegu, o němž 
se tušilo, že je agentem kGb. 
„ty se angažuješ v obrodném 
procesu? to nemáš strach?“ 

zeptal se mě významně. když 
jsem se pak na setkání vyso-
koškolských pracovníků v dej-
vicích, kterého se účastnil 
i eduard Goldstücker, přihlá-
sil s dotazem, zda demokrati-
zace není příliš rychlá, vyslou-
žil jsem si skryté poklepávání 
na čelo a úsměšky. Goldstüc-
ker byl v předsednictvu toho 
aktivu a myšlenku jakéhokoli 
nebezpečí striktně odmítl.

miloš uhlíř, fyzik, vš učitel, 
nyní v důchodu 

první cesta do západního 
německa. jinak najednou 
relativní svoboda a nadšení 
všeho druhu. pro nás stu-
denty šlo ale hlavně o to, že 
jsme se mohli podívat ven.
vlastislav bříza, majitel hol-
dingu koh-i-noor, v roce 1968 
student 
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ziva. Vlastně tím opět odmítl Brežněvovu tezi o kontrare-
voluci v Československu a nutnosti proti ní bojovat. V tom 
se mohl Dubček jednoznačně spolehnout na podporu ve-
řejného mínění, konzervativci v KSČ však stáli zřetelně 
proti němu, což se projevilo i v diskusi na zmíněném za-
sedání. Příspěvky některých předních konzervativců, na-
příklad Biľaka, se jevily jako vyhlášení opoziční politické 
linie k tomu, co prosazoval Dubček. Konfl ikt byl zkrátka 
už tehdy vyostřený. 

Nejdůležitějším rozhodnutím ústředního výboru 
z přelomu května a června se tak stalo schválení ter-
mínu pro dosud odmítaný mimořádný sjezd. Konat se 
měl na začátku září 1968. Usnesení podpořili i konzer-
vativci zřejmě proto, že cítili šanci ovládnout hlasování 
na okresních a krajských schůzích, kde se vybírali dele-
gáti sjezdu a rozhodovalo se tak o budoucím složení vr-
cholných stranických institucí. Na totéž spoléhali i re-
formisté včetně Dubčeka, za nimiž stálo veřejné mínění. 
Konzervativci podle historiků mohli spoléhat i na to, 
že přípravy na sjezd ovlivní přítomnost sovětských vo-
jenských jednotek, které měly do Československa při-

jet kvůli avizovanému armádním cvičení počátkem léta 
a pak zde v určitém počtu na neurčitý čas zůstat chránit 
západní hranici. 

Dubček měl také potřebu na jednání stvrdit, že nedo-
volí žádné zpochybňování vedoucí úlohy KSČ. Prohlá-
sil: „Garantem našeho programu je vedoucí úloha KSČ, 
neboť není jiný reálný program výstavby socialismu než 
program marxistický.“ Explicitně pak dal do usnesení, 
že se všemi prostředky postaví proti snahám vytvořit 
opoziční politickou stranu. Jednání tak mělo uspoko-
jit konzervativce i reformisty a vše bylo schváleno jed-
nomyslně. 

V následujících dnech se rozběhly schůze v okresech, 
kde došlo k bouřlivým debatám a sporům mezi jednot-
livými křídly. V té době už ale také jednali šéfové států 
Varšavské smlouvy za Dubčekovými zády o intervenci. 
Poláci, východní Němci a Bulhaři se vyslovovali pro vo-
jenský zásah, Brežněv údajně podle historiků koncem 
května ještě zcela rozhodnutý nebyl. Přípravy už přesto 
probíhaly. 

Podle historiků byl tedy květen 1968 měsícem, kdy se 
rozhodovalo o osudu pražského jara. Dubček opatrně, vá-
havě pokračovat chtěl. S politickými změnami směrem 
ke skutečné demokracii nepočítal, to ale nebylo pro Kreml 
podstatné. V očích moskevských vůdců byl problém už je-
nom ústup od sovětského modelu diktatury. 

Události v květnu také vyvolávají klíčové otázky celého 
pražského jara: 

Nakolik byla správná Dubčekova snaha nehrotit 
konfl ikt se státy Varšavské smlouvy? Šlo vůbec uspo-
kojit Brežněva a  zároveň zachovat svobody dosažené 
po lednu 1968? Neudělali liberálové mimo i uvnitř KSČ 
zásadní chybu, když se jim Dubčekova snaha o změny 
zdála málo? X

Zpracováno za použití knih:
Jiří Ruml: Kalendárium, Nakladatelství novinář 1990;
Kolektiv autorů: Československo roku 1968, Parta 1993; 
Jitka Vondrová: Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968, Ústav pro sou-
dobé dějiny AV ČR 2013;
Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu, Mladá fronta 1990;
Jiří Hoppe: Opozice 68, Prostor 2010.

jaro196844jaro196844

Začínají rehabilitace
prokurátor z procesu s rudolfem slánským josef ur-
válek (na snímku) říká, že vše řídila bezpečnost, nikoli 
prokuratura. tvrdí, že si pro něj jezdilo auto do čes-
kých budějovic a vozilo ho do prahy za účasti sovět-
ských poradců. „celý proces byl přenášen do pra-
covny soudruha Gottwalda. hlavní vinu mají ti, kteří 
vytvořili aparát likvidující nevinné lidi. pociťuji svou 
účast v procesu jako osobní tragédii. tehdy jsem byl 
subjektivně přesvědčen, že poctivě plním svěřený 
úkol,“ říká urválek.
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4.–6. května vysvětlovali dub-
ček a spol. v kremlu, co se 
děje v československu. leonid 
brežněv dal najevo nesouhlas. 
dubček však po návratu domů 
prohlásil: „sovětští soudruzi při-
jali výklad o našem úsilí s po-
rozuměním. vyjádřili však i sta-
rost, aby nebylo u nás zneužito 
demokratizačního procesu proti 
socialismu.“

pražské jaro přineslo do té doby nemyslitelné změny 
i do obávané tajné policie. v dubnu nastoupil nový mini-
str vnitra josef pavel a pustil se do rozsáhlé transformace 
státní bezpečnosti. kontrarozvědka se měla soustředit 
na tři úkoly: boj proti působení zpravodajských služeb ka-
pitalistických států, boj proti působení československých 
emigrantských center a boj proti dalším nepřátelům socia-
lismu ze zahraničí. 
pořád to tedy mělo daleko k běžné kontrarozvědce de-
mokratického státu. přesto jedna chystaná změna zna-
menala zásadní posun: stb měla přestat sledovat tzv. 
nepřátelské osoby z řad odpůrců režimu, jejich pohyb, 
názory a činnost. spolu s tím mělo přijít rozsáhlé propou-
štění. odejít měli i lidé, kteří nesouhlasili s novým politic-
kým kurzem. 

plnění těchto plánů ale samozřejmě potřebovalo čas. 
jak uvádí historik pavel žáček ve své knize Odvrácená 
tvář pražského jara, estébáci odmítali plnit nová za-
dání a pokračovali v tom, co uměli – sledování „nepřá-
telských“ osob. i během největšího politického tání tedy 
sbírali informace na členy kan nebo k 231, sledovali si-
tuaci v továrnách. nadále si drželi síť udavačů a stýkali 
se s nimi. rovněž se snažili ignorovat ministrovy příkazy 
typu nepoužívat operativní techniku bez souhlasu proku-
rátora. 

ministr pavel sestavil pro potřeby reformy komisi, která 
fungování kontrarozvědky shledala „v příkrém rozporu 
s novými potřebami“. ani další konstatování se nemohla 
číst estébákům dobře: „převážná většina příslušníků se 
nedovede v nové situaci orientovat politicky a tím méně 
pak pracovně.“ nebo: „převážná část příslušníků stb ne-
pochopila, že půjde o fundamentální přestavbu systému, 
změnu v pojetí práce, v přístupech a organizační struk-
tuře.“ 

pavel si možná nepočínal příliš takticky, možná to ve vypja-
tém prostředí kovaných příznivců starých pořádků ani nešlo. 
estébáci ministrovi vyčítali, že neumí ocenit práci, kterou do-
sud vykonali, a pouze vrší požadavky, co je třeba dělat jinak. 
situace se vyhrotila na aktivu vedení stb začátkem května, 
kde vystoupil josef smrkovský a stb se proti ministrovi zastal. 
v tom podle žáčka viděli mnozí estébáci zlom: defi nitivně na-
byli pocitu, že ministrovi na stb nezáleží, a začali pracovat proti 
němu. 

Pomocníci okupantů 
tuhle atmosféru posilovala skutečnost, že vedoucí estébáci pro-
žili celé jaro ve velké pracovní nejistotě, co s nimi bude. pavel 
s nimi neuměl jednat ani je nedokázal rychle propustit. řadoví 
pracovníci stb začali dostávat nabídky na přechod do jiných 
útvarů, například na pasové oddělení. tím logicky vznikala ne-
spokojenost, které uměli velitelé vysazení proti pražskému jaru 
využít proti vedení ministerstva vnitra při vytváření nejrůznějších 
obstrukcí. 

ministr pavel ale na změnách trval, začal se rodit jasný plán: 
první etapa změn měla proběhnout do září. měla být zrušena od-
dělení zabývající se mládeží, kulturou, politickými stranami, círk-
vemi, vnitřním nepřítelem. ve druhé etapě mělo dojít k posilování 
nosných složek pro nové úkoly služby. do poloviny září vedoucí 
pracovníci stb měli dostat podrobné informace o plánovaných 
změnách. mělo docházet k pořádání seminářů pro řadové pra-
covníky kontrarozvědky. i když změny nebyly z dnešního pohledu 
dostačující, vláda se podle žáčka snažila zbavit kontrarozvědku 
charakteru politické policie.

nedostala však k tomu dostatek času. odpor uvnitř stb proti 
změnám sílil i s tím, jak rostla brežněvova nespokojenost s praž-
ským jarem. ohrožení šéfové stb se začali spojovat s konzerva-
tivci uvnitř ksč, scházeli se i s agenty kGb, kteří v českoslo-
vensku působili. od nich dostávali úkoly mapovat protisovětské 
nálady a označovat jejich původce. rusové od nich také chtěli, 
aby jim vytipovávali spolehlivé soudruhy, s nimiž by mohli počítat 
na důležitá místa. spolehliví estébáci měli během invaze obsadit 
telekomunikační centra, rozhlas, televizi, redakce novin a budovu 
ministerstva vnitra. 

nespokojená část stb tak začala aktivně pomáhat při přípravě 
okupace. X

Jak se vláda 
snažila přistřihnout 
křídla Stb
mar e k šve h la

9. května přinesl východoněmecký 
list berliner zeitung zprávu, že 
do prahy přijeli příslušníci americ-
kých vojenských jednotek s osmi 
tanky. lidé od fi lmu v českých no-
vinách vysvětlili, že v davli u prahy 
se natáčí fi lm z druhé světové války 
Most u Remagenu. nebyly použity 
žádné americké tanky, ale domácí 
upravené stroje. 
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epůsobí to jako scéna, která 
by dokázala nastartovat po-
hyb ve  společnosti: u  kávy 
sedí dva muži, za nimi stojí 
na štokrleti televizní přijímač 
a na něm ještě rádio. Jako by 
studio zapomněli před na-
táčením pořadu vyklidit. 
Přesto právě televizní roz-

hovor s Eduardem Goldstückerem, čerstvě jmenovaným 
předsedou Svazu československých spisovatelů, přispěl za-
čátkem února 1968 k tomu, že se rodící se „obrodný proces“ 
dostal z šera stranických sekretariátů na veřejnost.

Pochopit, v čem spočívala výbušnost přátelského poví-
dání u kávy, dnes už není snadné. Goldstücker, germanista 
s tváří herce Henryho Fondy, který byl v padesátých letech 
odsouzen v procesu se Slánským a vězněn v Jáchymově, 
nejprve chválí komunistickou stranu – a pak ji vyzývá, 
aby rehabilitovala Ludvíka Vaculíka, Antonína Liehma 
a Ivana Klímu, vyloučené ze strany za jejich kritické pří-
spěvky na sjezdu spisovatelů v červnu 1967. Jako prorektor 
Karlovy univerzity také konstatuje, že studenti se „necítí 
doma“ ve své organizaci, Československém svazu mládeže, 
a že je třeba se znovu zamyslet nad strahovskými událostmi 
z podzimu předchozího roku.

To bylo asi tak všechno, ale stačilo to. Alan Levy, tehdy 
jediný americký dopisovatel v Praze, pořad sledoval doma, 
náhodou ve společnosti opraváře televizí. Oba byli šoko-
váni odvahou, kterou profesor německé literatury v jejich 
očích projevil. „Náš opravář krátce nato odešel, kroutě hla-
vou nad tím, co viděl. Jiní lidé prý seděli u televizorů ho-
dinu dvě poté, co vysílání skončilo. Čekali, zda snad z té 
kouzelné skříňky nevzejde nějaký další výbuch. Když bylo 
zřejmé, že Goldstücker nepůjde zpátky do vězení, rozpou-
tala se celonárodní veselice svobodného projevu,“ napsal 
Levy v knize Pražské peřeje.

Alternativa k útlaku
Jistý pohyb v zahnívajícím rybníku komunistické totality 
začal dlouho před rokem 1968. „Šedesátá léta byla nejlepší 
období, kdy být mladý a studovat. Rok od roku se věci zlep-
šovaly, překládalo se víc knih z ciziny, rozšiřovaly se mož-

nosti cestování, vycházelo víc zajímavých článků. Během 
pražského jara jsme věřili, že to bude pokračovat, že ten 
fízl, který nás hlídal, se už unavil a pistole mu padá z ruky,“ 
vzpomíná ve svém podkrovním bytě na pražských Vino-
hradech bývalá tajemnice Klubu angažovaných nestraníků 
(KAN) Jiřina Rybáčková.

Čtvrtého března zrušilo vedení KSČ Ústřední publi-
kační správu, a fakticky tak ukončilo cenzuru v médiích. 
Okamžitě se to projevilo v tom, jak sdělovací prostředky za-
čátkem března pokryly aféru generála Šejny, který kšeftoval 
s nedostatkovým jetelovým osivem a zatčení se vyhnul tím, 
že se synem a milenkou emigroval. Média náhle svobodně 
psala o podvodech a nedostatečném vzdělání vysokého 
armádního důstojníka, rozebírala jeho útěk do Ameriky 
a předání informací CIA. To byla do té doby věc nevídaná, 
stejně jako nepřikrášlené reportáže ze Sovětského svazu vy-
cházející v Mladé frontě nebo vysílání autentických názorů 
běžných občanů „z ulice“.

Nejdůležitější témata pražského jara – pohled na rok 
1948, na justiční vraždy, rehabilitace a také na to, v čem by 
měly spočívat skutečné reformy – se řešila hlavně na strán-
kách obnovených Literárních novin, které pod názvem Li-
terární listy začaly vycházet začátkem března. Na pokračo-
vání otiskovaly například článek filozofa Karla Kosíka Naše 
nynější krize, v němž autor o tehdejším systému píše, že 
„nadvládu peněz a kapitálu“ pouze nahradil „nadvládou ne-
omezené byrokratické moci“, k čemuž vyžaduje lidi „s prů-
měrnou inteligencí, pokřivenou páteří, (...) lidi poslušné 
a věřící, zatížené předsudky“. Kosík se také zamýšlí nad 
tím, zda má být socialismus skutečně definován jen spole-
čenským vlastnictvím výrobních prostředků, zda by neměl 
nabídnout alernativu k útlaku, nespravedlnosti, ke lži a my-
stifikaci. V praktičtější rovině oslovili čtenáře Literárních 
listů Václav Havel, Petr Pithart a Ivan Sviták, kteří navr-
hovali, aby byly povoleny i jiné politické strany než KSČ.

 „Je to obrovský pokrok. Naposledy jsme ho dosáhli před 
padesáti lety,“ glosoval zrušení cenzury spisovatel Jan Pro-
cházka na setkání politiků a intelektuálů s mládeží, které 
se pod názvem Mladí se ptají v polovině března uskutečnilo 
ve Slovanském domě v Praze. Dostalo se mu nadšeného 
aplausu publika, stejně jako třeba ujištění Josefa Smrkov-
ského, že o nás teď už nerozhoduje Moskva. Podobně se 

exploze Svobody
probuzení veřejnosti a médií bylo nejdůležitějším 
výdobytkem pražského jara
marti n u h líř
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Chce se někdo zeptat, proč se 
v Československu žije tak mizerně? 
(Z veřejné debaty s komunistickými 
funkcionáři, Praha, březen 1968)

f
o

to
 č

t
k



48

líbila sdělení ekonomů, kteří o týden později během podob-
ného mítinku na dnešním pražském Výstavišti přiznávali, 
že Československo zaostává dokonce i za chudšími kapita-
listickými zeměmi, jako je Rakousko. Sledování záznamu 
obou akcí, dostupného na webu České televize, prozrazuje, 
jak se věci změnily za pár týdnů, které uplynuly od televiz-
ního rozhovoru s Goldstückerem: strach a údiv vystřídala 
otevřená diskuse, která na lidi působila jako živá voda.

Jak je ale možné, že strana takovou vlnu svobody povo-
lila? Kromě skutečných snah dělat věci jinak než za Novot-
ného se na tom podepsala kombinace naivity některých lidí 
na čelných postech v KSČ a jejich zákulisních her. „Právě 
jsem se dohodl s Edou Goldstückerem – povolil jsem Li-
terárky!“ chlubil se koncem února Jiří Hendrych, vlivný 
člen ústředního výboru strany pověřený dozorem nad kul-
turou. „Všechno jsem s Goldstückerem projednal, oni ne-
budou psát proti nám,“ vzpomíná na jeho až příliš opti-
mistická slova ve svých pamětech Mráz přichází z Kremlu 
hlavní stranický ideolog reforem Zdeněk Mlynář. Hen-
drych, funkcionář, který během předchozího roku vedl re-
prese proti odbojným spisovatelům, povolením Literárních 
listů zvedl stavidla veřejné kritiky – a za pouhý měsíc jej 
tato kritika smetla.

Podle Mlynáře, jednoho z nejdůležitějších autorů dub-
nového akčního programu KSČ, se na jaře 1968 strana spíše 
než na reformy, které on sám se svým týmem připravoval, 
soustředila na boj o funkce. V něm nyní ovšem na rozdíl 
od minulosti posilovali ti, kdo neobhajovali staré pořádky, 
ale podporovali nový reformní kurz. Touto optikou lze vy-
světlit nejen Hendrychův obrat, ale do jisté míry i chování 
prvního muže strany. Alexander Dubček sice opravdu 
upřímně věřil, že je třeba „soudruhy přesvědčit“, že dialog je 
lepší než represe a reformy jsou skutečně nutné, na druhou 
stranu potřeboval sesadit Antonína Novotného i z funkce 
prezidenta, vyštvat ho z politbyra a jeho stoupence zbavit 
moci. K tomu se mu tlak ze strany veřejnosti a médií hodil.

Neuvědomil si přitom, že se mu věci mohou rychle vym-
knout z rukou. Později, když neexistence cenzury stále více 
dráždila Moskvu, stěžoval si prý někdy málem se slzami 
v očích, co mu to ti „soudruzi novináři dělají“. „Za Novot-

ného by se báli. Cožpak nevědí, že mi tím škodí?“ cituje ze 
svého osobního rozhovoru s Dubčekem Mlynář.

S těžkým srdcem zakročíme
Problém byl v tom, že mnozí členové stranického vedení 
nepochopili, jaká je vlastně společnost, kterou mají vést. 
Průzkum veřejného mínění provedený začátkem května 
ukázal, že československá veřejnost byla i po dvaceti letech 
totality kupodivu podobně demokraticky vyspělá jako ve-
řejnost v západních zemích. „V odpovědích občané dávali 
přednost nikoli ,socialismu s lidskou tváří‘, nýbrž tradiční 
parlamentní demokracii, v níž by o moc ve svobodných vol-
bách soupeřily různé politické strany, byly by garantovány 
svobody a občanská práva a kde by byly zcela přirozeně při-
puštěny i ,nesocialistické‘ názory,“ uvádí historik Jiří Hoppe 
s tím, že demokratické postoje v průzkumu zastávali do-
konce i běžní členové KSČ.

Džina tak už nebylo možné vrátit zpátky do  lahve. 
Na jaře 1968 byly založeny desítky zájmových i jiných usku-
pení, například dělnické výbory na obranu svobody tisku 
(vzniklé, jak připomíná Jiří Hoppe, „z pocitu, že svoboda 
slova není záležitostí jen novinářů, ale každého občana“), 
Společnost pro lidská práva nebo různé nové organizace 
umělců, vědců a vysokoškoláků. Koncem března obnovil 
činnost Junák, jehož členy se v následujících měsících stalo 
65 tisíc dětí i dospělých. Junák začal vydávat vlastní časopis, 
jehož redakce budila údiv zahraničních skautů přijíždějících 
do Prahy tím, že sídlila ve velkém vojenském stanu na Le-
tenské pláni. Ačkoli chybělo vybavení i vyškolení vedoucí, 
podařilo se skautům už v létě 1968 uspořádat tábory pro ti-
síce dětí. (Na podzim, po invazi, posvětilo existenci Junáka 
– za cenu ústupků, k nimž patřil konec křesťansky orien-
tovaných oddílů – i ministerstvo vnitra; Junák pak bojoval 
o samostatnou existenci do roku 1970, kdy byl zakázán.)

Především ale na jaře 1968 vznikaly organizace vstupující 
na zakázanou půdu politiky, aniž by je poutal chomout Ná-
rodní fronty: kromě zmíněného KAN také klub bývalých 
politických vězňů známý pod zkratkou K 231, který usilo-
val o rehabilitace. A co víc, ke zděšení Kremlu i domácích 
konzervativců se skutečně začala řešit i Literárními listy 
nadnesená otázka vzniku dalších politických stran.

„Po tom všem, co jsem zažil, to pro mě bylo nesmírné 
povzbuzení. Tehdy jsme si řekli: my to musíme spustit!“ 
vzpomíná sociolog Karel Hrubý, jak na něj působila zmí-
něná veřejná debata ve Slovanském domě, mimo jiné ná-
vrh rehabilitovat Miladu Horákovou, který tu padl. Ještě 
v březnu se Hrubý s několika starými známými, například 
Přemyslem Janýrem a Jaroslavem Kohoutem, kteří stejně 
jako on v padesátých letech poznali na vlastní kůži komu-
nistické kriminály, začali scházet v bytech a připravovat ob-
novení Československé sociální demokracie, strany, která 
se v roce 1948 musela povinně sloučit s KSČ. „Dělo se to 
na privátní úrovni mezi samými mukly,“ vzpomíná Hrubý 
v telefonu ze svého domova ve Švýcarsku. „Z krajů se ozý-
vali lidé a ptali se, co uděláme. Dohodli jsme se, že by bylo 
dobré svolat zástupce všech vznikajících buněk k poradě 
do Prahy.“
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Koncem dubna se tak v pražské restauraci Na Chmel-
nici sešla přibližně stovka předúnorových členů sociální de-
mokracie a založila přípravný výbor, který později požádal 
ministerstvo vnitra o registraci obnovené strany. Do čela 
příprav zvolili účastníci jednání Zdeňka Bechyně, jenž byl 
za války členem československé brigády v Anglii a po ní 
funkcionářem sociální demokracie, který si svými protesty 
proti komunistickému převratu vysloužil žalář za velezradu.

Právě Bechyně pak od května do července 1968 vedl jed-
nání s představiteli KSČ a Národní fronty. „Viděl za tři 

rohy, byl to člověk na svém místě. Navíc strávil pár let v kri-
minále se Smrkovským, takže se znali,“ vypráví Hrubý. 
„Smrkovský Bechyně osobně přijal, ale samozřejmě ho brz-
dil. Říkal – sami ještě nemáme dobojovaný zápas uvnitř 
strany a tohle by nám podrazilo nohy.“ Podobně argumen-
toval během soukromé schůzky i Zdeněk Mlynář, muž s po-
věstí pragmatika, který se s ortodoxní komunistickou ideolo-
gií rozešel. „Nalil nám čistého vína: S většinou vašich návrhů 
sympatizujeme, ale dráždili bychom tím Moskvu. Museli 
bychom proti vám zakročit, i když s těžkým srdcem.“ 

Budeme si psát, co chceme. 
(Vedení svazu spisovatelů 
na tiskové konferenci 
k obnovení Literárních novin, 
nyní listů, uprostřed u stolu 
Goldstücker)
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Na opravdovou příležitost přispět si Jiřina Mlýnková 
musela ještě pár měsíců počkat. Koncem března 1968 se 
na Šumavě konala neformální schůzka, kde 12 lidí včetně 
ní a jejího budoucího manžela Ludvíka Rybáčka vymys-
lelo Klub angažovaných nestraníků, organizaci, která by 
umožnila zapojit se do politiky i těm, kdo nechtějí vstu-
povat do žádné strany. Přes známé na fakultách pak účast-
níci šumavské schůzky, až na Mlýnkovou samí přírodo-
vědci a technici, zorganizovali setkání na Vysoké škole 
chemicko-technologické v Dejvicích, kde většina účast-
níků podepsala žádost o registraci KAN. Mlýnková zaří-
dila, že o setkání vyšel krátký článek v Literárních listech 
– a odezva byla obrovská. „Mívala jsem telefony od šesti 
ráno do půlnoci. Říkala jsem volajícím, že žádáme o re-
gistraci, ale nikdy jsme nebyli oficiálně povoleni. Nemohli 
jsme přijímat členy ani zvolit vedení.“

Zájemci se tím ovšem nenechali odradit a buňky stejně 
jako u sociální demokracie spontánně, bez legálního kot-
vení vznikaly po celé zemi. Hnutí požadovalo především 
tajné a  svobodné volby s více kandidáty, svobodu slova 
a shromažďování. Existovaly v něm dva proudy: „Můj man-
žel si představoval, že hnutí je předstupněm normální po-
litické strany. Druhý proud chtěl, aby zůstalo u nepolitické 
politiky a ve stranu se nezměnilo. KAN by se proto zřejmě 
nakonec rozdělil.“ 

Hnutí mělo tedy větší ambice než být pouhou zájmovou 
organizací, mohlo se pro KSČ stát stejnou konkurencí jako 
sociální demokracie. A podobně jako u sociální demokra-
cie probíhala i vyjednávání s politiky. Rybáčková vzpomíná: 
„Přijal nás ministr vnitra Josef Pavel, mluvil s námi vlídně, 
ale říkal, že musíme postupovat opatrně, že vedení strany 
je pod tlakem z Moskvy. Zmínil se o hrozbě invaze.“ Ne-
formálně se s vedením hnutí dostal do kontaktu i Dub-
ček, když Mlýnkové na Prvního máje, kdy pod transpa-
renty KAN pochodovaly v Praze desetitisíce lidí, poděkoval 
za květiny, které mu předala, slovy: „Lepší angažovaný ne-
straník než neangažovaný straník.“ 

Pokud si to ovšem Dubček tehdy skutečně myslel, brzy 
názor pod vlivem Moskvy změnil. S tím, jak tlak Kremlu 
sílil, vedení KSČ se pokusilo zatáhnout za brzdu. Udělení 
úředního souhlasu s fungováním KAN i sociální demokracie 
se protahovalo, proti K 231 byla dokonce rozpoutána kam-
paň v Rudém právu a na snaze o diskreditaci této organi-
zace se podílela tajná policie. Mlynář s dalšími reformními 
komunisty v červenci připravil zákon, který by znemožnil 
vznik jakýchkoli politických uskupení mimo Národní frontu. 
Stala se však nevídaná věc – parlament zákon nepřijal. Ve-
dení KSČ v tak zásadní věci poprvé narazilo na demokratic-
kou pojistku, kterou krátce předtím samo ustavilo. Poté Dub-
ček problém odsunul na období po stranickém sjezdu, který 
se měl sejít 9. září, aniž by měl ovšem jasno, jak se bude řešit.

Cenou za dočasné příměří bylo utlumení aktivit. „Vztahy 
s Moskvou se zhoršovaly, chystalo se setkání v Čierne nad 
Tisou. Na nátlak městského výboru KSČ v Praze jsme se 
dohodli, že přípravy pozastavíme, než se situace vyjasní,“ 
líčí Hrubý. Sociální demokraté to udělali koncem července 
s tím, že snad brzy budou moci opět pokračovat. X

Kromě skutečnosti, že se rodí nezávislá politická 
strana mimo Národní frontu, budil v KSČ zděšení i pro-
gram, s nímž přicházela: Sociální demokraté žádali obno-
vení styků se Západem, oslabení vazeb na Moskvu (byť 
ne přímo opuštění východního bloku), rozvíjení lehkého 
průmyslu namísto těžkého a start soukromého podnikání 
v drobných podnicích a v tehdy paralyzovaných službách. 
V tom jim vedení komunistické strany rozhodně pomáhat 
nechtělo. Smrkovský sice přípravnému výboru zprostřed-
koval oficiální schůzku se špičkami KSČ, na ní pak ale 
spolu s Františkem Krieglem opět nabádal Bechyně a jeho 
kolegy ke zdrženlivosti. Podstatně ostřeji tu k nim mluvil 
konzervativec Alois Indra, později jeden ze signatářů tzv. 
zvacího dopisu – otevřeně hrozil, že KSČ má pořád ještě 
moc a prostředky, jak proti sociální demokracii zakročit.

Přípravy přesto pokračovaly. V jednotlivých krajích vzni-
kaly sociálnědemokratické kroužky, zformovalo se i zhruba 
50 místních organizací na vysokých školách i ve velkých 
pražských průmyslových závodech. Události eskalovaly po-
čátkem července, kdy se v Praze opět sešlo asi 150 sociál-
ních demokratů z celé republiky a dohodli se, že na KSČ 
zatlačí dalším výrazným krokem na cestě k ustavení své do-
sud oficiálně nepovolené strany: zvolí asi šedesátičlenný vý-
konný výbor a založí místní organizace v krajích, případně 
i okresech. K tomu už ale nedošlo. 

Parlament je proti
Podobnou křivku opsaly i  události kolem KAN. „Už 
v červnu 1967, kdy probíhal sjezd spisovatelů, jsem chtěla 
něco dělat, nějak přispět. Na sjezdu zazněla úplně jiná 
slova, než měla, a Hedrych se tak rozzuřil, že vztekle 
odešel a zapletl se přitom do nějakých závěsů, motal se 
v nich a nemohl se z toho dostat,“ líčí trampoty tehdej-
šího dozorce nad kulturou (a pozdějšího Goldstückerova 
spojence) Jiřina Rybáčková, tehdy Mlýnková, která ten-
krát končila studium na filozofické fakultě a měla k lite-
rárním kruhům blízko.
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seat.cz/tgiBenzinový provoz: Kombinovaná spotřeba paliva 5,0 l / 100 km. Kombinované emise CO2 114 g/km.
CNG provoz: Kombinovaná spotřeba paliva 4,9 m3 / 100 km. Kombinované emise CO2 88 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Čím více jezdíte,
tím více šetříte.
Ibiza TGI
Pohon na zemní plyn
a benzín.

Ekologicky. Ušetřete
na každémkilometru.
Modely značky SEAT s motory TGI kombinují
dva druhy paliva, díky kterým můžete ušetřit
až 50 % nákladů oproti obvyklým benzínovým
vozidlům. Méně zastávek na tankování.
Méně emisí. Méně nákladů. Více zážitků.
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en mýtus o  jasném vítězství 
a  světové slávě, které „nám“ 
utekly cizím zaviněním, je 
v  mnohém typicky český. 
V květnu 1968 „jsme měli vy-
hrát“ prestižní francouzský 
festival v Cannes, ale překazili 
„nám“ to levicoví francouzští 
filmaři nakažení revolučním 

duchem. Festival odstartoval ve stejný den, kdy policie 
zasáhla proti dvaceti tisícům studentů, kteří v Paříži pro-
testovali proti politice vlády Charlese de Gaulla. Stovky 
studentů a policistů skončily v nemocnici. Záhy dva mili-
ony státních zaměstnanců vstoupily do stávky a další mi-
liony dělníků se přidaly. A během pár týdnů byla Francie 
v podstatě ochromená. 

V gestu solidarity se stávkujícími studenty si tak hlavní 
tváře francouzské nové vlny François Truffaut, Jean-Luc 
Godard a Claude Lelouch vymohly zrušení „buržoazního“ 
festivalu, v jehož soutěži se poprvé a naposledy o Zla-
tou palmu ucházely tři československé filmy – O slavnosti 
a hostech Jana Němce, Hoří, má panenko Miloše Formana 
a Rozmarné léto Jiřího Menzela. Ceny se ten rok neroz-
daly. 

V Česku je osudový ročník připomínán s vervou spor-
tovního fanouška jako bezpráví spáchané na „národním 
sebevědomí“ takřka pokaždé, když se v canneské soutěži 
opět neobjeví žádný český film, a potvrdí se tak světová 
neviditelnost současné tuzemské kinematografie. Co se 
v Cannes v roce 1968 odehrálo a jak je možné mýty opře-
denou událost chápat dnes? 

Potlesk a rána do nosu
Ta scéna je jako z Formanova filmu. Z pódia malého sálu 
ve festivalovém paláci François Truffaut vášnivě pronáší 

deklamaci Výboru za obranu cinematéky, v níž požaduje 
zrušení festivalu nebo jeho zásadní reorganizaci. Smys-
lem je kromě solidarity i protest proti „policejnímu útlaku, 
francouzské vládě a strukturám filmového průmyslu“. Ná-
sleduje potlesk. Původně šlo jen o schůzi na podporu od-
volaného a následně znovu jmenovaného šéfa francouzské 
cinematéky Henriho Langloise, patrona cinefilů a autor-
ského pojetí kinematografie. 

Vedle Truffauta postávají tváří v tvář bzučícímu sálu 
další revolucionáři. Napravo od hlavního řečníka stojí ne-
nápadně Miloš Forman, který už má rozjednanou spolu-
práci s americkým studiem Paramount. Bere si mikrofon 
a ve francouzštině oznamuje, že „vzhledem k dané situaci 
stahuje svůj film ze soutěže“. Bravo, zvolá Truffaut, a For-
man odchází. Po letech režisér vzpomínal hlavně na ironii 
celé situace, kdy filmaři ze socialistických států stranili 
francouzským marxistům. „Absurdní bylo,“ vysvětloval, 
„že lidé jako já a Němec doufali, že rudá vlajka zmizí 
z naší země. Ale asi jsme prostě přijali ten vnitřní rozpor.“ 
Další režisér zpoza železné opony a porotce Roman Po-
lanski byl méně smířlivý. Měsíc po festivalu označil fran-
couzské režiséry za „děti, které si hrají na revolucionáře“.

