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@ Regioná|ní muzeum
V chrudimi zřizuje
Pardubichý kraj

Tato akce
je podpořena
městem chrudim aY Í;Elíť'{'?;i:!ix'T
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Dědečku,
proč přije|u tu tanka?

Rok í968 na Chrudimsku ve výuce dějepisu.

Metodika

Pub|ikace, kterou máte v ruce' přestavuje jednu z metod,
jak studenty ažáky seznámit s udá|ostmi roku 1968.
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V roce 2018 up|yne 50 |et od udá|ostí21 . srpna 1968, které na mnoho |et, a v|astně dodnes,
ov|ivňujínejen fungování státu, ale iŽivoty mnohých rodin. Máme tedy jednu z pos|edních
pří|eŽitostí na zmapování orá|ní historie přímých svědků těchto udá|ostí. Naším cí|em je
zmapováníhistorie takto ov|ivněných rodin Žijících na Chrudimsku. Do projektu chceme
zapojit zejména Žáky 8' tříd zák|adních ško|, studenty gymnázií a středních ško| chru-
dimského regionu.

Studenti budou ve svých rodinách a oko|ízjišťovat, jak srpnové události ov|ivni|y Životy
jejich b|ízkých nebo sousedů' Jakým způsobem |idé vníma|i udá|osti předcháze)ící
a nás|edující po 21. srpnu 1968.

Regioná|ní muzeum v Chrudimi bude poskytovat odbornou a poradenskou činnost všem
zúčastněným, Zároveň, v případě.objevení fi|mových nebo fotografických materiá|ů,
zprostředkuje jejich digita|izaci' V případě darů předmětů z tohoto období, budou tyto
předměty zařazeny do sbírek Regioná|ního muzea v Chrudimi.

cílové sku pl ny projektu :

Zák|adní ško|y (8. _ 9. třídy)

Střed n í ško|y a gymnázia

Široká veřejnost

Hlavní cíle projektu:

SeznámenístudentŮ s prob|ematikou roku 1968 na Chrudimsku'

Zachycení orální historie vztahující se k udá|ostem 21 . Srpna 1968 na Chrudimsku.

Pochopenípo|itické a spo|ečenské situace V roce 1968.

Digita|izace fotografiía fi|mor4ýchzáznamŮ, příjem dobových předmětů do sbírek muzea'
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PraŽské jaro

Termínem ,,praŽské jaro* označujeme období po|itického uvo|něnív Českos|ovensku V roce
1968. Název by| vytvořenv západních mediích, u nás se pro toto období uŽíval termín
,'po|ednová po|itika.. či ,,obrodný proces... Na jeho počátku můŽeme vidět mnoho příčin.
Jednou z nich by|a ztráta podpory, kterou utrpě| první tajemník ústředního výboru KSČ
a prezidentAntonín Novotný. Ten by| v |ednu roku 1968 v pozici prvního tajemníka nahrazen
Alexandrem Dubčekem a v březnu téhoŽ roku rezignova| na prezidentskou funkci. Novým
prezidentem se sta| Ludvík Svoboda'

Po svém nástupu do funkce vyh|ási| Dubček program s názvem ,,Socia|ismus s Iidskou tváří..,

kteý mě| být procesem demokratizace a libera|izace. V dubnu schvá|i| ústřední výbor strany
Akční program KSČ, kteÚ představova| myšlenkovou osnovu těchto reforem. Tímto
dokumentem mě|a být otevřena cesta k větší |ibera|izaci ekonomiky, výraznéjší orientaci na
spotřební průmys| či rozšíření svobody tisku. Zároveň však mě|a být zachována vedoucí
ú|oha KsČ. Pod|e p|ánu mě|y reformy probíhat postupně, část veřejnosti však poŽadova|a,

aby by|y rea|izovány rych|eji. V červnu pak by| zveřejněn manifest Dva tisíce slov
zformu|ovaný spisovatelem a novinářem Ludvíkem Vacu|íkem. Jedna|o se o kritiku
konzervativních prvků uvnitř KSČ a návrh, aby se o reformníprogram zasadi|i sami občané.
Jeho pub|ikování bylo umoŽněno nedávným zrušením cenzury.

