
Oprava chyb na DVD 1989: Listopad a cesta k němu 
 
 
Kapitola 1 – Stín osmašedesátého 
Název klipu Sporná nebo nepřesná formulace Připomínky historiků 
Anketa o roce 1968 
(1988) 

V druhé polovině 80. let, po nástupu Gorbačova 
k moci, začal opatrný proces přehodnocování 
Pražského jara.  

Témata pražského jara byla 
nástupem Gorbačova v SSSR znovu 
„aktualizována“, což vedení KSČ 
příliš nevyhovovalo.  

Kapitola 3 – Opozice 
Proměny opozice – 
úvodní text 

Vlajkovou lodí opozice nadále zůstávala Charta 
77, která nadále připravovala dokumenty 
k zásadním událostem a její taktika zůstávala 
legitimistická. 

 Odborná diskuse o politice Charty 
77 v 80. letech dosud není uzavřena, 
řada historiků naopak zdůrazňuje 
klíčový podíl Charty na pádu 
režimu. 

České děti Vedle jádra opozičního hnutí, které nadále 
představovala Charta 77 a VONS, se začaly 
v průběhu roku 1988 pomalu vynořovat skupiny 
občanů, které se na straně jedné neztotožňovaly 
s politikou Charty, na straně druhé ovšem 
usilovaly o vymezení se vůči režimu. 

Všechny opoziční struktury se 
vymezovaly vůči režimu. Nové 
iniciativy využívaly organizační i 
jiné formy podpory ze strany 
chartistů, zároveň ovšem usilovaly o 
své vlastní svébytné vymezení 
nezávislé na Chartě. 

Několik vět Petice Několik vět vznikla v prostředí Charty 77, 
za iniciátora bývá pokládán Václav Havel. 

Iniciátorem petice byl Václav 
Havel.“ 

 Další větší demonstrace se uskutečnila v srpnu 
1989 na Václavském náměstí.  

Kromě popisovaných větších 
demonstrací proběhla i řada menších 
akcí. 

 Účast na nich totiž v zásadě nerostla (pohybovala 
se v řádu několika stovek až tisíc lidí) a 
dokládala tak relativní slabost československé 
opozice (ve srovnání s Poláky, ale od léta 1989 i 
s východními Němci). 

 účast na protirežimních 
demonstracích kolísala od několika 
stovek až po několik tisíc účastníků 

Kapitola 4 - Demonstrace 
Policejní brutalita (i když policejní násilí se legalizovalo tzv. 

pendrekovým zákonem ze srpna 1968) 
Zákonné normy nelegalizovaly 
policejní násilí, ale usnadňovaly jeho 
použití proti demonstrantům 

Kapitola 5 – Kultura a politika 
Otomar Krejča o 
umělcích 

Tato smlouva byla založena na kombinaci 
výběrově praktikovaného násilí (na rozdíl od 
masového násilí 50. let) a garanci základních 
sociálních a ekonomických jistot. 

Násilí bylo praktikováno především 
proti oponentům režimu, garance 
jistot se vztahovala na tzv. mlčící 
většinu.  

Kapitola 6 - Revoluce: podkapitola 6.1 – Národní třída 
Oficiální oslavy 17. 
listopadu 

Nacisté zavřeli všechny vysoké školy míněny jsou české vysoké školy 

Situace na Národní 
třídě: amatérské 
záběry 

O trase průvodu byly před demonstrací vedeny 
nepřehledné spory 

ačkoli byla akce povolena, trasa 
průvodu se středu města měla 
vyhnout 

 (podle těchto teorií bylo čelo davu manipulováno 
tajnými policisty). 
 

Řada badatelů ovšem tyto teorie 
odmítá 

 tj. příslušníky zvláštního odboru ministerstva 
vnitra) 

Odbor 
zvláštního určení správy vojsk 
ministerstva vnitra 
 

Zifčák ale OF pro jistotu prosadilo zřízení parlamentní 
komise, která měla nad vyšetřováním dohlížet. 