Na pódiu si berou slovo další tvůrci, následuje tahanice 
o mikrofon, překřikování. Zápal se stupňuje a archivní zá-
běr ze 17. května 1968 končí slavným výkřikem Jeana-Luca 
Godarda na adresu kohosi, kdo se staví za pokračování 
přehlídky: „Já tu mluvím o solidaritě se studenty a děl-
níky, a vy mluvíte o jízdách kamery a detailech.“ Film se 
jednoduše nemohl v daný moment rovnat realitě. „Vive la 
France a vzhůru na barikády, odporujte Americe, pomá-
hejte Koreji. Studenti krvácejí na barikádách hořící Paříže 
a zde se nemravně holduje filmům, křičel Jean-Luc Go-
dard,“ popisuje situaci ve své knize povídek Nepodávej ruku 
číšníkovi Jan Němec, který v Cannes čekal na hvězdnou 
chvíli se svým podobenstvím o přisluhovačích totality.

Kromě Formana stáhli své filmy ze soutěže i Alain 
Resnais, Dominique Delouche, Peter Collinson nebo 
Carlos Saura. S  promítáním jeho snímku Peppermint 
frappé se pojí nejikoničtější obraz „festivalové revoluce“. 
Godard, Truffaut, Saura i hvězda filmu Geraldine Cha-
plin se snaží zabránit promítání snímku vlastními těly 
zavěšenými na pomalu se otevírající oponě. „Vypadali 

feStival Jako 
z formanova filmu
třem československým režisérům zkřížily dráhu 
francouzské protesty, které zasáhly v roce 1968 
i festival v cannes 
j i n dř iška b láhová

T

Původně šlo jen o schůzi 
na podporu odvolaného šéfa 
francouzské cinematéky. 
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Filmařští vyslanci pražského jara vyjeli soutěžit do Cannes 
a narazili do „pařížského jara“. (Francouzští režiséři ve stávce, 
zleva Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Roman 
Polanski, člen poroty, a stojící Louis Malle)
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jako hrozny,“ popsal epizodu Polanski: „Byla to groteska 
a ostatní to sledovali s poťouchlou radostí.“ Groteska však 
vyústila v rány do nosu, Godardovi kdosi rozbil brýle. 
Následně rezignovali členové poroty včetně Polanského, 
italské herečky Moniky Vitti nebo režiséra Louise Malla. 
A 19. května bylo po festivalu.

Ochromená byla nejen Francie, stejně se podle svých 
vzpomínek cítil i  Jan Němec. Považoval celé zrušení 
za zradu a – možná s nadsázkou, možná nikoli – viní 
Formana, že údajně přispěchal a stáhl kromě svého filmu 
i jeho snímek. „Byl jsem tou revolucí, ve které měl Miloš 
prsty, připraven o Zlatou palmu a možná, ve vší skrom-
nosti, o zvláštní cenu poroty či cenu za režii. No, to dá 
rozum, že tím moje do té doby skvělá filmová kariéra byla 
jaksi zabržděna. Byl jsem umělecky i fyzicky zničen, za-
vražděn.“

Zpeněžit zázrak
Československá kinematografie byla v roce 1968 na vr-
cholu. Během několika předchozích let natočily své de-
buty i druhé filmy výrazné osobnosti. Kromě zmíněných 
Evald Schorm, Věra Chytilová či Pavel Juráček. Řada 
z nich uspěla na západních festivalech, které se o jejich 
další filmy přetahovaly, jak se šířila zpráva o „českoslo-
venském filmovém zázraku“. Filmexport, podnik státního 
monopolu zodpovědný za dovoz a vývoz filmů, o stáj re-

žisérů pečlivě pečoval, domlouval umístění jejich snímků 
na přehlídky i smlouvy pro distribuci. Na jednu stranu 
mohl uspokojit politickou poptávku a ukázat sílu sociali-
stické kinematografie, na druhou atraktivní tvůrce zpeně-
žit a vytvořit mezi zahraničními kupujícími hlad po dal-
ších československých filmech, což znamenalo devizy. 

Bezprecedentní účast tří českých tvůrců v Cannes byla 
kulminací veškerého snažení i odrazem uvolnění v Čes-
koslovensku, kdy byl projekt socialismu s lidskou tváří 
nakloněn otevřenému toku mezi Východem a Západem. 
Dobře náladu odrážejí videa zachycující cestu delegace 
československých zpěváků v čele s Helenou Vondráčko-
vou, Václavem Neckářem a Martou Kubišovou do fran-
couzského letoviska jen několik měsíců před květnovým 
festivalem na hudební veletrh MIDEM. Kamera zvěčňuje 
rozvernou náladu i očekávání v letadle, Neckáře skotačí-
cího v moři i Vondráčkovou objednávající si plynnou fran-
couzštinou steak. 

Podobně uvolněně a kosmopolitně se v Cannes cítil 
s velkou pravděpodobností Forman, ubytovaný na náklady 
francouzských producentů v luxusním hotelu Cap d’An-
tibes, i Jan Němec v neméně luxusním hotelu Martinez. 
Jejich filmy byly promítnuty ještě před proslulou revoluční 
schůzí. Jiří Menzel dorazil později a Rozmarné léto se už 
na plátna nedostalo. I proto mohlo být obratem zařazeno 
do soutěže festivalu v Karlových Varech. „Já jsem na tom 
nakonec netratil. Film jsme poslali do Karlových Varů, 
kde získal v červenci hlavní cenu,“ citovaly Menzela v roce 
2008 Novinky.cz.

Z Němcových tvrzení do velké míry plyne mýtus, že 
československý film měl Zlatou palmu v kapse. A není 
bez zajímavosti, že podobně vnímali ročník třeba Maďaři. 
Podle Němce byl výsledek domluven mezi ředitelem Čs. 
státního filmu Aloisem Poledňákem a ředitelem cannes-
kého festivalu Robertem Favre Le Bretem, který o české 
filmy stál. Na oplátku údajně zaručil, že ovlivní porotu. 
Do jaké míry je scénář pravdivý a do jaké se do něj pro-
mítá proslulá Němcova fantazie a chuť fabulovat, je těžké 
určit. Stejně obtížné je spekulovat, jak by festival dopadl. 
Je možné, že by si v silném československém roce někte-
rou z cen skutečně tuzemský film odnesl. 

Ale každopádně se nejde ubránit otázce, jak toto neví-
tězství nebo nepromítnutí ovlivnilo osud jednotlivých ti-
tulů a režisérů. Filmy – řada z nich nesla poselství srovna-
telné s tím, co se dělo v  ulicích Paříže – vidělo podstatně 
méně diváků, než by mohlo. A namísto zapomnění mohly 
žít jiným životem. Což platí i pro režiséry – cena z Cannes 
otevírá dveře a startuje mezinárodní kariéry. 

Miloš Forman se už ohlížel po USA a dvě nominace 
na Oscara pro něj znamenaly nohu mezi dveřmi. Jiří Men-
zel se s cenou z Karlových Varů vrátil domů a o pár let 
později natočil normalizační snímek Kdo hledá zlaté dno. 
Jan Němec, enfant terrible nové vlny, se ocitl kdesi mezi 
a v roce 1974 odešel z Československa. Jistě nejde věřit 
všemu z toho, jak výpravu do Cannes podal ve svých bar-
vitých vyprávěních. Lze však rozumět jeho roztrpčení nad 
ztracenou šancí. X

Kamera zvěčňuje rozvernou 
náladu v letadle, Neckáře 
skotačícího v moři 
a Vondráčkovou objednávající 
si plynnou francouzštinou 
steak. 

Byl jsem umělecky i fyzicky zničen, zavražděn. (Jan Němec)
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V klidu, sem tanky nepřijedou... (Násilné protesty v Paříži, květen 1968)

…a sem už vůbec ne. (Focení hvězd v Cannes)
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yslíte ten bigbít? Náš kluk to 
poslouchá, já když můžu, tak 
to vypnu,“ říká starší paní 
v minianketě, kterou v roce 
1967 uveřejnila Českosloven-
ská televize. Pro zúčastněné 
měla jedinou otázku: Co si 
myslíte o  bigbítu? Kromě 
neznámých tváří tu figu-

roval i dirigent Karel Krautgartner, vedoucí rozhlasového 
Tanečního a jazzového orchestru, který doprovázel tehdejší 
zpěváky středního proudu, a jeho odpověď zněla: „Nevoďte 
ty amatéry do studia, vždyť neumějí ani noty!“

Právě rok 1968 ovšem ukázal, že rockovou hudbu už 
Československu nejde ignorovat. Období mezi 1. a 2. čes-
koslovenským beatovým festivalem, které se odehrály 
v beznadějně vyprodané pražské Lucerně v prosinci let 
1967 a 1968, patří k těm světlejším periodám české popu-
lární hudby. Ke slovu se drala nová generace, která neměla 
nic společného se swingovým pojetím hudby a stála bo-
kem od pěveckých hvězd Karla Gotta, Waldemara Ma-
tušky nebo Marty Kubišové. Zkoušeli snad v každém praž-
ském sklepě, jejich nástrojem byla elektrická kytara a vzory 
nacházeli u kapel propagujících elektrické blues a posléze 
i psychedelii: od neurvalých The Rolling Stones převádějí-
cích černošskou hudbu do evropského kontextu až po ryze 
soulového Raye Charlese. 

Jeden výrazný rys je však odlišoval od tehdejšího Zá-
padu, kde byla rocková hudba symbolem generačního i po-
litického odporu. Na rozdíl od společensky kritických fil-
mařů tuzemské nové vlny měl československý rock této éry 
jednu charakteristiku, kterou připomíná i přední figura 
hudební publicistiky Jiří Černý: „Byla to hudba velmi ra-
dostná.“ Ona euforie pramenila z objevování nového zvuku, 
z krátkodobého zrušení cenzury – a také z toho, že čeští 
rockeři měli na chvíli i tu opojnou možnost přičichnout 
ke světovému dění. Na vlastní kůži to zažila i formace Fra-
mus Five, která tehdy vystřelila ke slávě.

Korálky a květiny
„Nestál jsem za mikrofonem ani rok, zpíval jsem sotva pár 
měsíců,“ vzpomíná zpěvák Michal Prokop na  šťastnou 

chvíli, kdy se svojí kapelou Framus Five zaměřenou na an-
glicky zpívané rhythm and blues vystoupil s rozklepanými 
koleny na prvním beatovém festivalu v Lucerně. Anglič-
tinu měl jako všichni odposlouchanou jen z textů, ve škole 
se učil francouzsky. Mnohdy ani přesně nevěděl, co v čer-
nošském slangu která slova znamenají. Stejně jako pro vět-
šinu našich zpěváků první rockové generace pro něj byla 
angličtina uhrančivou zvukomalbou a závanem svobody 
přicházejícím zpoza železné opony. Přesto podal Prokop 
na festivalu tak fenomenální výkon, že si odtamtud odnesl 
trofej pro nejlepšího zpěváka, což předznamenalo skvělý 
rok, který měl Framus Five coby nadějné jméno čekat.

Hojně navštívený festival, kde vůbec poprvé oficiálně 
a pohromadě vystoupila špička československé kytarové 
scény, zviditelnil to, co začínalo být evidentní: že roc-
kové kapely, které do té doby hrávaly jen po několika málo 
klubech, mají mimořádně početné publikum. Sice je to 
hudba, jíž starší generace nerozumí, ale u mladých boduje 
– a na tom by se dalo profitovat. Zásluhu na zorganizo-
vání festivalu měl především hudební publicista Jiří Chlí-
bec, který si uvědomoval, že režim ctí, když vše zastřešují 
úřady a razítka, a tak založil speciální Pop federaci. Řádně 
zapsanou a registrovanou organizaci, pod jejíž záštitou se 
festival začal připravovat. 

Rock neznamenal jedinou změnu na hudební scéně. Pa-
ralelně s ním se v českém prostředí poprvé objevuje i po-
stava písničkáře – folkaře, solitéra, typu, jakým byl Bob 
Dylan nebo Donovan. A zakládá se na tradici, která bude 
patřit k těm vůbec nejsilnějším u nás. Svá první, žánr usta-
vující alba natáčí jak Karel Kryl, tak ve Francii pobývající 
Vladimír Merta. Do Prahy také pronikla nálada a vlivy 
hnutí hippies, nosily se kalhoty do zvonu, korálky i květiny 
ve vlasech. Na Karlově mostě kolemjdoucím hrají Jaromír 
Hutka i Petr Kalandra. Publika žánrů se přitom začínají 
pomalu mísit, folk nese poselství a pojednává o existenci, 
rock dodává energii a uvolnění.

Vítězství v Lucerně znamenalo pro Prokopa takřka ra-
ketový start. Státnice a diplomovou práci na VŠE už ne-
dokončil, začal se živit coby muzikant. Začalo přibývat 
koncertů – a hned v lednu roku 1968 dostali Framus Five 
nabídku jít natáčet první písně do studia Československého 
rozhlasu. Přestože bojovali s techniky, kteří byli zvyklí na-

neuměJí noty
sezona, kdy prahu ovládly elektrické kytary
pave l tu r e k
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Angličtina se stala 
dorozumívacím jazykem 
bez ohledu na to, že občas 
nevěděli, o čem se vlastně 
zpívá. (Framus Five)f
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táčet big bandy a neměli cit pro rytmickou hudbu, Framus 
Five svůj zvuk uhájili.

V létě kapelu pak čekala měsíční rezidence v Jugoslávii 
na ostrově Šolta poblíž města Split, kde večer co večer hráli 
v hotelích pro holandské turisty. Byla to hráčská škola, zá-
roveň pochopili, jak příšerné vybavení mají. Kvalita kytar 
nemohla těm vyrobeným na Západě konkurovat a Prokop 
si dodnes s pobavením vybavuje okamžiky, kdy začaly je-
jich východoněmecké elektronkové varhánky Ionica, cit-
livé na jakékoli výkyvy proudu, hrát o tercii níž, jakmile se 
na baru zapnuly lednice.

Festival bude!
Po návratu od jaderského pobřeží přišel šok. Bylo to nad rá-
nem 21. srpna, když se Prokop společně s kamarády vracel 
z nočního tahu ve vršovickém uzavřeném New Clubu, který 
sloužil jako zázemí pro zkoušky i mejdany pražským elit-
ním kapelám Olympic, Matadors, Flamengo nebo Rebels 
a za jehož dveře se smělo jen na pozvání. Poblíž Olšanských 
hřbitovů zahlédl nad budovou Strojimportu přelétat armádní 
letadla. O pár hodin později už se skupinou přátel přemlou-
val vojáky na náměstí Jiřího z Poděbrad, aby se vrátili domů.

Ještě toho dne však potkal na Národní třídě kolpoltéra, 
který rozdával tehdy nový a moderně dělaný časopis Pop 

Music Express. Na první straně byl obrovský titulek, který 
do okolo panující beznaděje vnesl alespoň záblesk optimi-
smu: „Druhý beatový festival bude.“ „To je bezvadné,“ po-
myslel si. Zatím to vypadalo, že je ještě vše otevřené. Voj-
ska tu zůstávala, ale vypadalo to, že se toho zas tak moc 
nemění.

Rok 1968 zavál české rockery do různých koutů Evropy, 
Olympic měl v plánu natáčet v Paříži, Matadors účinko-
vali v Mnichově v muzikálu Hair. Někteří z nich se vrátili, 
jiní zůstali v emigraci. Framus Five vyrazili na přelomu 
září a října na rezidenci do Frankfurtu nad Mohanem 
do klubu Storyville. „Byl to první skutečný rockový klub, 
co jsem kdy viděl. Vepředu bylo pódium, vzadu bary a vše 
na stojačku,“ vybavuje si Prokop rozdíl, kdy doma bylo 
stále zvykem při koncertech sedět. Ačkoli v Německu už 
zuřily studentské protesty a docházelo k mezigenerační 
konfrontaci ohledně poválečného směřování společnosti, 
k Framus Five prý nic z toho nedoléhalo. Prokop při-
znává, že tehdy Západ vnímali naivně, jako monolit bez 
vnitřních rozporů.

Pro kapelu, která v Německu hrála často až pět hodin 
denně, to byla každopádně další škola. Do Prahy se vrátili 
v dokonalé formě, aby tu natočili dlouhohrající desku. Byl 
to splněný sen i rarita. K natáčení alba se dostaly jen nej-
větší hvězdy popu – i Marta Kubišová musela na svůj debut 
dlouho čekat; a pokud jde o kytarový žánr, velké desky v té 
době měli pouze Olympic a Matadors.

V průběhu podzimu tak vzniklo Blues in Soul – žánrově 
čisté R&B album s dechovou sekcí, kterému dominují pře-
dělávky Raye Charlese a do dnešních dnů působí čerstvým 
dojmem především díky Prokopovu sytému hlasu a výraz-
nému projevu. „Do toho, co na albu bude, nám nikdo ne-
kecal,“ konstatuje Prokop a nutno dodat, že ani angličtina 
nepředstavovala pro ofi ciální místa problém. Deska se ná-
sledně stala i exportním hitem, v zemích tehdejší RVHP 
se jí prodalo na 50 tisíc kusů.

Napodruhé už tak Framus Five vystoupili v Lucerně jako 
ostřílená kapela – a 2. československý beatový festival, ode-
hrávající se pár dnů před Vánoci 1968, jako by byl ještě 
opulentnější než první ročník. Do Československa, kde se 
s výjimkou londýnských Manfred Mann v roce 1965 tak-
řka žádná zahraniční kapela neobjevila, náhle přijeli Th e 
Nice se špičkovým klávesistou Keithem Emersonem a také 
holandští bluesoví Cuby & the Blizzards. Tahle účast sice 
zbořila mýtus, že se tuzemské kapely mohou srovnávat se 
světovou scénou, rozdíl v kvalitě i show byl do očí bijící. 
Na druhou stranu tato konfrontace nabila zdejší muzikanty 
novými impulzy.

Spatřit Emersona dodalo slovenskému Mariánu Var-
govi sebevědomí, že jde se svými klávesovými experimenty 
správnou cestou, a Luboš Andršt zase odkoukal od kyta-
risty Cuby & the Blizzards prstová vibrata, jaká tu předtím 
nikdo nepoužíval. „Tehdy to vypadlo, že je všechno možné, 
že sem kapely budou jezdit dál,“ vzpomíná Jiří Černý. Jenže 
nakonec více než důkazem otevírajících se obzorů byl právě 
tento večer posledním zábleskem světovosti před nastupu-
jící normalizací. X
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Sex, razítka a rokenrol aneb první festival v Lucerně. 
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ideální dívka, Skoro 
Jako na západě
československá miss měla původně přitáhnout mladé 
k socialismu, nakonec přitáhla socialismus k mladým
si lvi e lau de r

neoholeným podpažím, prů-
měrnou výškou a mírami 98-
64-94 by ji do dnešních soutěží 
dívčí krásy asi nepustili. Upro-
střed bezstarostného léta roku 
1968, kdy byly okupační tanky 
ještě daleko, byla ale jedena-
dvacetiletá Jarmila Teplanová 
z Košic – překrásná tmavovlasá 

studentka hutnictví – korunována v bratislavském Parku 
kultury a oddechu československou královnou krásy a vol-
bou miss vrcholila vlna uvolnění, kterou procházela celá 
společnost. Liberalizace a „pozápadnění“, které kromě ex-
ploze soutěží o nejkrásnější dívku přinesla i skandinávské 
porno či první československou striptýzovou show, nako-
nec zasáhla i upjaté komunisty. 

„Letos poprvé nekladly (krajské výbory KSČ) prů-
běhu soutěže ve svých rajonech nejmenší překážky,“ psal 
v osmašedesátém časopis Mladý svět. A přidal informaci, 

že i „Rudé právo přijalo soutěž laskavě, zatímco loni ji 
přešlo mlčením“. Laskavě nakonec soutěže nepřijala nor-
malizace, vrátila je do ideologické přihrádky zkaženého 
konzumního Západu a ročník 1970 byl na dlouho posled-
ním. Pět ročníků, které stihly ve druhé polovině šedesá-
tých let proběhnut a přinesly nový typ celebrity a spole-
čenského vzoru, však pozoruhodně ilustrovaly postupný 
proces zdejšího společenského tání a otevírání se světu.

Něco pro mladé
Soutěže krásy se tehdy vrátily po více než čtvrt století tr-
vající přestávce způsobené nejprve válkou a následně ná-
stupem komunistů k moci. Podle komunistické ideologie 
měla socialistická žena pracovat a starat se o rodinu, ne se 
předvádět v plavkách, držet diety a vůbec přehnaně pe-
čovat o zevnějšek.

Kolem poloviny šedesátých let nicméně přišla exploze, 
kdy si vlastní miss – přesně jak to ukazuje Miloš Forman 
ve filmu Hoří, má panenko s volbou královny hasičského bálu 
– vybíral kdekdo. Promenádou studentek v plavkách vrcho-
lil v roce 1965 slavný majáles s Allenem Ginsbergem coby 
králem, přičemž soutěžící studentky byly zkoušeny z pozo-
ruhodných znalostí („Co je čtvrtý pohlavní orgán?“) a ví-
tězku kromě poroty vybíral také „kraválmetr“ vyrobený 
na fakultě elektrotechnické, který měřil hlasitost aplausu. 
Volila se Miss motor, Miss film i Miss bigbeat. Byla to zá-
bava, ale taky způsob, jak se za pomoci dívčího půvabu zpro-
pagovat. Miss Dubonnet kupříkladu pořádala stejnojmenná 
francouzská likérka, která klání uspořádala v rámci velké re-
klamní kampaně vedle barmanských soutěží a dalších akcí.

S podobnou motivací se pak časopis Mladý svět a jeho 
vydavatel, tedy Československý svaz mládeže (ČSM), 
rozhodl v roce 1966 pod názvem Hledáme ideální dívku 
uspořádat celostátní verzi soutěže. „Svaz se potýkal s vel-
kým úbytkem členů, takže se snažil modernizovat a znovu 
získat renomé u mladší generace,“ říká Martin Franc, his-
torik z Masarykova ústavu Akademie věd ČR. „Ve druhé 
polovině šedesátých let proto zkoušel vyjít vstříc tomu, co 
chtěli sami mladí.“ ČSM otevíral kluby mladých, podpo-
roval jejich nejrůznější zájmové činnosti, snažil se k sobě 
přilákat trampy nebo vymýšlel novinky typu organizované 
cestování autostopem.

S

Svoboda i v podpaždí. (Jarmila Teplanová vlevo)
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ideální dívka, Skoro 
Jako na západě
československá miss měla původně přitáhnout mladé 
k socialismu, nakonec přitáhla socialismus k mladým
si lvi e lau de r

Rusové jí byli okouzleni, 
bohužel ale ne všichni. 
(Miss 1967 Alžběta 
Štrkulová) f
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Soutěž nejdříve cílila hlavně na chlapce, jednak proto, 
že ve všech patrech ČSM převládali mladí muži a také 
proto, že soudě podle zpráv z dobového tisku to mini-
málně v prvních ročnících skutečně vypadalo jako u fil-
mového Formana, kde hasiči kandidátky horko těžko shá-
nějí na plese a nakonec jim všechny utečou. Mladé ženy 
– podle pravidel jim mělo být od 18 do 26 a mohly být 
i vdané – se do soutěže zprvu příliš nehrnuly. Na mladé 
obecně cílily i další aspekty soutěže, třeba výběr členů po-
roty, v níž vedle nejrůznějších „povinných“ členů (třeba 
šéfů kulturních domů, kde se klání konalo) usedaly osob-
nosti oblíbené právě u mladší generace, od spisovatelů 
Milana Kundery a Josefa Škvoreckého přes režiséra Jana 
Němce a herce Miroslava Horníčka (jeden z králů majá-
lesu) či Jiřího Suchého.

Jakkoli byla motivace podobná jako u komerčních a „lo-
kálních“ soutěží, reálně celostátní soupeření krásek vy-
padalo jinak. „Zatímco ty první dost napodobovaly zá-
padní vzory, kde šlo hlavně o vzhled, soutěž Hledáme 
ideální dívku přinejmenším v počátcích zdůrazňovala, že 
jde o odlišný koncept,“ říká Franc. „Že nejde jen o krásu, 
ale i o schopnost dobrého vystupování či zručnost.“ Ve vo-
litelném oboru tak měly dívky podle pokynů z Mladého 
světa předvést „vyjadřovací schopnosti, šarm a osobnost“, 
v disciplíně „společenské chování a vkus“ pak plnily úkoly 
zadané porotou. Dívky tak nejen tančily, ale také kres-
lily, cvičily gymnastiku, vázaly květiny, opravovaly mo-
torky a v testech měly třeba určit malby slavných malířů. 
Až třetí kategorie, zařazená na konec, hodnotila fyzickou 
krásu, která vynikla v promenádě v plavkách a v níž se 
tehdy „starali“ o dívky tak, že vytvoření účesu a make-up 
byly na nich. Některé dívky si samy šily i plavky. „Pěkné 
a přitom šikovné děvče, to je jistě ideál ženy,“ informoval 
autor dobové televizní reportáže.

Postupem času se však akcent na jinakost soutěže vy-
trácel a stala se z ní oslava zejména fyzické krásy dopro-
vázená luxusem navozujícím západní „konzum“. Vzpo-
mínání pamětníků se sice hemží připomínkami, v jak 
skromných podmínkách se to celé dělo – třeba první 
miss z roku 1966 Dagmar Silvínová ráda připomínala, 
jak si vezla broušenou vázu domů v tašce tramvají číslo 
3. Jenže soutěž skutečně postupem doby nabírala ho-
nosnějších rozměrů. Konkrétně krasavice z osmašedesá-
tého Jarmila Teplanová obdržela, soudě podle seznamu 
otištěného v Mladém světě, na svou dobu velmi slušnou 
sbírku cen: dvoutýdenní zájezd s Čedokem do Bulhar-
ska (plus další dva podle vlastního výběru), poukázky 
na zboží do tehdejší sítě obchodních domů Prior v ti-
sícikorunových hodnotách, kazetu šperků, obloženou 
mísu, dárkový koš, bílé kožené rukavice, soubor gra-
mofonových desek, oblečení a „množství knih a dalších 
drobných dárků“.

Královna Alžběta
Tenhle seznam mohl tehdy znít jako luxus, ale z hlediska 
konzumu to byl pořád skromný socialismus. Skutečný lesk 
a do jisté míry světový rozměr soutěžím dodal úspěch 

Brzy už zase bez 
československého 
zastoupení.  
(Kandidátky Miss World 1968 
v Londýně)
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Alžběty Štrkulové, další tmavovlasé dívky z východoslo-
venských Košic, jejíž výrazné křivky nenašly konkurenci 
mezi dvanácti finalistkami z celého Československa v roč-
níku před Teplanovou, v roce 1967.

Zatímco vítězku z roku 1966 blonďatou Češku Dag-
mar Silvínovou ještě režim nepustil do ciziny na meziná-
rodní soutěže Miss (měla jet na Miss Universe na Flo-
ridu), „Bětku“, jak se studentce biologie začalo přezdívat, 
komunisté pustili nejen do Moskvy a Soči na zájezd, od-
kud Mladý svět obsáhle reportoval o Rusech uchvácených 
okouzlující Slovenkou, ale i do Británie na Miss World, 
kde byla teprve druhou soutěžící ze zemí socialistického 
bloku. Z reportáže v Mladém světě je znát opojení ze 
svobody, velkého světa a nových možností, které tento 
svět nabízel.

Mezi pětapadesáti dívkami nakonec Štrkulová skon-
čila šestá (nejlepší z evropských dívek) a reportér Mla-
dého světa Rudolf Křesťan tento „vysoký úspěch“ přičítal 
kombinaci její krásy, „jemného chování a inteligentního 
vystupování“. „Alžběta Štrkulová byla Miss dobré naděje 
nejenom pro letošek, ale i pro naši další účast na této sou-
těži, získala zde pro Československo sympatie,“ píše Křes-
ťan. Mimo jiné také díky světovému úspěchu se pak Štr-
kulová doma stala skutečnou celebritou a představovala 
navíc jednu z prvních výrazných postav československé 
popkultury pocházející ze Slovenska. „Slovensko se tehdy 
teprve začínalo prosazovat svými osobnosti a Alžběta se 

stala národní a obdivovanou slovenskou celebritou,“ říká 
již citovaný historik Martin Franc.

Ruku v ruce se soutěžemi Miss pak jde celkové uvolnění 
v pohledu na tělo, vztahy i sex, které přineslo otevření se 
směrem na Západ. V roce 1968 se v Jablonci nad Nisou ko-
nala první striptýzová show (při příležitosti mezinárodní 
výstavy bižuterie). Ve společenském časopise Květy vychá-
zel v létě 1968 reportážní, bohatě fotograficky ilustrovaný 
seriál, v rámci něhož reportér podal zprávu o klubu, který 
provozoval časopis Playboy v Londýně, o slavném striptý-
zovému podniku Crazy Horse v Paříži či o hamburských 
„uličkách lásky“. A komu nestačila nahá prsa francouz-
ských tanečnic v Květech, mohl se pokusit získat tehdy 
do Československa hojně pašované skandinávské porno. 
„Švédská pornografie byl velký pojem,“ říká Franc. Pří-
padně se mohl rozhlédnout po ulicích, kde bylo díky módě 
minisukní či šortek odhalených těl víc než dost, případně 
u vody díky tehdy čerstvě módním bikinám. Skvrnou této 
relativní svobody byl fakt, že stát i v uvolněných šedesátých 
letech bránil vzniku nudistických pláží.

Křesťanova „dobrá naděje“, jak víme, neměla dlou-
hého trvání. Dva roky po sovětské okupaci se ještě sou-
těže Miss konaly, podobně jako postupně doznívala řada 
dalších akcí, které přineslo uvolnění druhé poloviny še-
desátých let. Už ale byly poznamenány nastupující nor-
malizací – třeba vítězka z roku 1969 Kristina Hanzalová 
emigrovala. Ročník 1971 už nebyl vyhlášen. X

Užít si, dokud to jde. (Miss Economia, neboli miss ekonomických vysokých škol v Evropě, volilo se v Praze)
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než pŘišly 
prázdniny
radikálové z vysokých škol stáli za dubčekem 
a na tanky nemysleli
an dr ea procház ková

vojici studentů Fakulty stroj-
ního inženýrství ČVUT 
v  Praze Jiřímu Müllerovi 
a Lubomíru Holečkovi pily 
krev poměry na univerzitách 
už od půlky šedesátých let, 
kdy začali studovat. Mezi 
přáteli rozvíjeli představy, 
jak je potřeba politiku změ-

nit, omezit moc KSČ a s ní i svazáky ze všemocného Čes-
koslovenského svazu mládeže, který na školách do všeho 
zasahoval. Aby přidali svým úvahám na důrazu, začali 
o sobě s jistým smyslem pro nadsázku mluvit jako o „praž-
ských radikálech“.

V říjnu 1967 se zúčastnili strahovských nepokojů a spolu 
s ostatními vysokoškoláky naštvaně přihlíželi jejich po-
tlačení. Až v březnu 1968 se konečně otevřel prostor pro 
mnohem víc. Volné uskupení pražských radikálů, jejichž 
počet mezitím stoupal, se postavilo do popředí studentské 
podpory pražskému jaru. I díky nim se z vysokoškoláků 
stali nejprovokativnější stoupenci politických reforem. 

Prvními studentskými požadavky byly definitivní zákaz 
cenzury a odstranění vedoucí role KSČ, tedy hesla, která 
si „radikálové“ do té doby nanejvýš šuškali mezi sebou. 
Současně začali usilovat o vytvoření nezávislé studentské 
organizace. „ČSM pro nás představoval jen další převo-
dovou páku KSČ, díky které se vůle strany měla dostat 
do každého kouta společnosti, včetně univerzit,“ vysvět-
luje Karel Kovanda, tehdy student pražské Vysoké školy 
zemědělské a jeden z vůdců studentského hnutí. 

Snaha o  vytvoření vlastní organizace vyvrcholila 
v dubnu a v květnu 1968 ohlášením vzniku Svazu vyso-
koškolského studentstva Čech a Moravy a Zväzu vysoko-
školských študentov na Slovensku. Dále se rodila měst-
ská studentská centra, mezi výrazná patřila Akademická 
rada pražských studentů, pro kterou se později vžil název 
Pražský studentský parlament. 

„Pamatuji si, jak jsme každé ráno kupovali všechny vy-
šlé noviny, aby nám nic neuniklo. Najednou jsme se za-
čali zajímat i o politiku, protože jsme dostávali například 
informace o tom, kdo z té beztvaré komunistické masy 
je progresivní, a kdo ne,“ popisuje atmosféru Kovanda. 

Někdy okolní dění jejich „radikální“ představy dohnalo 
a předehnalo. Juraj Daubner, tehdy student Filozofické 
fakulty UK, říká: „Byli jsme v šoku, když časopis Stu-
dent přinesl rozhovor s redaktory Rádia Svobodná Ev-
ropa, nebo když se v Literárních listech objevil text Vác-
lava Havla, ve kterém líčil, jak by měla vypadat opozice 
vůči komunistické straně.“ 

Na fakultách probíhaly debaty o politice a reformách, 
k učení se vracely předtím zakázaní pedagogové a studenti 
si začali dohadovat výměnné zahraniční pobyty na Zá-
padě. Někteří stihli i odjet. Navenek na sebe upozornili 
hlavně během květnového majálesu. V několikatisícových 
davech nesli hesla typu „Marxák jako náboženské opium 
nepatří do škol“ nebo „Nejsme ovce, nepotřebujeme baču“. 
„Mohli jsme si dovolit dělat ze všeho srandu, v té době 
jsme opravdu cítili svobodu,“ říká Miroslav Prokeš, jeden 
z hlavních organizátorů slavnosti.

Žádné hranice 
Ačkoli vysokoškoláci protestovali proti vedoucí roli KSČ, 
i oni stále mluvili o socialismu. „Že by někdo během praž-
ského jara uvažoval o tom, že opustíme socialismus a pře-
jdeme, dejme tomu, na kapitalismus? To si nikdo nedovedl 
představit,“ vzpomíná Jiřina Šiklová, v té době odborná 
asistentka na Fakultě sociálních věd UK. 

„Podporovali jsme Dubčekovu polednovou politiku 
a celospolečenské uvolňování. Dále jsme mluvili o tom, 
že chceme demokracii a nějakým způsobem zoficiálnit 
svobody, které jsme během pražského jara získali,“ říká 
Karel Kovanda. „Vedoucí role KSČ pro nás ve student-
ských seskupeních v podstatě padla, i když to nebylo ni-
kde napsané.“ 

D

S politikou byl konec, jakmile 
skončil semestr a studenti se 
rozjeli na prázdniny. f
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I když se podle Šiklové mohly zdát některé studentské 
požadavky naivní (třeba právě snaha odstranit vedoucí roli 
komunistické strany), vůdci studentského hnutí dokázali 
oslovit hodně lidí. „Najednou v tom nebyly žádné ohrané 
fráze, říkali vše napřímo, důrazně, občas s vtipem. Proto 
dokázali udržet dav na Staromáku,“ vzpomíná socioložka.