Vůdčí představite|é Sovětského svazu sIedovaIi děnív ČeskosIovensku s veIkou ostraŽitostí'
Uvo|ňování reŽimu a zavádéní reforem vnímali jako hrozbu, která by moh|a os|abit ce|ý
rnýchodní b|ok' Nejprve se pokusi|i tyto změny zastavit prostřednictvím série upozornění,
pos|éze přímo proh|ási|i reformní dění za kontrarevo|uční. Na konci července by|o
uspořádáno setkánína hranici Slovenska a Sovětského svazu, na kterém se snaŽi| Dubček
reformní kroky obhájit. Zároveň zde s|íbi| |oajalitu Varšavské sm|ouvě a RVHP. TaktéŽ přis|íbi|

omezení protisocia|istických tendencía přísnější kontro|u tisku. Na začátku srpna pak došlo
za účasti Českos|ovenska, Německé demokratické repub|iky, Po|ska, Mad'arska, Bu|harska
a Sovětského svazu k podpisu Bratis|avské sm|ouvy deklarující nezbytnost boje s proti-
socia|istickými Živly. Po tomto jednáníopustiIi českos|ovenské Území spojenečtívojáci, kteří
zde doposud zůstáva|i po nedávném vojenském cvičení vojsk Varšavské sm|ouvy.

Srpnové události
Invaze do Českos|ovenska proběh|a v noci z 20 ' na21. srpna 1 968. Tehdy překroči|a hranice
státu vojska Varšavské sm|ouvy (Sovětský svaz, Po|sko, Mad'arsko, Bu|harsko a s ma|ou

účastítaké Německá demokratická repubIika), která zač,a|aobsazovat dů|eŽitá města, Ietiště

či kasárna' D|e nařízení velení nek|adla domácí armáda příchozím odpor. Předsednictvo
ústředního výboru KSČ přijalo rezo|uci, ve které okupaci odmít|o. Ce|ý národ od rána sedě|
u rozh|asových přijímačů a pos|oucha| vysí|ání Českos|ovenského rozh|asu, kteý ho
informoval o vývoji situace. Po jeho obsazení okupační armádou pokračova|o vysí|ání
v i|egalitě. Většina obyvate| státu okupaci odmíta|a a svůj postoj dáva|a příchozím vojákům
najevo. objevi|y se protestní nápisy, by|y odstraňovány směrové a informačnícedule, Žádosti
o pitnou vodu, potraviny či prostory by|y odmítány. Doš|o i na oběti na Životech. Nás|edkem
okupace také emigrova|o přes sto tisíc občanů.



Proti invazi se protestova|o doma i v zahraničí. Jedním ze symbolů tohoto odporu se sta| čin
Jana Pa|acha, kteý se v |ednu následujícího roku upá|i| na Vác|avském náměstí v Praze
Zatímco ostatní zahraniční armády opusti|y Českos|ovensko do |istopadu roku 1968,

sovětská armáda zůstala na úZemí státu aŽ do roku1991.

Normalizace
Po příjezdu okupačních armád zača|a být pozice prvního tajemníka Úv rsČ A|exandra
Dubčeka oslabována. Vedení repub|iky by|o odvezeno do Moskvy, kde by|o nuceno jednat
s představite|iSovětského svazu. VýsIedkem by|tzv',,Moskevský protokol.., kteý by|na konci
srpna přijat ÚV KsČ. Hlavní myš|enkou tohoto dokumentu se sta|o pot|ačení idejí praŽského
jara a přijetí bratrské pomoci Sovětského svazu. V říjnu 1968 by|a podepsána sm|ouva
o dočasném pobytu sovětských vojsk. V dubnu nás|edujícího roku pak by| novým prvním
tajemníkem zvo|en Gustáv Husák.' By|y zrušeny Iiberá|ní reformy, obnovena cenzura,
zakázány některé zé4mové spo|ky, zača|y čistky, nepohod|ní by|i propouštěni ze zaměstnání.
Pot|ačením praŽského jara nasta|o období tzv.,,norma|izace''.

rx&,,ž7.

