
 

 

Pražské jaro 1968 

V šedesátých letech se ekonomika Československa zlepšovala, pak ale zemi postihla krátkodobá 

ekonomická krize. Neúspěch se vysvětloval vnějšími faktory, ale i komunistům bylo jasné, že chyba je 

ve způsobu řízení hospodaření. Začala probíhat hospodářská reforma, která chtěla omezit centrální 

plánování. To zároveň omezovalo moc komunistů, protože by nemohli zasahovat do ekonomiky. 

Reformní komunisté: mladší generace, chtěli ekonomické změny a větší občanskou svobodu, byli 

proti centrálnímu plánování. 

Protireformní komunisté: nechtěli reformy, chtěli návrat k přísnému centrálnímu hospodaření. 
 
V rámci komunistické strany šlo o to, jakým ekonomickým směrem se bude republika ubírat, nešlo o 
svržení komunistického režimu, ani o vystoupení z východního bloku, to by stejně SSSR nedopustil. 
 
Pokračovaly revize politických procesů z 50. let, byl odhalen a zveřejněn kult osobnosti Stalina v SSSR 

a jeho zrůdná politika, statisíce až miliony politických vražd. 

Mnoho lidí usoudilo, že když nebude komunistický monopol v ekonomice, nemusel by být ani v jiných 
oblastech. 
V 60. letech byla možnost vycestovat na západ, tam se lidé setkali s kapitalistickými poměry: 
mnohem více demokracie, mnohem vyšší životní úroveň.  
Zesilovala kritika režim v Československu. Rostly spory mezi českými a slovenskými politiky. Slováci 
usilovali o autonomii nebo federaci. 
Prezident republiky a 1. tajemník KSČ Antonín Novotný, protireformní komunista, měl špatný vztah 
se slovenskými politiky a nebyl moc oblíbený u nejvyšších politiků v SSSR. SSSR chtěl rozmístit na 
území Československa svá vojska, Novotný to odmítl.  
Této situace využili reformní komunisté, začátkem roku 1968 byl Novotný sesazen, 1. tajemníkem 
KSČ se stal reformní komunista Alexandr Dubček a prezidentem se stal generál Ludvík Svoboda. 
S Novotným musela odejít z funkcí i celá řada jeho politických příznivců nejen z vedení státu, ale i 
z nejrůznějších podniků a organizací. 
ÚV KSČ schválil akční program, ten plánoval demokratizaci veřejného a politického života, omezení 
plánovitého hospodaření a dodržování občanských práv. Toto vše mělo být projednáno a schváleno 
na mimořádném sjezdu v září 1968. 
Mnoho komunistů bylo proti těmto reformám, ztratili by svůj vliv ve státě a také Sovětský svaz byl 
vývojem velmi znepokojen. Ostatní socialistické státy nabádaly vedení země, aby se vrátilo 
k původním poměrům. 
V noci 21. srpna 1968 překročily naše hranice spřátelené armády Varšavské smlouvy a došlo 
k okupaci suverénní země. Vše probíhalo pod taktovkou Sovětské svazu. Západní země pouze 
protestovaly, avšak nijak nevystoupily na naši ochranu. Do konce roku 1968 většina okupačních vojsk 
naše území opustila, ale sovětská armáda zůstala. 
Protireformní komunisté prosadili pozvání vojsk Varšavské smlouvy k potlačení kontrarevoluce 
v Československu. Několik nejvyšších politiků státu bylo uneseno do SSSR, zde museli podepsat 
moskevské protokoly a souhlasit s dočasným umístěním sovětských vojenských jednotek na území 
Československa. 
V říjnu 1968 se Československo stalo federací dvou států. Reformní komunisti byli odstraňováni z 
funkcí, 1. tajemníkem KSČ se stal Gustav Husák, z KSČ bylo vyloučeno přes půl milionu osob. 
Země se vracela k původním poměrům. 
 



 
 
 
 
Prostuduj text a písemně odpověz na otázky:  
 

1. Co chtěli reformní komunisté ? 
2. Kdo to byl Stalin ? 
3. O co usilovali Slováci ? 
4. Co schválil akční program ? 
5. Kdo se stal v roce 1968 prezidentem ČSSR ? 
6. Který den došlo k okupaci ČSSR ?   
7. Kdo se stal po A. Dubčekovi 1. tajemníkem KSČ ? 


