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Čtyřicet let od okupace Českosloven-
ska spouští ÚSTR speciální webovou 
stránku http://www.ustrcr.cz/cs/
srpen-1968 věnovanou událostem 
revolučního roku 1968. Projekt, na 
němž se spolu s Ústavem podílí Archiv 
bezpečnostních složek, Český roz-
hlas, Česká televize a Vojenský his-
torický ústav, si klade za cíl přehled-
ně a bez zkreslení zpř ístupnit 
veřejnosti dokumenty nejrůznějších 
institucí a dobová svědectví.

Cílem je, aby se tato stránka stala 
místem, kam se budou novináři i veřej-
nost obracet, když budou chtít najít in-
formace o událostech roku 1968. 

Z obsahu webu zejména upozorňu-
jeme na záložku Oběti okupace, kde 
je seznam 108 obětí, které do konce 
roku 1968 zahynuly v přímé souvis-
losti s působením vojsk Varšavské 
smlouvy na území Československa. 
V audio sekci upozorňujeme na dosud 
nezveřejněné nahrávky. Ve fotogale-

rii pak zájemci najdou řadu unikát-
ních fotografií. Ústav pro studium 
totalitních režimů vyzývá pamětníky 
či pozůstalé, kteří mají archivní ma-
teriály s tematikou roku 1968, aby se 
ozvali na mail 1968@ustrcr.cz nebo 
na telefonní číslo 221 008 111 a po-
skytly badatelům materiály ke zko-
pírování. Ústav zároveň nabízí, že 
spolu se svými partnery pomůže 
zachránit poškozené archivní mate-
riály.

Spuštění webu 1968
J IŘÍ  REICHL

Foto: NA
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V průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 způsobili vojáci okupačních armád velké ztráty na životech, zdraví 

a majetku československých obyvatel. Normalizační komunistický režim nepřipouštěl připomínání památky obětí ani žádný výzkum na toto téma. 

Pokusy o vyčíslení lidských a materiálních ztrát proto mohly začít až po roce 1989.  

Kniha Oběti okupace, Československo 21. srpen – 31. prosinec 1968 přináší dosud nepublikovaná fakta o okolnostech úmrtí československých 

občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy na území Československa od 21. srpna do konce roku 1968. Text je zpracován na 

základě využití co možná nejširšího spektra dostupných materiálů. Autoři kromě archiválií a dobové publicistiky pracovali také se vzpomínkami 

pamětníků, zejména pozůstalých po obětech. Vše doplňuje velké množství fotografií pocházejících z veřejných archivů i soukromých sbírek.

Knihu Oběti okupace, Československo 21. srpen – 31. prosinec 1968 vydává Ústav pro studium totalitních režim\ů České republiky v srpnu 2008.

Oběti okupace
Československo 21. srpen – 31. prosinec 1968