3
t

Pardubice, před nádraŽím,24' 8' 1968
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Průběh srpnových udá|ostí roku 1968 by| na Chrudimsku obdobný jako v jiných oblastech
repub|iky. Prostor východních Čech mě|a za úko| obsadit 10. a 11 . tanková divize 2' armády
Po|ské |idové repub|iky, která postupova|a z nástupního prostoru Pietrowice,Zpráva o vstupu
vojsk Varšavské sm|ouvy na naše území se po regionu rozšíři|a rych|ostí b|esku. Zatímco
jedni sedě|i od rána u rozh|asových přijímačů, druzí běŽe|i nakoupit. Ve vzduchu vise|a hrozba
nové vá|ky. Po si|nicích projíŽdě|y kolony tanků a vojenských vozide|, nad h|avami krouŽi|a
|etadIa a vrtuIníky'

Ve městech iobcích zača|i obyvate|é obraceta odstraňovatsměrové cedu|e, aby přijíŽdějícím
vojákům zkomp|ikovali průjezd státem. Ve vý|ohách, na budovách ijinde se zača|y objevovat
agresi odsuzující nápisy' Ty by|y na Chrudimsku ved|e češtiny a ruštiny psány hojně také
v po|štině. Jak se dozvídáme z obecních kronik, obcemi a městy projíŽdě|y vojenské vozy
rozhazující agitační |etáky. V něktěých ob|astech je shazova| dokonce vrtu|ník (např.
Skuteč). Další|etáky vojáci po obcích přímo vylepova|i. Na řnnoha místech by|y vybudovány
po|nítábory, jako napřík|ad |eŽení po|ských dě|ostře|ců na |ouce u Předhradíči na Jonášově
kopci u Proseče, Zatímco v jiŽní ob|asti Chrudimska se nacháze|y především v lesích, na
méně |esnatém severu by|y tábory budovány spíše na |oukách'

Ved|e protestních nápisů a odstraňování směrových cedu|í projevova|i občané svůj
nesouh|as také odmítáním pomoci. Jednou takovou situací by|a příhoda ve Skutči, kde si na
místním Sboru národní bezpečnosti po|ští vojáci stěŽova|i, Že |etáky, které večer vy|epi|i,
někdo přes noc odstrani|. Na to se jim dosta|o odpovědi, Že si mají podobné tiskoviny
vy|epovat v Po|sku. Zamítavého postoje se dosta|o také jejich Žádosti o pitnou vodu či
umoŽněnípřístupu na zdejší |etiště (navícse zde ještě ten den objevi|y kupky sena a začalyse
zde pást krávy).

Mira kontaktů s vojáky by|a v jednot|ivých ob|astech pochopite|ně od|išná. Ve větších
centrech a |oka|itách |eŽících na h|avních tazích se obyvate|é s vojenskou technikou a vojáky
potkáva|i v ce|ku běŽně, naprotitomu do někteých menších obcí nezavíta|i okupantivůbec.
Chrudimští, skutečští či h|inečtíobyvate|é tak nemě|i o setkávánís vojáky nouzi. Na druhou
stranu Ctětínem (Vranovem) projely všeho všudy dva automobi|y, do Hamrů nedorazi|o
vojsko vůbec.