Na  systematičtější prosazování požadavků však ne-
bylo v rámci studentského hnutí dost času. Studentské 
hnutí se nestihlo vyvinout v koncepční, promyšlený ná-
stroj na podporu reforem, spíš zůstalo u izolovaných debat 
na jednotlivých školách. Důvodem byl i konec semestru 
a příchod léta, po němž mimopražští studenti odjeli domů 
nebo využili otevřených hranic k  vysněnému výjezdu 
do zahraničí.

Na otázku, zda si aktéři studentského hnutí dokázali 
představit příjezd ruských tanků, odpovídají pamětníci, 
že ne. „Nepřemýšleli jsme nad tím, jestli jednáme moc 
radikálně nebo jestli nechceme příliš mnoho věcí najed-
nou. Žádné hranice jsme si prostě nestanovovali,“ dodává 
Karel Kovanda. X

Pacient se dostavil, ovšem s kolonou  
tanků a „léčit“ začal naopak on.  
(Medici na studentském majálesu si utahují ze 
sovětského ministra zahraničí Kosygina)
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Časy se mění
Svět kolem nás zažíval vlastní formu 
osmašedesátého a také to někdy bylo drama
j iří Sob ota
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Kdo je dnes v Československu  
první, zůstane zítra poslední.     
(Bob Dylan)
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ojmenovat rok 1968 na Západě 
je vlastně dodnes podivu-
hodně obtížné. Někteří vzpo-
mínají s nostalgií: pro básníka 
a hudebníka Eda Sanderse byl 
onen rok například vrcholem 
„the golden age of fucking“. 

Sexuální revoluce rozhodně 
byla na pořadu dne a musela 

to být velká zábava. Mexické univerzitní studentky vy-
razily do ulic hlavního města s plackami s nápisem „pa-
nenství způsobuje rakovinu“ a hrdinkou titulních stran 
ctihodných amerických médií jako The New York Ti-
mes, Newsweek nebo Life se stala mladá dáma jménem 
Linda LeClair, která – neslýcháno, nevídáno – podvedla 
vedení univerzity a bydlela načerno mimo koleje v pod-
nájmu se svým přítelem. A jak už to v oněch měsících 
chodilo, výsledkem aféry byl neadekvátní zákrok nic ne-
chápající starší generace, vyloučení z univerzity a následné 
petice a protesty. Slečna Linda nedostudovala, koleje však 
byly zakrátko smíšené, a když si dnes čtete citáty Lin-
dina tatínka, vyjadřující naprosté zoufalství nad pokles-
lými mravy vlastní dcery, cukají vám koutky.

Jiní ovšem vzpomínají spíše s mrazením v zádech. Rok 
1968 byl bezpochyby jedním z nejpodivnějších a nejdra-
matičtějších, jaké západní společnost po válce zažila. His-
torik Charles Kaiser, jenž sám nezapře, že tak intenzivně 
jako onoho roku už později ve svém životě nikdy rea-
litu neprožíval, ve své knize 1968 in America (Rok 1968 
v  Americe) například tvrdí, že „pro překvapivě velké 
množství Američanů znamenal rok 1968 konec všem na-
dějím“. Vlastně to byl svým způsobem strašný rok, sku-
tečný annus horribilis. Příběh Lindy LeClair sice běžel 
na titulních stranách novin, spolu s ním ale také vietnam-

ská ofenziva a tisíce mrtvých, atentáty na Martina Luthera 
Kinga a prezidentského kandidáta Roberta Kennedyho, 
masové střety a krev v ulicích Paříže, týdenní krvavá bitka 
mezi zdivočelými policisty a levicovými aktivisty v Chi-
cagu, dodnes pořádně nevysvětlený masakr mexických 
studentů před tamní olympiádou v Mexico City a tak dále 
a tak dále. 

Rok 1968 byl typický tunami vykouřené marihu-
any a miliony nevázaných orgasmů, to vše se ale utápělo 
v oblacích slzného plynu, rachotu dopadajících dlažebních 
kostek a křiku lidí mlácených do krve obušky. „Násilí bylo 
všude,“ píše zmíněný historik, „šedesátá léta byla podobně 
jako léta třicátá jediným obdobím, kdy Američané nahlas 
přemýšleli o tom, zda se jejich země nerozpadne.“ Jinde 
se to moc nelišilo, Francie byla například na pokraji revo-
luce do té míry, že Charles de Gaulle na pár hodin tajně 
uprchl ze země.

Všechno přitom probíhalo naráz – jako když škrtne 
sirkou před pořádně vysušeným seníkem. Obvykle sta-
čil někde malý incident a za pár dní už drnčely okenní 
tabulky rytmickým skandováním vousatých, vlasatých 
a okorálkovaných demonstrantů na ulicích. Tehdy všu-
dypřítomný protestsong The Times They Are a-Changin’ 
složil Bob Dylan již v roce 1964 – a i tuto píseň lze po-
slouchat jako předzvěst naděje, ale vlastně mnohem snáz 
jako temnou výhrůžku. Dylan příznačně nepopisuje žádný 
konkrétní cíl či sen, pouze konstatuje zvláštní atmosféru. 
Voda stoupá a každý, komu ještě záleží na životě, by se 
měl hledět naučit plavat, protože za chvíli na něm nezbude 
nit suchá. Nekritizujte, čemu nerozumíte, ustupte alespoň 
z cesty, když už neumíte zrození nového světa pomoci. 
„Protože řád se rychle rozpadá. Kdo je dnes první, bude 
zítra poslední. Časy, ty se mění.“

Abstraktní i konkrétní
„Šedesátky“, jichž byl rok 1968 dramatickým vyvrchole-
ním, nemají dodnes jasné vysvětlení. Jisté je, že se v nich 
slilo mnoho faktorů. A ani po letech nelze než žasnout 
nad tím, jak univerzální byl tehdy všeobecný neklid. Jako 
by Západem a vším, co s ním bylo alespoň nějak kulturně 
propojeno, vanul společný duch doby.

Šedesátá léta vlastně byla poprvé od konce druhé svě-
tové války blahobytnou érou. Život byl relativně levný, 
prosperita stoupala téměř automaticky, po  materiální 
stránce měl Západ nádech jisté lehké bezstarostnosti. Na-
jednou si nebylo úplně nutné lámat hlavu pouze tím, jak 
se protlouct k příští výplatě. V tomhle smyslu byly „šede-
sátky“ vlastně pravým opakem dramatických třicátých let, 
která poháněl docela obyčejný hlad.

Na druhé straně ovšem nad hlavami tehdejších lidí vi-
sela permanentní tíseň, abstraktní i zcela konkrétní. Nad 
světem se vznášel přízrak totální nukleární katastrofy. 
Dnes, když víme, jak skončila studená válka, už úzkost 
cvičných útěků do protiatomových krytů, přednášek pra-
covníků civilní obrany a fasovaných tablet jódu vnímáme 
spíše jako součást tehdejší komunistické propagandy. V še-
desátých letech bylo všechno čerstvé a výsledek naprosto 

P
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Někde se bojovalo 
na barikádách... (Paříž)

...a jinde pod peřinou. (Linda LeClair a Peter Behr)
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Začátek nadějí, nebo 
spíš jejich konec? To 
možná vyjasnila až debata 
s rodiči. (Protesty proti válce 
ve Vietnamu, New York 1967)
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neznámý. Na počátku desetiletí proběhla kubánská krize, 
okamžik, kdy měl svět ke skutečné fatální nukleární kon-
frontaci jenom krůček. Studenti, kteří se v roce 1968 cítili 
jako revolucionáři, zažili v podstatě ještě jako děti pohled 
na rodiče, kteří byli zcela bezmocní tváří v tvář smrtelné 
hrozbě totálního zničení. Někteří autoři tvrdí, že podobný 
zážitek dokáže zničit důvěru v řád světa. 

Nakonec se sice nic nestalo, víra ve schopnost generace 
rodičů ovládat hrůzy světa byla ale tatam. Proč se spolé-
hat na někoho, kdo byl málem schopen dopustit jaderný 
hřib nad rodným městem? Veškerý blahobyt, jistota a po-
válečný vzestup mohl v rukou „moudré“ rodičovské gene-
race kdykoli náhle během několika sekund skončit v zá-
blescích obrovských explozí, jak je vidíme třeba v závěru 
děsivé Kubrickovy komedie Dr. Divnoláska aneb Jak jsem 
se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu.

Titíž „chytráci“ měli vše pod kontrolou a hnali mladé 
lidi do dalšího nebezpečí. Naprosto jednoznačným mo-
torem vzpoury tehdejších studentů a mladých lidí obecně 
byla válka ve Vietnamu. V Evropě převažoval spíše ideo-
logický pohled: rozpínavá imperialistická Amerika ničí 
slabšího soupeře – podobně, jako dříve koloniální velmoci 
utiskovaly své vlastní državy. Proti Vietnamu se protesto-
valo ve Francii, Británii i Německu a teprve na tohle téma 
se často nabalovaly lokální konflikty – ve Velké Británii 
problém Severního Irska a rasismus, v Německu zase ne-
dořešené dědictví nacismu v předchozí generaci.

Pro samotné Američany se ale jednalo o zcela kon-
krétní smrtelnou hrozbu. Do Vietnamu se rukovalo ne-
dobrovolně a  počet obětí od  poloviny šedesátých let 
dramaticky stoupal. V samotném roce 1968 mělo do Vi-
etnamu narukovat 302 000 mladých Američanů, dnes 
víme, že jich tam toho roku téměř 17 000 zahynulo. Ta-
ková vyhlídka už je celkem slušný důvod ke vzpouře. Jak 
pronesla skandálně v lednu 1968 na tradiční večeři pro 
zvané, pořádané prezidentovou manželkou Lady Bird 
Johnson, kabaretní zpěvačka Eartha Kitt: „Posíláte naše 
nejlepší lidi do Vietnamu, aby je tam zabili nebo zmrza-
čili. A oni protestují v ulicích. Kouří trávu, jsou sjetí. Ne-
chtějí chodit do školy, protože je tam sbalí a pošlou nechat 
se zastřelit do Vietnamu.“

Všichni proti všemu
Vše se odehrávalo v televizi. Vlastně se zdá, že oním „du-
chem“, který vanul jako jednotící prvek Západem, bylo 
právě toto médium, respektive přímý přenos a zrození 
rychlých televizních zpráv. Televizní vysílání samozřejmě 
už nějaký pátek existovalo, teprve v závěru šedesátých let 
však dosáhlo takového rozšíření a technické dokonalosti, 
že poprvé skutečně propojilo svět. Obraz událostí se ná-
hle proměnil. Místo pečlivého (nebo také tendenčního) 
popisu událostí zasazených do kontextu se objevil syrový 
obraz. Válka se na obrazovce proměnila z pochopitelného 
střetu dobra se zlem v nepřehledný, chaotický masakr. 
Právě na začátku roku 1968 rozpoutal Severní Vietnam 
známou ofenzivu Tet a Američané vlastně vůbec poprvé 
sledovali boje takřka v přímém přenosu. Byli zděšeni. 

„Obrazy přenášené do obývacích pokojů ukazovaly ame-
rické jednotky v troskách, vyděšené, umírající,“ popisuje 
ve své knize 1968: Rok, který otřásl světem americký novi-
nář Mark Kurlansky. Tentýž autor – a nejen on – tvrdí, 
že právě povaha nově všudypřítomného média zásadně 
proměnila styl protestů a střetů oněch měsíců. Aktivisté 
a agitátoři rychle pochopili, že televize žádá střet, drama 
a násilí. Snění o nenásilné revoluci bylo pryč. „Běžte si 
domů pro zbraně,“ vzkazoval černošský vůdce Stokely 
Carmichael. 

Když na začátku dubna zemřel kulkou věrozvěst nená-
silí Martin Luther King, následovaly násilné demonstrace 
ve 130 amerických městech, které rozhánělo 65 000 mužů 
v uniformách pořádkových sil. Násilí na televizních obra-
zovkách se pak stalo poznávacím symbolem roku.

Ale nejen ono. Dalším významným rysem byl vše-
obecný chaos. Jak popisoval již zmíněný Bob Dylan, touha 
po změně byla jako stoupající voda. Byl zde všeobecný 
pocit, který ale nikdy nedostal ucelené zevšeobecňující 
obrysy. Protestovalo se všude, i když pokaždé kvůli ně-
čemu trošku jinému. Zatímco ve Spojených státech se po-
chodovalo proti válce, egyptští studenti naopak masově 
protestovali proti tomu, jak neschopná byla egyptská ar-
máda ve střetu s Izraelem. Hitem sezony se staly úvahy 
nad tím, co to mladí vlastně chtějí. Zdálo se, že protes-
tují proti všemu, co je jakkoli spojené s tehdejšími pi-
líři civilizace. Líbil se jim Fidel Castro i Mao Ce-tung. 
Žádali společné koleje a legitimizaci drog. Radikálnější 
část dívek právě v roce 1968 strhla demonstrativně pod-
prsenky a zahájila druhou vlnu feministického tažení. 
Duch vzpoury byl silný, ale zůstal neuchopitelný – často 
i pro samotné aktéry. Studenti na Kolumbijské univerzitě 
byli ze všeobecného zmatku natolik dezorientovaní, že 
na podzim uspořádali světovou konferenci ve snaze na-
leznout nějakou společnou ideologii. K ničemu se nedo-
pracovali, francouzští delegáti ale alespoň přivezli teorii 
„exemplární akce“. Tedy přesvědčení, že činy malých ra-
dikálních skupin svým příkladem vyvolají hlubší celospo-
lečenské změny.
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Energie je pryč
Mladí povstalci a  idealisté se až na  dočasné výjimky, 
z nichž nejkřiklavější představovalo pár týdnů spontánně 
vytrysklých bojů na pařížských ulicích, nikdy nedoká-
zali propojit se širšími vrstvami společnosti. Ve Francii 
se do protestů a stávek v  jednu chvíli zapojilo 22 pro-
cent společnosti, to však byla výjimka a třeba v americ-
kém Chicagu policajti mlátili během sjezdu Demokratické 
strany do studentů s viditelným zápalem třídních nepřátel 
– obyčejní Američané proti zpovykaným máničkám. Pa-
radoxně podobně, jako byli vlasatí studenti terčem lido-
vého rozhořčení i později v komunistickém Českosloven-
sku. A třeba v Itálii se největším kritikem studentského 
hnutí stala italská komunistická strana, která neorganizo-
vaný boj mladých lidí za jakési vágní lepší časy nazývala 
„infantilismem“ bez dobře organizované základny a pro-
pracované marxistické teorie.

Dramatický rok 1968 skončil vlastně tristně. Bouřlivá 
doba se stala jistě zdrojem mnoha pozdějších umírněných 
proudů – třeba francouzsko-německý studentský vůdce Da-
niel Cohn-Bendit je dodnes váženým evropským politikem. 
Drama ale stejně tak vyprodukovalo násilné podzemí: plo-
dem oné doby nejsou jen liberálně naladěné západní univer-
zity, ale také třeba baskická teroristická organizace ETA, 
původně studentské hnutí, jež se zradikalizovalo právě roku 
1968 a které bylo rozprášeno doslova teprve před pár týdny, 
tedy po padesáti letech.

Autoři knih o roce 1968 popisují konec roku především 
jako zklamání a únavu. Již v létě bylo ve Spojených státech 
jasné, že navzdory všemu běsnění mladých proti válce ne-
bude v podzimním prezidentském souboji ani jeden z kan-
didátů nabízet ukončení války ve Vietnamu (k tomu při-
spěla i okupace Československa, jež znovu utvrdila Západ 
v rozpínavé povaze komunismu, což byl vlastně hlavní ar-
gument amerického angažmá v asijském konfliktu). Volby 
pak vyhrál konzervativní Richard Nixon, tedy muž, který 
nemohl být ideálům „revoluce“ vzdálenější.

Uvolněná energie rychle vyprchávala. Na konci roku 
1968 už místo temné předzvěsti „časů, které se mění“, vy-
hrávali svůj nový hit britští The Beatles. Jejich píseň s pří-
značným názvem Revolution klamala tělem. Ve skutečnosti 
se snům o revoluci a svržení stávajících pořádků vysmívala 
jako povrchnímu blábolení. Místo něj nabízeli duchovní 
obrodu a víru, že v hlubší rovině je svět vlastně v pořádku. 

„Říkáš, že změníš ústavu, jenže my chceme změnit to, 
co máš v hlavě. Říkáš, že jde o instituce. No, víš, raději 
bys měl osvobodit svou mysl,“ pěla legendární čtveřice. 

Vzrušující revoluce mířila do podstatně nudnější parla-
mentní politiky nebo do násilného undergroundu (a samotní 
The Beatles ke svému rozpadu). Kontrast k Dylanově vizi 
revoluční apokalypsy nemohl být větší. „Jestli se tady bu-
deš promenádovat s obrázky předsedy Maa, na nikoho tím 
žádný velký dojem neuděláš. Copak nechápeš, že to dobře 
dopadne? Dobře to dopadne,“ dodávají The Beatles. X

Někdy se povedlo oboje: změnit instituce i mysl. (Daniel Cohn-Bendit – vpravo – v pařížských ulicích)
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oncem jara se komunis-
tická strana začala připravo-
vat na svůj mimořádný sjezd. 
Mělo jít o  klíčovou událost, 
která měla umožnit Alexan-
deru Dubčekovi a  jeho spo-
jencům ovládnout ústřední vý-
bor a tím důležité rozhodovací 
procesy.  

V červnu se začaly konat předsjezdové schůze míst-
ních sdružení KSČ, které měly vybrat delegáty na okresní 
konference. Dobové záznamy evidují dva trendy: poměrně 
nízkou účast straníků (v průměru 52 procent) a mírnou 
převahu mladších, reformně smýšlejících komunistů. 
Běžní pasivní straníci v základních organizacích vyčká-
vali, jak se situace vyvine. Mezi konzervativce v členských 
organizacích patřili hlavně letití funkcionáři spjatí se sta-
linismem. Mezi reformisty se obvykle tlačili intelektuál-
něji založení lidé, předúnoroví komunisté a mladí straníci, 
kteří vstupovali s nadějí na střídání politických garnitur 
a šanci na modernější řízení státu.

O podíl na politické moci se začínali hlásit i socialisté 
a lidovci, teď už nevystupující jako poslušní členové Ná-
rodní fronty, ale otevřeně se hlásící ke své politice před 
únorem 1948. Socialisté vznesli například požadavek 
na své větší zastoupení ve vládě a na zrušení Lidových 
milicí. Lidovci se začali označovat za křesťanskou demo-
kratickou stranu, tedy uskupení, které má, či by mělo mít 
daleko k plnění marxisticko-leninských vizí. Strany v Ná-
rodní frontě chápali jako nezávislé a vzájemně si rovné 
a požádali vládu o navázání diplomatických styků s Vati-
kánem, což tehdy komunistické státy neměly. 

KAN, neboli Klub angažovaných nestraníků, se také 
nenechal odradit útoky Dubčeka a dalších lidí z vedení 
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Přestaňte to tisknout  Skončíte 
jako Maďarsko  Přijdeme vám 
na pomoc  Martin Dzúr má 
telefon
mar e k šve h la
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KSČ, využíval relativně svobodného prostředí a dál roz-
víjel svoji činnost. Jednal s ministrem vnitra Pavlem o re-
gistraci a dostal povolení k přípravné činnosti. Vytvářel 
skupiny v regionech a čekal na schválení stanov. Vznikl 
také Manifest KAN, který se hlásil k politice zaklada-
telů Československé republiky T. G. Masaryka a Edvarda 
Beneše. Budoucnost země viděl KAN v „demokratickém 
socialismu“ s důrazem na dodržování osobních svobod. 

Zatímco vytváření KAN byl Dubčekův režim ochoten 
tolerovat, sociální demokracie se stala skutečným testem 
komunistické tolerance. Snahám o její obnovení se komu-
nisté včetně reformistů bránili a nebyli ochotni ustoupit. 

Hýbala se ekonomika. V červnu začalo zřizování pod-
nikových samospráv, které představovaly velkou změnu 
v centrálně řízeném hospodářství. Statistický úřad vydal 
zprávu, že více než 20 tisíc lidí požádalo o povolení sou-
kromě podnikat.  

Národní shromáždění, jak se tehdy jmenoval parla-
ment, přijalo zákon o rehabilitacích, který zaručoval ko-
munistům i nekomunistům rehabilitaci a  odškodnění 
za nezákonné postihy. Navzdory Brežněvovým výhrůž-
kám byla přece jen schválena novela tiskového zákona, 
která rušila cenzuru a zaručovala skutečnou svobodu tisku 
na úrovni západních standardů. Z tří set poslanců jen tři-
cet hlasovalo proti, sedmnáct se zdrželo. Proměna Česko-
slovenska pokračovala, byť reálně, tedy v rovině zákonů, 
se zatím změnilo jen málo. 

Přestaňte to tisknout
V polovině července Leonid Brežněv na plénu ÚV KSSS 
prohlásil, že jeho kritická slova z dubna a května „ne-
měla žádný pozitivní účinek na vývoj událostí“ v Čes-
koslovensku. V Moskvě skrytě pokračovala příprava vo-
jenské invaze. 

Její součástí bylo už 10.–17. května sovětsko-polské cvi-
čení v Polsku, jehož se zúčastnilo 60 tisíc vojáků a 1800 
tanků. Během něj se nacvičoval útok na  českosloven-
skou hranici. Podobné cvičení proběhlo i na jihu NDR. 
Po jejich konci zůstali vojáci a technika rozmístěni podél 
československé hranice a čekali na další povely. Dne 20. 
června pak začalo společné cvičení Varšavské smlouvy 
nazvané Šumava, na které dorazilo 24 tisíc vojáků, osm-
desát tanků, téměř devadesát letadel nebo vrtulníků. Sou-
časně s tím se opět cvičilo podél československé hranice 
v Polsku a východním Německu. Všechny tyto akce byly 
Sověty připraveny jako součást plánované vojenské inter-
vence do Československa, byť nic takového v té době sa-
mozřejmě nepřiznávali. 

Svoji aktivitu zvýšily i Lidové milice, které stále měli 
pod palcem konzervativci. Paramilitární armáda KSČ, 
pro jejíž existenci nebyl žádný zákonný rámec, čítala 
zhruba 80 tisíc ozbrojených mužů. V červnu 1968 připra-
vovali shromáždění v několika městech s pochody v plné 
zbroji, které měly podpořit kritiky reforem. Dubček se 
obával střetu s liberály a podařilo se mu akci usměrnit 
pouze do Prahy, kde se 19. června v hangáru na letišti 
Ruzyně odehrál aktiv milicionářů. Organizátorům se na-

A vtipy o mně taky přestanou. (Čierna nad Tisou, 
debatující Brežněv a Smrkovský, vlevo Dubček)
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konec podařilo prosadit schválení „zdravice sovětskému 
lidu“, kterou otiskly moskevské noviny a vyvolaly tím zá-
plavu tisícovek rezolucí ze sovětských závodů vzkazujících 
do Československa, že tamní dělníci jsou připraveni po-
moci Čechům a Slovákům v obraně socialismu. Česko-
slovenská snaha o vlastní cestu socialismu se na počátku 
léta ocitla ve vážném ohrožení. Nebylo však patrné, jestli 
si to vedení státu s plnou vážností uvědomuje.  

Minimálně část domácí společnosti však riziko váž-
ného ohrožení reforem tušila. Členové Československé 
akademie věd požádali novináře Ludvíka Vaculíka, aby 
sepsal manifest, k němuž by se pak mohly hlásit veřejně 
známé osobnosti. Výsledkem byl známý text Dva tisíce 
slov publikovaný 27. června v Literárních listech, Práci, 
Mladé frontě a Zemědělských novinách. Cílem stati byla 
podpora pražského jara v jeho původním duchu. 

Brežněvovo vedení však zareagovalo podrážděně a Vaculí-
kův manifest použilo jako důkaz bující kontrarevoluce. Kon-
zervativci v KSČ vnímali Vaculíkův manifest jako další akt 
„pravice“, jak říkali stoupencům reforem, proti socialismu. 
„Samotný text neříkal nic mimořádného, v té době bychom 
objevili v novinách daleko radikálnější,“ prohlásil nedávno 
v Českém rozhlasu historik médií Jakub Končelík. „Ale to, 
co z toho dělalo manifest, programové prohlášení opozice 
v uvozovkách, je skutečnost, že text vyšel ve čtyřech dení-
cích současně, organizovaně, bez vědomí předsednictva ko-
munistické strany, a že jej lidé podepisovali. To z něj v očích 
kritiků udělalo program kontrarevoluce.“

Vedení strany si pozvalo šéfredaktory na kobereček 
a požadovalo, aby přestali otiskovat prohlášení na pod-
poru Dvou tisíc slov a tiskli prohlášení proti manifestu. 
Šéfredaktoři to odmítli – a nic se nestalo, Dubček totiž 
opět situaci mírnil. Dva tisíce slov sice odsoudil jako „útok 
proti nové politice strany“, ale nesnažil se podnikat nějaké 
represivní kroky. Prosazoval – jak se říkalo – „politické 
řešení“, to znamená držet se své stranické linie, akčního 
programu plus pozdějších korekcí a přesvědčit lidi, že si 
komunistická strana zaslouží jejich důvěru. 

Prohlášení v tomto duchu vydal 28. června. V ten den 
se začínaly konat okresní konference KSČ a bylo důležité, 
jaká nálada převládne vůči manifestu tam. Jiný člen vedení 
a přední reprezentant konzervativní kliky Alois Indra proto 
vydal svoje prohlášení, kde označil Dva tisíce slov za pro-

Dva tisíce slov
„Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své moci, poškodili 
veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě. Je třeba 
nalézt způsoby, jak je přimět k odchodu. Například: 
veřejná kritika, rezoluce, demonstrace, demonstrační 
pracovní brigády, sbírka na dary pro ně do důchodu, 
stávka, bojkot jejich dveří. Odmítat však způsoby 
nezákonné, neslušné a hrubé.“
z provolání dva tisíce slov. největší moskevský deník pravda jej označil za „útok proti 
socialistickým základům československa“. 

Komunistická 
strana Slovenska se 
usnesla, že v ma-
nifestu Dva tisíce 
slov měla být pojed-
nána i otázka fede-
ralizace státu. Autor 
Ludvík Vaculík rea-
goval Omluvou o 992 
slovech, otištěnou 
v Literárních listech. 

Rekreační 
pobyty 
v Karlových 
Varech byly 
poprvé rozšířeny 
o krátké výlety 
do Norimberka. 

tschüss, domove
tomáš l i n dn e r

zhruba 150 tisíc českých němců se vyhnulo poválečnému 
odsunu. nejčastěji to byli nenahraditelní pracovníci, bez kte-
rých by v pohraničí zkrachoval znárodněný průmysl. a také 
venkované, na něž nedošlo, protože je válkou zruinované 
německo už nebylo schopné přijmout. 

během postupného uvolňování režimu v šedesátých le-
tech směli sudetští němci, kteří zůstali v česku, poprvé na-
vštívit své příbuzné v západním německu. a obráceným smě-
rem k nim poprvé cestovali vyhnaní sourozenci, bratranci, 
kamarádi a bývalí sousedé. přijížděli za volanty nových aut 
a s kufry plnými dárků: kvalitní kosmetikou a oblečením, trsy 
banánů, sladkostmi a angličáky pro děti. po vyhnání začínali 
od nuly, nyní se jim dařilo lépe než neodsunutým krajanům.

během návštěv proto své příbuzné a přátele mnohdy 
vyzývali k tomu, ať si u československých úřadů podají žá-
dost o vysídlení. západní německo příslušníky německých 
menšin žijících ve východní evropě vřele přijímalo. neod-
sunutí němci tehdy zvažovali lásku k domovině na jedné 
straně a blahobyt a spojení s příbuznými na straně druhé. 
někteří zůstali v československu, protože pečovali o staré 
rodiče, kteří domov nechtěli opustit. jiní neodcházeli, pro-
tože žili v manželstvích s českými partnery, kteří do nezná-
mého bavorska odejít nechtěli. zhruba 50 tisíc českých 
němců, tedy třetina, si ale žádost o vystěhování podalo. 

v první polovině šedesátých let komunistický re-
žim vysídlení nepovoloval, k roku 1965 to bylo umožněno 
jen 7500 lidem. přístup se však postupně měnil, v letech 
1967–1969 povolil režim vystěhování 40 tisícům českých 
němců. před vysídlením museli československému státu 
zaplatit několik desítek tisíc korun za vzdělání. 

viditelně se tento exodus podepsal na oblasti, kde 
po odsunu zůstal největší podíl německého obyvatelstva. 
v mnoha horských vesnicích na karlovarsku při sčítání lidu 
počátkem šedesátých let občané německé národnosti 
tvořili většinu populace, při dalším sčítání na počátku se-
dmdesátých let už pouze třetinu. prudce tehdy klesl počet 
dětí v obecních školách – na třídní srazy žáků z šedesá-
tých let dnes do krušnohorských vesnic přijíždějí samé au-
tomobily s německou poznávací značkou. X
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změně z centrálně řízené komunistické strany sovětského 
typu v modernější, svobodnější politické uskupení, které 
si chtělo zasloužit důvěru lidí. Kde se takový proces může 
zastavit, nebylo jasné, a to samozřejmě ještě víc znervóz-
ňovalo odpůrce reforem, kteří najednou museli vidět ve vo-
jenské intervenci  jediný způsob, jak nebezpečně reform-
nímu sjezdu zabránit. 

Brežněv reagoval na Dva tisíce slov okamžitě, ten samý 
den, kdy text vyšel v novinách. Telefonoval Dubčekovi 
a manifest označil za ukázku „nástupu sil, které vévodí 
kontrarevoluční situaci“. Prohlásil, že manifest poskytuje 
důvod okamžitě podniknout akci proti kontrarevolučním 
silám. Když Dubček neposlechl a proti autorovi ani sig-
natářům dopisu nijak nezasáhl, začal být Brežněv ve své 
kritice ráznější. Ze sklouzávání do pravicových pozic ob-
vinil už i Dubčeka.

Třetího července odsouhlasilo politbyro ÚV KSSS do-
pis adresovaný předsednictvu ÚV KSČ. V něm se konsta-
tuje, že vývoj v Československu směřuje ke „kontrarevo-
lučnímu puči“. Kreml navíc vyjádřil nejvyšší znepokojení, 
že takový vývoj podporují i lidé z vedení strany a že se tak 
děje krátce před mimořádným sjezdem. Dopis také upo-
zorňuje, že Sověti nebudou takovému vývoji nečinně při-
hlížet. Podobný list pak do Prahy po dohodě s Moskvou 
dorazil i z dalších socialistických států kromě Rumunska 
a Jugoslávie, kde si komunisté také dělali svoji, na Kremlu 
více nezávislou politiku. 

Konzervativci se kritických vzkazů chytili. Draho-
mír Kolder navrhl svolat ÚV KSČ a předložit mu dopisy 
spřátelených stran a projednat účast na vrcholné schůzce 
Varšavské smlouvy, kde chtěl Brežněv o situaci v Česko-
slovensku jednat. Předsednictvo ÚV KSČ však Kolde-
rův návrh 12. července odmítlo a navrhlo, že místo účasti 
na  společné schůzi nabídnou spojencům dvoustranná 
jednání. V té době už ale Kreml rozhodl, že společná 
schůzka se uskuteční ve Varšavě 14. a 15. července i bez 
Dubčeka a jeho kolegů z vedení KSČ. Maďarský vůdce 
Kádár, Dubčekův jediný sympatizant v Kremlem vedené 
skupině socialistických států, řekl na setkání českoslo-
venských a maďarských komunistů 13. července v Ko-
márně Dubčekovi, že odmítnutí účasti na společném jed-
nání byla největší chyba, jakou Dubček od ledna 1968 
udělal. 

vokaci a vyzval, aby okresní konference zaujaly odpovída-
jící stanovisko. Boj o názor uvnitř KSČ hlavně vzhledem 
k chystanému mimořádnému sjezdu probíhal naplno. 

Podle odezvy mezi sjezdovými delegáty se spíš zdálo, 
že většina nemá se zněním Dvou tisíc slov větší problém. 
Jeden proud vyčítal vedení strany, že situaci příliš vyhro-
tilo, další proud podpořil spíš smířlivé Dubčekovo vy-
jádření. Názor Indry a dalších konzervativců výraznou 
podporu nezískal.   

Skončíte jako Maďarsko 
Okresní a krajské stranické schůze z června a července 
1968 jsou považovány za výjimečnou událost v komunis-
tických dějinách. Železné pravidlo tzv. demokratického 
centralismu, tedy že usnesení vyšších stranických orgánů 
jsou závazná pro orgány nižší, najednou přestalo platit. 
Velké množství delegátů na sjezdu vystupovalo proti květ-
novému usnesení vedení KSČ, v němž se Dubček sna-
žil alespoň trochu vyhovět Brežněvově kritice. Okresní 
a krajské předsjezdové schůze výhrady Kremlu a snahu 
Dubčekova vedení o – jak se tehdy říkalo – konsolidaci 
odmítly a vyjadřovaly se pro urychlení reformních snah, 
tedy například schvalování liberálnějších zákonů. (Nikoli 
však vytvoření politické plurality.)

Důležité je také říct, že Dubček tomuto trendu uvnitř 
komunistické strany nebránil a vlastně nechal průchod 

„Jsme toho názoru, že 
Československo má právo 
říct své slovo k základním 
otázkám evropské bezpečnosti, 
k hospodářské i vědeckotechnické 
spolupráci v Evropě, že jsme ještě 
zdaleka nevyčerpali možnosti 
aktivní diplomacie, které otevřel 
nový vývoj v naší zemi.“
z projevu alexandera dubčeka v brně.

Do knihkupectví 
se dostává 
dříve zakázaná 
kniha Ladislava 
Mňačka Jak 
chutná moc.

Rudé právo si 
na svých strán-
kách stěžuje, že 
sesterský sovět-
ský list Pravda 
píše o událostech 
v Českosloven-
sku „jednostranně 
a zkresleně“. 

Kritizujme, 
demonstrujme, 
stávkujme. 
(Ludvík Vaculík)
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Dubček podle historiků do poslední chvíle věřil, že 
bez jeho účasti se varšavská schůzka neuskuteční. To byl 
ale omyl. Konala se, navíc se snahou utajit průběh, takže 
se neprováděl záznam. Podle pozdějších vzpomínek pří-
tomní nešetřili kritikou a shodli se, že situace v Česko-
slovensku je pro vládnoucí režimy v socialistických státech 
nanejvýš nebezpečná. 

Polský vůdce Gomułka prohlásil: „Máme co činit s ta-
kovou kontrarevolucí, v níž protivníci nestřílejí. Pro nás by 
samozřejmě bylo mnohem jednodušší, kdyby stříleli, pro-
tože pak bychom na to mohli zcela jinak reagovat.“ Ma-
ďarský generální tajemník Kádár odmítl, že by šlo o kon-
trarevoluci. Situaci v Praze celkem realisticky popsal jako 
„proces, v jehož průběhu by se KSČ postupně změnila 
v sociálnědemokratickou stranu“ a režim na systém „jugo-
slávského typu“. To by pak vytvořilo nebezpečí „buržoazní 
kontrarevoluce“. To byl v bolševické hantýrce název pro 
přechod k normální demokracii uplatňované na Západě. 
Kádár přesto vojenské řešení odmítal. 

