
 
 

DVD 1968 – Zmařené naděje 
 
Název klipu, textu Sporné místo Komentář 

Prolog k pražskému jaru 
Československo v 50. 
a 60. letech – 
budování totalitní 
společnosti 

nástup kariéristů – 2,3 milionu 
členů KSČ 

Číslo 2,3 milionu je platné pro 
začátek roku 1949, maximum 
v létě roku 1948 cca 2,5 milionu 
členů, pak pokles, stabilní stav 
v první polovině 50. let byl kolem 
1,5 milionu členů. 

Československo v 50. 
a 60. letech -  politická 
perzekuce 

počet příslušníků PTP 60 000 Maximální počet příslušníků PTP 
na podzim roku 1953 cca 35 000, 
číslo 60 000 je pro aktuální stav 
příliš velké, pro celkový počet 
mužů, kteří prošly útvary PTP 
malé. 

Československo v 50. 
a 60. letech, 
hospodářství – obecné 
rysy 

v r. 1951 téměř neexistuje 
soukromý sektor 

Socializace služeb a zemědělství 
byla dokončena až na konci 50. 
let. V roce 1951 ve službách stále 
výrazný soukromý sektor; 
v zemědělství dokonce převažuje. 

Československo v 50c. 
a 60. letech, 
hospodářské problémy 

jednoroční plány, II. pětiletka, 
1956–1961, opětovné 
soustředění na těžký průmysl 

II. pětiletka v letech 1956–1960, 
snahy o důraz na lehký průmysl, 
na konci 50. let snahy posílit 
některé tržní prvky. 

Československo v 50. 
a 60. letech, měnová 
reforma 

kurs do 300 Kč 5:1, zbytek 
50:1, masové demonstrace 

Do 300 Kč kurs 1:5, pak 
odstupňovaný podle výše úspor a 
způsobu uložení, masové 
demonstrace ne v Praze. 

Československo v 50. 
a 60. letech, 1960 – 
vítězství socialismu 

konec monstrprocesů Není možné dávat dohromady, 
veřejné politické procesy skončily 
již řadu let před rokem 1960. 

Československo v 50. 
a 60. letech, změny ve 
sdělovacích 
prostředcích 

„kulturní otevírání se světu“  
na konci 60. let 

Otevírání a západní témata se ve 
sdělovacích prostředcích 
objevovaly už od druhé poloviny 
50. let. 

Strahovské události, 
společenský kontext 

KGB měla spis na každého 
představitele režimu v ČSSR 

Není pravda, kontrola probíhala 
po stranické linii. 

Počátky reformního 
procesu, zvolení 
Dubčeka prvním 
tajemníkem KSČ 

Dubček byl do svého zvolení 
prvním tajemníkem KSČ 
neznámým funkcionářem 

A. Dubček byl dlouholetým 
politikem, od roku 1963 byl 
prvním tajemníkem ÚV KSS, 
jedním z nejznámějších politiků a 
členů nejužšího vedení. 



Název klipu, textu Sporné místo Komentář 
Odvolaný Novotný Novotný byl mediálním 

„nýmandem“ 
Novotný byl zkušeným politikem, 
který uměl pracovat se svým 
mediálním obrazem, záběry jsou 
účelovým vyzněním, zachycují 
Novotného v situaci kdy již 
nemohl svůj obraz ovlivnit. 

Aktéři a jejich cíle 
Kdo byl kdo rozdělení na reformisty, 

pragmatiky a konzervativce 
Pojem „pragmatici“ jako 
mocenská skupina a politický 
přístup se používá až pro 
posrpnové období. Pragmatici 
byli původně reformisty. Před 
srpnem 1968 pragmatici jako 
kategorie neexistovali, později 
byli mezi pragmatiky řazeni lidé, 
kteří jsou na DVD řazeni mezi 
reformisty (v první řadě Černík). 

Kdo byl kdo, Josef 
Smrkovský 

Smrkovský předsedou JZD 
v letech 1955–1963 

J. Smrkovský byl předsedou JZD 
v letech 1956–1963. 
 

Kdo byl kdo, Ota Šik Šikova třetí cesta (po roce 
1989) 

Šikova tzv. třetí cesta nebyla 
„střední cestou mezi“ liberálními 
reformami a šokovou terapií, ale 
mezi plánovaným (řízeným) 
hospodářstvím a čistě tržní 
ekonomikou. 

Kdo byl kdo, Čestmír 
Císař 

členství v KSČ od r. 1946 Č. Císař byl členem KSČ od r. 
1945. 

