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NÁVRAT K TOTALITĚ

Období 70. a 80. let 20. století označujeme jako období

Normalizace. V tomto období se začalo Československo

vracet k poměrům, které panovaly před rokem 1968.

Změny:

Odvolání Alexandra Dubčeka

Nástup Gustáva Husáka

Očista od stoupenců reforem

Obnovení cenzury

Uzavření hranic

Růst moci tajné policie

Budování staveb oslavujících socialismus

Spartakiády



ZMĚNA VE VEDENÍ KSČ
Na podnět Leonida Brežněva byl odvolán zastánce reforem

Alexandr Dubček. Na jeho místo nastoupil Gustáv Husák.

Leonid Brežněv Gustáv HusákAlexandr Dubček



OČISTA OD STOUPENCŮ REFOREM

Gustáv Husák začal s očistou od stoupenců reforem na všech

pracovištích. Mnoho lidí muselo opustit svá pracovní místa.

Byla to místa ve státních orgánech, policii, armádě, ve vedení

podniků, škol, vědeckých ústavů.



OBNOVENÍ CENZURY

Cenzura

Veřejná kontrola tiskovin, rozhlasového a televizního vysílání.

Cenzura se týkala i knih. Řada autorů měla zakázáno

publikovat, proto knihy vydávali pod jiným jménem a pomocí

samizdatu. Někteří autoři vydávali své knihy pouze v zahraničí.

Literatura se rozdělila na literaturu oficiální, samizdatovou a

exilovou.



SAMIZDATOVÁ LITERATURA

Samizdat – knihy vydávané pomocí opisování a šíření obyčejnými

spolehlivými lidmi.

cyklostyl



ZAKÁZANÁ  LITERATURA
Zakázaní autoři

Ludvík Vaculík

Josef Škvorecký

Jaroslav Foglar

Václav Havel

Pavel Kohout



UZAVŘENÍ HRANIC

Lidé mohli cestovat do

zahraničí cestovní

doložku. Cestovat se dalo

pouze do určitých zemí,

pod dohledem KSČ.

Do některých zemí bylo

nutno zažádat o devizový

příslib. Někteří lidé měli

zákaz cestování, nemohli

vlastnit pas.

Povolené země: NDR, SSSR – určité oblasti, Polsko – pouze na pozvání

Rumunsko, Maďarsko 

Zakázané země: NSR, USA, VB, Francie, Itálie …



STAVBY SOCIALISMU



STAVBY SOCIALISMU

Mezi velké stavby socialismu patřilo budování jaderných elektráren.

Šlo o elektrárnu v Jaslovských Bohunicích, Dukovanech a v

Temelíně. Elektrárna v Temelíně byla dokončena až v roce 1997.

Dukovany

Temelín



SOCIALISTICKÉ BYDLENÍ



SPARTAKIÁDY

http://www.youtube.com/watch?v=E87n7S2bx2c&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=kea2ig8_7rw&feature=player_detailpage

Veřejná tělovýchovná vystoupení,

kterých se povinně zúčastňovali rodiče s

dětmi, mladší i starší děti, dorostenci,

ženy, muži i vojáci. První spartakiáda se

uskutečnila v roce 1955, poslední pak v

roce 1990.Tyto akce se konaly každých

pět let mimo rok 1970. Z obavy před

protikomunistickými demonstracemi

byla odvolána.

http://www.youtube.com/watch?v=E87n7S2bx2c&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=kea2ig8_7rw&feature=player_detailpage


KULTURA VŠEDNÍHO DNE

http://www.youtube.com/watch?v=JuVJEoj5MOw&feature=player_detailpage

Období normalizace se od 50. let přece jen lišilo. KSČ se

snažila občany získat na svou stranu. Řada lidí měla poměrně

slušnou životní úroveň. Všichni měli práci, svůj byt, řada lidí měla i

chatu nebo chalupu.Většina lidí se o politiku nezajímala ani o dění

ve světě. Řada lidí vstoupila kvůli osobnímu prospěchu do řad KSČ.

Byl zaveden pětidenní pracovní týden. Stát dotoval ceny potravin,

paliv, bydlení a energií. Rozmohlo se úplatkářství a černý obchod s

valutami. Volný čas lidé trávili u televizních seriálů a zábavných

pořadů.

http://www.youtube.com/watch?v=Ho9dEtmX2BE&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=S3tG1X5ewAg&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=JuVJEoj5MOw&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=Ho9dEtmX2BE&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=S3tG1X5ewAg&feature=player_detailpage
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