Německý vůdce Ulbricht pronesl na varšavském jed-
nání úvahu, že vývoj v Československu má na svědomí 
„světový imperialismus“ se západním Německem v čele. 
Hlavním terčem podle Ulbrichta není Československo, ale 
jeho NDR. „V žádném případě proto nesmíme připustit, 
aby kontrarevoluce zvítězila,“ dodal. 

Bulharský předák Todor Živkov navázal na Gomułku 
a Ulbrichta a prohlásil, že v Praze už nevládne dělnicko-
-rolnická vláda ani tam už neexistuje diktatura proleta-
riátu. „V takové situaci jsou socialistické země povinny 
československé dělnické třídě poskytnout veškerou pomoc 
k potlačení kontrarevoluce, ani vojenskou pomoc nevyjí-
maje,“ řekl Živkov. 

Všichni ale čekali, jak se ohledně dalšího postupu vy-
sloví Brežněv. Československo přirovnal k  Maďarsku 
v roce 1956 a spustil zdrcující kritiku. Obvinil pražské ve-
dení, že kompromituje principy socialismu, snaží se strh-
nout svoji zemi zpět ke kapitalismu, rozbít jednotu socia-
listické soustavy a světového komunistického hnutí, čímž 
by došlo k ohrožení i jejich bezpečnosti. Situaci v Praze 
zhodnotil jako „otevřený útok kontrarevoluce“, který by 
vyvedl zemi ze socialistického tábora. 

„Pětka je povinna přijmout všechna opatření a využít 
všech prostředků, aby tomu bylo zabráněno,“ nechal Brež-

něv zapsat do závěrečného dokumentu z jednání, který 
byl připojen k dopisu adresovanému Dubčekovu vedení. 
V dokumentu také stálo: „Buď vedení KSČ v sobě najde 
odvahu revidovat své názory, přijme rozhodná opatření 
a rozdrtí reakci, nebo se osud Československa bude řešit 
naprosto jinými prostředky a silami.“ 

Pořád se tedy zdálo, že je tu prostor k jednání. Brežněv 
připustil konání ještě jedné schůzky, kde by českosloven-
skému vedení nadiktovali, co je třeba udělat ke zvrácení 
situace. Teprve kdyby se to minulo účinkem, měly socia-
listické státy podniknout potřebné kroky ve spolupráci „se 
zdravými silami v předsednictvu ÚV KSČ“. 

Přijdeme vám na pomoc
Dubčekovo vedení projednalo dopis z Varšavy už po dvou 
dnech, tedy 17. července, a rozhodlo o svolání celého ÚV, 
aby se poradilo, jak odpovědět. Dnes je zřejmé, že Brežněv 
od nich požadoval radikální proměnu akčního programu 
a de facto škrtnutí celé polednové politiky. Šlo o otázku 
svobod a státní suverenity. 

Dubčekovo vedení jednomyslně schválilo dopis v duchu 
svých dosavadních kroků. Šlo o vstřícnou, ale argumen-
tačně pevnou obhajobu polednové politiky reforem a obha-
jobu československé suverenity. Podle historiků však Dub-
čekovo vedení zřejmě nemělo přesné informace o  tom, 
s jakou naléhavostí Brežněv ve Varšavě ostatním sliboval, že 
nedopustí vymanění se Československa ze svého područí.

Kreml si pak už jen hledal záminky, jak kritiku dál 
stupňovat. Stalo se jí i vystoupení českého generála Vác-
lava Prchlíka. Na tiskové konferenci 15. července od-
povídal Prchlík na  otázku novinářů, jak to bude se 
sovětskými jednotkami, které se neměly k  odchodu 
po skončeném cvičení na Šumavě. Prchlík prohlásil, že 
vojáci odejdou, protože podle právního rámce státy Var-
šavské smlouvy nemají právo svévolně umísťovat své jed-
notky na území jiného státu. Prchlík si také postěžo-
val, že orgán Varšavské smlouvy, který by to měl řešit, 
nefunguje. Proti tomu se ozval vrchní velitel Varšavské 
smlouvy maršál Jakubovskij a Prchlíka obvinil, že vy-
zrazuje mezistátní tajemství. 

Dne 19. července uveřejnil moskevský deník Pravda člá-
nek o údajném nálezu skladu amerických zbraní v Čes-
koslovensku u hranic s Německem. Zbraně se skutečně 
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Dalo se 
okupaci 
předejít?

dneska jsem přesvědčen, 
že nedalo. na jedné straně 
tu byli spoluobčané, kteří 
psali do moskvy zvací do-
pisy, a na druhé ti, kteří už 
neměli chuť taktizovat, vracet 
se k autocenzuře a podobně. 
to dohromady se suverénní 
brežněvovskou mocí, myslím, 
naději na odvrácení invaze 
vylučovalo. 
jan burian, hudebník

blok socialistických států 
ekonomicky fungoval stále 
hůř, zatímco západ pro-
speroval. rozdíly v životní 
úrovni mezi oběma bloky byly 
stále markantnější. Stále víc 
lidí pošilhávalo po západě, 
po jeho prosperitě a svo-
bodě. brežněv se obával, že 
se mu marxistický experi-
ment rozsype jako domeček 
z karet. proto nasadil hru-

bou sílu, aby vše udržel, byť 
i v kleštích a v ostnatých drá-
tech. vzhledem k stále vět-
šímu uvolňování by leonidu 
iljičovi tak jako tak dřív nebo 
později ruply nervy.
vladimír hanzel, bývalý 
tajemník václava havla

pražské jaro bylo patnáct mi-
lionů nadějí, jeho „myšlenky“ 
jsou z velké části postpro-
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jekce a postinterpretace 
těch nesourodých nadějí 
a přání, probuzených tím, 
že pár komunistů vyrostlo 
z mládežnických psychóz, 
sovětští soudruzi malinko 
polevili v tlaku a ekonomicky 
se pořád nedařilo pětiletky 
plnit, což už začínalo být 
směšné. takže soudruzi po-
levili v bdělosti a ostražitosti, 
a společnost si začala dovo-

lovat. možná jediný, kdo měl 
jasnou a konkrétní myšlenku, 
byli sovětští generálové, kteří 
chtěli dostat své jednotky 
na čáry vedoucí olomoucí, 
vysokým mýtem a mladou 
boleslaví. ti svého dosáhli. 
asi jsme z toho mohli vy-
jít s méně drsnými čistkami, 
s méně utaženými šrouby, 
takže bychom na forma-
novy fi lmy nemuseli jezdit 

do pešti. možná. víc bych si 
od toho nesliboval. krátce: 
invazi, respektive rozmís-
tění vojsk se předejít nedalo, 
možná to bylo to, o co Sově-
tům od začátku šlo. 
jakub šilar, geofyzik

předejít sovětské invazi? 
češi? tolik „bratrů“ u nás 
ještě nikdy nebylo. náš ná-
rod nikdy nepředešel žád-

nému svinstvu. bojovat uměl 
pouze gabčík, my umíme jen 
debatovat. a také jsem měl 
jiné starosti. hledal jsem ro-
dinu v evropských utečenec-
kých táborech.
arnošt Wagner, později 
komentátor Svobodné 
evropy

hlavně v klidu, soudruzi. 
(Dubček na červnovém aktivu 
Lidových milicí na pražském 
letišti)
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našly, ovšem šlo o výzbroj pocházející z druhé světové 
války a panovalo podezření, že celá věc je provokací KGB.

O den později dorazila do Prahy nóta, v níž sovětský 
ministr zahraničí obvinil v souvislosti s Prchlíkovým pří-
padem Dubčekovo vedení z ohrožení Varšavské smlouvy. 
Nález zbraní pak ministr označil za mimořádně nebez-
pečný stav. Ve stejný den byly armády pěti socialistických 
států uvedeny do bojové pohotovosti. 

Hlavním pilířem bojového sboru se měly stát sovětské tan-
kové jednotky, které byly stále rozmístěné od jarního vo-
jenského cvičení podél československých hranic v NDR, 
Polsku a Maďarsku. Doplnit je mělo obsazení leteckého 
prostoru a týlové zabezpečení, jejichž cvičení začalo 23. čer-
vence na západě Sovětského svazu. Po skončení manévrů 
se letadla přesunula do NDR a Polska, odkud měla přiletět 
do Československa.

Jak bylo zmíněno, Brežněv chystal ještě jednu diplo-
matickou aktivitu, pokud se vůbec dá jeho jednání s va-
zalským státem diplomacií nazvat. Nabídl Dubčekovi 
jednání. Napřed se mělo uskutečnit v Moskvě nebo Ky-
jevě. Dubček požadoval československé území a nakonec 
byl dohodnut kompromis – slovensko-sovětská hranice 
v Čierné nad Tisou. Jako vstřícný krok před jednáním od-
volal Dubček z pozice v armádě generála Prchlíka.

Literární listy otiskly 26. července poselství českoslo-
venských občanů účastníkům schůzky. Text vytvořený 
spisovatelem Pavlem Kohoutem se jmenoval „Socialismus 
– spojenectví – suverenita – svoboda“ a mělo jít o vyjád-
ření masivní podpory československých občanů Dubče-
kovu vedení pro jednání v Čierné. Zároveň bylo poža-
davkem, aby Dubček hájil zájmy svobodných lidí, jimiž 
se Češi a Slováci tehdy cítili být. „Píšete za nás osudnou 
stránku dějin Československa. Napište ji s rozvahou, ale 
především s odvahou. Ztratit tuto jedinečnou šanci by 
bylo naše neštěstí a vaše hanba. Věříme vám,“ stálo v pro-

hlášení. Text byl pak zakončen větou: „Jsme s vámi, buďte 
s námi,“ která se stala symbolem dramatického léta 1968. 

Do Čierné se na první den jednání, tedy 29. července, 
vypravilo vlakem celé předsednictvo ÚV KSČ. Jednalo 
se v místním kině. Sověti taktizovali, snažili se prosadit 
takový model jednání, kde by řekli postupně všichni svůj 
názor. Vsázeli na to, že se ukáže rozdílnost postojů česko-
slovenských komunistických špiček. Dubček a jeho spo-
jenci se naopak snažili jednání zúžit do čtyřky na každé 
straně a později do jednání Brežněv – Dubček. Průběžně 
jednalo i celé předsednictvo ÚV.

Čechoslováci dokázali Brežněvovi odporovat. Napří-
klad když přišla řeč na zmíněný sklad zbraní a Sověti při-
šli s tvrzením, že československá západní hranice je i zá-
padní hranicí celé Varšavské smlouvy, její velení má tedy 
právo rozhodovat o umístění a pohybu armád na českoslo-
venském území. To ještě v Čierné celé předsednictvo ÚV 
KSČ odmítlo. V té době byl ale podle historiků již útok 
na Československo připraven. Čekalo se jen na politické 
rozhodnutí a bylo otázkou času, kdy přijde. 

Závěry jednání v Čierné byly neurčité a obě ze stran 
mohly odjíždět s pocitem, že dosáhly svého. Tedy na čes-
koslovenské straně, že Dubček odrazil hrozbu vojenského 
zásahu, a  na  ruské, že Brežněv zatlačil Čechoslováky 
do kouta. „Dali jste nám slib a my věříme, že budete bojo-
vat. Jsme ochotni vám poskytnout v tomto zápase neome-
zenou pomoc. Ale bude-li náš plán zmařen, svolat novou 
poradu bude těžké. Pak vám přijdeme na pomoc,“ závěrem 
prohlásil  Brežněv. 

Sovětský vůdce opět požadoval to, co už několikrát 
předtím. Především konec svobody projevu, zákaz orga-
nizací, které začaly fungovat mimo Národní frontu, zákaz 
kritiky Sovětského svazu. Dubčekovo vedení však na tyto 
požadavky nepřistoupilo. Třetího srpna pak proběhla ještě 
jedna schůzka – v Bratislavě, kde se sešli šéfové všech 
komunistických států (zase bez Rumunska a Jugoslávie). 
Československo opět stálo osamoceno a Brežněv si pouze 
potvrdil, že Varšavská smlouva je proti Praze jednotná 
a že může vojensky zasáhnout. V srpnu už se pouze hle-
daly důkazy, že Dubček neplní Brežněvovy požadavky 
na zastavení reforem z Čierné a Bratislavy, a také  nej-
vhodnější termín začátku invaze, největší vojenské ope-
race v Evropě od konce války.

Den před invazí dokončila redakce 
týdeníku Reportér nové vydání. 
Na zadní straně měl kresbu 
Dubčeka před povětrnostní mapou 
Evropy. Přitom říká: „Vážení 
televizní diváci, konečně jsme 
se dočkali dlouho očekávaných 
změn počasí. Tlaková vlna 
z východu, severovýchodu, severu 
a jihovýchodu ustupuje mírnému 
oteplení se střídavými přeháňkami. 
Pověsti o tom, že budou padat 
dráteníci, musíme tedy považovat 
za poněkud předčasné.“

Sovětská 
cestovní 
kancelář 
Inturist 
začala 
hromadně 
rušit zájezdy
do Českoslo-
venska. 

Kohoutův text byl výzvou, aby 
Dubček v Čierné hájil zájmy 
svobodných lidí.

„Nevěřím, že by byli v Sovětském 
svazu tak krátkozrací lidé, kteří 
by použili politicky síly k řešení 

otázek Československa.“ 
z projevu 

jugoslávského 
prezidenta j. b. tita. 
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Martin Dzúr má telefon
Kromě jednání s Brežněvem trávil Dubček čas přípravami 
sjezdu, který se měl stát klíčovým momentem politických 
a společenských změn. Běžní Češi odjížděli na dovolenou, 
mnozí díky otevřeným hranicím poprvé na Západ. 

Straničtí byrokraté chystali změnu stanov, které měly 
proměnit KSČ ze strany leninského typu, v níž o všem 
podstatném rozhoduje vedení, v demokratičtější usku-
pení volné diskuse a hlasování s otevřeným koncem. Jak 
zmiňoval János Kádár – na stranu sociálnědemokratic-
kého ražení. Měl se konat sjezd, jaký KSČ dosud ne-
poznala. 

Během první poloviny srpna se zahraniční komunističtí 
pohlaváři snažili ještě zjišťovat, jak v Praze plní jejich po-
žadavky na politický obrat z Čierné. Ulbricht si vyžádal 
schůzku s Dubčekem v Karlových Varech, Brežněv něko-
likrát telefonoval ze své letní rezidence na Jaltě.

Devátého srpna navštívil Československo jugoslávský 
prezident Josip Broz Tito, 15. srpna rumunský prezident 
Nicolae Ceauşescu. Oba byli v Praze lidmi vítání jako re-
prezentanti úspěšných snah osamostatnit se od diktátu 
Kremlu, a proto jako určitý vzor pro domácí politiku. 

Brežněv si podle mínění historiků netelefonoval jen 
s Dubčekem, ale také se zástupci již zřetelně zformované 
skupiny pučistů, jimž v Kremlu říkali zdravé jádro KSČ. 
Tedy s lidmi kolem Koldera, Indry, Biľaka a Švestky. Ti 
byli také v těsném kontaktu se sovětským velvyslancem 
Červoněnkem. 

O termínu invaze se podle historiků rozhodlo někdy 
16. nebo 17. srpna a  na  18. srpna byla do Moskvy svolána 
poslední schůzka vedení Varšavské smlouvy před invazí, 
jíž se účastnili Brežněv, Ulbricht, Gomułka, Kádár a Živ-
kov. Brežněv ostatním předestřel plán.

Na 20. srpna se chystalo jednání předsednictva ÚV 
KSČ, kde se počítalo s debatou do pozdních nočních 
hodin. Spojenci Kremlu měli vyvolat rozkol a po ozná-
mení o vstupu vojsk těsně po půlnoci převzít vedení strany 
a vlády. Během několika hodin měli zajistit vypojení roz-
hlasového a televizního signálu, telefonu do zahraničí, 
telegrafu,  obsazení tiskáren, redakcí novin a připravit 
zvláštní vydání Rudého práva. V něm měli publikovat 
prohlášení o převzetí moci „zdravými silami“. Zároveň 
s tím měli vojáci obsadit celou zemi a později měl vystou-

pit v ovládnuté televizi zástupce nového vedení a vysvětlit 
pozvání vojsk jako odvrácení kontrarevoluce. 

O den později, 19. srpna, došla podle historiků do Prahy 
kolaborující skupině zpráva s defi nitivním termínem zahá-
jení operace. Vše tedy probíhalo velmi rychle. Sám Dub-
ček informace o intervenci neměl. Biľak později ve svých 
pamětech tvrdil, že varoval, že zásah armád vážně hrozí, 
Dubček prý ale prohlásil, že ze strany Kremlu jde pouze 
o nátlak, jehož snahou je Čechy a Slováky zastrašit. 

Dva dny před invazí proběhla schůzka velvyslance Čer-
voněnka na Hradě u prezidenta Svobody. Podle svědectví 
lidí z prezidentova týmu se mluvilo o hrozbě vojenské in-
tervence. Svoboda totiž křičel, že „nasazení vojsk by byl ko-
nec toho, co tvoří kapitál přátelství mezi Československem 
a Sovětským svazem, které vyrostlo v boji proti Hitlerovi“. 
Pozdější svědectví říkají, že prezident použil svoji veške-
rou autoritu, aby myšlenky na intervenci u Červoněnka od-
vrátil. Přitom není známo, že by pak Svoboda informoval 
o svém dramatickém rozhovoru s velvyslancem Dubčeka. 

Zasedání předsednictva ÚV v hlavním sídle komu-
nistické strany v Praze na nábřeží se ale vyvíjelo jinak, 
než si Kreml a „zvací skupina“ plánovaly. Debata o do-
hodách v Čierné a Bratislavě začala až po osmé večer 
a neskončila do jedenácti hodin. V té době už byl vydán 
rozkaz k začátku invaze a krátce po jedenácté večer přišla 
na ministerstvo vnitra zpráva, že hraniční přechod Cíno-
vec přejely kolony vojsk. Zprávu dostal i ministr obrany 
Martin Dzúr, kterému telefonoval sovětský protějšek 
Andrej Grečko a varoval ho, aby se  čeští a slovenští vo-
jáci nepokoušeli o odpor, jinak to celé špatně skončí. Ne-
celou půlhodinu před půlnocí volal Dzúr zprávu o invazi 
i předsedovi vlády Černíkovi přímo na jednání předsed-
nictva ÚV. Černík vstoupil do debaty a všem oznámil, 
co se děje. X

Zpracováno za použití knih:
Jiří Ruml: Kalendárium, Nakladatelství novinář 1990;
Kolektiv autorů: Československo roku 1968, Parta 1993; 
Jitka Vondrová: Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968, Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2013;
Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu, Mladá fronta 1990;
Jiří Hoppe: Opozice 68, Prostor 2010.

„Soudruh 
Dubček není 
veliký tím, co 
udělal v letech 
1963–1967, nýbrž 
tím, co udělal 
v lednu 1968.“ 
gustáv husák v projevu v Žiaru nad 
hronom 20. srpna 1968.

40 kilo zlata
Češi a Slováci 
dávají dohromady 
Fond republiky. 
K 15. srpnu do něj 
ze svých úspor 
vložili 170 milionů 
korun a více než 
40 kg zlata. 

Co stojí 
život
Dvacetiletá 
dílenská 
plánovačka 
Zorka si zapisovala, 
kolik každý den 
utratí. Mladý svět 
o tom přinesl 
článek Co stojí 
život.léto1968

Opozice 68, Prostor 2010.Opozice 68, Prostor 2010.Opozice 68

léto1968Co stojí léto1968léto1968Dvacetiletá léto1968léto1968plánovačka léto1968léto1968Zorka si zapisovala, léto1968léto1968kolik každý den léto1968léto1968utratí. Mladý svět léto1968
rohlíky 0,90 kčs
polévka 1,50
ředkvičky 1,- 
limonáda 0,50
natáčky 5,-
ponožky 14,50
krém jadran 3,- 
prádlo 30,-
útrata za den 56,40 kčs

útrata za týden 238,10 kčs
čistý měsíční plat 850,- kčs
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týden vzdoRu
co představovaly protesty proti 
okupantům a proč skončily
jaroSlav Spu r nÝ

Ráno se probudíte, 
jdete ven a tam je tohle. 
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yla tma. Na břehu Vranov-
ské přehrady jsem seděl 
úplně sám, opravdu nikde 
nikdo. Za  hladinou pře-
hrady v  lesích se míhala 
světla a  přes hladinu vítr 
občas zanesl podivný hu-
kot. To, co se v lesích, kou-
sek od neprostupné hranice 

s Rakouskem pohybovalo, byly zřejmě tanky nebo obr-
něné a nákladní vozy ruské armády. Nevím, jestli to bylo 
21. srpna 1968, nebo o den či dva později. Bylo mi tři-
náct a snažil jsem se srovnat si v hlavě, co znamená slovo 
okupace, které pořád dokola opakovali ten den mí rodiče 
a pár dalších dospělých, trávících svou dovolenou jako my 
u přehradní nádrže. Měl jsem v ruce baterku, ale bál jsem 
si ji rozsvítit, měl jsem strach, že mě z lesního skrytu za-
střelí nějaký okupant. Ale ze všeho nejmíň jsem chápal, 
jak to, že těmi hrozivými okupanty jsou Rusové, vojáci ze 
země, o níž mě až dosud přesvědčovali ve škole i jinde, že 
je nám ze všech nejbližší.

Rozhlas a první výstřely
Dvacet jedna padesát, 20. srpna 1968. Řídící věž ruzyň-
ského letiště dostává zprávu o mimořádném přistání rus-
kého dopravního letounu Antonov. Nikdo neví, o co jde, 
letadlo zajede na letištní stání Aeroflotu. Z letadla nikdo 
nevystoupí, ale část letištní plochy určená Aeroflotu je 
tak trochu považována za sovětské území a nikdo z letišt-
ního personálu se nediví a nezasahuje. O hodinu později 
požádá posádka letadla, aby mohla zapnout a vyzkoušet 
motory. Dostane povolení, motory antonovu se rozjedou 
a – aniž by to na věži někdo tušil – začnou tak napájet 
elektronické naváděcí systémy pro letecký provoz, umís-
těné na palubě letadla. O čtvrt hodiny později začnou 
na letišti v Ruzyni už bez žádosti o povolení přistávat 
ruská vojenská letadla, z nichž vyjíždějí tanky, obrněnce, 
vojenské nákladní i osobní vozy. Ruská armáda obsadí 
letiště, zajme v hale běžné civilní cestující, oddělí muže 
od žen a dětí, drží je pod kontrolou samopalů až do rána, 
a pak je propustí. Tak začala v roce 1968 okupace Česko-
slovenska Sovětskou armádou a vojsky dalších čtyř komu-

nistických zemí (Polska, NDR, Maďarska a Bulharska). 
Tu noc vstoupilo na území Československa skoro dvě stě 
tisíc okupačních vojáků – zhruba stejně, jako byl tehdy 
celkový stav vojáků československé armády.

Těsně po půlnoci vydává tehdejší ministr obrany Mar-
tin Dzúr rozkaz, který zakazuje československé armádě 
použít proti „intervenčním vojskům“ zbraně, přikazuje 
jí zůstat v kasárnách a případně pomáhat vojskům Var-
šavské smlouvy. Chvíli poté vydává náměstek ministra 
vnitra Viliam Šalgovič, který se spolu s kremelskými 
vládci podílel na tajném plánování agrese, rozkaz poli-
cii a Státní bezpečnosti, aby obsadily všechny sdělovací 
prostředky a zajistily vysílání příznivé pro okupační jed-
notky – především výzvy ke klidu a varování před šíře-
ním „protisocialistických“ nálad. Pár minut před dru-
hou v  noci 21. srpna 1968 oznamuje Československý 
rozhlas, že je republika okupována vojsky zemí Varšav-
ské smlouvy a redaktoři čtou provolání ústavních činitelů 
– prezidenta Svobody, prvního tajemníka KSČ Dubčeka 
a předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského 
–, kteří okupaci odsuzují. Chvíli poté je vysílání rozhlasu 
vypnuto na pokyn konzervativců z ÚV KSČ (především 
šéfa správy spojů Karla Hoffmanna), kteří okupaci schva-
lují. Od té chvíle je vysílání oficiálního nepučistického 
masmédia několik hodin slyšitelné jen na některých mís-
tech v Praze a Brně na speciálním přístroji zvaném roz-
hlas po drátě.

Když k vypnutí došlo, viselo v Praze, Brně a v dalších 
českých a slovenských městech s vlastním letištěm na roz-
hlasových přijímačích evidentně hodně lidí probuzených 
nepřetržitým hukotem přistávajících letadel. Podle pamět-
níků představovalo vypnutí rozhlasu rozbušku, která za-
čala vyhánět lidi do ulic; v Praze se už kolem třetí začali 
před rozhlasem objevovat první občané odhodlaní bránit 
budovu na Vinohradské třídě před okupanty a jejich do-
mácími pomahači – a místo se v dalších dnech stalo cen-
trem veřejného vzdoru proti agresi, kde pod střelami oku-
pantů zahynulo osm lidí.

Zpráva o  první oběti však přišla z  Liberce. Krátce 
po třetí hodině tam byl střelen do hlavy dvacetiletý mla-
dík. Těžké zranění přežil, co se stalo, není zcela jasné, 
zdroje se trochu liší. Mladík měl hodit prkno ze stavby 
na hlavním libereckém náměstí na projíždějící obrněnec. 
Střílet se mělo z osobního vozu Volha, který jel za obr-
něnci. Otevřela se prý zadní dvířka, vysunula se hlaveň 
a začala palba ze samopalu. Pro svědky, kteří měli pů-
vodně za to, že to, co se děje na náměstí, je nějaké vojenské 
cvičení, to byl totální šok. Zhruba v tu samou dobu byla 

B

Ruská armáda obsadí letiště, 
zajme v hale běžné cestující, 
oddělí muže a drží je do rána 
pod kontrolou samopalů. 
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už většina prvního okupačního vojenského sledu na čes-
koslovenském území.

Zachovejte klid
V časných ranních hodinách 21. srpna 1968, kolem páté, 
byl vysílač Československého rozhlasu znovu spuštěn 
techniky, kteří odmítli dál poslouchat příkazy „kolabo-
rujících šéfů“ a z vysílání redakce z pražské Vinohradské 
třídy se lidé začali dozvídat podrobnější informace o po-
hybu okupačních vojsk i o osudu ústavních představitelů 
země, kteří tehdy měli obrovskou důvěru občanů.

Zhruba v tu dobu už byla většina klíčových budov, jako 
stranické sekretariáty, sídlo vlády v Praze i úřady v jiných 
městech, obsazena okupačními vojáky. Obsazen měl být 
nepochybně i rozhlas, před jeho budovou na Vinohradské 
třídě v Praze stálo brzy ráno šest tanků a několik náklad-
ních vozů s ruskými samopalníky na korbách. Proti nim 
stálo už několik stovek neozbrojených občanů rozhodnu-
tých bránit okupačním vojákům v obsazení rádia (televize 
v tu dobu vysílala jen pár hodin denně a nezdála se tak 
důležitá jako rozhlas, okupanti ji rychle obsadili a redak-
toři okamžitě přesunuli vysílání do ilegality). Na hranici 
mezi Vinohradskou třídou a Václavským náměstím vy-
rostla barikáda z osobních aut, autobusu, nábytku, všeho, 
co se hodilo. Kolem půl osmé ráno už byly na Václavském 
náměstí a u rozhlasu tisíce lidí. Situace začala být mimo-
řádně napjatá. Kolem osmé barikádu prorazil ruský tank 
a začal přitom hořet. Střelba z ruských zbraní je průvod-
ním zvukem letního rána před budovou rozhlasu a je sly-
šet i v živém vysílání do celé země.

Také před budovu ÚV KSČ na vltavském nábřeží přišly 
to srpnové ráno stovky lidí – podpořit reformisty ve ve-
dení komunistické strany. I tam už stály ruské tanky. Ko-
lem osmé ráno spustili ruští vojáci z neznámých důvodů 
střelbu, zabili přitom jednoho člověka, další v tu samou 
chvíli umíral na předměstí Brna po zásahu odraženou 
kulkou. Vojáci obsadili velké továrny – jako třeba Vítko-
vické železárny – a po celé zemi se setkávali s protesty, 
i když prezident země Ludvík Svoboda ve svém ranním 
rozhlasem vysílaném projevu vyzval občany, aby zachovali 
klid a obezřetně se snažili nedávat ruským vojákům zá-
minky ke střelbě. V devět hodin dopoledne byli českými 
estébáky pod velením Viliama Šalgoviče zatčeni ve svých 
kancelářích na ústředním výboru nebo na vládě vedoucí 
představitelé reformního komunismu v Československu 
a následně odvezeni ruským vojenským letadlem do So-
větského svazu. Po další dva dny neměli občané o jejich 
osudu žádné informace. Později se zjistilo, že byli inter-
nováni na několika místech na Ukrajině.

Demonstrace, protesty, psaní protiokupačních hesel 
na domy, silnice, ploty se hned první den – podle do-
bových médií i historických studií – rozšířily po celém 
území Československa. Psaní hesel s sebou často neslo 
riziko ztráty života, v historických archivech jsou zdo-
kumentovány případy minimálně dvou lidí zastřelených 
okupačními vojáky při psaní hesel na silnici nebo na zeď 
domu. 

První den okupace byl tragický zejména v  Liberci. 
V sedm ráno se sešly na náměstí před radnicí stovky lidí, 
kteří už věděli o noční střelbě a těžkém zranění dvace-
tiletého mladíka. Radnice byla pod lešením, všude le-
žela spousta sutě a stavebního materiálu, a někdo krátce 
po sedmé hodil cihlu a snad také prkno na projíždějící te-
rénní vůz ruské armády. Vojáci v autě začali střílet do vzdu-
chu, ale v následujících vteřinách se spustila palba z dalších 
vozidel projíždějící kolony a někteří okupační vojáci mířili 
už do davu. Palba trvala podle pamětníků tři minuty a vý-
sledkem bylo šest mrtvých a několik desítek zraněných lidí.

O čtyři hodiny později na tom samém náměstí vybočil 
ruský tank náhle z projíždějící kolony a vjel do podloubí, 
kde zabil tři muže. Okupanty řízený rozhlasový vysílač 
Vltava, umístěný v nedalekých Drážďanech a vysílající 
ve špatné češtině, tvrdil, že tank dostal smyk na kolejích, 
pamětníci byli naopak podle dobového tisku přesvědčeni, 
že to byl úmyslný manévr, že řidič tanku přesně věděl, co 
dělá. V Liberci se zapojil do odporu Václav Havel, který 
se hned druhý den okupace stal lídrem vysílání z tamního 
rozhlasového studia, partnera v prohlášeních mu tehdy 
dělal nedávno zesnulý herec Jan Tříska.

Nevídaná svoboda slova
Na nebývalém odporu občanů proti okupantským voj-
skům mělo obrovský podíl něco, co Československo ne-
zažilo předtím dlouhých třicet let. Vojenské obsazení 
země odmítnuté platnou vládou probudilo nevídanou 
svobodu slova, svobodu médií. Už od ledna 1968 byla 
média poměrně svobodná, hodně podporovala reformní 
dění, ale články v tisku i zprávy v rozhlasu či televizi na-
dále procházely schvalovacím cenzurním procesem až 
do června, kdy byla cenzura zásadně omezena novým 
zákonem.

S  okupanty v  ulicích, ale s  právem stojícím zatím 
na straně odporu proti nim, zažili československé sdělo-
vací prostředky a jejich čtenáři a posluchači něco naprosto 
nevídaného. Deníky vycházely naprosto spontánně, stejně 
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DO PRÁCE KOLEM TANKů. Miluši Jelínkové bylo v roce 1968 dvacet let 
a žila v Praze. Pracovala jako knihovnice v Městské knihovně a ráda 
fotila. To léto si brala fotoaparát na cesty po městě pravidelně, aby si 
udělala fotky pouličních nápisů, které chtěla poslat do soutěže Mla-
dého světa. 

Foťák s sebou měla i 21. srpna ráno, když šla po své obvyklé cestě 
z Vinohrad ke Staroměstskému náměstí do práce. Z cesty do práce po-
chází horní fotografie Staroměstské radnice a snímek dole vlevo. Další 
fotografie Jelínková pořídila při pozdějších pochůzkách pražským cen-
trem. 

f
o

to
 m

il
u

š
e

 j
e

lí
n

k
o

v
á

f
o

to
 m

il
u

š
e

 j
e

lí
n

k
o

v
á

f
o

to
 m

il
u

š
e

 j
e

lí
n

k
o

v
á



89

f
o

to
 m

il
u

š
e

 j
e

lí
n

k
o

v
á



90

tak se odehrávalo vysílání masmédií. Redaktoři se přesu-
novali mezi improvizovanými studii a redakcemi, jejichž 
sídla byla utajená, aby je nemohli objevit vojáci. Noviny 
vycházely, jak to šlo, někdy i dvakrát, třikrát denně, ně-
kdy jen jako dvoustrana, jindy jako čtyřstrana, lidé si je 
předávali z ruky do ruky.

Některá místa v Československu se změnila skoro v bo-
jiště, v první den zejména Václavské náměstí a okolí roz-
hlasu, hned 21. srpna hořely naproti rozhlasu tři domy. 
Byla rozstřílena fasáda Národního muzea považovaného 
Rusy zprvu omylem za budovu rozhlasu. Souboj probíhal 
i uvnitř tuzemské policie a Státní bezpečnosti, v tu dobu 
stála většina příslušníků na straně reformních komunistů, 
jedním z prvních mrtvých na Slovensku byl mladý člen 
Veřejné bezpečnosti, který odmítl vydat maďarským vo-
jákům svou pistoli a byl na místě zastřelen.

V první dny okupace byla země bez vlády. Část ve-
doucích ústavních činitelů byla zatčena a držena v izolaci 
v Sovětském svazu. Prezident republiky Ludvík Svoboda 

tam 23. srpna s doprovodem řady reformních i protire-
formních komunistů odletěl také – podle oficiální zprávy 
jednat s politickým vedením Sovětského svazu. Po jeho 
příletu do Moskvy byli z tamního „domácího vězení“ pro-
puštěni vůdčí reformisté jako Alexander Dubček a Josef 
Smrkovský – a „jednání“ opravdu začalo. Lépe řečeno, ob-
čané v Československu tomu podle dobového tisku docela 
věřili a možná tomu věřili na počátku i někteří členové 
československé delegace.

