
Dějepis 9.třída    9 

Období normalizace  -  70. a 80. léta  (str. 124 – 127) 

 Obsazením republiky vojsky Varšavské smlouvy skončilo období reforem a nadějí 

 Na protest se staronovým systémem se upálil Jan Palach, Jan Zajíc a Evžen Plocek 

 Do čela KSČ se dostal G. Husák 

 Nesouhlasící, kritizující lidé byli sledováni, propouštěni z práce, vězněni 

 Desetitisíce lidí emigrovali, než se uzavřely (zadrátovaly) hranice 

 Lidem začalo být všechno jedno, starali se jen o sebe (chataření, chalupaření) 

 Režim se prezentoval některými líbivými kroky  -  zvýšení přídavků na děti, pětidenní pracovní 

týden, výstavba nových panelových sídlišť 

 1975 – odstoupil prezident L. Svoboda a novým prezidentem se stal G. Husák 

 Dejte si pauzu (přestávku) 

 Tuzex – síť obchodů se zahraničním zbožím, platilo se bony (speciální „měna“)  -  to nahrávalo 

černému trhu, veksláctví 

 1977 vznikla Charta 77 – skupina společně svobodně smýšlejících lidí, která kritizovala 

současný režim (členem byli např. V. Chramostová, V. Havel, J. Patočka) 

 1978 vznikl VONS – výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 

 Nový svěží vítr v politice zavanul z SSSR v 80. letech, když do vedení SSSR byl zvolen Michail S. 

Gorbačov  -  ale našim komunistickým vůdcům se jeho názory ani trošku nehodily do krámu 

 1987 – v čele KSČ je Milouš Jakeš 

 Vznikají nové opoziční organizace, lidé vyjadřovali nespokojenost na demonstracích (výročí 

upálení  J. Palacha) 

 1989 – byl vydán manifest Několik vět (podporovali Z. Svěrák, J. Bartoška, H. Zagorová, ..) 

 Určitě si pusťte legendární projev M. Jakeše 

 Pod vlivem domácích i zahraničních událostí (Polsko, NDR, …) stál komunistický režim na 

pokraji zhroucení 

 Díky za pozornost 

 

Odlehčenou formou Vám to povykládá český lev v dílech 108, 109 

 

Kontrolní otázky 

1. Seřaď naše komunistické prezidenty -  chronologicky. 

2. Kdo se upálil na protest proti režimu ? 

3. Který ruský politik načal změny v tradičním komunistickém myšlení ? 

 

Mějte se pěkně. 


