
Vstup vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa násilně ukončil téměř pětiměsíční zakladatelskou činnost K 231. Příslušníci sdružení bývalých politických vězňů neměli pochybnosti o tom, že další existence jejich organizace je 

v okupované zemi nemožná. První myšlenkou, která zřejmě nezávisle napadla většinu funkcionářů výboru, bylo zajištění osobní bezpečnosti členů K 231.

Po prvotním šoku, který vyvolala invaze, a po odeznění obav z okamžité represe členů K 231, se 27. srpna 1968 sešel přípravný výbor, aby projednal likvidaci organizace. Vrcholným funkcionářům klubu výbor doporučil legální výjezd do 

zahraničí na platný cestovní pas. Od uvažovaného ilegálního přechodu hranic všech bývalých členů K 231 mělo být naopak upuštěno. Z ústředního přípravného výboru odchod do exilu zvolili například  Jaroslav Brodský, Otakar Rambousek, 

Antonín Roubík, Zdeněk Mráz, Jan Šmíd, Lubor Havel, Jiří Krupička a další.

1. / 3. / 5.  Pražské ulice po okupaci Československa (srpen 1968, zdroj: ÚSD) 2.  Zpráva vedení přípravného výboru K 231 okresním pobočkám o plánované činnosti na další dva měsíce. Přesně po jejich uplynutí byla činnost sdružení zastavena 

ministerstvem vnitra (5. červenec 1968, zdroj: Archiv Národního muzea) 4.  Dálnopis náměstka ministra vnitra plk. Jana Majera krajským správám SNB o zákazu činnosti KAN a K 231 (5. září 1968, zdroj: ABS)

Klíčový čtvrtý bod Moskevského protokolu, který měla československá politická reprezentace po návratu do okupované země plnit, obsahoval také formulaci, že je nutné „zastavení činnosti různých skupin a organizací stojících 

na antisocialistických pozicích“. To se přirozeně týkalo K 231. Prvním, kdo začal tento bod protokolu plnit, byla československá vláda. Na zasedání 28. srpna 1968 se usnesla na tom, že připraví „příslušné vládní dokumenty [...] k zákazu 

činnosti klubů K 231 a KAN“. Ministerstvo vnitra dne 5. září 1968 vydalo rozhodnutí o tom, že stanovy K 231 neschvaluje, a tím také zanikalo oprávnění ústředního přípravného výboru k další činnosti. Nemožnost existence K 231 potvrdil 

o týden později i parlament, když přijal modi� kovaný zákon o Národní frontě.

Na základě rozhodnutí ministerstva rozeslal přípravný výbor K 231 hned 6. září 1968 všem okresním pobočkám oběžník, v němž je vyzval k ukončení činnosti a k likvidaci veškerých závazků. Rovněž jim poděkoval za vykonanou práci pro 

řadové členy K 231, kteří se napříště měli obracet na poradny Svazu protifašistických bojovníků. Tyto poradny měly všem občanům s nárokem na rehabilitaci bezplatně poskytovat právní zastoupení.  

V souladu s rozhodnutím ministerstva měla likvidace K 231 trvat maximálně do 19. září 1968.  Protokol o likvidaci všech pohledávek a závazků odevzdal na ministerstvu vnitra 20. září 1968 osobně předseda přípravného výboru Karel Nigrín. 

Současně na tomto úřadě prohlásil, že „dnešním dnem se tedy K 231 stává věcí minulosti“.

  Okupace a zánik K 231

Výnos ministerstva vnitra (5. září 1968)

Po provedeném správním řízení k žádosti o schválení organizačního řádu (stanov) „K 231 - Sdružení bývalých politických vězňů“ rozhoduje ministerstvo vnitra podle § 2, odst. 2 zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných 

organizacích a shromážděních takto: Organizační řád (stanovy) K–231 – Sdružení bývalých politických vězňů se sídlem v Praze se neschvaluje. Tím současně zaniká oprávnění přípravného výboru K–231 i přípravných 

výborů v krajích, okresech i místech k jakékoliv další činnosti.

(Zdroj: ABS)

Generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv na moskevské schůzce představitelů varšavské pětky o podmínkách uložených KSČ, jejichž nesplnění vyžaduje okamžitý vojenský zásah v Československu (18. srpen 1968)

Kromě všeobecných věcí o tom, že předsednictvo ÚV KSČ přebírá do svých rukou všechny prostředky masové propagandy a zaměří je žádaným směrem, [slíbili, že] provedou také všechno nezbytné: přijmou odpovídající 

zákon zakazující organizování sociálnědemokratické strany a také zákony zakazující organizování rozličných klubů typu Klubu 231 a  „angažovaných nestraníků“, potvrdí věrnost kursu Varšavské smlouvy. Ale to nejdůležitější, 

co bylo pevně domluveno, je, že slíbili zasadit úder pravicovým silám v samotném ÚV.

(Mezinárodní souvislosti československé krize. Červenec – srpen 1968. Praha – Brno 1997, s. 193)  

Předseda K 231 Karel Nigrín kanadským krajanům (před srpnovou okupací 1968)

Věříme v tomto směru rozhodujícím činitelům ČSSR a věříme zároveň, že nás nechtějí oklamat. Chceme zachovat demokratickou strukturu klubu a pomáhat jeho členům. V těchto ohledech postavení klubu v národě 

a státě jest synonymem naší demokracie, demokratického socialismu a svobody.

(Zdroj: Archiv Národního muzea)

1. 2. 3. 4.

Opis dopisu předsedy Karla Nigrína ministrovi vnitra o ukončení činnosti K 231 (19. září 1968, zdroj: Archiv Národního muzea)
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