Stejně tak se zdá, že řada lidí tehdy věřila v možnost 
vystoupení Československa z vojenského paktu komuni-
stických zemí zvaného Varšavská smlouva a ve vyhlášení 
neutrality. Debata o tom začala hned druhý den po vpádu 
okupačních vojsk, lidé si většinou další budoucnost země 
představovali jako „most mezi Západem a Východem“, 
v tisku se debatovalo, zda je vyhlášení neutrality právně 
možné a zda je možné vystoupit z Varšavského smlouvy 
i bez souhlasu Sovětského svazu. V ulicích měst se stále 
protestovalo a psala se protiokupační hesla.
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Dospělí schovávali především 
tranzistorová rádia, mezi 
obyvateli šla totiž zpráva, že je 
okupanti zabavují.  

DRAMA Z ViNOhRADSKé. Většina nejlepších fotografií, které Miluše 
Jelínková udělala, pochází z okolí budovy Československého rozhlasu, 
do které se okupanti snažili od časného rána 21. srpna dostat. Jelín-
ková zachytila tank v boční Balbínově ulici a hasičský žebřík přista-
vený do jednoho z hořících bytů (předchozí dvoustrana). Ohořelý au-
tobus a poničené knihkupectví pochází z Vinohradské ulice. Snímek 
vpravo dole zachycuje budovu rozhlasu s rozbitými okny. Speciál Re-
spektu je prvním médiem, kde paní Jelínková své padesát let staré 
fotografie publikuje.
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Chytré protesty
Jak prozrazují dobové články a další historické prameny, 
protiokupační étos, demonstrace i jejich nápaditost byly 
podporovány v náhle naprosto svobodných médiích pře-
devším zásluhou přesvědčení, že cesta reformního sociali-
smu je naprosto správná a že její představitelé – v médiích 
i nesčetných heslech na ulicích se vyskytovala nejčastěji 
jména Alexander Dubček, Ludvík Svoboda, Josef Smr-
kovský a Oldřich Černík – nás provedou jako správní ve-
litelé a myslitelé na té prozatím nevyzkoušené cestě kli-
katící se mezi Východem a Západem.

Hned druhý den okupace začali Rusové se svým zá-
sadním know-how – šířením dezinformací a manipulací. 
Zpočátku s tím neměli úspěch, jejich rozhlasová vysí-
lačka Vltava vykládající chybnou češtinou okupaci jako 
záchranu Československa před imperialismem byla lidem 
spíš pro smích, prohlášení tuzemských prookupačních ko-
laborantů byla také primitivní a nikoho nezaujala. Na lho-
stejnost a pohrdání veřejnosti narazil i kolaborantský de-
ník Zprávy.

V pátek 23. srpna jsme se s  rodiči a  s  dalšími re-
kreanty vraceli z Vranovské přehrady domů do Kyjova. 
Cestou nás třikrát nebo čtyřikrát zastavily hlídky So-
větské armády. Dospělí schovávali především tranzisto-
rová rádia a hodinky, mezi obyvateli Československa šla 
zpráva, že obojí sovětští okupanti zabavují. Autobusem 
procházeli mladí vojáci se samopaly v rukou, podráž-
dění, špinaví a při podezřelém pohybu bez váhání mířící 
na neopatrného nešťastníka. Přežili jsme to, a pokud si 
pamatuji, rodiče uchránili jak rádia, tak hodinky. Mi-
mochodem, při příjezdu do jihomoravského Kyjova nás 
vítala cedule informující nás, že jsme dorazili do zápa-
dočeského města Stříbro. Občané se likvidací a zámě-
nou směrových tabulek a názvů měst snažili zmást oku-
pační jednotky.

V tu samou dobu, kdy jsme se autobusem vraceli z do-
volené, začalo v Moskvě jednání českých představitelů 
s vůdcem sovětských komunistů Leonidem Brežněvem 
a dalšími vedoucími funkcionáři. Trvalo tři dny a nako-
nec se z debaty rovnoprávných představitelů nezávislých 
zemí změnilo v poslušné přijetí podmínek, které nařizo-
val agresor poraženému protivníkovi.

A v tu samou chvíli nebo aspoň v ten samý den natá-
čela Marta Kubišová ve studiu na pražském Břevnově svou 
Modlitbu pro Martu. Hudba skladby byla složena už před 
okupací, slova narychlo napsal textař Petr Rada. Píseň se 
pak stala hymnou protiokupačních demonstrantů. Do-
konce i o dvacet let později, při sametové revoluci v roce 
1989, byla píseň považována za symbol vzdoru Čechoslo-
váků proti mocným.

Protokoly, cenzura a konec vzdoru
V sobotu brzy ráno, 24. srpna, byl v Praze zaznamenán pi-
kantní incident, který svědčil o zmatku v hlavách okupač-
ních vojáků zmatených intenzivní sovětskou propagandou 
o přítomnosti „imperialistů“ v Československu. Okupační 
vojska totiž ten den uzavřela mosty přes Vltavu, přičemž 
ten libeňský hlídali z jedné strany sovětští vojáci, z druhé 
bulharští. Před východem slunce, ještě za šera, se jeden 
z ruských vojáků domníval, že na protějším břehu jsou 
nepřátelské jednotky a zahájil palbu. Střelba mezi jednot-
kami trvala několik minut. Podle dostupných dobových 
i historických pramenů se obešla bez zranění.

V Praze a Brně platilo stanné právo se zákazem noč-
ního vycházení, což místní příliš nedodržovali a z nočních 
ulic se ozývala častá střelba. Vedení okupačních vojsk va-
rovalo, že bude střílet na každého, kdo bude psát na uli-
cích „protisocialistické nápisy“. V Českých Budějovicích 
dostaly tamní okupační jednotky příkaz zatřít bílou bar-
vou všechny nápisy, namířené proti jejich přítomnosti. Vo-
jáci natřeli bílou barvou v centru vše, co se jim zdálo po-
dezřelé, třeba vývěsní štíty některých obchodů, protože 
samozřejmě neznali latinku.

V neděli se udála jakási antistávka, lidé na mnoha mís-
tech šli do práce – bylo to myšleno jako podpora jednání 
Alexandera Dubčeka a jeho soudruhů v Moskvě. Na uli-
cích se stále scházeli naštvaní lidé, střílelo se, na dru-
hou stranu třeba v Praze i Brně fungovala téměř nor-
málně městská hromadná doprava. „Normální fungování“ 
bylo součástí jakéhosi tichého vzdoru proti okupantům. 
A pokus splnit přání ústavních představitelů jednajících 
v Moskvě, kteří skrze rozhlas vyřizovali, aby lidé zacho-
vali klid, a řečeno slovy prezidenta republiky Ludvíka 
Svobody, „aby nepředloženými skutky nebyla ztěžována 
jednání se sovětskými představiteli“.

Lidé tak vedli v ulicích debaty s okupačními vojáky, 
které přesvědčovali, že v zemi se neodehrává žádná proti-
socialistická kontrarevoluce – jak tvrdily oficiální instituce 
okupačních zemí –, ale hledá se „lidská tvář socialismu“. 
V tu samou chvíli, kdy vedli studenti v Brně s nejlepšími 
úmysly tuto víkendovou debatu s vojáky na tancích, se 
však jinde stále střílelo. V sobotu 24. srpna zahájili ruští 
vojáci palbu na projíždějící dodávku v pražském Podolí, 
zabili přitom dva patnáctileté mladíky a těžce zranili ři-
diče. Palbu prý – podle oficiálního vyjádření velitelství 
okupačních vojsk – zahájili proto, že auto převáželo „pro-
tisocialistické materiály“. Jak to vojáci věděli a o jaké ma-
teriály šlo, se pozůstalí zabitých dětí tehdy a zřejmě ni-
kdy nedozvěděli.

V pondělí, 26. srpna, podepsali ústavní představitelé 
Československa tzv. moskevský protokol. S  výjimkou 
Františka Kriegla, který počítal s tím, že jej za odmítnutí 
podpisu čeká vězení někde na Sibiři. Kriegel se nakonec 
vrátil do Prahy s delegací, ústavní představitelé Česko-
slovenska se vzmužili a oznámili, že bez Františka Krie-
gla neodletí. X

Po příjezdu do moravského 
Kyjova nás vítala cedule  
s názvem západočeského 
města Stříbro. 
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řeknu vám, kde  
se střílí
jako tvář pražského jara asistovala kamila 
moučková i v jeho nejtěžších momentech
Si lvi e lau de r

e jen o deset let mladší než samo-
statné Československo (devadesátiny 
oslavila letos na jaře) a dodala hlas 
i tvář jedné z nejbolestnějších chvil, 
které se v naší novodobé historii uro-
dily. Kamila Moučková zůstane pro 
několik generací ženou, s jejímž pev-
ným hlasem a odhodlanou tváří si 
spojují první hodiny a dny okupace 

1968, protože to byla právě ona, kdo v Československé te-
levizi 21. srpna oznámil, co se ve zmatené zemi děje. Sama 
byla v šoku a se sovětskými vojáky za zády. Později jí mnozí 
gratulovali k odvaze, ona odpovídala, že ji poháněl fakt, že 
v tu chvíli byla prostě „hrozně nas*aná“. 

Její osud kopíruje československé dějiny ve více ohledech. 
V konfliktu s otcem, komunistickým politikem, který sou-
druhům odpustil věznění v padesátých letech, ale svojí dceři 
nemohl zapomenout, že se z ní stal „dubčekovec“. V údělu 
tváře temných srpnových dní, ale i nadějných měsíců praž-
ského jara, kdy poprvé moderovala bez cenzurních zásahů 
a dělala rozhovory s lidmi, kteří se ještě pár měsíců před 
tím nemohli k televizi ani přiblížit. 

Nebo když během normalizace „žila jako zločinec“, jak 
to později pojmenovala, bez možnosti věnovat se svojí pro-
fesi. Jedním z ikonických rysů normalizace se tak stal pří-
běh o tom, jak má krásná a populární moderátorka takové 
problémy sehnat práci, až nakonec lepí doma za málo peněz 
papírové pytlíky. Jako jedna z prvních podepsala Chartu 77 
a následně ji pomáhala distribuovat. Revoluci v listopadu 
1989 vítala na balkoně Melantrichu po boku Marty Kubi-
šové, ale zároveň se nepřestala přátelit s komunistickou he-
rečkou Jiřinou Švorcovou. 

Mazej do televize
Ale zpět do srpna 1968. Den před okupací se Kamila Mouč-
ková vrátila do Prahy společně se svým tehdejším přítelem, 
hercem Jiřím Zahájským, z dovolené v jižních Čechách. 
Ještě plánovali návštěvu u Werichových, ale za pár hodin 
bylo všechno jinak. Bezstarostné léto skončilo ve čtyři ho-
diny ráno 21. srpna, kdy ji telefonátem vzbudila plačící ka-
marádka. V dalším telefonátu jí polistopadový ministr za-
hraničí Jiří Dienstbier, tehdy rozhlasový novinář, vyzval, 

J
Perfektní průvodkyně 

prvními hodinami 
okupace.  
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aby „mazala do televize“. Poslechla ho, byla už delší čas 
hvězdou obrazovky, od roku 1957 uváděla hlavní zpravodaj-
skou relaci Televizní noviny a později i další pořady. 

Zprvu liduprázdné sídlo Československé televize v Měš-
ťanské besedě v pražské Vladislavově ulici se brzy začalo 
plnit a od osmi hodin ráno se začalo vysílat. Moučková 
četla zprávy, které přicházely od reportérů z terénu. Ne-
byly to zprávy v klasickém slova smyslu, spíše veřejná služba 
občanům, jak to později sama hlasatelka nazývala. Služba 
mimořádně důležitá poté, co okupanti obsadili a umlčeli 
rozhlas. Kromě informací, co se kde děje, prohlášení a pro-
testních výzev podávala spoluobčanům návod na bezpečné 
přežití prvních hodin okupace. Informovala, kde se střílí, 
kam nemají chodit, vyzývala k zachování klidu a vyhýbání 

se konfliktům s okupanty. Tento návod přitom sama potře-
bovala. Během vysílání se najednou ve studiu objevili dva 
sovětští vojáci, kteří se jí postavili za záda. 

Odhodlaný výraz v obličeji, který ji neopustil po celou 
dobu vysílání, později vysvětlovala obrovským vztekem, 
jenž v nejtěžší chvíli svého života cítila. A zůstal jí i poté, 
co bylo vysílání po více než dvou hodinách okupačními vo-
jáky přerušeno. Televizní technici totiž po obsazení vysí-
lače na Cukráku rychle vybudovali náhradní vysílací místo 
v Tesle Hloubětín, díky tomu se dvě hodiny po poledni vy-
sílání obnovilo. Tvář Kamily Moučkové tak s Čechy a Slo-
váky zůstala celý osudný den a řadu dní následujících. V te-
levizi působila ještě dva roky, než z opět cenzurovaného 
zpravodajství odešla. X
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ticho po tancích
jak západní politici reagovali na sovětskou invazi
tomáš l i n dn e r

řestože Sověti dávali řadu 
týdnů jasně najevo své roz-
hodnutí pražské jaro umlčet 
stůj co stůj, samotná invaze 
nakonec překvapila nejen 
československé reformní ko-
munisty. Ani západní tajné 
služby útok nepředpověděly 
a  zpravodajci nerozpoznali 

chvíli, kdy tisíce důstojníků dostaly rozkazy a do pohybu 
se dalo 7500 tanků.

Překvapení lídři USA, Francie a Velké Británie se tedy 
o invazi dozvěděli pár hodin před jejím začátkem od so-
větských velvyslanců – vrchní diplomaté jim sdělili, že 
jde o akci uvnitř sovětského bloku a ne o začátek ofenzivy 
proti zemím NATO, čímž chtěli preventivně zabránit es-
kalaci. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že prezidenti 
a premiéři uvedených zemí neinformovali další spojence 
ani bruselskou centrálu NATO, kde se o invazi doslechli 
až z médií. Agentura AP přinesla zprávu jako první, čtyři 
hodiny po začátku intervence.

Mnozí západní politici do té chvíle žili v iluzi, že fáze 
agresivní studené války je passé a Sověti nebudou chtít vo-
jenskou invazí poškodit své mezinárodní renomé. Druhá 
polovina šedesátých let totiž byla obdobím tzv. politiky 
tání, tedy snižování konfliktů ve vztazích mezi Západem 
a komunistickým blokem.

Americké priority
 Druhá polovina šedesátých let byla též obdobím maso-
vého šíření televizorů, přes které se záběry sovětských 
tanků v českých a slovenských ulicích dostaly do domác-
ností všech bohatých zemí. Následovala nebývalá vlna so-
lidarity s Československem.

 Invazi zcela jednoznačně odsoudili státníci všech zá-
padních zemí. Demonstranti vyšli před sovětské amba-
sády v západní Evropě, do Hyde Parku i do ulic většiny 
velkých německých měst. Americký velvyslanec při OSN 
v proslovu přirovnal „bratrskou pomoc“ Sovětů Česko-
slovensku k pomoci, kterou Kain nabídl Ábelovi. Rezo-
luci Rady bezpečnosti OSN odsuzující invazi zabránilo 
jen veto Sovětského svazu. Soucit s okupovanými Čechy 

a Slováky byl globální, 
což dokládá například 
ostrá kritika lídrů 
nově nezávislých af-
rických států (například respektovaných prezidentů Tan-
zanie a Zambie), kteří sovětskou politiku přirovnali ke zlu 
kolonialismu.

„Deset dní po ruském útoku západní spojenci sdílejí 
odsudek okupace. Zdaleka však nevědí, jakou další re-
akci by měli vyžadovat,“ psal 31. srpna 1968 týdeník The 
Economist. Svět byl rozdělen na dva bloky a vznášelo se 
nad ním riziko jaderné války, které během karibské krize 
před pouhými šesti lety jen těsně unikl. Po jednoznačné 
rétorice odsuzující Sověty tedy nenásledovaly činy.

P
A co dál...
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Strategickou prioritou amerického prezidenta Lyndona 
Johnsona zůstalo zlepšení vztahů mezi velmocemi. V létě 
1968 USA a Sovětský svaz podepsaly smlouvu o nešíření 
jaderných zbraní a na podzim plánovaly jednání o odzbro-
jení mezikontinentálních raket. Po sovětské invazi byl pů-
vodní termín zrušen – ovšem přesunul se jen do listopadu 
1969 a o tři roky později byla v Moskvě podepsána přelo-
mová smlouva známá pod zkratkou SALT I.

Americký prezident byl navíc v létě 1968 pohlcen do-
mácími nepokoji – v USA se bouřili studenti a po atentátu 
na Martina Luthera Kinga se radikalizovalo hnutí za ob-
čanská práva Afroameričanů. Eskalovala též válka ve Vi-
etnamu. Právě americká zahraniční politika se občas ob-
racela proti Johnsonovi, když kritizoval sovětskou invazi 
do Československa. Generální tajemník OSN U Thant 
například připomněl tehdy tři roky starou americkou in-
tervenci proti levicové vládě Dominikánské republiky. Or-
ganizace amerických států (OAS) tehdy odmítla kritiku 
ze strany OSN s argumentem, že nástup jakékoli marxis-
ticko-leninské vlády v některém z jejích členských států je 
hrozbou, proti níž mohou Spojené státy zasáhnout.

Dilema západních Němců
Francie vedená generálem Charlesem de Gaullem v polo-
vině šedesátých let vystoupila z vojenského velení NATO. 
Prosazovala samostatnou mocenskou poli-
tiku mimo východní a západní aliance. De 
Gaulle označil srpnovou invazi do Čes-
koslovenska právě za důsledek rozdělení 
světa do dvou bloků, proti němuž vystu-
poval. Usiloval o dobré vztahy se Sověty 
a současně věřil, že apelem na národní hr-
dost, nacionalismus ve vztazích s Polskem 
a dalšími sovětskými satelity podpoří po-
stupné drolení východního bloku.

Po srpnu 1968 bylo jasné, že Moskva 
nic takového neumožní. Sověti si náro-
kovali právo zasahovat do vnitřní politiky 
socialistických zemí, které se začnou cho-
vat příliš svobodomyslně a samostatně. 
Zkušenost sovětské invaze a domácí poli-
tický neklid vyvolaný studentskými bou-
řemi přivedly Francii opět blíže k NATO.

Západní Německo bylo v nepříjemné situaci. Sovět-
ská i východoněmecká propaganda jej během pražského 
jara obviňovala z podněcování „kontrarevoluce“ v Česko-
slovensku. A po srpnu 1968 jej tedy označovala i za vi-
níka údajně nutného zásahu. Velká koalice křesťanských 
a sociálních demokratů, která tehdy vládla západnímu 
Německu, přitom nechtěla dát k sovětské intervenci zá-
minku. Vláda například požádala poslance, aby nejezdili 
na demonstrativní návštěvy Prahy, stáhla armádní jed-
notky dál od československých hranic, aby se nenechaly 
vtáhnout do provokace.

Vpád jednotek Varšavské smlouvy však vláda v Bonnu 
tvrdě odsoudila a ministr zahraničí Willy Brandt emo-
tivně hovořil o – tehdy mylně předpokládané – přímé 

účasti východoněmeckých vojáků v  řadách okupantů: 
„Československý lid by měl slyšet, jak naléhavě našinci 
prosí, aby německému národu nezazlíval, že synové na-
šeho národa musí znovu jako okupační vojska vstoupit 
na československé území. Doufal jsem, že budeme této 
potupy ušetřeni.“

Západoněmecká diplomacie přesto, v čele s minist-
rem zahraničí a od roku 1969 kanclé-
řem Willym Brandtem, hledala dialog 
s Kremlem. Považovala to za nezbyt-
nou podmínku navázání diplomatických 
vztahů s východním Německem a dal-
šími komunistickými státy. Stejně jako 
Francie a jiné západoevropské mocnosti 
tehdy neviděla lepší alternativu než po-
kračovat v tzv. politice uvolňování na-
pětí.

Rakouská pomoc
Politici tedy neriskovali žádnou silnou 
reakci a pokračovali v diplomacii z doby 
před srpnem 1968. To však neznamená, 
že se Západ vlivem sovětské okupace ne-
změnil. Členové NATO se více semkli 
a především – Sovětský svaz prakticky 

přišel o  sympatizanty na  Západě. Silné komunistické 
strany Francie a Itálie (a většiny západoevropských zemí) 
se postavily, vesměs vůbec poprvé, proti moskevskému ve-
dení. Bez vytáček proti okupaci protestovali tehdy vlivní 
radikálně levicoví západní intelektuálové, v čele s Jeanem-
-Paulem Sartrem, kteří v pražském jaru viděli cestu k „so-
cialismu s lidskou tváří“.

A například sousední Rakousko zkusilo vykročit z li-
mitů neutrality, kterou přikazovala poválečná ústava. Teh-
dejší velvyslanec v Praze Rudolf Kirchschläger se odvá-
žil neposlechnout rozkazy rakouského ministra zahraničí 
Kurta Waldheima a vydával víza do Rakouska českoslo-
venským utečencům. Na svobodu jich přes Rakousko v le-
tech 1968–1969 prchlo 162 tisíc. X

...když víme, čeho budou schopní?
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Expert na utahování šroubů. 
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 centru Moskvy se 25. 
srpna roku 1968 sešlo osm 
lidí. Na  schůzku, která 
se konala v  pravé pole-
dne na  Rudém náměstí 
nedaleko chrámu Vasila 
Blaženého, dorazilo pět 
mužů a tři ženy, z nichž 
jedna měla s  sebou ko-

čárek s malým dítětem. Když se skupinka shromáždila 
na místě, všichni si sedli na zem. Vsedě pak rozvinuli 
malou československou vlaječku a plakáty, na nichž stála 
hesla psaná v azbuce: „Hanba okupantům“, „Ruce pryč 
od ČSSR“ nebo „Za vaši a naši svobodu!“ Jeden trans-
parent byl dokonce napsaný v  češtině. Poklidné pro-
testní shromáždění trvalo jen pět, možná sedm minut, 
pak se objevili tajní policisté, kteří demonstranty začali 
bít pěstmi a koženými taškami. Vytrhli jim transparenty, 
všech osm lidí i s kočárkem naložili do aut a odvezli je 
k výslechu. To celé se odehrálo během čtvrt hodiny. Osm 
statečných mužů a žen skončilo kvůli účasti na protestu 
na dlouhý čas buď ve vězení, nebo v psychiatrické léčebně.

Šlo sice jen o krátkou chvilku a o pouhých osm lidí, 
tahle čtvrthodina má ale pro Čechy a Slováky zásadní 
symbolický význam. Setkání na Rudém náměstí byla to-
tiž jediná demonstrace, která se proti invazi vojsk Varšav-
ské smlouvy do spřáteleného Československa v Sovětském 
svazu odehrála. Průběh demonstrace a osudy jejích aktérů, 
kterými byli ruští disidenti a intelektuálové, jsou dobře 
známé a poměrně detailně popsané například v knize 
Adama Hradilka Za vaši a naši svobodu.

Protest na Rudém náměstí se dostal do zdejšího obec-
ného povědomí jako sice odvážná a důležitá, nicméně oje-
dinělá akce pouhé hrstky disidentů, kteří neodráželi mí-
nění většiny obyvatelstva. Jak ale ukazuje kniha Invaze 
1968. Ruský pohled od novináře Josefa Pazderky, situace 
byla mnohem pestřejší.

Generace tání
Pro lepší pochopení ruského pohledu na invazi do Česko-
slovenska je potřeba se přenést do atmosféry, která tehdy 
panovala v Sovětském svazu. V Československu v šedesá-

Ruský pohled
v Sovětském svazu proti invazi 
do československa protestoval málokdo
petr hor kÝ

tých letech probíhají velké společenské změny, obyvatelé 
SSSR ale už v tu chvíli mají za sebou vlastní zkušenost 
s uvolňováním poměrů. Zahájil ho sovětský vůdce Nikita 
Chruščov, který v přelomovém projevu na komunistickém 
sjezdu v roce 1956 kritizoval „kult osobnosti“ a zločiny 
svého předchůdce Josifa Stalina. Chruščovovým projevem 
začíná „oteplování“ v ruské společnosti: z mauzolea na Ru-
dém náměstí v Moskvě je odstraněno Stalinovo nabalzamo-
vané tělo, v časopise Novyj Mir vychází povídka Alexan-
dra Solženicyna Jeden den Ivana Děnisoviče, která veřejnosti 
ukazuje děsivou realitu stalinských lágrů a nutí aspoň část 
veřejnosti zapochybovat o neomylnosti sovětského zřízení. 

Svými prvními, nebývale svěžími filmy okouzluje ruské 
publikum mladý talentovaný režisér Andrej Tarkovskij. 
V hudbě se kromě estrádních umělců prosazuje také sati-
rický básník a zpěvák Bulat Okudžava. Dochází ke zmír-
nění cenzury, lidé se pomalu přestávají bát spolu otevře-
něji diskutovat. Sovětské ženy si poprvé oblékají kalhotové 
kostýmy. Chruščovova éra s sebou nesla i excesy jako třeba 
krvavé potlačení povstání v Maďarsku nebo stavbu berlín-
ské zdi, pro obyvatele SSSR přesto znamenala uvolnění 
poměrů a vydechnutí.

Po chručšovovském tání ale v roce 1964 nastupuje nový 
sovětský vůdce Leonid Brežněv, s nímž přichází utaho-
vání šroubů. Návrat vlády tvrdé ruky má v ruské společ-
nosti oporu, pro mnoho lidí byly kritika Stalina a propuš-

V

Pouhých pět minut, ale stálo to za to. (Natalja Gorbaněvská, 2008)
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tění milionů vězňů až příliš radikální. Uvolňování poměrů 
mnozí vnímali jako projev slabosti. V Chruščovově éře ale 
mezitím dospěla generace intelektuálů, která si přeje po-
kračování změn. Tito lidé stále ještě pevně věří v komu-
nismus, chtějí ale ho reformovat.

Když tedy v Československu Alexander Dubček mluví 
o socialismu s lidskou tváří, generace Rusů definovaná chru-
ščovovským táním charismatického politika ve vzdálené slo-
vanské zemi napjatě sleduje. Najdou se dokonce i moskevští 
intelektuálové, kteří se učí česky a pravidelně si kupují čes-
koslovenské noviny Rudé právo nebo Literární listy, jejichž 
zprávy pak překládají a dál šíří samizdatem. „Věděli jsme, 
co se v Československu děje a napjatě jsme to sledovali. Ne-
šlo jen o Čechy a Slováky, ale také o nás. Doufali jsme, že 
naše politbyro bude mít dostatek rozumu, aby nechalo malé 
Československo ten experiment provést. Vnímali jsme to 
tak, že když se to povede, mohlo by se to postupně rozšířit 
na celý východní blok včetně Sovětského svazu,“ vzpomíná 
v knize Invaze 1968. Ruský pohled historička a známá disi-
dentka Ljudmila Alexejevová. Po srpnové invazi však pro ni 
i další ruské intelektuály přišlo rozčarování. „Pochopili jsme, 
že socialismus nemůže mít lidskou tvář.“

Telegram Brežněvovi
Ačkoli nejviditelněji proti okupaci vystoupila v úvodu 
zmíněná skupinka osmi hrdinů, nebyly to jediné viditelné 
projevy nesouhlasu. Například zmíněný populární zpě-
vák Bulat Okudžava měl krátce po srpnové invazi koncert 
v Rostově na Donu. Na otázku publika, jaký má názor 
na vstup vojsk do Československa, Okudžava odpověděl, 
že jej považuje za „zločinnou chybu“. Následovalo prý hro-
bové ticho, za kterého se z publika ozval osamocený vý-
křik „hanba“. Zpěvákovi jeho gesto prošlo, směl vystupo-
vat i publikovat dál.

V Rusku tehdy již známý spisovatel Alexandr Solže-
nicyn se prý chystal proti okupaci protestovat veřejnou 
peticí, ale nakonec si to rozmyslel a své pocity si zapsal 
jen do deníku, jak uvádí ve svých později vydaných me-
moárech (podobně to dělala řada ruských intelektuálů 
a umělců). Invazi však veřejně kritizoval Solženicynův pří-
tel, literární vědec a překladatel Lev Kopelev v otevřeném 
dopise Milanu Kunderovi z října 1968. V dopise vyjadřuje 
svou lásku k české literatuře, ale také obdiv k Alexanderu 
Dubčekovi a dalším mužům pražského jara, kritizuje in-
vazi a připomíná demonstraci osmi lidí na Rudém ná-
městí. Kopelev byl za své gesto vyloučen ze svazu spiso-
vatelů a z komunistické strany, později skončil v emigraci.

Proti okupaci veřejně vystoupil také Jevgenij Jevtušenko, 
populární básník a „sovětský beatnik“ podporovaný vládou, 
režimní prominent, který měl povoleno provokovat a svo-
bodně cestovat po světě. Jevtušenko napsal den po invazi 
krátký protestní telegram přímo Leonidu Brežněvovi, který 
pak ocitovala západní média. Jevtušenkovi kvůli telegramu 
zrušili chystané televizní vystoupení a přišel také o hlavní 
roli v chystaném filmu, kde měl hrát Cyrana z Bergeracu, 
jinak ale gesto jeho kariéru nepoznamenalo. Neuškodily 
mu ani jeho verše o invazi, které se šířily ilegálně samizda-
tem. „Ať nade mnou jen srdcem / napíšou stroze, naze: / 
Byl ruský básník. Zdrcen / ruskými tanky v Praze,“ končí 
jeho báseň datovaná 23. srpna 1968. V roce 1969 však Jevtu-
šenko od ruské vlády ochotně přebral státní vyznamenání.

Civilnější, méně viditelnou, ale často riskantnější pod-
porou Československa bylo, když vesměs neznámí lidé od-
mítali podepsat petice na podporu invaze, které kolovaly 
po pracovištích. Odmítnutí vyjádřit loajalitu se trestalo 
vyhozením ze školy nebo z práce. Častou reakcí na oku-
paci ze strany Rusů také bývalo přerušení veškerých pro-
fesních či osobních styků s Českem nebo Slovenskem 
kvůli hanbě a pocitu beznaděje.

Kraviny psát nebudu
Existovala rovněž řada Rusů, které invaze zastihla v Čes-
koslovensku a stali se tak jejími očitými svědky. Byli mezi 
nimi lidé loajální k režimu a podporující invazi – jako 
třeba pracovníci sovětské ambasády a agenti KGB –, na-
šli se ale i kritičtější lidé, například někteří ruští novináři 
nebo řadoví občané, kteří tu pracovali.

Mezi ně patřil pražský zpravodaj sovětských novin 
Izvestija Vladlen Krivošejev. Ten vzpomíná, jak se už 
během jara roku 1968 před invazí stupňovala tlak KGB 
na ruské zpravodaje. Tajná policie hledala důkazy o tom, 
že se v Česku chystá kontrarevoluce. Od novinářů vy-
žadovala hlášení o veřejných besedách či náladách mezi 
lidmi. Z Moskvy prý do novin Izvestija dokonce přices-
toval zvláštní pracovník tajné služby, který měl za úkol 
vyrábět důkazy o kontrarevoluci.

Když v  noci na  21. srpna začala invaze, Krivošejev 
byl zrovna v redakci, kde dopisoval ekonomický článek. 
O událostech se dozvěděl z rádia, v redakci slyšel skrz 
okna mohutný hukot vojenských letadel. Další den ráno 
přišel telefonát z Moskvy, kde mu nadřízení oznámili, že 
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má napsat reportáž o tom, jak Praha vítá sovětské vojáky 
chlebem a solí. Text měl dokonce už vymyšlený pracovní 
titulek „Druhé osvobození Prahy“. Krivošejev to odmítl 
s tím, že „takové kraviny psát nebude“, a položil sluchátko. 
„Po týdnu přijeli z Moskvy tři pracovníci a reportáže psali 
sami,“ vzpomíná Krivošejev.

Ruský redaktor se prý snažil s vojáky v pražských uli-
cích mluvit. Vysvětloval jim, že tu žádná kontrarevoluce 
není, nikam to ale nevedlo. „Většinou to byli mladí, una-
vení kluci, kteří nechápali, co se děje. To, co jim řekli, a to, 
co viděli v Praze, si naprosto odporovalo.“ Měsíc po in-
vazi dostal Krivošejev pokyn vrátit se do Moskvy. Šéfre-
daktor ho poslal dlouhou dovolenou, po které ho však už 
zpátky do práce nevzali. V jiném periodiku už pak práci 
nesehnal. Nakonec se mu podařilo najít úřednické místo 
v odborové organizaci pro turismus.

Krivošejev nebyl jediným ruským novinářem, který od-
mítl psát lži o invazi. Dalším byl například zdejší zpra-
vodaj mezinárodního časopisu Otázky míru a socialismu 
Vladimir Lukin. Ten kvůli své kritice invaze také přišel 
o místo, o dění v Československu ale později v Moskvě 
vyprávěl mezi disidenty – a po rozpadu SSSR se stal rus-
kým velvyslancem v USA.

Nezvaní hosté
Samostatnou kapitolu tvoří zhruba 400 tisíc vojáků, kteří 
v rámci operace Dunaj do Československa přijeli v noci 
z 20. na 21. srpna 1968 na tancích a v letadlech. Kniha 

Invaze 1968. Ruský pohled přináší příběhy tří z nich. So-
větský generál, kapitán a řadový výsadkář mají jedno spo-
lečné – o Československu toho před překročením hranic 
věděli jen málo.

Generálmajor Pavel Kosenko, který velel jedné divizi, je 
i desítky let po invazi přesvědčen o její nutnosti. V ČSSR 
podle něho působila kontrarevoluce, kterou bylo třeba za-
razit, vzpomíná na sanitky plné zbraní, které jeho vojáci 
úspěšně zabavovali místním lidem, neví o tom, že by so-
větští vojáci zastřelili nějaké civilisty. 

To kapitán Eduard Vorobjov začal brzy po  příjezdu 
do Československa alespoň pochybovat. Byl zaskočen od-
porem místních lidí, kteří osvoboditelům hrozili pěstmi 
a posílali je domů. „Nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. 
Tehdy jsem byl plně sovětský člověk, našemu zásahu jsem 
věřil, takže prostor pro zásadní zlom neexistoval.“ Co se 
v Československu skutečně stalo, si prý Vorobjov připustil 
až v osmdesátých letech, kdy se do Čech vrátil jako velitel 
sovětské Střední skupiny vojsk a měl možnost hodně mlu-
vit s lidmi. „Samozřejmě to ve mně vzbuzuje lítost. Aktivně 
jsem se podílel na politice, o které sovětské vedení v roce 
1989 prohlásilo, že byla chybná.“ Vorobjov pak po roce 1989 
spoluorganizoval odsun vojsk z Československa.

