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OPOZICE A PROTESTY 

Lidé, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem, se  snažili 

protestovat, veřejně vystupovat, pokud mohli. Řada z nich 

zveřejňovala své názory v tajně vydávaných textech, které 

kolovaly mezi lidmi. Ti, co nesouhlasili – disidenti - se koncem 

roku 1976 spojili do občanského hnutí Charty 77. V lednu tato 

skupina vydala veřejné prohlášení. Jedním z autorů byl 

dramatik Václav Havel. Chartisté žádali, aby byla dodržována 

lidská práva a svobody. 

Chartisté byli pronásledováni, vyslýcháni. Řada z nich byla 

vězněna. 



CHARTA 77 
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SIGNATÁŘI CHARTY 77 
Marta Kubišová Eva Kantůrková Václav Havel 

spisovatelka, 

pronásledovaná za 

 své názory 

dramaturg,  

spisovatel,  

později prezident  

zpěvačka, zákaz  

veřejného vystupování 

Sledovaná KSČ 



ZMĚNY V SSSR 

V roce 1985 se dostal do vedení 

Komunistické strany SSSR Michail 

Gorbačov. Snažil se jednat americkým 

prezidentem Ronaldem Reaganem o 

omezení jaderného zbrojení. Snažil se 

zlepšit život v SSSR reformami, a to 

především v oblasti ekonomiky. 

Gorbačov se zasazoval o zrušení 

cenzury. Zahájil diskusi o problémech 

společnosti. Řada reforem se nepodařila 

uskutečnit, pro velký odpor ruských 

politiků. 



ZMĚNY V ČESKOSLOVENSKU 

 Změny v SSSR napomohly ke změnám ve všech 

socialistických státech.  Přibývalo demonstrací a projevů 

nespokojenosti s komunistickým režimem. 

 Vláda všechny projevy nesouhlasu řešila ozbrojenými 

zásahy,  zatýkáním a pronásledováním tajnou policií.Vláda 

nasazovala proti demonstrantům policejní jednotky, psy a vodní 

děla. 



PALACHŮV TÝDEN  
    Tento název dostalo sedm lednových 

dnů (15.-21.ledna) roku 1989. 

Původně vzpomínková akce k uctění 

památky sebeobětování se Jana 

Palacha přerostla v sérii občanských 

demonstrací, největších od roku 1969. 

Proti demonstrantům byli nasazeni 

příslušníci SNB, včetně 

pohotovostního pluku, zvaného bicí 

komando, Lidové milice , vodní děla, 

psi, slzný plyn, obrněná auta. Stovky 

lidí byly zmláceny, řada zatčena, 

někteří v mrazivém počasí vyvezeni 

do lesů za Prahu. 

 

 



LEDEN 1989 



LISTOPAD 1989 

Dne 17. listopadu byla povolena demonstrace studentů k 50. výročí 

 uzavření vysokých škol a k uctění památky Jana Opletala, který 

  zemřel na následky zranění při protinacistické demonstraci  

v roce 1939.  

Průběh demonstrace 

V odpoledních hodinách se sešlo asi 15 tisíc studentů v Praze   

Albertově,  část demonstrantů se poté vydala do středu Prahy.  

Na Národní třídě jim  zatarasila cestu policie. Desítky studentů 

 utrpěly zranění. Proti studentům  byla nasazena vodní děla a  

obrněné transportéry. Násilí proti studentům vyvolalo další 

 demonstrace po celém Československu. 
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MÁME HOLÉ RUCE 



DEMONSTRACE 
Demonstrace vyvrcholily 27. listopadu celostátní výstražnou 

stávkou. Vláda byla nucena jednat se zástupci Občanského fóra. V 

prosinci  1989 abdikoval Gustáv Husák. Prezidentem republiky se 

stal Václav Havel. Pro tento nenásilný konec komunistického 

režimu se  začal užívat název Sametová revoluce. 

19. listopadu vzniklo seskupení, 

ve kterém působili disidenti, 

umělci a studenti. 



ZMĚNY PO LISTOPADU 1989 
Byla zrušena tajná policie. 

Byli propuštěni političtí vězni. 

Vznikly nové politické strany. 

Byly otevřeny hranice se západními zeměmi. 

Začal proces očištění občanů pronásledovaných režimem. 

V roce 1990 se konaly první svobodné volby. 

V roce 1991 opustila okupační vojska naše území. 

 Československo vstoupilo  do NATO. 
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ZMĚNY PO LISTOPADU 1989 

Začala obnova tržního hospodářství. 

Povoleno soukromé podnikání. 

Uvolněny ceny zboží- poptávka- nabídka. 

Zabavený majetek se začal navracet původním majitelům. 

Privatizace. 



ZMĚNY V KAŽDODENNÍM 

ŽIVOTĚ 
Zvýšila se životní úroveň. 

Zmizely fronty na běžné zboží. 

Možnost pracovat v cizině. 

Možnost vyznávat jakékoli náboženství. 

Zmizela cenzura, svobodné informování o událostech. 

Zlepšení životního prostředí. 

Možnost studovat jakoukoli školu. 

Vznik soukromých a církevních škol. 



ROZDĚLENÍ STÁTU 
 Po volbách v roce 

1992 vyvrcholilo napětí mezi 

českými a slovenskými 

politiky. Nebylo možné 

sestavit fungující vládu. Po 

složitých jednáních  se čeští a 

slovenští politici dohodli na 

rozdělení státu, ovšem bez 

ohledu na veřejné mínění. 

Prvního ledna 1993 vznikly 

dva samostatné státy Česká 

republika a Slovenská 

republika. Prezidentem České 

republiky  se stal Václav 

Havel. 



ZDROJE 

totalita.cz 

kandoussi.blog.idnes.cz 

jcnews.cz 

kverulant.org 

spisovatele.cz 

ncvpsapwh2.pbworks.com 

filmfan.cz 
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