Hned 21' srpna se kona|a mimořádná schůze rady okresního národního výboru v Chrudimi,
na které by|o učiněno proh|ášení otištěné v místním tisku a na |etácích. By|a v něm
prok|amována věrnost prezidentu Svobodovi, ústřednímu výboru KSČ, ústřednímu výboru
Národní fronty a v|ádě. Zároveň by| poŽadován zrych|ený odchod spojeneckých vojsk, která
okupací nási|ně a nezákonně poruši|a státní suverenitu. občané by|i vyzváni k zachování
k|idu a pořádku'

Rada městského národního výboru na svém zasedánÍdne 23. Srpna téŽ odsoudi|a tento akt
jako poš|apání práv suverénního státu avyzva|a občany, aby se připoji|i k jejímu poŽadavku
na vyh|ášení repub|iky neutrá|ním - suverénním státem. Současně je poŽáda|a, aby odstraniIi
uráŽ|ivé a vu|gární nápisy zvý|oh a dalších míst, neboť to nepovaŽova|a za důstojný způsob
odporu. TéhoŽ dne se pak v ce|ém okrese uskutečni|a dvě hodiny trvající stávka. Negativně
Se k příjezdu okupačních vojsk vyjádři|o také předsednictvo Krajské odborové rady
Východočeského kraje či zaměstnanci generá|ního ředitelství Transporta Chrudim. Ti ve
svém vy,;ádření po v|ádě poŽadova|i, aby se okamŽitě obráti|a na Radu bezpečnosti oSN
s.výzvou, aby by|a nezákonná okupace ukončena a agresoři by|i vyzváni k odchodu
z republiky do 24 hodin.
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Pro potřeby výuky o historii roku 1968 nebudeme vyuŽívat jen paměť |idskou,
a|e i historické dokumenty na různých mediích.

!

a

Vzpomínky zachycené kamerou, diktafonem nebo sepsané v deníku.
Zqména fi|mové záznamy podávají nejvěrnější svědectví o době, městu,
i |idech. MůŽeme si připomenout atmosféru doby a Života ve městě.

Dobové fotografie z rodinných archivů. Fotografie fungují jako vizuá|ní
záznam udá|ostí, na kteých je moŽné s|edovat, jak se měni|o město a Životy
jejich obyvatel.

osobní korespondencl, ve které se dozvídáme, co si |idé mys|e|i a co cíti|i'

Dopisy jsou důvěrné, osobní, subjektivní, rnohou, a|e nemusí být zatíŽené
politikou doby.

Poh|ednice jsou významným nosičem rodin ných vzpom ínek' Připom ínaj í |etn í

byt,záŽitky z vý|etu nebo srdečná přání k svátkům či narozeninám. Poh|ednice
bývají archivovány i desítky let. Poh|ednice Chrudimě a oko|í ilustrují, jak se
město oficiá|ně v různých dobách prezentova|o navenek.

Výtisky novin s významnými udá|ostmi si schováváme, abychom si
připomína|i, co jsme tehdy dě|a|i a proŽíva|i.
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V této kapito|e předk|ádáme moŽnost, jakým způsobem |ze seznámitŽáky a studenty s děním
oko|o roku 1968 a jeho důs|edky pro |éta pozdější.

Během semináře se seznámíme s událostmipředcházejícímia nás|edujícími po 21.8.1968.

I . Asociace k roku 1968
Jaká s|ova asociuje v Žácích téma semináře rok 1968. S|ova zapisujeme na tabu|i, tak
zároveň zjistíme, co o tématu třída ví.

SIova zapisujeme bez jakéhoko|iv komentáře.

2. Uuedení do času
Aby siŽáci uvědomi|i, kdo proŽi|srpen 1968, na tabu|i nakres|íme jednoduchou časovou osu
}<terá začíná rokem 1918 a končí současným datem.

Dále vyznačíme rok 1968.

Na časovou osu zakres|íme ročník narozenístudentů, jejich rodičů a prarodičŮ.

Ztéto osy jasně vyp|yne, Že generace, která byla přímými účastníky srpnových udá|ostí, jsou
prarodiče ŽákŮ.

3. Shrnutí historickttch adalostÍ roku l968 t, Ceskos|oťensku

a na Chrudimsku ť souttislostech.
Historický vwojje uveden v částech Udá|osti roku 1968 a Srpen 1968 na Chrudimsku'

4. Samostatná práce pro studentu

Tyto úko|y |ze řešit během hodiny, nebo zadatjako seminární práci.