Mezi vojáky se ale našli i takoví, kteří si nepatřičnost 
invaze uvědomili už během zásahu. Třeba řadový výsad-
kář Boris Šmeljov. „První dva týdny nám otevřely oči. Po-
chopili jsme, že situace v ČSSR zdaleka není tak jednodu-
chá, jak nám politruci tvrdili. Byli jsme nezvaní hosté.“ X

Nezvaní hosté... Ale byli to vůbec hosté? (Na odjezdu z Československa v roce 1991)
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eskoslovensko obsadilo něko-
lik set tisíc vojáků (odhady se 
pohybují mezi 200–500 tisíci) 
ze čtyř států, více než šest ti-
síc tanků, 800 letadel. Vedení 
země bylo zatčeno a  odvle-
čeno do Moskvy. Brežněvovi 
se přesto nepovedl důležitý 
záměr, který mu měl umožnit 

zemi ovládnout: ustavit kolaborantskou vládu. Její plá-
novaní členové z politbyra KSČ totiž narazili na odpor 
prezidenta Svobody a ve strachu se stáhli do pozadí. Vo-
jáci navíc nedokázali zabránit, aby se v pražských Vyso-
čanech v jedné z hal ČKD předčasně a tajně uskutečnil 
sjezd KSČ, plánovaný na září. Šlo bez nadsázky o obdi-
vuhodnou akci zastánců pražského jara. Okupanti ani 
s pomocí svých domácích pomahačů nedokázali včas od-
halit, že do jedné z hal ČKD míří 1192 delegátů, tedy 77 
procent nominovaných.  

V Moskvě mezitím vrcholilo drama odvlečených funk-
cionářů. Ti se po téměř týdenním nátlaku nakonec zlomili 
a 27. srpna podepsali Protokol o jednání delegace ČSSR 
a SSSR, známý spíš jako moskevský protokol. Podepsat 
odmítl pouze  František Kriegel. Tím Dubček a spol. stvr-
dili několik věcí, na kterých Brežněvovi velmi záleželo. 
Pro zjednodušení uvádíme pouze sliby, které měly oka-
mžitý konkrétní dopad: 

1) Dubček a spol. stvrdili, že 14. sjezd KSČ, který byl 
tajně hned po invazi svolán do pražských Vysočan, odmítl 
okupaci a deklaroval záměr pokračovat v politických změ-
nách, považuje vedení strany a vlády za neplatný. 

2) Dubčekovci se zavázali „ovládnout sdělovací pro-
středky s tím, aby plně sloužily věci socialismu“. To zna-
menalo obnovení cenzury. Spolu s tím měly ve vedení de-
níků, rozhlasu a televize proběhnout čistky. 

3) Souhlasili, že cizí vojska odejdou teprve tehdy, „jak-
mile pomine hrozba pro socialismus“. To znamenalo, že 

podzim1968
Cenzura bude  Dočasně 
napořád  Realista Husák 
 Smrkovský musí pryč
mar e k šve h la

Č
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podzim1968
československé vedení ztratilo možnost rozhodnout, jak 
dlouho bude okupace trvat. 

4) Dubček a  spol. slíbili, že „nedopustí odstranění 
z funkcí nebo dokonce represálie“ vůči zrádcům a ko-
laborantům, kteří spojenecká vojska pozvali nebo jejich 
příjezdu pomáhali. (Protokol jim říkal „pracovníci strany, 
kteří bojovali za upevnění pozic socialismu, proti antiko-
munistickým silám, za přátelské vztahy k SSSR“.)

5) Členové vedení KSČ podepsali, že československá 
vláda nejen neotevře otázku okupace v Radě bezpečnosti 
OSN, ale dokonce bude protestovat, pokud tak učiní jiný 
stát.

6) Slíbili, že všechna jednání se sovětskými činiteli 
po 20. srpnu udrží v tajnosti. 

7) Celý dokument je postaven na  tom, že Dubček 
a spol. souhlasí s invazí a okupací. Kromě toho se zava-
zují, že provedou personální čistky napříč všemi možnými 
organizacemi a budou „normalizovat“ situaci v zemi. 

Závěrem se Češi a Slováci zavazují, že „vyvinou veškeré 
úsilí k prohloubení (…) bratrského přátelství na věčné 
časy“ Československa a Sovětského svazu.

Cenzura bude
Další průběh událostí závisel na tom, jak veřejnost sou-
hlas s moskevským protokolem přijme. Nebylo těžké vidět 
v podpisu zradu ideálů, s nimiž Češi a Slováci spojili tolik 
emocí. Dubček několik hodin po návratu vystoupil před 
televizními kamerami a před zraky celého národa se bě-
hem svého projevu rozplakal. Možná i díky tak upřímné 
lítosti  se zdálo, že lidi vedení státu stále ještě podporují. 

Důležitým ukazatelem nálad měl být mimořádný sjezd 
Komunistické strany Slovenska (KSS), uskutečněný 26. 
a 27. srpna v Bratislavě. Měl dramatický průběh. Návrh 
usnesení nejprve podpořil vysočanský sjezd, a tedy odpor 
proti okupaci. Druhý den se ale proti němu postavil Gustáv 
Husák, který se čerstvě vrátil z Moskvy, kde asistoval pre-
zidentu Svobodovi při snaze přivézt odvlečené funkcionáře 
zpět. V Bratislavě plnil Husák roli vedoucího delegace ÚV 
KSČ. Nesouhlasem s usnesením tedy kopíroval Dubčekovy 
sliby dané v uplynulých dnech v Moskvě. Husák však pou-
žil úskočné argumenty: prohlásil, že vysočanský sjezd není 
platný, protože tam nedorazilo dost Slováků. Navíc jejich 
jménem hlasovali Češi, což je prý další pokus řešit věci 
Slováků bez jejich účasti. Husák pak demonstrativně od-
mítl účast v ÚV zvoleném ve Vysočanech a tím legitimitu 
vysočanského sjezdu zpochybnil. 

Jinak se ovšem zdálo, že bratislavský sjezd KSS do-
padl pro odpůrce okupace příznivě. Konzervativci v čele 
s Vasilem Biľakem nebyli zvoleni do ústředního výboru. 
Novým vedoucím tajemníkem se místo Biľaka stal právě 
Husák, který se hlásil k podpoře Dubčeka. 

Zasedal také ve Vysočanech nově zvolený ústřední vý-
bor KSČ a rovněž dále posiloval pozice reformistů. Přitom 
opatrně našlapoval kolem faktu, že Dubček se v Moskvě 
zavázal k souhlasu s okupací, jejímž cílem bylo naopak vy-
pudit reformisty z funkcí. Stoupenci pražského jara tedy dál 
řídili stát, ocitali se ovšem ve značně schizofrenní situaci. 

Socialismus s lidskou tváří vystřídal  
socialismus s kremelskou tváří.  
(Brežněv, Kosigyn a další členové sovětského 
politbyra při podpisu moskevského protokolu)
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Podporou Dubčeka i s jeho podpisem moskevského proto-
kolu zpochybnili vysočanský sjezd, zároveň však dál plnili 
jeho závěry v tom, jak obsazovali důležité pozice v KSČ. 

Dubček však po návratu nehodlal vést proti Brežně-
vovi nějakou tichou vzpouru. Na schůzi ÚV poslední srp-
nový den prohlásil, že jeho vedení strany „dostatečně ne-
počítalo s vahou a reálnou silou mezinárodních faktorů“. 
Dodal, že je třeba rozptýlit nedůvěru sovětského vedení. 
Proto chtěl omezit svobodu slova a spolčování a posunout 
komunistickou stranu zpět do pozice síly, jež vše rozho-
duje. Tím chtěl dosáhnout postupného odchodu cizích 
vojsk. Pak, představoval si, by se mohlo nějak pokračovat 
v plnění akčního programu. Také se měl uskutečnit nový 
14. sjezd, který by nahradil ten vysočanský. Smrkovský 
přítomným přečetl znění moskevského protokolu, takže 
rozpor představ s realitou musel být všem jasný. I tak ale 
všechny návrhy vedení přijal ÚV jednomyslně, jak bylo 
zvykem před pražským jarem. 

Pak se objevily námitky. Brněnský činovník Jaroslav 
Šabata prohlásil, že je třeba trvat na odchodu vojsk, a až 
potom dělat protokolem zmíněnou normalizaci, nikoli na-
opak. Také si myslel, že sliby podepsané v Moskvě nejde 
splnit, protože narazí na odpor lidí.

Jakou konkrétní podobu by ten odpor mohl mít, v tu 
chvíli zřejmě nebylo jasné ani Šabatovi. Vojáci Varšavské 
smlouvy dál pobývali v ulicích, tábořili v parcích, hlídali 
silnice a železnici, dohlíželi kolem továren a úřadů, škodili 
národnímu hospodářství. Zásobování obchodů nefungo-
valo, i nákup základních věcí působil lidem velké potíže. 
Žádné vedení státu nemohlo takovou situaci ignorovat. 
Komunistická strana mohla chystat nějaký pasivní odpor, 
musela by být ale v postoji k okupantům jednotná, k tomu 
ovšem měla daleko. 

Začaly hlasitě zaznívat názory, že za invazi může re-
formní politika. Pokud tedy snaha o  reformy skončí 
a KSČ se vrátí ke starému modelu sovětským stylem ří-
zeného státu, okupace skončí. Stát pořád řídili reformisté, 
bylo však zřejmé, že se schyluje k většímu střetu o moc.

V mnohých aspektech řízení státu šlo vyčkávat, nejcitli-
vějším místem však byla média. Tam mohl Brežněv vyhod-
notit plnění ultimát okamžitě. Dubčekovo vedení neotálelo 
a podniklo první kroky proti svobodě. Do rozhodujících 
médií jmenovalo své zmocněnce, kteří měli prosadit názor 
vlády. Ta ostatně už 30. srpna rozhodla o zřízení Úřadu 

pro tisk a informace, který měl řídit cenzuru. Již nikoli 
předběžnou, kdy se schvalovaly stránky před odchodem 
do tisku, a odpovědnost za eventuální publikaci tudíž le-
žela na cenzorech. Mělo jít o následnou cenzuru, kde by se 
šéfredaktoři chodili zpovídat z obsahu svých médií a za ne-
dostatečnou bdělost by nesli odpovědnost oni. 

Dohled nad médii se rodil neskutečně rychle. Úřad za-
čal vznikat okamžitě a už 3. září vydal zákaz používání 
slova „okupant“ a „okupace“. Další nařízení zakázalo in-
formovat o počtu obětí a škodách způsobených okupač-
ními jednotkami. Byla zakázána také kritika SSSR a dal-
ších účastníků invaze. Nesměla se propagovat neutralita.  

Vznik ÚTI (říkalo se mu ÚTISK) vláda – stále vedená 
premiérem pražského jara Černíkem – posílila ještě Vlád-
ním výborem pro tisk a informace, který měl média sledo-
vat a hodnotit. Řízením byl pověřen místopředseda vlády 
a reprezentant odpůrců reforem Peter Colotka. Také do-
šlo k odvolání ředitelů televize a rozhlasu. A konečně 13. 
září parlament přijal zákon, který i ofi ciálně obnovil cen-
zuru a dal Úřadu pro tisk a informace legální oporu. Kreml 
však pořád nebyl spokojený a požadoval čistky v redakcích. 

Začátkem září ministerstvo vnitra zamítlo stanovy 
Klubu angažovaných nestraníků a K 231. Navíc prohlá-
silo, že obě organizace nemohou existovat mimo Národní 
frontu, a ta se teď nebude rozšiřovat. Přípravný výbor soci-
ální demokracie sám usoudil, že nemá vhodné podmínky 
pro další činnost, a ukončil ji. 

V září byl také přijat zákon, který dal úřadům pravo-
moc rozpustit veřejné shromáždění, pokud narušuje zá-
jmy státu nebo ohrožuje veřejný pořádek. Pomocí nejasně 
formulovaných zákonů, které šlo vykládat účelově, došlo 
i k omezení svobody projevu a spolčování ve společen-
ských organizacích. 

Sovětská armáda se mezitím na území státu zařizovala. 
Vznikla oblastní velitelství a chystal se přesun do kasá-
ren, který se odehrál v říjnu. Za pomoci Státní bezpeč-
nosti sbírali ruští vojáci a operativci v regionech informace 
a sami „odhalovali“ kontrarevolucionáře a urychlovali tlak 
na jejich vypuzení z vlivných pozic, případně rovnou po-
stavení před soudy.  Sověti také odmítli jednat o návrhu 
české vlády, aby ještě na podzim odešlo 90 procent vo-
jáků a zbytek do roka. Československá armáda naopak do-
stala seznam požadavků na vyklizení vojenských objektů 
a území, která si rozhodli Sověti zabrat. Vůdci v Moskvě 

Josef Smrkovský 
po návratu 
z Moskvy:
„Uplynulé dny byly 
tím nejhorším, co 
jsem v životě zažil. 
A vím také i to, že 
ani další dny, které 
stojí před námi, 
nebudou pro nikoho 
z nás lehké.“

Alexander Dubček 
po návratu z Moskvy:
„Ignorování 
skutečného stavu 
by mohlo vést jen 
k dobrodružství, 
anarchii, a to by 
nebylo dobré pro 
uskutečňování 
významných úkolů, 
které máme před 
sebou.“

Ludvík Svoboda 
po návratu 
z Moskvy 27. srpna: 
„Dosáhli 
jsme zejména 
zásadní dohody 
o postupném 
uplatnění plného 
odchodu vojsk. 
Do té doby je 
jejich přítomnost 
politickou realitou.“

originál moskevského 
protokolu.
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„Vstup 
spojeneckých vojsk 
do Československa sice 
oslabil kontrarevoluci, 
ale ta působí nadále se 
změněnými metodami.“
šéf polských komunistů gomułka 

v projevu v katovicích komentuje, jak 

se češi a Slováci snaží čelit počínající 

okupaci. 

0,5 
miliardy korun
Na tolik odhadli 
odborníci škody 
na silnicích 
a fasádách domů 
v Praze, způsobené 
okupací.

9. září
byla obnovena osobní 
letecká doprava mezi 
prahou a světem přerušená 
vojenskou invazí.

Dostal strach, podepsal 
kapitulaci, lidi mu ale 
pořád věřili. (Dubček)

Podle moskevské 
Pravdy prý bude 
v Liberci uspořádán 
pro okupační 
vojáky maškarní 
ples. Okupanti 
budou převlečeni 
za kamarády. 

lidový vtip ze srpna 1968.
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nebyli spokojeni s postupem politických změn a svoje vo-
jáky v Československu hodlali ponechat. 

Dočasně napořád
Brežněvovi bylo podle všeho zřejmé, že Dubček i přes 
dílčí snahu nedokáže vrátit Československo do polohy ko-
munisticky konzervativního vazalského státu, plně pod-
řízeného Kremlu. Zároveň Brežněv stále považoval za ri-
zikové Dubčekovo vedení prostě odstranit a dosadit si 
na jeho místo zcela loajální lidi. Potřeboval, aby se obje-
vil kompromisní vyzývatel, který Dubčeka v otevřeném 
boji uvnitř KSČ porazí. Kremlu navíc hrálo do karet, že 
Dubček směřoval postupem času v očích veřejnosti k dis-
kreditaci, například když přistoupil na dohodu o „dočas-
ném“ pobytu sovětských vojsk na československém území. 
„Dočasnost“ se pak stala terčem hořkého posměchu a s ní 
čím dál víc také její advokát v čele KSČ. 

Třetího října si Brežněv pozval Dubčeka do Kremlu, 
aby probrali jakousi inventuru plnění moskevského pro-
tokolu. Podle historiků Dubček hledal nějaký kompromis 
mezi požadavky okupantů a akčním programem schvále-
ným na jaře. Doufal v uskutečnění určité ekonomické li-
beralizace a ponechání stavu, kdy politbyro nerozhoduje 
o všem, ale detailní řízení země nechává na vládě a par-
lamentu. Brežněv však požadoval obnovení plné vedoucí 
úlohy strany, to znamená absolutní moc politbyra nad 
vším, co se v zemi dělo. Začínalo být tedy zřejmě, že Dub-
ček neudrží svoji chloubu – dubnový akční program – ani 
v okleštěné podobě. Brežněv také odmítl, že by se mohl 
ještě na podzim opakovat zneplatněný 14. sjezd, který by 
navolil nový ústřední výbor a vtiskl tak ráz komunistické 
straně. Sovětský vůdce měl pocit, že reformátoři mají pořád 
na různých úrovních v KSČ vliv, který je potřeba otupit. 
To znamená provést v KSČ čistky a nechat konzervativce, 
aby zvolili nové delegáty sjezdu. Ti by pak hlasovali o ve-
dení tak, jak si přáli v Kremlu. Šlo o další potvrzení toho, 
že Dubček a jeho garda už nic podstatného neřídí, moc nad 
Československem jednoznačně a přiznaně převzal Brežněv. 
Otázkou pouze bylo, kdy se mu podaří najít na Dubčekovo 
místo poslušnějšího, a tedy spolehlivějšího člověka. 

Už předtím se Brežněv přesvědčoval, že nadšení pro 
čistky na  všech úrovních státu sice z  Dubčeka nevy-
křeše, v podstatných otázkách souvisejících s invazí však 
na žádný vážnější odpor nenarazí. To ukazovala smlouva, 

podzim1968106podzim1968106

Dalo se 
okupaci 
předejít?

průběh pražského jara jsme 
celá rodina nadšeně sledo-
vali, ale zároveň jsme nevě-
řili, že to tak brežněv nechá. 
Stejně jsme nevěřili spoustě 
„překabátěných“ komunistů, 
kteří najednou byli reformní. 
byla jsem díky protikomuni-
stické výchově skeptičtější 
než řada mých vrstevníků. 
věřila jsem do určité míry jen 
dubčekovi a černíkovi, ale 

i ti se sklonili před brežně-
vem. S radostí jsem sledovala 
uvolnění, nové časopisy, mož-
nost vyjet do zahraničí, ale 
zároveň jsem nevěřila, že by 
to mohlo dobře dopadnout.
hana potměšilová, tehdy stu-
dentka ff uk

nedalo. vnitřní rozklad ruské 
říše tehdy ještě dost nepo-
kročil.

josef michl, chemik, univer-
sity of colorado, boulder

kdyby se postupovalo po-
maleji, možná ke vpádu vojsk 
nemuselo dojít. na druhou 
stranu moskva by skutečné 
reformy nejspíš stejně nepři-
pustila.
miloš uhlíř, fyzik, vysokoškol-
ský učitel, nyní v důchodu

Kontrarevoluce vzdoruje, 
vítězství se ale díky 
soustředěnému úsilí vojsk blíží. 
(Okupanti na Letenské pláni 
v Praze) 
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myslím, že ne – i když jaro 
spustili komunisté. Socialis-
mus s lidskou tváří je nesmysl 
a nemůže fungovat.
helena becková, bývalá 
úřednice

ve zpětném pohledu se invazi 
dalo zabránit velice těžko. 
možná by se to dalo jedině 
tím, že by se vedení země 
zpronevěřilo pražskému jaru 

a začalo se samo kategoricky 
a silovými prostředky obracet 
proti vlastnímu obyvatelstvu. 
karel kovanda, tehdejší 
vůdce studentské stávky 
v listopadu 1968

zabránit invazi by šlo, kdyby 
naši politici byli alespoň tro-
chu prozíravější, moudřejší 
a hlavně statečnější. a to 
nejen až v roce 1968. no 

vždyť si komunističtí vlasti-
zrádci nakonec pozvali „bratr-
ské armády“ na pomoc sami! 
komunistická ideologie je 
– i dle našich zákonů – zlo-
činná už ve své podstatě.
jarmila očenášková, teh-
dejší studentka architektury 
v praze

nedalo se tomu zabránit, 
ať by se dělo cokoli. jak-

mile jsme se trochu odchý-
lili od sovětského stalinismu, 
začalo se mluvit o demokra-
tizaci a lidských právech, tak 
to pro ně byla kontrarevoluce, 
která se musí zastavit. 
juraj daubner, tehdejší stu-
dent fi lozofi cké fakulty pů-
vodem ze Slovenska a jeden 
z prvních signatářů charty 77
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na které Sovětům velmi záleželo – o „dočasném“ pobytu 
sovětských vojsk v Československu. Smlouvu připravili 
začátkem října, v polovině října ji stvrdili předsedové vlád 
Oldřich Černík a Alexej Kosygin v Kremlu. Další den 
přeletěli do Prahy, kde smlouvu za asistence televizních 
kamer podepsali. Přítomný byl i Alexander Dubček, kte-
rého kamery zachytily se skloněnou hlavou. 

Už za dva dny o ní rozhodoval československý parla-
ment. Projednávání, na které dohlížel i prezident Svo-
boda, přitom nezabralo více než dvě hodiny. Vystoupení 
jedné z hvězd pražského jara, premiéra Černíka, bylo 
zjevně určeno majitelům silných žaludků. Černík napří-
klad při obhajobě zákona řekl: „Ochrana společných zá-
jmů socialistických zemí a jejich revolučních vymožeností 
vedla vlády obou zemí k závěru o nezbytnosti dočasného 
pobytu určitého kontingentu sovětských vojsk na našem 
území. To proto, aby tato vojska posílila obranu států so-
cialistického společenství před sílícími revanšistickými 
snahami západoněmeckých militaristických sil.“ Všichni 
přitom věděli, že vojska přišla vyhnat Čechům a Slová-

kům z hlav pocit, že by si mohli o své zemi a svých živo-
tech rozhodovat sami.  

V rozpravě vystoupilo šest poslanců a pouze předvá-
lečná členka KSČ a bývalá diplomatka Gertruda Seka-
ninová-Čakrtová smlouvu věcně napadla. Kritizovala, že 
platnost tak závažné smlouvy je vymezená slovem „do-
časně“, tedy zcela nejasně. Odmítla i Černíkův argument, 
že potřebujeme přítomnost sovětských vojsk kvůli obraně 
před revanšismem západního Německa. Prohlásila, že se 
dokážeme ochránit sami, a vyzvala vládu, aby zahájila jed-
nání o odchodu sovětských vojsk. 

Sekaninovou-Čakrtovou opatrně podpořila pouze mís-
topředsedkyně parlamentu Marie Miková. Prohlásila, že 
pročítala vzkazy, dopisy a rezoluce, které dorazily v sou-
vislosti s projednávaným zákonem.  

„Na některých jsou podpisy 400 dělníků, i 797 děl-
níků, v jednom případě dokonce 7000 dělníků. V rezolu-
cích na nás apelují, abychom citlivě vážili, až budeme hla-
sovat o ratifi kaci smlouvy, abychom brali v úvahu, že oni 
věří naší straně, naší vládě a Národnímu shromáždění, že 
věří i v sílu naší armády, a proto žádají, abychom nepřijali 
ratifi kaci, abychom s těmito vnitřními našimi silami za-
bezpečovali u nás pořádek,“ prohlásila Miková. 

Sekaninová-Čakrtová navrhla usnesení, které by vládu 
zavázalo k jednání o odchodu vojsk. Poslanci jej ale jed-
noznačně odmítli a stejně přesvědčivě schválili znění celé 
smlouvy o pobytu vojsk. Proti hlasovali jen čtyři členové 
parlamentu, ze známých jmen pražského jara pouze Fran-
tišek Kriegel. Deset lidí se zdrželo. Ještě ten den podepsal 
smlouvu prezident a tím vstoupila v platnost. Okupace 
tím byla dokonale legalizována, navíc nebyla nijak časově 
ohraničena. Doprovodný protokol uváděl, že v Českoslo-
vensku zůstane 75 tisíc v podstatě nepřátelských vojáků. 

Realista husák
Na viditelný pouliční odpor se už v té době zmohli jen mladí 
lidé. V Praze uskutečnili 28. října demonstraci, na které vy-
křikovali protisovětská hesla a vyjadřovali odpor ke smlouvě 
o pobytu vojsk. Další několikatisícový protest se odehrál 
7. listopadu na výročí ruské bolševické revoluce. Mladí lidé 
strhávali sovětské vlajky, které se při té příležitosti tradičně 
vyvěšovaly na domech. V ulicích dokonce vzniklo několik 
pokusů o barikády a proti jejich obráncům vyrazily Lidové 

Dalo se 
okupaci 
předejít?

nedalo. z pohledu Sovět-
ského svazu jsme byli nebez-
peční. navíc jsme byli ob-
klopeni zeměmi, které také 
demonstrovaly proti svým 
vládám. a ono je to nakaž-
livé. z jejich pohledu jsme byli 
kontrarevolucionáři. 
jiřina rybáčková, bývalá ta-
jemnice klubu angažovaných 
nestraníků (kan)

pochybuji. od jaltské kon-
ference byl svět jasně roz-
dělen. plno lidí v česko-
slovensku 1968 se upínalo 
k ideji neutrálního státu, to 
by ovšem vyžadovalo od po-
litiků pomalý, dlouholetý tak-
tický postup a ne tehdejší 
obrat z extrému do extrému. 
utopicky mi znějí i ekono-
mické nápady jako kombi-
nace centrálního plánu a trhu 

nebo dělnická samospráva 
v podnicích. firmu nemůže 
vést odborářský kolektiv, ale 
vlastník, který si jde nekom-
promisně za svým.
vlastislav bříza, majitel hol-
dingu koh-i-noor, v roce 1968 
student 

určitě nedalo. když se uvolní 
poměry a věci se dají do po-
hybu, nejde je zastavit ne-

hlas proti 
„dočasnosti“

gertruda Sekaninová-čakrtová se 
narodila v roce 1908 do podnika-
telské židovské rodiny. vystudo-
vala práva v praze a už před válkou 
vstoupila do kSč. za války byla de-
portovaná do osvětimi, byla vybraná 
na nucené práce a přežila. po osvo-
bození nastoupila do diplomacie, pů-

sobila jako delegátka při oSn. Stoupala i stranicky, stala 
se členkou Úv kSč. podpořila únorový puč a v roce 1949 
se stala náměstkyní ministra zahraničí clementise. během 
čistek se vyhnula zatčení, přišla ale o práci v diplomacii, 
byla sledovaná Stb. v šedesátých letech se vrátila do po-
litiky a v roce 1968 podporovala reformy. odpor proti oku-
paci a hlasování v parlamentu proti smlouvě o „dočasném“ 
pobytu vojsk vedlo k jejímu vyloučení z kSč. na sklonku 
života podepsala chartu 77 a věnovala se práci v disentu. 
zemřela v roce 1986 na následky úrazu. X
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jen z hlediska politického, 
ale i ekonomického. pro-
tože nejsem politik, vyjád-
řím se pouze k ekonomic-
kému modelu oty šika. jsem 
si jistý, že ekonomický model 
kombinující volný trh a plán, 
je správný i v dnešní době 
(viz ohromný úspěch čín-
ského modelu). na druhou 
stranu model o. šika počíta-
jící v podstatě s družstevním 

vlastnictvím i průmyslových 
podniků považuji za utopii ne-
schopnou života. 
zdeněk pelc, majitel fi rmy gz 
media, největšího výrobce 
vinylů na světě, v roce 1968 
student

velmi obtížně. dubček 
a spol. postupovali špatně, 
uvízli na půli cesty. nechali 
zajít situaci příliš daleko 

vzhledem k tomu, co byli So-
věti ochotni tolerovat, přitom 
ale neměli vytvořené pod-
mínky pro to, aby mohli pod-
niknout něco na vlastní pěst. 
rumunsko a jugoslávie tehdy 
vedly velmi nezávislou poli-
tiku, ceauşescu si ji pojistil 
v číně a tím si před moskvou 
vytvořil ochranu, jakou čes-
koslovensko nemělo. je ale 
samozřejmě otázka, jak moc 

by se čína chtěla v zájmu 
další země v evropě nějak 
angažovat.
jan švejnar, ekonom, bývalý 
kandidát na prezidenta čr, 
v roce 1968 student gymnázia

Odejít do emigrace se celkem 
snadno dalo do podzimu 1969. 
Pak husákova vláda zavřela 
hranice. (Přechod do Rakouska)
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milice a policie vybavené obušky a vodními děly. Studenti 
protestovali i v Bratislavě, Brně a Českých Budějovicích. 

Studentské pouliční akce nebyly výrazně početné, zato 
jiné byly. Na podzim bez ohledu na stávající okupaci pro-
bíhaly schůze základních organizací odborů, kde se stále 
ještě demokraticky volili delegáti na chystaný celostátní 
odborový sjezd. Odboráři, většinou šlo o dělníky, trvali 
na projednání stanov, jejichž návrh vznikl ještě před oku-
pací a které odbory vymaňovaly z podřízenosti komuni-
stické straně. Kromě snahy o ustavení samostatných od-
borů naplňovali odboráři i další program pražského jara 
– zakládání podnikových rad, které se měly podílet na ří-
zení podniků. Fakt, že tahle věc probíhala na podzim 1968 
v již okupovaném státě, byl důsledek setrvačnosti reforem, 
dění v odborech však v sobě neslo potenciál namířený proti 
Brežněvově normalizaci. 

Dubček se mezitím snažil proplout mezi Brežněvovými 
požadavky a snahou udržet akční program alespoň trochu 
při životě. Začátkem října po návratu z Ruska, kde se prová-
děla inventura moskevského protokolu, sepsalo Dubčekovo 
vedení materiál s názvem Hlavní úkoly strany v nejbližším 
období. Odchodem vojsk, který byl přitom nejbytostnějším 
národním zájmem, se už návrh nezabýval. Historici jej ale 
považují za stále ještě reformní dokument. Nadále odkazuje 
na neudržitelnost politiky KSČ před rokem 1968 a potřebu 
reforem. Politiku pražského jara hodnotí jako politiku v zá-
jmu socialismu. V návrhu se sice obligátně uvádělo, že KSČ 
musí plnit závěry moskevského protokolu, jinak z pohledu 
pozdějšího vývoje, konkrétně optikou pozdější tvrdé nor-
malizace, obsahuje docela odvážné věci. Plánuje vypsání 
nových voleb, kde by voliči mohli vybírat z více kandidátů 
stran Národní fronty. Otázku svobody slova v médiích balí 
do fráze „potřeby aktivní, pozitivní politiky vůči sdělova-
cím prostředkům“. V ekonomice se mělo pokračovat v re-
formách, například  v posílení nezávislosti státních podniků 
na centrálním plánování. „V souhrnu můžeme návrh po-
važovat za pokus o ústupovou linii, na níž se vedení strany 
chtělo bránit útokům Moskvy,“ píše historik Miloš Bárta. 

Návrh však narazil na odpor už při debatě ve vedení 
KSČ. Nejdůležitější přitom byla námitka Gustáva Hu-
sáka, tehdy ještě místopředsedy československé vlády. Hu-
sák požadoval, aby se přepsalo hodnocení politiky praž-
ského jara a doplnilo se, že tehdy nastoupily „pravicové 
a protisocialistické síly“. To byl pohled shodující se s tím, 

jak viděli situaci v Kremlu, kde nutnost invaze vysvětlo-
vali právě expanzí údajných pravičáků. Husák, do té doby 
okázalý Dubčekův spojenec, se tedy viditelně posouval 
na Brežněvovy pozice. 

Sovětské vedení se opět rychle zorientovalo a vědělo, že 
hlasování na listopadovém ÚV KSČ o dalším postupu ne-
smí nechat bez povšimnutí. Brežněv začal opět na Dubčeka 
tlačit, že změna musí být mnohem hlubší, než co navrhuje. 
Bylo naivní si myslet, že podpis pod moskevským proto-
kolem a smlouvou o pobytu vojsk Rusy uchlácholí. Trvali 
na úplném a defi nitivním opuštění reformních pozic. 

Stalo se konkrétně to, že během schvalování rezoluce 
Hlavní úkoly strany na listopadovém ÚV se o slovo při-
hlásila menšina neostalinistů a opakovali Brežněvovy vý-
hrady k pražskému jaru a snaze Dubčeka alespoň něco 
z reforem zachránit. 

Proti nim se zformovala asi třicetičlenná skupina ko-
munistických liberálů a spustil se boj. Jak upozorňují his-
torici, reformátoři byli tehdy ještě nejen početnější, ale 
i vzdělanější, inteligentnější a po lednu 1968 zvyklí de-
batovat ve svých členských organizacích. Především ale 
upřímná podpora lidí, tedy pro komunisty něco nezvyk-
lého, byla dosud na jejich straně. Ta se projevila i třemi 
tisícovkami rezolucí základních stranických organi-
zací a skupin pracujících, které na plénum ÚV na pod-
poru reforem dorazily. Ostatně mnozí vyzývali Dubčeka, 
aby víc čelil snahám o normalizaci a aby obrodný proces, 
jak se tehdy událostem z jara 1968 říkalo, bránil. 

První tajemník na to však neměl sílu. Navíc tábor re-
formátorů opět nebyl jednotný. Důležitou roli v rozbíjení 
jednoty hrál Husák. Na plénu na jedné straně bránil re-
formy, na straně druhé však kritizoval konkrétní politiku 
po lednu 1968. Přitom používal argumenty konzervativců, 
třeba že strana ztrácela vedoucí úlohu, což najednou opět 
znělo jako svatokrádež. Jeho obecná podpora  reforem tím 
pádem samozřejmě neměla smysl, pokud v rámci nápravy 
každodenní politiky volal po opětovném ovládnutí sdělo-
vacích prostředků. Chytře, zdánlivě z pozic proreformní 
autority srážel Dubčeka ještě víc k zemi. 

Po debatě dosáhli konzervativci s Husákovou pomocí 
přepracování výhledového dokumentu. Dubček, Černík 
a Husák jej pak vzali další den posoudit Brežněvovi do Var-
šavy, kde sovětský vůdce pobýval.  Opravený návrh se mu 
líbil, měl však ještě námitky: nelíbila se mu pasáž, kde se 

„Tajné sklady 
zbraní“ na letišti 
v Ruzyni, o nichž 
píší noviny v Bul-
harsku a NDR, 
patří Lidovým mi-
licím a jsou řádně 
střežené a evido-
vané, vysvětlují 
československé 
úřady. 

Prezidentský 
kandidát Richard 
Nixon: 
„Nová situace 
v Československu má 
i svůj kladný aspekt, 
protože otřásla 
západní aliancí 
a vyburcovala ji ze 
spánku.“
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intervence zmiňovala jako bezdůvodná, navíc nepodpo-
řená žádnou větší skupinou uvnitř KSČ, což byla pravda. 
Dubček a spol. se to tedy rozhodli poslušně vypustit. Tak 
upravený dokument ústřední výbor téměř jednomyslně 
schválil. Kremlu se tak podařilo ovládnout debatu o další 
důležité věci – jakési mapě komunistů, kudy dál. Husák 
získal v Brežněvových očích pověst „rozumného politika“, 
s nímž se dá dohodnout na všem, co Sověti potřebují. 

Smrkovský pryč
Venku mezi lidmi  se mezitím zdálo, že je tu stále ještě pro-
stor na možná poslední masovější odpor. Do okupační stávky 
na podporu svých deseti požadavků zahrnujících ideály praž-
ského jara vstoupili studenti vysokých škol, kteří tehdy čítali 
asi 65 tisíc lidí. Podle provedených šetření jim dávalo sym-
patie 86 procent obyvatelstva, efekt to však nemělo. Dub-
čeka a další vedoucí představitele to k ničemu nerozhoupalo. 