Zřízení této komise prosadili 
studenti 

Kapitola 6 - Revoluce: podkapitola 6.2 – Herci 
Vyhlášení herecké Záběry z Realistického divadla Realistické divadlo Zdeňka 



stávky Nejedlého 
 Tomáš Töpfer formuloval požadavky na 

vyšetření zásahu 
Tomáš Töpfer přečetl formulaci 
společného návrhu na vyšetření 
návrhu 

R. Brzobohatý na 
Letné 

Bližší analýza jeho projevu ukáže jeho 
nejednoznačnost, nejednoznačnost a 
dezorientaci.  
 

Projev R. Brzobohatého prozrazuje, 
že v dané situaci se obtížně 
orientovali i přímí aktéři dění . 

 V pozadí rozhovorů s herci slyšíme 
demonstranty provolávající nacionalistická hesla 
(např. „Národ sobě“). 

Nevolali samozřejmě pouze, nýbrž 
také nacionalistická hesla (vedle 
hesel požadující demokracii atp.) 

Kapitola 6 – Revoluce: podkapitola 6.4 – Listopadové demonstrace 
Zástupce SNB na 
Letné 

V této situaci předstupuje před dav více než 
700 000 lidí zástupce jednotek, které na Národní 
třídě přímo zasahovaly.  
 

Podle některých odhadů až 800 000 

Kapitola 6 – Revoluce: podkapitola 6.5 – Občanské fórum 
Jednání Akční 
skupiny OF 

Občanské fórum se ustavilo ve večerních 
hodinách 19. 11. 1989 jako zastřešující 
společenství nezávislých iniciativ. 

OF zastřešovalo kromě nezávislých 
iniciativ i oficiální struktury, které se 
postavily proti politice KSČ. 

Kapitola 6 – Revoluce: podkapitola 6.6 – jednání a politický vývoj 
Karel Urbánek Ukázka přináší vystoupení nového generálního 

tajemníka Karla Urbánka v Buchlovicích na 
Kladensku 27. 11. 

Jedná se o obec Tuchlovice 

Jednání Adamce 
s OF 

V neděli 26. 11. dopoledne se v Obecním domě 
v Praze uskutečnilo setkání představitelů 
Občanského fóra s předsedou federální vlády 
ČSSR Ladislavem Adamcem a zástupci 
ústředního výboru Národní fronty. 

Delegace vlády ČSSR a Národní 
fronty byla vedena Ladislavem 
Adamcem 

Jednání Federálního 
shromáždění 

Do této komise bylo nominováno šest poslanců, 
dva představitelé městského svazu studentů, 
zástupci OF společně s představiteli stávkového 
studentského výboru. O posední bod této 
nominace se vedly zdlouhavé spory, nakonec 
byli nominováni dva studenti ze stávkového 
výboru. 

Komise byla tvořena těmito členy:  
V. Štix /bez/, J. Ládr /ČSS/, I. 
Kůsová /bez/, A. Džupina /KSČ/, V. 
Bartošková /ČSL/, L. Fanta /ČSS/ - 
poslanci Sněmovny lidu FS, J. Stank 
/KSČ/ - poslanec Sněmovny národů, 
A. Kocurová /bez/, F. Hofman 
/KSČ/ - poslanci ČNR, V. Bartuška, 
R. Kříž, J. Bubeník a J. Solil - 
studenti. Později byli ještě přizváni 
O. Motejl a J. Danisz za OF 
 

Kapitola 6 – Revoluce: podkapitola 6.7 – scéna revoluce 
Adamec na Letné V neděli 26.11. 1989 se v Praze na Letné 

uskutečnila dosud nejmohutnější demonstrace na 
podporu požadavků Občanského fóra, zúčastnilo 
se jí přes půl milionu občanů (podle některých 
odhadů až tři čtvrtě milionu). 