Žal,y rozdě|íme do menších skupin.

Skupina dostane někoIik dobových fotografií zachycujících udá|osti roku 1968
v Českos|ovensku a na Chrudimsku.

Úko|y:

Prohlédne sifotografie a napíše jejich popisky.

Vyjádří, jak na nifotografie působí.

$kupina dostane někoIik dobových fotografií zachycujících události roku 1968
v Českos|ovensku na Chrudimsku.

Skupina 1 : Fotografie tehdy a nyní

Skupina 2: Fotografie tehdy a nyní



Út<o|y:

Prohlédne si fotografii a napíše jej í popisek.

Najde místo zachycené na fotografii a vyfotí, jakvypadá dnes.

Poprosí dospěIého kolemjdoucího člověka, aby fotografii popsa|. Kdo toho vědě| víc -
skupina, nebo on?

Skupina 3: Fotografie tehdy a nyní

Skupina si donese dobové fotografie zachycující události
z rodinného archivu'

Úko|y:

Proh|édne sifotografii a napíše jejípopisek.

Poprosípamětníka v rodině o komentář kfotografiím.

roku 1968 v Ceskoslovensku

Skupina 4: osobní dopisy

Skupina si donese dopisy nebo poh|ednice z rodinného archivu vztahující se k srpnovým

udá|ostem.

Úroly:

Přečte si dopisy a poh|ednice.

Jakým způsobem pisatel komentova| situaci ve svém oko|í?

Najde v textu osobní hodnocení pisate|e

Skupina 4:Práces fiImovou ukázkou

Pokud je Ve třídě moŽnost připojení na internet, |ze vyuŽít internetovou stránku

http :l/vrnarw. dejepis2 1' czi, kde je moŽné vyuŽítřad u fi l mových u kázek'

Na pochopení nás|edků srpnových udá|ostí |ze pouŽít ukázku se záznamem výpovědi Jana

Palacha - http://dejepis2 1 .czljan-palach

Útoty:

Skupina si prohlédne ukázky. Vysvětlí, jaký vztah má zachycená situace k praŽskému jaru

a srpnové okupaci. Přípravísi odpovědi (uvedené u fi|mové ukázky) a komentáře ukázky pro

spoIuŽáky.
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Skupina 5: Manifest Dva tisíce slov

Skupina dostane část textu manifestu Dva tisíce s|ov, kteý vyše| v českos|ovenských
novinách, den po zrušení cenzury 27. června 1968. Dá|e dostane zák|adní informace
o manifestu Dva tisíce slov. Pokud je ve ško|e vo|ný přístup na internet, můŽe informace
o manifestu vyhledat na internetu.

Úro|y:

Po přečten í textu připraví odpovědi na otázky.

Z)isIí zák|adní informace o oko|nostech vzniku manifestu Dva tisíce s|ov.

Text vybízíčtenáře k občanské a po|itické aktivitě. Proti komu má být namÍřena?

Co má býtjejím cí|em?

Skupina dostane noviny z pře|omu srpna azáří 1968.

ÚkoIy:

Listuje novinamiz pře|omu srpna azáří 1968.

o jaké se jedná noviny a kdo je čet|?

Které titulky, č|ánky nebo obrázky lze vybrat, pokud byste z novin mě|i udě|at ko|áŽ s názvem
Srpen 1968?

Skupina dostane noviny z pře|omu srpna azáÍí 1968.

Úko|y:

Listuje novinami z přelomu srpna azáří 1968.

o jaké se jedná noviny a kdo je čet|? Které titu|ky, č|ánky nebo obrázky |ze vybrat, pokud byste
z novin mě|iudě|at ko|áŽ s názvem PraŽské jaro?

Skupina dostane dva dokumenty, které vystihují názor představite|ů města Chrudimi
k udá|ostem V roce 1968.

I

Skupina 6: Noviny 1968 l.