Už 7. prosince si Brežněv opět pozval Dubčeka na ko-
bereček, tentokrát do Kyjeva, aby mu podal hlášení o situ-
aci v Praze. S Dubčekem byli pozváni prezident Svoboda, 
premiér Černík a nováčci s pověstí rozumných „realistů“ 
Husák a poprvé také Lubomír Štrougal.  

Dubček se Brežněva snažil upozornit, že snaha urychlit 
normalizaci naráží na odpor obyvatelstva. Navrhoval tedy 
nesnažit se dělat víc, než požaduje plán z listopadového 
pléna ÚV KSČ. To však Brežněva nezajímalo. Opět vršil 
kritiku, diktoval, co má Dubček udělat, například zba-
vit se Josefa Smrkovského, v té době  v hierarchii třetího 
muže ve státě. To bývá hodnoceno jako chytrý zásah proti 
Dubčekově kredibilitě ve společnosti. Smrkovský byl klí-
čovým mužem pražského jara, a jeho pád byl symbolic-
kým znamením neodvratného konce této éry. 

Rok 1968 však končí obrazně až v lednu 1969 u kašny 
vedle Národního muzea, kde se 16. ledna v půl třetí od-
poledne polil hořlavinou a zapálil student Jan Palach. Ani 
jeho snaha vyburcovat společnost k odporu však k odvrá-
cení pádu do bažin hluboké normalizace nepomohla. X

Zpracováno za použití knih:
Jiří Ruml: Kalendárium, Nakladatelství novinář 1990;
Kolektiv autorů: Československo roku 1968, Parta 1993; 
Jitka Vondrová: Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968, Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2013;
Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu, Mladá fronta 1990.

naděje má jméno 
kirchschläger
mar e k šve h la

přepadení československa vyvolalo jednu z největších 
emigračních vln v našich dějinách. po zahájení okupace 
bylo přerušeno letecké i pozemní spojení do zahraničí. 
češi tedy ujížděli v autech nebo místními spoji směr hra-
nice. cesta nebyla bez potíží. lidé naráželi na hlídky oku-
pačních vojáků, ti jim obvykle v odjezdu nebránili. v prv-
ních dnech se podle dostupných svědectví daly překročit 
hranice díky benevolenci pohraničníků jen na občanský 
průkaz, hlavní překážkou se však stala nutnost sehnat ví-
zum. 

československo koncem šedesátých let neudržovalo 
se západním německem ani diplomatické vztahy, v praze 
nebyla německá ambasáda, a nedalo se tedy sehnat ně-
mecké vstupní vízum. jediná relativně schůdná cesta proto 
vedla do rakouska. ani tam se ale napřed nechystali vítat 
československé uprchlíky s otevřenou náručí. neutrální 
rakousko mělo vlastní zkušenost se sovětskou okupací 
a nebylo těžké propadnout obavě, zda se něco podobného 
nemůže opakovat. 

tehdejší rakouský prezident franz jonas, kancléř jo-
sef klaus a ministr obrany georg prader pobývali v čase 
invaze na dovolené a nebyli k zastižení na telefonu. mi-
nistr zahraničí kurt Waldheim se tedy rozhodl jednat 
sám a ve snaze neprovokovat kreml přikázal ambasádě 
do prahy nevydávat žádná víza. lidé si ale pro víza začí-
nali chodit a od prvních dní se před rakouskou ambasádou 
vytvořily dlouhé fronty. velvyslanec rudolf kirchschläger 
dobře chápal, jaké pocity češi a Slováci zažívají, a rozhodl 
se pro jakousi osobní vzpouru. nařízení z vídně ignoroval 
a víza masově vydával. postupně šlo asi o padesát tisíc víz.  

rakouské úřady se později rozhodly emigrační vlně 
dál nebránit. otevřely azylová centra, v nichž se uprch-
líci mohli dočasně ubytovat. mnozí vyčkávali, co se bude 
v československu dít, a někteří se později vraceli domů, 
jiní žádali v rakousku o azyl nebo odjížděli do jiných států. 

velikost uprchlické vlny není zcela jasná právě kvůli poz-
dějším návratům. Údaj se pohybuje mezi 100–150 tisíci lidmi, 
kteří se rozhodli hledat štěstí v emigraci. rudolf kirchschlä-
ger byl v roce 1970 jmenován ministrem zahraničí. X

Vstup vojsk, nebo 
přepadení?
Nočnímu nepřátelskému 
přepadení republiky se 
začalo v Československu 
říkat „vstup vojsk“. Tento 
pojem používali politici, 
novináři a později i běžní 
lidé. 

Podzemní vysílačky?
Záznam debaty z návštěvy náměstka ministra zahraničí SSSR Kuzněcova v Praze začátkem září:
Kuzněcov: „Jsme překvapeni, že již 20. a 21. srpna pracovaly podzemní radiostanice.“
Smrkovský: „Chtěl bych vysvětlit, že přes dva tisíce vysílaček mají naše organizace Svazarmu 
a Lidové milice. Tyto vysílačky nejsou nelegální. Dosud nikdo nenašel žádnou ilegální vysílačku.“ 
Kuzněcov: „Divím se, proč vaše bezpečnost nedostala 20. srpna úkol zabývat 
se otázkou vysílaček.“
Smrkovský: „V této noci naši nejvyšší představitelé přestali vládnout.“
Kuzněcov: „Nyní již ale vládnou!“
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životní 
šance 
doktoRa 
husáka
mar e k šve h la

Gustáv Husák byl barvitou postavou plnou zvratů. Talento-
vaný inteligentní mladík z vesnického prostředí Dúbravky 
toužil prorazit do intelektuálních kruhů v Bratislavě a také 
se mu to podařilo. Dostal se na dobré gymnázium, kde už 
jako velmi mladý těžil z demokratických poměrů, sám se 
však demokratem ani na okamžik nestal. Psal, debatoval, 
ale zároveň trpěl pocitem sociální frustrace, protože neměl 
dost peněz. Ještě před maturitou přišel do okruhu mla-
dých komunistů, kteří na něj měli klíčový vliv. Pohybo-

val se ve vysokoškolském prostředí Bratislavy třicátých let. 
Jako komunista se radikalizoval tak zapáleně, že ignoroval 
zprávy o stalinských procesech. Ostatně i jeho vytříbená 
kritika zamrzala vždy, když přišla řeč na komunistickou 
stranu. Přitom směrem do nekomunistických pozic nebyl 
Husák od mládí příjemným soupeřem. Už coby dvacetiletý 
student nešetřil kousavou ironií, která přecházela v zesměš-
ňování a znevažování oponentů. 

Stal se útočným salonním komunistou, který vynikal 
nad okolí v rétorických dovednostech, byl ovšem obe-
zřetný v činech. S nástupem fašismu vstoupil do ilegální 
komunistické strany, ale nebezpečné situace jako zatčení 
policií dokázal žehlit přes kontakty ze studia práv sahající 
až k ministru vnitra fašistické Slovenské republiky Ale-
xanderu Machovi. Už jako výrazná fi gura odboje na konci 
války usiloval Husák o posílení role Slovenska a uznání 
slovenského národa, ale zároveň požadoval, aby Sloven-
sko bylo přičleněné k Sovětskému svazu, kde by si auto-
nomie mnoho neužilo. 

Po válce šly události rychle kupředu a Husák se v nich 
pohyboval jako tuctový komunista, který vedl agresivní 
kampaň proti demokratickým konkurentům, coby náro-
dovec odmítal, aby se vracel majetek nejen Čechům, ale 
také Židům přeživším holokaust, a po komunistickém 
převratu pomáhal na Slovensku likvidovat kláštery. 

Na začátku padesátých let přicházejí stalinské čistky 
a s nimi i Husákovo vykonstruované zatčení. Na komu-
nistickou stranu, která to celé způsobila, však nezanevřel. 
Stále o ní smýšlel jako o „naději celého lidstva“. Nepochy-
boval o správnosti komunistického systému a chválil So-
větský svaz, ač věděl, že jeho zatčení souvisí s podobnými 
procesy v SSSR. Vzhledem ke znalosti procesů v Rusku byl 
Husák přesvědčen, že po uvěznění nesmí hrát podle scé-
náře procesů a „přiznat“ se, jinak dostane trest smrti. Odo-
lával mučení, a když něco ze zoufalství podepsal, později 
podpis odvolal. „Důležité rysy jeho povahy tvořilo kritické 
myšlení, individualismus, houževnatost i jistý druh mesi-
anismu,“ píše autor Husákovy biografi e Michal Machá-
ček k tomu, jak mohl Husák brutalitu v kriminále vydržet. 

Ve vazbě přitom strávil tři roky, během nichž absol-
voval neskutečných 1438 hodin výslechů. Celou dobu se 
obhajoval sám a do konce odmítal, že je vinen. Husákovo 
kritické myšlení nicméně mělo zjevné limity. Ani po do-
životním trestu a deseti letech těžkého kriminálu se s ko-

Už žádný 
okupant
V září zřídila 
vláda Úřad pro 
tisk a informace. 
3. září byl vydán 
zákaz používání 
slov „okupant“ 
a „okupace“. 

Naděje celého lidstva, ale taky zkáza jednoho národa. (Husák)

humoristický časopis 
Dikobraz vycházel 
na podzim 1968 
s obálkami, které 
ironizovaly okupaci 
a ustupování nátlaku 
SSSR. V popisce 
k obrázku Adolfa Borna 
se říká: 
Galileo Galilei: „Jak 
jsem mohl tvrdit takovou 
hloupost? Teď vidím 
jasně, že se netočí...!“
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munistickou stranou nerozešel a svá příkoří přičítal jed-
notlivcům, „kteří nenáviděli komunisty“. Pro Husákovo 
pochopení je důležité i to, co následovalo po propuštění. 
Houževnatě se snažil o rehabilitaci a návrat do nejvyšších 
pozic. Psal prezidentu Novotnému, vysvětloval svůj pří-
pad a kopie dopisů posílal sovětskému velvyslanci v Praze, 
aby na sebe upozornil hlavní centrum moci – Moskvu. 

Uvolněnější poměry mu přitom hrály do karet. Oproti 
mladým kádrům, kteří začali dělat kariéru v padesátých 
letech, si nesl odér hrdiny odboje proti nacismu a poli-
tického vězně. Dál v sobě spojoval politický talent, pr-
votřídní rétorickou dovednost, inteligenci a tvrdohlavost, 
třeba když už v polovině šedesátých let nechal během prv-
ního veřejného vystoupení po propuštění držet minutu ti-
cha za kamaráda a mentora Vladimíra Clementise a další 
komunistické oběti stalinských čistek. 

Nastolit pořádek
S nástupem pražského jara začala Husákova druhá poli-
tická kariéra. Po rehabilitacích se v dubnu jako spojenec 
Alexandera Dubčeka stal místopředsedou reformní čes-
koslovenské vlády. Dával rozhovory, účastnil se diskusí 
s občany. Opět vynikal jako řečník a debatér. Přesvěd-
čivě podporoval Dubčekův akční program, řečnil o svo-
bodě a změně, díky které se staré poměry nikdy nevrátí. 
Také ale usiloval o agendu, na které mu záleželo možná 
nejvíc – na ustavení federace, uznání slovenského národa 
a široké pravomoci pro Slovensko. 

Po okupaci a odvlečení Dubčeka a spol. do Moskvy 
se stal Husák členem delegace vedené prezidentem Lud-
víkem Svobodou, která se vydala do Kremlu přivézt své 
soudruhy zpět domů. „Husák Brežněva upoutal kvůli své 
razanci a ,konstruktivnímu‘ pragmatismu,“ píše Machá-
ček. Tento „pragmatismus“ spočíval především v přijetí 
okupace jako nezvratného faktu, od něhož se musí celkové 
dění v Československu odvíjet. To znamenalo uznat diktát 
Kremlu a přijmout, že Brežněv a nikdo jiný bude rozho-
dovat o všem podstatném, co se v ČSSR děje. 

Po jednání v Moskvě si nechal Brežněv zjistit o Hu-
sákovi podrobné informace a nechal si udělat jeho profi l. 
V něm byl podle Macháčka Husák označen za složitou, ale 
velmi erudovanou osobnost se sklonem k demagogickému 
vystupování. Kreml si vyhodnotil také Husákův zřetelně 

kladný vztah k Sovětskému svazu. Chválili rovněž Husá-
kovo vystoupení proti vysočanskému sjezdu a rychlost, s níž 
ovládl situaci v Komunistické straně Slovenska. 

Ještě krátce po podpisu moskevského protokolu se Hu-
sák doma choval jako stoupenec ideálů pražského jara, kvůli 
kterým ruské tanky přijely. V televizním projevu na začátku 
září prohlásil: „Je pravda, že člověk nechce žít všelijak, mít 
jen jídlo, mít střechu nad hlavou, práci apod. Chce žít svo-
bodně. A jde o to, vytvořit u nás takové podmínky, aby naši 
lidé cítili, že mohou žít svobodně, že mohou se vzpříme-
nou hlavou a s hrdým čelem žít a chodit a že nebudou mít 
pocity nějakého ponížení či ohýbání páteře.“

Pak byl ale Husák jedním z prvních, kdo páteř ohnul. 
Když Brežněv zjistil, že sázka na konzervativní křídlo KSČ 
nevede k ovládnutí Československa, začal hledat někoho 
v řadách reformistů, kteří se těšili důvěře lidí. Volba padla 
právě na Husáka, který se Brežněvovi postupem času za-
mlouval čím dál víc. Sovětský vůdce třeba oceňoval, jak 
Husák vystrnadil z pozice předsedy parlamentu populár-
ního Josefa Smrkovského. Husák totiž v rámci federálního 
uspořádání trval na tom, že pokud je prezident Čech, před-
seda parlamentu musí být Slovák. Smrkovský tedy musel 
odstoupit, aniž by mohla veřejnost přičítat vinu Brežněvovi. 

Postupem času bylo očividné, jak Husák přebírá réto-
riku Kremlu. O protestech po březnovém vítězství čes-
kého týmu nad SSSR v hokeji mluvil jako o zinscenova-
ných provokacích namířených proti Sovětskému svazu. Čím 
dál častěji volal po nastolení pořádku a politické odpověd-
nosti. Bylo přitom zřejmé, že myslí odpovědnost Alexan-
dera Dubčeka. 

Doma Husák ztrácel popularitu, v Kremlu ji ale vy-
datně získával s tím, jak vykazoval bezmeznou loajalitou. 
Bylo zjevné, že přijal Brežněvovu tezi, že Československo 
musí opět nastolit sovětský model fungování státu, kde 
o všem rozhoduje komunistické politbyro. Později přijal 
i plán na rozsáhlou čistku ve stranickém či státním apa-
rátu, podnicích, sdělovacích prostředcích, společenských 
organizacích, úřadech, školství, vědě, zkrátka všude. 

Začátkem roku 1969 se stal Husák favoritem Kremlu 
na post vedoucího tajemníka po Dubčekovi, kterého se 
chtěl Brežněv zbavit. V dubnu 1969 byl zvolen a dobro-
volně, dokonce s nadšením odevzdal řízení země do Brež-
něvových rukou. X

Osm odvážných
v moskvě byl zahájen soudní proces s pěti účastníky 
demonstrace 25. srpna 1968 na rudém náměstí proti 
okupaci československa. 

konstantin babickij – tři roky vyhnanství.
larisa bogorazová – čtyři roky vyhnanství.
vadim delone – dva roky a 10 měsíců v pracovním táboře.
vladimir dremljuga – tři roky vězení.
pavel litvinov – pět let vyhnanství.
taťjana bajevová – zatčena, trestní stíhání pak zastaveno.
natalja gorbaněvská – zatčena, ale jako matku třímě-
síčního syna ji propustili. v prosinci 1969 byla zatčena 
podruhé, prohlášena za duševně nemocnou a na tři roky 
umístěna do psychiatrické vězeňské nemocnice. 
viktor fajnberg – uznán duševně nemocným, z vězeň-
ské psychiatrické nemocnice propuštěn v listopadu 1973.
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Rezidence
u Sv. Václava II
Klidné bydlení
mezi vršovickými parky

Důmpo rozsáhlé rekonstrukci s původním vzhledem

Obchodní jednotky v přízemí na prodej

Výborná dopravní obslužnost

Byty 1kk - 3kk s garáží k dokončení dle vašich představ

Kompletně vybavené okolí pro plnohodnotný život

www.rezidenceuvaclava2.cz

Dejvice
House
Luxusní bydlení
v srdci Dejvic

Pěkné bydlení i skvělá investiční příležitost

Zrekonstruovaný dům s výtahem

Veškerá občanská vybavenost

Žádaná rezidenční lokalita

Výborná dopravní dostupnost

www.dejvicehouse.cz

Rezidence
Silencio
Ticho a zeleň Vinohrad,
které vás okouzlí

Riegrovy sady přímo před domem

Vyhledávaná lokalita pražských Vinohrad

Výhledy do parku z každého bytu

Relaxační zahrada v klidném vnitrobloku

Kompletně vybavené okolí pro plnohodnotný život

www.rezidencesilencio.cz

725 753 753
PO - NE 8.00 - 22.00 www.byty.psn.cz

Volejte:
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Proč jste se vlastně ve druhé polovině sedmdesá-
tých let pustil do psaní své knihy Osmašedesátý? 
Měl jsem pocit, že se nikdo k té době nevrací ji-

nak než nostalgicky nebo s pocitem nekritického obdivu. 
Vadilo mi, že začínají vznikat takové mýty, proti kterým 
by bylo dobře hned na samém počátku vystoupit. Mly-
nářova slavná knížka Mráz přichází z Kremlu vznikla až 
později. 

Z jakého důvodu se nechtěli Češi k roku 1968 kri-
ticky vracet? 
Společnost dostala strašnou pecku tím hanebným 

způsobem porážky, kterou zvolili tehdejší lídři, které lidé 
zbožňovali. Oni potom ustupovali krůček po krůčku, jako 
by šli pozpátku po schodech a ani v jednu chvíli se ne-
zmohli na to, aby práskli dveřmi a řekli: „Tak tohleto už, 
prosím, bez nás…“ Jediný to udělal Zdeněk Mlynář. Bylo 
by to jenom gesto, ale my jsme postrádali jakákoli gesta. Po-
rážka byla samozřejmě neodvratná, ale způsob té porážky 
byl v rukou té zbožňované čtyřky. A co oni nakonec udělali? 
Nakonec všichni podepsali mimořádné opatření předsed-
nictva Federálního shromáždění a to bylo v podstatě stanné 
právo namířené proti lidem, kteří den předtím na Václaváku 
volali z bezradnosti: „Dubček, Dubček, Dubček…“ A on 
druhý den podepíše zákon proti nim. Není divu, že z toho 
byla společnost v šoku.

K tomu se jistě dostaneme. Napřed osobní otázku: 
co jste dělal v čase pražského jara?
Asistenta na katedře teorie státu a práva na Práv-

nické fakultě UK. Od  roku 1966 jsem byl také na  půl 
úvazku redaktorem v Literárních novinách, které vydával 
Svaz československých spisovatelů. Po jejich sjezdu v létě 
1967 jim byly ty noviny odebrány, museli jsme vyklidit re-
dakci, přišli tam úředníci ministerstva kultury a převzali to. 
Titul nechali, zvolili jinou grafiku, aby bylo zřejmé, že jsou 
vedené někým jiným. Tehdy to vůbec nevypadalo na nějaké 
pražské jaro. Lidé tomu vtipně říkali Erární noviny místo 
Literární. To my umíme, takové věci…

Pak došlo k jejich návratu pod spisovatele a tedy 
jednomu z příznaků pražského jara.

Ano, někdy 1. března 1968 si svaz spisovatelů znovu 
ty noviny bere a už jim v tom nikdo nebrání. Takže my jsme 
od 1. března začali vycházet znovu, ale abychom se odli-
šili od těch několikaměsíčních „Erárních novin“, tak se to 
přezvalo na Literární listy.

Byl tohle moment, kdy jste si všiml, že se Česko-
slovensko mění?
Děly se věci, ale vůbec žádná logika, neodvratný 

směr k otevření politického systému tady nebyly. Na pod-
zim nechutně zbili studenty, kteří demonstrovali u Stra-
hovských kolejí, protože jim tam pořád vypínali elektřinu 
a oni se nemohli učit. To byla represe. Sebrali spisovate-
lům noviny a vůbec to nenasvědčovalo tomu, že je něco 
ve vzduchu.

Je představa, že tady byly nějaké proudy v těch vr-
cholných sférách komunistické strany, nějací reformisti 
a nějací brzdiči, konzervativci. Ale na slavném lednovém 
plénu šlo především o to, že se střetli slovenští komu-
nisté s českými. Vyhrotil se spor mezi Dubčekem a No-
votným, protože Novotný byl další z českých prezidentů, 
kteří se dívali na Slováky s despektem, nevěřil, že jsou 
národ. 

V jednu chvíli Novotný zaútočil na Dubčeka jako 
na nacionalistu. To slovo ještě tenkrát znělo hrozivě, pro-
tože to nebylo tak dávno, co Husák dostal za nacionalismus 
doživotí. A Dubček jako předseda Komunistické strany 
Slovenska prostě musel jít s Novotným do osobního boje. 
Situace stála jeden, nebo druhý.

Chci tím říct, že tehdy ještě nešlo o reformy, o de-
mokracii, šlo o spor Slováků, kteří se právem cítili upo-
zaďováni, s pražským centralismem, který představoval 
Novotný. Oni se tam hádali, uráželi, práskali jeden na dru-
hého, zrádcovali, muselo to být hrozné.

Ekonomické problémy země nehrály roli? 
Ota Šik řekl už v roce 1967 tu svoji nejdůležitější 

větu: „Reforma ekonomická je nemyslitelná bez reformy 
politického systému.“ Ale prosincovo-lednové jednání byl 
spor o nejvyšší místo ve straně a byl vyvolán nikoli spory 
ideovými, nikoli mezi progresisty a konzervativci, ale pros- 
tě mezi Slováky a Čechy.

přišel jsem na to 
až po letech 
S petrem pithartem o hledání odpovědi 
na otázku, čím je dnes pražské jaro zajímavé 
a proč ten opojný sen skončil tak tragicky 
mar e k šve h la
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Takže kdy jste si jako šestadvacetiletý asistent 
na právech a  redaktor liberálního listu všiml, že 
se něco důležitého mění?
Řeknu vám skoro neuvěřitelnou historku, kterou 

si přesně pamatuju. Bylo zkouškové období, seděl jsem 5. 
ledna na fakultě a najednou slyším v rádiu, že prvním ta-
jemníkem Komunistické strany Československa byl zvolen 
Alexander Dubček. Přísahám, že jsem o Dubčekovi ne-
věděl nic, akorát že je v té funkci. Tak jsem volal Zdeňku 
Mlynářovi, s nímž jsem se znal. Ptal jsem se ho: „Zdeňku, 
tak Dubček… Prosím tě, je to dobře, nebo špatně?“ On se 
zachechtal a řekl: „To záleží, Petře, jak pro koho. Ty přece 
znáš moji ruštinu…“ (on tam studoval pět let) „...já se tady 
uživím i jako překladatel vrchního velitele sovětských vojsk 
v Československu. Ale pokud znám tvoji ruštinu, ty to bu-
deš mít horší.“ Tohleto on řekl hodinu po zvolení Dubčeka, 
takovou měl fantazii.    

Zpočátku mě ale poměry mezi nimi tam nahoře 
vůbec nezajímaly. Psali jsme o demokracii, pokud jsme to 
na cenzuře vyhádali. S každým takovým textem jsme museli 
do Benediktské ulice, kde sídlil cenzurní dohled, a každá 
stránka musela mít dole červené razítečko cenzora, bez toho 
vám to žádný tiskař neotiskl. Tak jsme se tam často hodiny 
hádali a oni říkali: „No tak dobře, jo, tak teď chápeme, jak 
jste to myslel, tak jo…“ Anebo nám něco vyhodili. 

První dva měsíce se tedy nedělo vůbec nic. Existo-
val text Josefa Smrkovského v Deníku Práce, a když to četli 
znalci, lidi, co byli dlouho v partaji, tak v tom viděli trochu 
nový slovník a říkali: „No, to je zajímavé, to může něco 
znamenat.“ Pak mluvil Dubček na Staroměstském náměstí 
u příležitosti únorového vítězství pracujícího lidu. Byl ale 
velmi špatný řečník. Lidi, kteří politiku hodně sledovali, 
tam najednou viděli trochu jinou dikci, ale že by si něčeho 
všimla veřejnost? Vůbec. No a potom se staly věci v tako-
vém tempu, že to právě vysvětluje ten úžasný zážitek praž-
ského jara. To nebylo postupné uvolňování. To se během 
několika dnů úplně provalily hráze a mohlo se mluvit ab-
solutně o všem. A spouštěč byl útěk generála Šejny. 

To byl tak obrovský skandál, že byste si větší ne-
vymyslel. Předseda stranické organizace na ministerstvu 
obrany, jeho syn přítel Antonína Novotného, a on se ocitne 
v kancelářích CIA. Cenzoři najednou přestali z vlastní vůle 
tu práci dělat  a novináři ucítili během několika dnů, že 
můžou psát úplně všechno. Role toho skandálu byla na-
prosto podstatná.

Pokud ale – jak říkáte – šly změny velice rychle, tak 
veřejnost musela nějaké uvolnění poměrů očeká-
vat, nebo ne?
To, čemu se tenkrát říkalo kulturní fronta, byly ta-

kové vlny uvolnění a zase přitažení. Filmaři zlobili, při-
šly tedy na několik měsíců zákazy, pak se to zase uvolnilo. 

Ale situace kolem nás nebyla vůbec příznivá. V Pol-
sku vládl konzervativec Gomułka a v březnu tam začínaly 
štvanice na Židy. Maďaři si tiše reformovali svoje hospo-
dářství směrem k tržnímu, ale do ideových věcí se nepletli. 
V intelektuálské sféře samozřejmě byly evidentní pokroky, 

vznikaly filmy a vycházely skvělé knihy. Ale že by někdo 
v šedesátém sedmém čekal šedesátý osmý? Tak to tedy ne.

Připadalo vám po  schválení akčního programu 
a debatách o demokratizaci, že v Československu 
tvoříme něco unikátního?
Ne. Protekcí jsem dostal od  Ivana Klímy akční 

program dřív, než vyšel v novinách. Tak jsem to přečetl 
a na první a třetí stránce Literárních listů jsem měl titulek 
„Parlament, nebo Národní fronta?“. To mělo vyjádřit, jak 
kolem posílení parlamentu našlapují, ale zůstávají v pod-
statě u konceptu uzavřeného politického systému pod dešt-
níkem té právnicky monstrózní konstrukce Národní fronty. 
Ten text byl celý kritikou akčního programu, který opět 
rozhodl, že tady nebudeme mít skutečný parlament, ale  po-
řád vedoucí úlohu KSČ. O vedoucí úlohu se sice bude KSČ 
ucházet ve volbách, ale tam bude pořád jen jedna kandi-
dátka, na níž se můžou objevit i občané – nestraníci. Věděl 
jsem, že tohle prostě nejde…

Proč došlo při posílení svobod k odmítnutí plura-
lismu a trvání na vedoucí úloze KSČ? Dnes je evi-
dentní, že něco takového – svoboda a vláda jedné 
strany – nemohlo dohromady fungovat. 
Protože oni cítili v zátylku Brežněvův dech. Všichni 

vůdci zahraničních partají velmi rychle zbystřili. Oni měli 
rychlejší obraz o tom, co se tady stalo, než my, kteří jsme 
věděli jenom to, že se nějaký Dubček stal šéfem komunistů. 
Oni byli velmi znepokojeni.

A znepokojen byl i Dubček, který věděl, že Moskva 
se s tím, co se tady děje, nesmíří a že něco může udělat.

Proč tedy reformy vůbec plánovali? 
Na druhé straně neměli dost strachu. Podívejte se, 

všichni ti čtyři (Dubček, Smrkovský, Černík, Svoboda – pozn. 
red.) od rána do večera balancovali mezi popularitou, která 
byla pro komunistické vůdce neskutečná. To bylo něco 
opojného, v čem se koupali jako v blahé lázni. A na druhé 
straně byl strach z Brežněva, který si je pořád volal k od-
povědnosti a svolával různé porady. 

Vraťme se ještě o kousek zpět. Jedné věci dnes 
není rozumět: Dubček a spol. vymysleli a předložili 
politický koncept, u něhož ale podle vás už tehdy 
bylo zjevné, že nemůže fungovat. Proč to tedy dě-
lali? Věřili, že může fungovat?
Tigrid říkal: „Tento systém je nereformovatelný a je 

to kvadratura kruhu.“ Ale zároveň jako osvícený exulant 
věděl, že je třeba s reformními komunisty mluvit, brát je 
vážně, nestřílet po nich hned, jak si vezmou slovo, tisknout 
je na stránkách Svědectví, navazovat kontakty v exilu. Pro-
tože důkaz o tom, že je to nereformovatelné, museli při-
nést pouze sami komunisti tím, že se o to pokusí. Nikdo 
jiný, žádní reakcionáři nebo odpůrci nebo demokrati. V tom 
spočívat celý paradox. Teprve když oni předvedou, že to je 
nereformovatelné, tak budeme mít poslední důkaz a nebude 
už o čem mluvit. A to se stalo. 
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Takže když neberete v úvahu vnější moment, tedy 
tlak Moskvy, tak to celé nedává vůbec žádný smysl. Ale 
nezapomeňte, že jim dýchal na krk ten huňatý Brežněv.

Při pohledu na události pražského jara se ale zdá, 
jako by si to vůbec neuvědomovali.
Báli se, že sem Moskva vtrhne. Ale zároveň to 

pořád vytěsňovali, protože na  druhé straně jim dělalo 
strašně dobře, že mají takovou důvěru, že jsou tak popu-
lární, že je herečky líbají a čekají na ně ráno před ÚV KSČ. 
A vždycky se nadechli té úžasné atmosféry, kterou komu-
nističtí funkcionáři nikdy nezažili. Ale potom zase přišel 
telefon z Moskvy, kde Brežněv říkal: „Sašo, minule jsme se 
přece na něčem dohodli…“ Dostával přesné informace, co 
se tady děje. V Čierné nad Tisou měl dokonce mlátit o stůl 
s Reportérem, kde byla na titulní straně Haďákova kari-
katura Brežněva. A Dubček odpovídal: „Ano, ano, ano… 
My to teď už uklidníme.“ Pak se skutečně začaly objevovat 
známky toho, že jsou připraveni kapitulovat. Najednou byl 
po kritice z Varšavské smlouvy odvolán generál Prchlík, to 
musel udělat Dubček. Zrovna ale začínaly prázdniny, lidi 
odjeli s lehkým srdcem, že věci jdou dobře. 

Dělali to zbrkle
Proč Dubček nebyl schopen přesvědčit Moskvu, že 
se vývoje v Československu nemusí obávat, a zá-
roveň udržet nějaký kurz reforem?
Kdyby šlo jenom o nás, tak si dovedu představit, že 

by to Moskva nějak strávila. Občas by si někoho přátelsky 
pozvali a řekli mu: „Tohle nedělej, to nám může hrozně 
uškodit…“ Ale nezapomeňte, že Česko byla země, kde 
v roce 1946 komunistická strana získala přes 43 procent 
hlasů. Poláci a Maďaři si nikdy žádným způsobem o jaký-
koli socialismus neřekli. Čili my jsme byli roznětka událostí 
v Polsku a Maďarsku, kterých se báli. Kdyby tohle povolili 
Čechoslovákům, tak by Polsko a Maďarsko odlétly z toho 
bloku taky a celé by se to rozpadlo.

Co si myslíte o Dubčekově chování při pohovorech 
s Brežněvem, kde Brežněv diktoval, co je třeba vrá-
tit zpět?
Dubček Brežněvovi sliboval něco, o čem věděl, že 

to nesplní.

Že nechce splnit, nebo že nemůže?
Že už nemůže. Zaprvé by ztratil zmíněnou popula-

ritu, na které jim strašně záleželo. Museli ji cítit jako bla-
ženou rehabilitaci celých svých životů a dogmatických etap 
dějin. A to je tak muselo opájet, že byli ochotni Brežněvovi 
slibovat něco, o čem věděli, že to tady prostě nepůjde prosa-
dit. Neměl odvahu Brežněvovi říct ne. Raději slíbil, že ano, 
že to tedy zařídí, že omezí svobodu projevu, a tady neměl 
odvahu novinářům něco zakazovat. Ani to už nešlo. Vždyť 
vám říkám, že cenzura se zrušila sama.

Šlo vůbec z Brežněvových pokynů vyčíst, co se má 
změnit, abychom předešli invazi?

Zaškrtit svobodu slova a neotvírat určitá témata, 
nepovolit žádné alternativní prvky občanské společnosti, 
jako třeba K 231 nebo Klub angažovaných nestraníků, 
notabene obnovení sociální demokracie. Ti jediní, pokud 
vím, se někdy v červenci rozhodli, že pozastaví další jed-
nání o svém obnovení. Ale jinak nikdo na sebe žádné 
omezení nevzal.

Asi to bylo těžké omezit svoji svobodu, když člověk 
nevěděl, co se chystá.
Brežněv měl Dubčekovi v posledních telefonátech 

říct: „Sašo, my budeme nuceni udělat opatření…“

Opatření? Mluvilo se takhle nejasně? 
S Kádárem se Dubček sešel pár dní před invazí 

v Komárně, a když se na nádraží loučili, Kádár mu řekl: 
„Sašo, je to zlé…“ Taky mu neřekl: „Vlítneme na vás…“

Proč to neřekl? Už od ledna bylo patrné, že měli 
s Dubčekem osobnější, přátelštější vztah. Proč ho 
jasně nevaroval stylem: „Bacha, chystá se invaze“?
Protože to slovo bylo tabu. Jak to můžete říct, když 

víte, že jde o porušení mezinárodního práva? To jsou ne-
vyslovitelná slova. Proto Brežněv mluvil o opatření: „Bu-
deme, Sašo, nuceni, pochop…“ Saša byl úplně hotový a ne-
měl odpověď.

Víte, co si myslím? Určitá obrana by mohlo být, 
kdyby KSČ napsala do Moskvy otevřený dopis ve stylu: 
„Z kruhů světové reakce a nepřátel socialismu je slyšet 
zprávy, určitě jsou to fámy, že se shromažďují vojska a že 
připravujete okupaci země. Soudruzi, potvrďte nám, že to 
není pravda.“ Teď jsem samozřejmě chytrej, ale tohle se, 
myslím, udělat mohlo. Ani k tomu ale neměl Dubček od-
vahu, protože by se tam prostě musela napsat slova „oku-
pace země“.

Proč vlastně Dubček nebyl otevřený směrem k ob-
čanům? Proč po návratu od Brežněva nevysvětlil, 
jakým výhradám čelí? 
Ano, někdy v létě se odehrálo slavné setkání inteli-

gence s komunistickými špičkami. Nevím, jestli tam Dub-
ček byl. Pozvali si je do Hrzánského paláce, aby tohle vy-
světlili. Nejvíc jim řekl Kriegel. „Přátelé, visí to všechno 
na tenounké nitce,“ prohlásil. Ani tam ale z jejich úst ne-
mohla vyjít  slova „okupace, vojska, přepadení“, to bylo pro-
stě tabu.