Podle některých odhadů až 800 000 
účastníků 

Kapitola 7 – Pohled k sousedům: podkapitola 7.1 - Polsko 
Jednání u kulatého 
stolu 

V srpnu 1988 se začaly tvořit první zárodky 
jednání u kulatého stolu, které byly neustále 
zpomalovány vládními obstrukcemi. 

K jednání u kulatého stolu byl 
režimu donucen okolnostmi, 
neproběhly z jeho vůle 

 Výsledkem rozhovorů byla smlouva, podle které 
se Solidarita měla ucházet o omezený počet 
křesel. 

V nově zřízeném senátu se mohla 
opozice ucházet o všechna křesla, 
v dolní komoře parlamentu (Sejmu) 
však pouze o 35%. 

Návštěva G. B. 
Bushe 

Již po referendu v roce 1987 se politická situace 
v Polsku ustálila v jisté formě vzájemně se 
vyvažujícího postavení vládní nomenklatury a 

Oficiálně ovšem byla Solidarita 
legalizována až v dubnu 1989. 



odborového sdružení polské Solidarity. 
Kapitola 7 – Pohled k sousedům: podkapitola 7.2 - NDR 
 Mohutná berlínská zeď (dlouhá 160 km) Přes 160Km 
Útěk „východních“ 
Němců 

Během srpna prchlo více než 380 000 občanů 
NDR přes Maďarsko, Polsko a Československo 
na Západ. 

Odhady uprchlíků se pohybují od 
ledna do listopadu 1989 mezi 220 až 
340 000 osob. 

 Tento útěk se stal prologem k masovým 
zářijovým demonstracím v Lipsku a dalších 
východoevropských městech. 

Nepokoje v Lipsku probíhaly už od 
ledna 1989, v říjnu pak zachvátila i 
další východoněmecká města 

 Nepřímo kritizuje pražskou veřejnost, která 
situace využívala ke svému obohacování. 
 

Kritika se týká pouze některých částí 
pražské veřejnosti, jiní Pražané 
naopak uprchlíkům aktivně 
pomáhali.  

 Toho ihned využily tisíce Východních Němců a 
přes Rakousko vycestovaly do Německa. 

myšleno do SRN 

 Růst jejich občanského sebevědomí vedl k tomu, 
že emigrace během září a října zvolna ustávala 

Když v září komunističtí vůdci ve 
Východním Berlíně omezili 
cestování do Maďarska; zájemci o 
emigraci zamířili do 
Československa. 
 

Alternativní scénář 
vývoje 

v létě 1989 mělo zažádáno zhruba 1,5 milionu 
občanů). 

V létě 1989 mělo o trvalé opuštění 
NDR zažádáno  125 000 
východoněmeckých občanů.  

Kapitola 7 – Pohled k sousedům: podkapitola 7.3 - Maďarsko 
 exulantů (v létě 1989 mělo zažádáno zhruba 1,5 

milionu občanů).  Toto tento údaj se 
pochopitelně nedá přesně ověřit, ale vzhledem 
k 16 miliónům obyvatel NDR je číslo opravdu 
vysoké.  
 

V létě 1989 mělo zažádáno 125 000 
občanů.“ 
 

 Dne 11. září 1989 vypověděla maďarská vláda 
SRN smlouvu o zamezení výjezdu svých občanů 
do zemí, pro které nemají patřičná víza, a 
umožnila tak bezproblémový přechod maďarsko-
rakouské hranice. 

jedná se o NDR, nikoli SRN. 

Kapitola 7 – Pohled k sousedům: podkapitola 7.4 - Rumunsko 
 Dne 21. prosince se povstání proti diktátorovi 

přeneslo i na Bukurešť, bylo charakteristické 
všeobecným zmatkem generovaným častými 
srážkami vnitřně rozštěpenou armádou a 
povstalci. 

Proti nespokojencům a rebelantům 
byla nasazena tajná policie, armáda 
pomohla Ceaucesca svrhnout. 

Reflexe revoluce Ukázka popisuje fiktivní televizní interwiew 
regionální televizní stanice ve 
východorumunském městě Timisoara. 

Timisora = Temešvár 

 
 