Nástup Alexandra 
Dubčeka k moci 

rozdíl mezi Dubčekem a 
Novotným, odkaz na F. 
Havlíčka 

Dubček (i Novotný) se během 
dlouhých let naučil jednat s médii 
(problém byl v tom, že se styl 
médií v r. 1968 radikálně změnil). 
Dubčeka není možné označovat 
za byrokrata, byl to dlouholetý 
politik. F. Havlíček byl vedoucím 
oddělení tisku ÚV KSČ, 
k Dubčekovi se ve skutečnosti 
(např. ve svých pamětech) 
vyjadřuje velmi kriticky. 

Dubčekovo první 
vystoupení 

komentář navozuje dojem, že 
šlo o úplně první Dubčekovo 
veřejné vystoupení 

Dubček v roce1968 „nespadl 
z nebe“, byl dlouholetým 
zkušeným vrcholným politikem, 
který mnohokrát veřejně 
vystupoval. 

Cíle reformistů zrušení cenzury v březnu 1968 Cenzura byla zrušena až na konci 
června 1968. 



Název klipu, textu Sporné místo Komentář 
Počátky obrodného 
procesu, kdo byl kdo, 
„konzervy“ 

Jan Šejna  jako hlavní 
„konzerva“ a podporovatel 
Novotného 

Jan Šejna nebyl politik, jeho 
postava hrála spíše roli 
zástupného symbolu v kritice 
Novotného. 

kdo byl kdo, 
„konzervy“, Antonín 
Novotný 

odvolání Novotného z funkce 
prezidenta republiky 

Novotný nebyl odvolán, ale 
abdikoval. 

Federalizace republiky schválení zákona o federalizaci 
27.9.1968 

správně 27. října 1968 

ukázky cíle reformistů, 
charakter Šikovy 
reformy 

rychlý růst životní úrovně a 
dosažené úspěchy Šikovy 
reformy, hospodářský růst 

V roce 1968 naopak hospodářské 
problémy, růst inflace, problémy 
v zásobování. 

Nálady veřejnosti 
Politici a média dokumentární film jako příklad 

nového média, nezkušenost 
politiků se sdělovacími 
prostředky 

Dokumentární film nevznikl 
v šedesátých letech 20. století ale 
o více než půlstoletí dříve, politici 
neměli zkušenost s novým stylem 
novinářů, ne s médii jako 
takovými. 

2 000 slov zveřejnění v LL, počty 
signatářů a podpisů 

2 000 slov bylo zveřejněno 
zároveň v Literárních listech, 
Mladé frontě, Zemědělských 
novinách a Práci, každý kdo 
podepíše je signatář, dvojí čísla 
nesmyslná. 

Pohled z venku 
Postoj SSSR, Brežněv charakteristika Brežněvova 

přístupu k pražskému jaru, 
Brežněvova doktrína 

Brežněv nebyl „jestřáb“, se 
zásahem dlouho váhal, 
Brežněvova doktrína byla 
definována až po potlačení 
pražského jara (není ji možné 
dávat jako příklad sovětského 
přístupu v roce 1968), obraz 
postojů v r. 1968 je vytvářen 
doklady ze 70. let. 

Invaze 
Invaze 500 000 vojáků Varšavské 

smlouvy 
Invaze se zúčastnilo 750 000 
vojáků, nebyli po třech dnech 
vyměněni. 

Nástup normalizace 
Normalizace – 
obnovení kontroly 

hokejové události v dubnu 
1969 

ne duben, ale 21.–28. března 1969 

Normalizace, 
obnovení kontroly 

emigrace 700–800 tisíc lidí, 
500 tisíc vyloučených ze 
strany, celkem 2 miliony 
postižených 

Reálné počty posrpnového exilu: 
mezi 120–200 tisíci, počet 
vyloučených z KSČ (nevydaná 
legitimace) 326 000. Číslo 2 
milionů celkově postižených není 
doložené. 



Název klipu, textu Sporné místo Komentář 
Frýbovy 
dezinterpretace 

normalizátoři získali nad 
televizí definitivní kontrolu na 
jaře 1969 

Na jaře 1969 nebyla televize ještě 
ovládnutá, až na přelomu let 
1969/1970. 

Frýbovy 
dezinterpretace 

pořad byl počátkem působení 
M. Frýby v Čs. televizi 

M. Frýba nastoupil do televize už 
v roce 1968. 

  