Skupina 7: Noviny í968ll.

Skupina 8: Co si mysleli?



ÚkoIy:

Přečte si dva dokumenty, které vystihují názor představitelů města

v roce 1968.

ZvýrazníSlova, která udáIosti hodnotí. Jak se liší?

Proč vznikl první a proč druhý dokument?

Chrudimi k udá|ostem

Skupina 9: Svět v obrazech

Skupina dostane kopii č|ánku, kteý zhodnocuje situaci poté, co se z Moskvy vrátili

představite|é strany a státu. Dá|e dostane základníinformace o tzv. Moskevském protoko|u'
.Pokud 

je ve škole vo|ný přístup na internet, můŽe informace o protoko|u vyh|edat na internetu.

Úkol:

Přečte si č|ánek, kteý zhodnocuje situaci poté, co se z Moskvy vráti|i představite|é strany

a státu. S vedením SSSR podepsa|itzv. moskevský protoko|.

Zjistí,co by|zač.

Na pap ír z výr aznís|ova (vytvoří wordc|oud ), kteý působ í na emoce čtenářů.

Skupina 10: Rozhovors pamětníkem

Pokud má skupina moŽnost pracovat s pamětníkem, |ze vyuŽít jeho vzpomínky přímo při

výuce'

Úkoty:

Vymys|ítřichytré otázky,které by by|o moŽné po|oŽit pamětníkoviroku 1968.

Najde takového pamětníka, své otázky a jeho odpovědi nahraje na diktafon.

Nejpovedenější otázku a odpověd'přepíše na počítači'

5. Zpracoťáni

Některé výsledky bádání |ze zpracovat během projektového dne, např' formou zápisu do

sešitu nebo na pracovní|isty.

Téma |ze zpracovat obsáhleji - seminární práce, výtvarné dí|o, |iterární počin (báseň, píseň,

časopis. ...), zejména u témat, která vyŽadujíspo|upráci s externími osobami.

Z výs|edků práce lze vytvořit výstavu, interaktivnívýuku pro ostatní třídy apod.

I
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Komunistická strana, která mě|a po Vá|ce Velikou důvěru |idí, postupně ji Vyměňova|a za
úřady, aŽ je dosta|a všechny a nic jiného uŽ nemě|a. Musíme to tak říci, a vědíto i ti komunisté
mezi námi, jejichŽ zk|amání nad výs|edky je tak ve|ké, jako zklamání ostatních. Jiná |inie
VedenÍ změni|a stranu z po|itické Strany a ideového Svazku V mocenskou organizaci, jeŽ
naby|a velké přitaŽ|ivosti pro v|ádychtivé sobce, vypočítavé zbabě|ce a |idi se špatným
svědomím. (..')

Úmys| z|idštit tento reŽim musíme jedině dokončit. Jinak by odplata staých si| byla krutá.
obracíme se h|avně na ty, kdo zatím jen čekali. Čas, kteý nastává, bude rozhodující pro

mnoho let. (...)

Žadejme odchod Iidí, kteřízneuŽiIi své moci, poškodiIi veřejný majetek, jednaIi nečestně nebo
krutě' Je třeba vyna|ézat způsoby, jak je přimět k odchodu. Napřík|ad: veřejná kritika,
rezoluce, demonstrace, demonstrační pracovní brigády, sbírka na dary pro ně do důchodu
stávka, bojkotjejich dveří' (...)

Us|yšíme-|i divné zprávy, ověřujme si je, vysí|ejme de|egace na kompetentní místa, jejich
odpovědi zveřejňujme třeba na vratech. Podporujme orgány bezpečnosti, kdyŽ stíhají
skutečnou trestnou činnost, našísnahou nenízpůsobit bezvládía stav všeobecné nejistoty.
Vyhýbejme se sousedským hádkám, neoŽírejme se V po|itických souvislostech. Prozrazujme
fíz|y'

Skupina 5 (Manifest Dva tisíce s|ov)
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