Myslím trochu něco jiného. Dubček od jara opako-
vaně prohlašoval, jak dobře si s Brežněvem rozumí. Proč 
nepopsal rozhovory tak, jak byly? Něco jako: „Jednali jsme 
s Brežněvem a on má vážné výhrady k politice, kterou doma 
děláme.“ Tím by podnítil debatu, z níž mohlo něco užiteč-
ného vzejít. Místo toho všechno tutlal a republice udělal 
špatnou službu.

On se prostě neodvážil mluvit o tom, že se českoslo-
venská a sovětská pozice vzdalují. Jediné, co udělali – a to 
překonali sami sebe –, bylo, že na jednu ze schůzek s Brež-
něvem nejeli, protože věděli, že tam budou sedět znovu 
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na lavici obviněných. To byl nejsilnější akt vzpoury, což sa-
mozřejmě všechny ty budoucí okupanty utvrdilo v názoru, 
že je tady vše ztraceno a musí se zakročit.

Kdy Kreml s přípravou vojenské invaze začal? 
Od května. Dělali to však velmi zbrkle, takže neměli 

dobře připravený politický plán a ten taky potom nevyšel. 
Vojensky to jakž takž zvládli, ale politicky šlo o naprosté 
selhání. Kdyby prezident Svoboda nejel tenkrát z vlastní 
vůle do Moskvy a nevytrhl jim trn z paty, tak nevím, co by 
se tady dělo. Kolaborantská dělnicko-rolnická vláda v čele 
s Indrou, která měla vzniknout, nevznikla. Hlasování o in-
tervenci v předsednictvu ÚV dopadlo jinak, protože někteří 
členové hlasovali jinak, než Moskva čekala. Prošlo tedy 
Mlynářovo prohlášení, že jde o porušení mezinárodního 
práva. To byla klíčová slova, která ovlivnila začátek oku-
pace zcela jinak, než chtěl Brežněv. Jejich ambasáda nebo 
zpravodajci to prostě neměli zmáknuté.

Co vlastně pražské jaro stihlo?  
Pražské jaro bylo nádherné pro dvě věci: že se to 

všechno provalilo najednou a  že šlo o  zážitek katarze. 
Hráze se prolomily a může se psát o všem, to zaprvé, a za-
druhé nečekají se od vás žádné činy, protože všechno – 
ústava a zákony – se začne měnit až po sjezdu a do té doby 
můžete jen volně snít a psát a řečnit, to byl několikaměsíční 
daydreaming o nějakém myslitelném socialismu. To se to 
dobře mluvilo a psalo a všichni říkali: „No jasně, teď musí 
proběhnout sjezd, oni se tam vymění a potom to všechno 
začne.“ 

Takže trvám na tom, že činy byly vlastně jen dva: 
federalizace, která Moskvě nevadila, a novelizace zákona 
o soudní rehabilitaci, podle nějž začaly probíhat první re-
habilitace, třeba s generálem Píkou. Ještě se zpravidla uvádí 
zákon o zrušení cenzury, to bylo 6. června, jenže cenzura 
už fakticky tři měsíce neexistovala.

Nechystaly se zákony, které měly uvolnit cestování 
do zahraničí?
Chystalo se leccos, ovšem jenom chystalo. Proto ří-

kám, že to bylo mluvení bez vědomí, že musí následovat 
činy a odpovědnost, protože se všechno odkládalo.

Byl mimořádný sjezd, chystaný na září, skutečně 
tak důležitou událostí?
Byl, tam by je vyměnili. Všichni lidé jako Biĺak ( je-

den z autorů zvacího dopisu – pozn. red.) by šli prostě do háje. 
A tím samozřejmě začíná nový okruh tázání, co by bylo, 
kdyby se tak stalo. Jenomže právě čekání na sjezd umož-
nilo takovou tu blahovolnou atmosféru snění o možných 
ideálních společnostech a o tom, jak my budeme tou první. 
Žádná politika, parlamentní hlasování, nic takového se ne-
dělo. To se odkládalo. 

Čili i to náhlé protržení hrází, pád všech tabu, volné 
mluvení bez činů, o nichž jsme si všichni říkali, že při-
jdou až potom, to všechno vyvolalo tu opojnou atmosféru 
a úžas světa.

Proč tam byla všude taková fixace na slovo „so-
cialismus“? Všichni, včetně nekomunistů, mluvili 
o socialismu jako cíli. 
To souviselo s minulostí. Polská a maďarská spo-

lečnost byly proti naší vždycky výrazně hierarchizované. 
Náš národ se během národního obrození skutečně obro-
dil, a sice z nižších a z nižších středních vrstev. Vertikální 
osa sociální struktury tu chyběla. Vždycky jsme byli rov-
nostářští, i celá politická scéna první republiky byla posu-

petr pithart 
narodil se v roce 1941 
v kladně. má za sebou 
úspěšnou politickou kari-
éru, kdy působil především 
jako premiér čr za ob-
čanské hnutí a předseda 
Senátu parlamentu české 
republiky za kdu-čSl. 
vystudoval práva na uni-
verzitě karlově (1962), kde 
pokračoval jako odborný 
asistent. na protest proti 
srpnové okupaci roku 1968 
vystoupil z komunistické 
strany, jejímž členem byl 
od roku 1960. Sedmde-
sátá léta strávil jako čer-
pař vodních zdrojů a pod-
nikový právník ředitelství 
výstavby pracovišť čSav 
v praze. v roce 1977 pode-
psal chartu 77. v prosinci 
1989 patřil k zakladatelům 
občanského fóra. 

Spolu s petrem pří-
hodou a milanem otáha-
lem napsal pod pseudony-
mem podiven knihu Češi 
v dějinách nové doby, kde 
zpochybňují některé mýty 
českých dějin. koncem 
sedmdesátých let napsal 
a v samizdatu vydal po-
zoruhodnou knihu Osma-
šedesátý, kde jako první 
na velkém prostoru podro-
buje události pražského 
jara kritice. letos vyjde 
v nakladatelství acade-
mia další vydání doplněné 
o pithartovy poznámky 
a komentáře tehdejších 
událostí. 
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nutá doleva. V roce 1946 během voleb byla opět levicová 
agitace, Beneš byl prosocializující demokrat. Znárodnění 
tady proběhlo největší v Evropě Benešovým dekretem 24. 
října 1945. A teprve 28. října se sešlo cosi jako parlament. 
Takže my jsme si cestu k socialismu na rozdíl od ostat-
ních zvolili sami. Slovo socialismus tady nebylo vnucené. 
Samozřejmě pro některé lidi to zavánělo bolševismem, 
ale pro spoustu lidí ne. Už v Maďarsku nebo Polsku byste 
s tím neuspěl.

Nádherné měsíce
Zmínil jste, že Rusové špatně připravili politickou 
rovinu  invaze. Čím to pak napravili? 
Vydatně jim v tom pomohl Svoboda. Ten je dodnes 

skoro adorován, tehdy ale udělal tak svinskou práci, že to 
ve své vojácké mysli snad ani nevěděl. 

V čem udělal chybu? 
Tím, že letěl do Moskvy, přesvědčil ty odvlečené, že 

Rok 1968: Petr Pithart je s rámci skupiny kantorů 
a studentů Právnické fakulty UK na ústředním 
výboru KSČ na návštěvě u Alexandera Dubčeka. 

f
o

to
 a

n
to

n
ín

 e
r

ic
h

 n
o

v
Ý



122

mají podepsat moskevský protokol. Tím vytrhl Brežněvovi 
trn z paty. Oni s ním vůbec nepočítali, ten v jejich plánu ne-
figuroval. Rozhodující byli Indra, Kapek a další autoři zva-
cího dopisu, kteří měli dát dohromady dělnicko-rolnickou 
vládu. Svoboda sice zprvu řekl: „Jaká vláda? My tady vládu 
máme…“ a oni zase trochu zalezli. Cestou do Moskvy jim 
ale pomohl. 

V čem? 
Bez něj by možná moskevský protokol neexistoval. 

Zprvu většina odvlečených nahlas řekla ne. Potom se začali 
přesvědčovat a v tom rozhodující roli sehrál právě Svoboda, 
který si jediný mohl dovolit na ně řvát. Byl voják, generál, 
prezident republiky. Moskevským protokolem pak legiti-
mizovali vstup vojsk.

Proč se potom proreformní část komunistické 
strany nezmohla na nějaký odpor proti okupaci?  
Vysočanský sjezd byl největší výkon komunistů, ko-

munistického hnutí za celé dějiny. Ten byl asi úžasný, už 
jenom schopnost jej zorganizovat tak, aby o něm vojáci ne-
měli potuchy… Sjeli se tam skuteční delegáti 14. sjezdu, 
předtím vybraní na členských schůzích. No a ta usnesení 
se dají podepsat.

Jak je tedy možné, že potom přichází naprostá re-
zignace?
Mnozí říkají, že těch šest dnů, kdy bylo vedení státu 

odvlečené do Moskvy, byl nejkrásnější zážitek života. Národ 
byl prostě bez svých vůdců a choval se skvěle. Improvizo-
val, bylo to vtipné, nenásilné. Potom vůdci podepsali mos-
kevský protokol, Dubček pláče, když o tom mluví. Smr-
kovský je frajer a řekne: „Jednou možná dějiny řeknou, že 
to byla zrada…“

Pak následuje pro mě nepochopitelný sesuv. V kte-
roukoli chvíli Dubček a ti ostatní mohli říct: „Tak tohleto 
už je moc, nezlobte se, soudruzi, já už nemůžu, odcházím.“ 
Tohle udělal jediný Mlynář, který odešel do entomologic-
kého oddělení Národního muzea starat se o střevlíky, pro-
tože jako puberťák byl přeborníkem v celé zemi na stře-
vlíky. Nikdo jiný z komunistického vedení to nedokázal.

Na všech fakultách se uskutečnila okupační stávka, 
studenti ve shodě s nejsilnějším odborovým svazem ko-
vodělníků. Já už jsem byl asák, ale spal jsem tam taky, 
na obranu Smrkovského. Husák ho chtěl sundat z funkce 
předsedy Federálního shromáždění, protože když byl pre-
zident Čech, tak předseda Federálního shromáždění musel 
být Slovák. Stávkovali jsme hlavně za Smrkovského a on 
nám potom vzkázal: „Udělalo mi to radost, děkuju vám 
za důvěru, ale nechte toho, já to prostě vzdávám.“

Série takových rezignací, kdy se vybičujete k pro-
testu, a politik vám řekne, že vlastně o vaši podporu nestojí 
a že to vzdává, to je tak demoralizující… 

Co bylo pro vás nejhorším okamžikem? 
Když proti nám při protestech 21. srpna 1969 vyjely 

vojenské transportéry. Byli jsme si jisti, že jsou ruské, a pro-

běhlo nám se ženou hlavou, že tam možná padneme. A na-
jednou koukáme, transportéry na sobě měly československé 
výsostné znaky. S něčím takovým jsme vůbec nepočítali. 
Tenhle okamžik byl jeden z nejstrašnějších v mém životě. 
Sotva jsme stačili prchnout do pasáží. Nakonec bylo pět 
mrtvých za dva dny v Praze a Brně. A ráno otevřu noviny 
a tam je titulek „Mimořádné zákonné opatření předsednic-
tva Federálního shromáždění“ a pod tím podepsán RSDr., 
rodné strany doktor, jak se tomu říkalo, Dubček. A já jsem 
si chvíli říkal: „Jakej Dubček?“ Přitom to podepsal on 
i ostatní. Všichni byli v předsednictvu Federálního shro-
máždění. A potom se zjistilo, že nebyli usnášeníschopní, 
mohli to tedy snadno odmítnout z procedurálních důvodů. 
A neodmítli. To byl definitivní konec pražského jara. Je-
jich poselství bylo jasné: My to balíme, končíme, vykašlete 
se na to, běžte domů, nemá to cenu, zalezte na své chalupy 
anebo si emigrujte. To byl naprosto demoralizující vzkaz. 

Byla následná rezignace společnosti u prověrek 
důsledkem toho, co předvedlo vedení KSČ?
Ano, byla. Jak jsem se po letech dozvěděl, Václav 

Havel tehdy psal Dubčekovi přátelský dopis, kde stálo: „Je 
to pros*aný, ale pořád máte ještě možnost odejít, zkratko-
vitě řečeno prásknout dveřmi. Udělejte to aspoň jako gesto.“ 
Oni to ale neudělali, nechali se ponížit, až nakonec všichni 
skončili v nějakých kancelářích. To pak  lidi vedlo k cyni-
smu, k absolutnímu pragmatismu, že je nejlepší se vykašlat 
na všechny ideály. (Dubček skončil jako úředník bratislavské 
lesní správy – pozn. red.)

Čím je dnes, po padesáti letech pražské jaro za-
jímavé? 
Tak devětaosmdesátý na pražské jaro už nenavazuje 

vůbec… Tehdejší ideály se ukázaly jako nevěrohodné. Na-
před se říkalo, že půl milionu vyloučených a vyškrtnutých 
tvoří něco jako stranu vyloučených. Přitom se nezmohli 
na nic. Až v roce 1988 ustavili Obrodu a začali dolézat 
na ÚV KSČ a tajně vyjednávat rehabilitace. Sám Dubček 
se odmítl do čehokoli namočit. Zůstal uzavřený ve světě ko-
munistů, vůbec nevyšel na nějaký občanský vzduch. Říkal 
mi Martin Šimečka, že první Dubčekovo vykročení z ko-
munistického světa byla jeho účast na pohřbu slovenského 
básníka a spisovatele Tatarky. Když za ním přijeli mladý 
Dobrovský a mladý Mlynář požádat o podporu vězněných 
disidentů, tak s nimi mluvil jenom přes branku, nepustil je 
dál. Svým mnohomluvným, přerývaným, nesouvislým pro-
jevem vysvětloval, že se musí zachovat pro nějakou jinou 
situaci… No prostě nás několikrát poslal do háje.

A čím je tedy dnes pražské jaro zajímavé?
Na to jsem přišel až po letech: byly to úplně nád-

herné měsíce, kdy jsem poprvé i naposled žil s pocitem, že 
svět může být lepší a že se o to můžeme přičinit. Tenhle 
pocit už mě potom nikdy v životě nepřepadl. To je taková 
zbytková nostalgie k osmašedesátému, ke kterému jsem ji-
nak kritický. Lidi se chovali jinak, cítil jste vůli ke vzájem-
nosti i k obětem. To dělalo ten zážitek neopakovatelným. X 
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aždý konec roku dává mož-
nost bilancovat a pohnutý rok 
1968 si o to doslova říkal. Asi 
proto se před Vánocemi obje-
vil v  časopise Listy pozoru-
hodný článek „Český úděl“. 

Jeho autor Milan Kundera 
se v něm svěřil s nadšenými 
pocity z toho, co v Českoslo-

vensku od vypuknutí pražského jara zažil. Aktérům teh-
dejšího dramatického dění se jeho stať musela číst ná-
ramně. 

Kundera zmiňuje „nezapomenutelný zážitek“ ze srpna, 
kdy s hrdostí sledoval reakce lidí při invazi. „V nesčetných 
rozhovorech doma i v cizině docházel jsem znovu a znovu 
k tomu, že není na světě hned tak národ, který v podob-
né zkoušce obstál jako my a prokázal takovou pevnost, 
rozum, jednotu,“ píše a dodává: „Je pravda, že český ná-

rod nevyniká duchem romantického heroismu, ale je také 
pravda, že rubem toho neromantismu a neheroismu je ro-
zumová střízlivost, smysl pro humor a kritický duch, jímž 
tento národ nahlíží i sama sebe, takže je jedním z nejméně 
šovinistických národů v Evropě.“ 

Kundera vychválil i pražské jaro. V textu uvádí: „Po-
kus vytvořit konečně (a poprvé v jeho světových dějinách) 
socialismus bez všemoci tajné policie, se svobodou psa-
ného i mluveného slova, s veřejným míněním, jež je sly-
šeno, a s politikou, jež se o ně opírá, s moderní kulturou 
svobodně se rozvíjející a s lidmi, kteří ztratili strach, to 
byl pokus, jímž Češi a Slováci poprvé od konce středo-
věku stanuli opět ve středu světových dějin a adresovali 
světu svou výzvu.“

Vzhledem k  převratnému pojetí reforem pražského 
jara bylo podle Kundery pochopitelné, že Českosloven-
sko narazilo na odpor. Země v něm byla vystavena „kruté 
zkoušce“, v níž ale v očích slavného spisovatele obstála. 

Český úděl: 
kundeRa,  
nebo havel?
nejzajímavější polemika o lekci pražského jara se 
odehrála už na přelomu let 1968–1969
mar e k šve h la

K
„Stanuli jsme ve středu světových 
dějin.“ (Kundera)

„Jak voňavý balzám na naše rány! A jak nabubřelá iluze!“ (Havel)
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„Odmítám ji nazývat národní katastrofou, jak to dnes 
obecně činí naše poněkud slzavá veřejnost. Troufnu si do-
konce veřejnému mínění navzdory říci, že význam česko-
slovenského podzimu snad ještě převyšuje význam česko-
slovenského jara. Stalo se totiž něco, co nikdo nečekal: 
Nová politika tento strašlivý konflikt vydržela. Ustou-
pila sice, ale nerozpadla se, nezhroutila se. Neobnovila 
policejní režim; nepřistoupila na doktrinářské spoutání 
duchovního života, nezřekla se sama sebe, nezradila své 
principy, nevydala své lidi, a nejen že neztratila podporu 
veřejnosti, nýbrž právě ve chvíli smrtelného nebezpečí 
stmelila za sebou celý národ,“ píše Kundera a pochvaluje 
si, že v kořenech českého vlastenectví není fanatismus, 
nýbrž kriticismus. 

„To je to, co mi imponuje na mém národě a za co ho 
miluji,“ uvádí a zmiňuje, že mu vadí, když se kriticismus 
přelévá do pocitu porážky: „Lidé, kteří dnes propadají de-
presi a defétismu, lamentujíce, že není dostatek záruk, že 
všechno může skončit špatně, že se opět můžeme dostat 
do marasmu cenzury a procesů, že se může stát to a ono, 
jsou prostě slabí lidé, kteří umějí žít jen v iluzích jistoty.“ 

Závěrem statě pak dodává: „Národ takto obdařený má 
plné právo vstoupit do nejistot příštího roku s plnou se-
bedůvěrou.“

Nelžeme si do kapsy!
Na Kunderův text reagoval po Novém roce 1969 ve dru-
hém čísle Tváře Václav Havel. Název jeho článku – „Český 
úděl?“ – naznačoval, jako by o Kunderově názoru jen po-
chyboval. Jeho polemika však popisuje zcela jiný pohled 
na události posledního roku. 

Havel nesouhlasí už s pohledem na vývoj po invazi 
a rozhodně nemá na rozdíl od Kundery pocit hrdosti. 
Píše: „Neříkám, že bychom se neměli vracet k srpnu, jde 
jen o to, proč se tam vracet: nikoli proto, abychom se léčili 
z dnešních pochybností novým a novým zjišťováním, jak 
jsme tehdy byli dobří, ale proto, abychom si znovu a znovu 
připomínali, co jsme to vlastně ještě před několika měsíci 
veřejně říkali, co jsme to psali na zdi, co jsme si mysleli 
a co žádali. Byl to přece zároveň velký vzájemný slib, že 
od určitých hodnot nikdy neustoupíme!“

Vývoj po 21. srpnu Havel popsal slovy: „Nejsme (za-
tím?) zavíráni za své názory, federalizujeme se, skaut roz-
puštěn nebyl. Ale vydržely ty hlavní, základní věci, ty, 
z nichž by mělo všechno ostatní vyplývat a které by to 
měly zaručovat? Vydržela například svoboda slova a svo-
boda shromažďovací? Vydržela naděje na  otevřenou 
a veřejně kontrolovanou politiku a skutečně demokratic-
ký způsob vlády? Vydržela naděje na legální politickou 
pluralitu, takovou, která se neuskutečňuje jen cestou zá-
kulisních intrik? Vydržela naděje na suverénní zahranič-
ní politiku? Vydržela naděje na morálně pracovní obrodu 
národa? A pokud nevydrželo tohle – může vůbec vydržet 
natrvalo i ta míra právní jistoty, kterou ještě zatím máme?“

Havel měl také pocit, že Kunderovo pojetí českého 
údělu vyvazuje společnost z odpovědnosti za „běh věcí 
a z naší povinnosti do nich autenticky vstupovat“. Proto 

k tomu dodává: „My sami jsme strůjci svého osudu, z toho 
nás nevysvobodí ani výmluva na sobectví velmocí, ani 
na naši geografickou polohu, ani odkaz ke staletému údělu 
balancovat mezi suverenitou a podmaněním. Zase to není 
nic jiného než abstrakta, zastírající naši konkrétní odpo-
vědnost za naše konkrétní činy. Část národa (do níž patří 
přece i Kundera) nám před lety vybojovala – velmi tvrdým 
zásahem proti druhé části národa – to, že příslušíme tam, 
kam příslušíme; byl to přece akt volby a jejího velice ve-
hementního prosazení, nikoli tedy slepá nutnost nějakého 
národního údělu!“

Nejostřeji polemická část Havlova textu se týkala po-
vahy pražského jara, které Kundera spojil s údajnou čes-
koslovenskou jedinečností. Havel to tak nevidí, a proto 
píše: „Prý jsme stanuli – poprvé od konce středověku – 
,ve středu světových dějin‘, protože jsme usilovali – po-
prvé ve světových dějinách – o ,socialismus bez všemoci 
tajné policie, se svobodou psaného i mluveného slova‘; prý 
náš experiment mířil do tak daleké budoucnosti, že jsme 
museli zůstat nepochopeni. Jak voňavý balzám na naše 
rány! A jak nabubřelá iluze zároveň! Opravdu: budeme-li 
si namlouvat, že země, která chtěla zavést svobodu slova 
– cosi, co je ve většině civilizovaného světa samozřejmostí 
– a která chtěla zabránit zvůli tajné policie, stanula kvůli 
tomu ve středu světových dějin, nestaneme se vážně ničím 
jiným než samolibými šmoky, směšnými se svým provin-
ciálním mesianismem!“

Havel nabádá přestat si „lhát do  kapsy“ a  „vyvodit 
z toho, co se stalo, všechny patřičné konsekvence“. To 
by podle něj znamenalo: „Zbavit se všech iluzí a  jed-
noznačně se rozhodnout, co vlastně chceme a co pro to 
musíme dělat; nenamlouvat si přitom, že to, co děláme, 
je něčím víc, než čím to je, ale tím víc se o to prakticky, 
denně, houževnatě a s jasným vědomím všech rizik bít; 
a hlavně neukolébávat se sebelichotivými a sebeobelhá-
vajícimi řečmi o své národní inteligenci, moudrosti, kul-
tuře, o kráse svých minulých činů a fatálně nám souzené 
tíze našeho národního údělu. ,Moudrost‘ a ,kulturnost‘ 
vznikají totiž a fungují bezděky, neuvědoměle a nenaplá-
novaně, jako jakési vedlejší produkty konkrétní a reálné 
práce, nikdy však netvoří samy o sobě jakýkoli smyslupl-
ný program nebo cíl – národ, který by je tak chápal a sám 
u sebe dokonce shledával, prozrazoval by tím jedině, že 
ve skutečnosti příliš kulturní není, protože potřebuje ta-
kové řeči jako lék na své komplexy.“ X 

„Odmítám to nazývat národní 
katastrofou, jak to dnes 
obecně činí naše poněkud 
slzavá veřejnost.“
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1. Poslední pokus Palacha a Zajíce
Ve čtvrtek 16. ledna zamířil student historie Jan Palach 
ke kašně u Národního muzea v horní části Václavského 
náměstí v Praze, kolem půl třetí odpoledne se polil hořla-
vinou a zapálil. Pak v plamenech běžel asi padesát metrů 
dolů po náměstí, kde se ho snažil výhybkář dopravních 
podniků uhasit svým kabátem. Rozsáhlým popáleninám 
ale nezabránil a s nimi byl Palach převezen do nemocnice 
na Vinohradech. 

Tam stihl ještě natočit krátký rozhovor. K činu se od-
hodlal kvůli frustrující pasivitě, která ovládla českoslo-
venskou společnost. Měl pocit, že zoufalý, v rámci české 
historie unikátní čin, jako je veřejné protestní sebeupálení, 
by mohl lidi z letargie probrat. Po třech dnech Jan Palach 
zemřel a společnost chvíli vypadala jako v transu. Napříč 
republikou se konaly pietní akce – průvody a shromáž-

dění. Pražský pohřeb se změnil v mohutnou manifestaci 
proti okupaci s účastí sto tisíc lidí. 

V Moskvě tušili problémy a reagovali tím rázněji. Pala-
chovo upálení označili za akt nepřátelských sil, které chtějí 
vytvářet protisovětské nálady a nepřátelství vůči politice 
KSČ. Brežněv vyzval vládu, aby zasáhla. 

Komunistická strana, stále ještě vedená Dubčekem, 
proti takové interpretaci neprotestovala. Vláda sice sou-
hlasila s velkorysou organizací Palachova pohřbu, tím ale 
pochopení pro oživení ideálů pražského jara skončilo. Za-
čalo potírání protestů, které v interpretaci vlády „narušo-
valy klid a pořádek“. Došlo k vypovězení 16 západních 
novinářů, dál se zpřísnila kontrola sdělovacích prostředků. 
Bylo zkrátka zjevné, že Palachův čin, byť o měsíc později 
zdůrazněný podobně provedenou sebevraždou Jana Zajíce, 
náladu ve společnosti nezmění. X

pět kRoků 
do noRmalizace
co přišlo po roce 1968
mar e k šve h la

f
o

to
 č

t
k



127

2. Zase ten hokej
Také ale záleželo na úhlu pohledu. Viděno zpětně, začá-
tek roku 1969 se stále ještě nepodobal tvrdé normalizaci, 
která měla přijít později. Vláda sice působila rezignovaně, 
stále v ní však seděli stoupenci pražského jara. Uskuteč-
ňovaly se mírné ekonomické reformy. Pokračovaly reha-
bilitace obětí z padesátých let a tisíce lidí podávaly další 
žádosti. Stále legálně fungoval Junák a řada během praž-
ského jara ustavených profesních organizací. Týdeník Po-
litika, úředně zastavený krátce po invazi, dostal znovu 
povolení vycházet.

Jako výraz stále ještě žijícího ducha pražského jara 
pak bývá zmiňována situace v odborových svazech, které 
od ledna do března 1969 uskutečnily své sjezdy. Na nich 
navolily do svého vedení reformně smýšlející činovníky 
a schválily dokumenty, které počítaly s fungováním od-
borů jako politicky nezávislé organizace, tedy později něco 
nemyslitelného. Rovněž podpořily ekonomické reformy, 
založené na větší samostatnosti podniků. 

Reformisté stále vedli i nejrůznější společenské organi-
zace, takže občanská společnost jako výdobytek pražského 
jara existovala. „I po sedmi měsících od okupace česká 
a slovenská veřejnost – nehledě na sovětská vojska v zemi, 
masivní nátlak Moskvy a vývoj v mocenských aparátech 
– zaujímala reformní postoje, odmítala sovětské vměšo-
vání a nesmířila se s okupací,“ píše historik Miloš Bárta 
v knize Československo roku 1968 s tím, že za této situace 
se Kreml rozhodl k dalšímu úderu. 

Jako záminka k němu přispělo vyhrocení protisovětské 
nálady po výhře československého hokejového týmu nad so-

větským na mistrovství světa v poměru 2:0. Na Václavském 
náměstí se sešel nadšený dav a skandoval slogany proti oku-
paci. O týden později vyhráli Čechoslováci senzačně i po-
druhé, tentokrát 4:3, a protesty se rozjely mnohem silněji. 
Václavské náměstí se ještě ten večer zaplnilo 150 tisíci lidmi 
a manifestovalo se i v desítkách dalších měst. 

Došlo na ničení majetku Sovětské armády, například 
zapálení aut nebo poškození budovy velitelství. Stoupenci 
definitivního zadušení pražského jara ale protestů zne-
užili v Praze, kde zjevní provokatéři z StB (tak je ales-
poň hodnotí historici) pomocí navezených kamenů po-
ničili pobočku Aeroflotu. V noci se protesty uklidnily. 
Západní noviny psaly o československém odporu proti 
okupací a Brežněv zuřil. Především se chystal definitivně 
zúčtovat s Dubčekem a náladou v ním spojenou. X

f
o

to
 p

r
o

f
im

e
d

ia
.c

z

r
e

p
r

o
 č

a
S

o
p

iS
 d

ik
o

b
r

a
z



128

4. Češi proti Čechům
Nástupem Gustáva Husáka se tragédie naplnila. Rychle proběhla likvidace posledních zbytků svobod, především 
v médiích, a byl nastolen bezmezně podlézavý vztah k sovětskému vedení. Skončil smířlivý, ale přitom kritický vztah 
k okupaci, přicházela doba, kdy českoslovenští funkcionáři začnou za okupaci děkovat a nazývat ji bratrskou pomocí. 
Definitivním zlomem se stalo první výročí srpnové invaze, kdy veřejnost pochopila, že je konec. 

Od 18. srpna se začaly v Praze objevovat první protesty, které policie rozháněla obušky a slzným plynem. Dne 20. 
srpna začaly otevřené projevy nesouhlasu s okupací a pokusy stavět barikády. Proti nim zasáhly československé vojen-
ské transportéry, došlo k zabití dvou chlapců. Situace vyvrcholila 21. srpna. V Praze se jeden obrovský dav vytvořil 
v centru města, s ním se snažili spojit dělníci přicházející z vysočanských továren. Armáda nasadila dokonce tankový 
pluk, aby protesty potlačila. Tanky vyjely i v Brně. Na střílení do demonstrantů sice nakonec nedošlo, i tak ale vláda 
přiznala pět mrtvých lidí, desítky těžce zraněných a stovky lehce. Tisíce lidí byly zbity, mnoho demonstrantů zatčeno. 
Celkově šlo o největší násilný střet s totalitní mocí a největší poválečnou vojenskou operaci Československé lidové ar-
mády. Společnost z něj vyšla otřesena a nemohla uvěřit, že aktéry násilí byli čeští a slovenští vojáci, nikoli okupanti. X 

3. Nastupuje Husák
Vedení KSČ nepokoje neodsoudilo, pouze se omluvilo sovětskému velvyslaneství za poničení 
Aeroflotu. Bezprostředně po hokejových protestech přiletěl do Prahy ministr obrany SSSR 
Grečko se svým náměstkem, šéfem KGB pro Československo Semjonovem. Jejich cíl byl 
donutit ÚV KSČ k výměně Dubčeka. Lídr pražského jara se ocitl na jednání předsednictva 
ÚV pod tlakem Husáka, ministra obrany Dzúra a dalších soudruhů postupujících v souladu 
s Kremlem. Došlo k uvedení armády a policie do stavu pohotovosti, oficiálně kvůli zajištění 
klidu a pořádku. V této atmosféře byla zpacifikována nálada v ulicích, podnicích a na uni-
verzitách, prosazena cenzura, komunistické kádry daly vynucený souhlas se změnou vedení. 
Smrkovský nebojácně prohlásil, že příčinou krize je přítomnost Sovětské armády v zemi, 
brzy nato byl odvolán. Ve hře byla dokonce hrozba další vojenské invaze. V této vyhrocené 
atmosféře Dubček rezignoval. Na jeho místo si Brežněv vybral Husáka. X f
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5. Poučení z již definitivně krizového vývoje
Husák, sám kdysi politický vězeň komunistické strany, 
podle historiků odmítl spustit čistky ve stylu padesá-
tých let s pomocí tajné policie a soudů a odmítal zavírat 
hlavní představitele pražského jara. K politickým zatče-
ním méně známých lidí ale došlo, například poslance 
České národní rady Rudolfa Battěka, který strávil rok 
ve vyšetřovací vazbě a pak byl propuštěn. Celkově se tedy 
mělo postupovat krok za krokem pomocí méně nápad-
ných, zato hlubokých čistek v KSČ, podnicích a všech 
institucích. 

Začátkem roku 1970 bylo z veřejného prostoru vyřazeno 
vše, co by připomínalo pražské jaro. Zbývalo rozjet čistky, 
tehdejším slovníkem prověrky, směrem do regionů a pod-
niků. Před komise měli jít všichni členové KSČ. Kromě 
nich pak nečlenové strany v pozicích zhruba od dílenských 
mistrů nahoru, vědci, učitelé, lékaři, novináři. Jinak ře-
čeno, všichni, kteří řídili jiné lidi nebo vykonávali práci, 
které stát přikládal hlubší společenský vliv. Do komisí za-
sedlo podle dostupných údajů přes 160 tisíc předtím rov-
něž prověřených lidí. 

Prověrky členů komunistické strany byly pojaty mno-
hem přísněji. Podle schválených dokumentů neměli v KSČ 
zůstat lidé, kteří „vnášeli do svého okolí názory zaměřené 
proti politice strany, hanobili její minulost a historické zá-
sluhy, působili k oslabení její vedoucí úlohy, vystupovali 

proti třídnímu přístupu, revidovali marxismus-leninismus, 
zpochybňovali zahraniční orientaci naší země“. Mělo se 
ale přihlížet k „míře informovanosti“ provinilého. Z toho 
plynulo, že vůči dělníkům-komunistům se po patřičném 
pokání připouštěla benevolence. 

Vůči nestraníkům šlo naopak vypozorovat častou 
ochotu komisí nějak se dohodnout, přikrýt kádrové 
škraloupy. Vedení KSČ nabídlo lidem únikové formu-
lace, třeba že byli k podpoře Dubčeka svedeni, aniž by 
se řešilo kým. Ti, kdo možnosti využili, ovšem pomáhali 
vládnoucím normalizátorům vytvářet mýtus, že pražské 
jaro vlastně nikdo nechtěl a lidé byli k podpoře reformistů 
zmanipulováni. 

I přes eventuální benevolentnost ovšem platilo, že 
musí být naplněn smysl prověrek. Tedy očistit komu-
nistickou stranu od reformistů, donutit občany veřejně 
se distancovat od pražského jara a projít jakýmsi ak-
tem pokoření se před mocí nových šéfů státu, jejichž 
legitimita se odvíjela pouze od přítomnosti okupačních 
armád. 

Společnost vyšla z prověrek v nebývalém stavu poní-
žení. Vše bylo zakončeno tím, že ústřední výbor KSČ 
přijal rozsáhlý dokument nazvaný Poučení z krizového 
vývoje, který se stal ideovým shrnutím normalizace a ne-
hynoucím dokladem velmi smutného konce pražského 
jara. X
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