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 aďarsko bylo první zemí sovětského bloku, které se rozhodlo odstranit železnou oponu na své hranici. Maďarský ministr zahraničí Gyula Horn a jeho rakouský kolega
M
Alois Mock společně 27. června 1989 stříhají ostnatý drát mezi oběma státy (ČTK/AP, Bernhard J. Holzner)

EN/

 ungary was the first country in the Soviet Bloc to decide that the Iron Curtain on its border should be removed. Hungarian Foreign Minister Gyula Horn and his Austrian
H
colleague Alois Mock cut the barbed wire separating their countries on 27 June 1989 (ČTK/AP, Bernhard J. Holzner)

1970

1980

1990

1/
CZ/

STŘÍHÁNÍ ŽELEZNÉ
OPONY

en/

CUTTING THE IRON
CURTAIN

Maďarská cesta ze sovětského sevření byla velmi ovlivněna
odkazy na krvavě potlačené maďarské povstání v roce 1956.
Ve společnosti panovalo v druhé polovině osmdesátých let
napětí vyvolané ekonomickými problémy. V roce 1987 vzniklo
Maďarské demokratické fórum jako první opoziční politické
hnutí. O rok později vznikla politická strana Fidesz, která byla
výrazně antikomunistická. Pod tlakem veřejnosti se ve vládnoucí
komunistické straně prosadilo reformní křídlo, které postupně
odstavilo dlouholetého vůdce Jánose Kádára ze všech funkcí.
Dne 16. června 1989 se v Budapešti uskutečnil pohřeb ostatků
Imre Nagyho a dalších zavražděných vůdců maďarského

The Hungarian path out of the Soviet stranglehold was deeply
influenced by references to the bloodily suppressed Hungarian
Uprising of 1956. Society had a great deal of tension caused by
economic problems in the late 1980s. The Hungarian Democratic
Forum, the first political opposition movement, was established in
1987. A year later, the distinctively anti-communist political party
Fidesz was founded. Following public pressure, a reform wing
emerged inside the ruling Communist Party and gradually removed
the long-standing leader János Kádár from all positions. On 16 June
1989, the remains of Imre Nagy and other murdered leaders of
the 1956 Hungarian Uprising were buried during a ceremony in

povstání z roku 1956. Zúčastnilo se ho okolo 300 000 lidí.
O několik týdnů později Kádár zemřel ve stejný den, kdy byl
Nagy rehabilitován. V létě se vládnoucí a opoziční strany
dohodly u kulatých stolů na podmínkách přechodu k parlamentní
demokracii. V září 1989 se poslanci Národního parlamentu
omluvili Československu za účast maďarské armády na srpnové
okupaci. Již 21. srpna 1989 požádal zástupce Fideszu György
Kerényi Čechy a Slováky o odpuštění přímo na Václavském
náměstí během protirežimní demonstrace.

Budapest. About 300,000 people attended. Just a few weeks
later, Kádár died on the same day Nagy was rehabilitated. The
ruling and opposition parties agreed on conditions for a transition
to a parliamentary democracy at summer round-table talks. In
September 1989, members of the National Assembly apologised to
Czechoslovakia for the Hungarian army’s participation in the August
occupation. On 21 August 1989, Fidesz representative György
Kerényi asked Czechs and Slovaks for forgiveness directly at an
anti-regime demonstration on Wenceslas Square.

1/	Imre Nagy (Fortepan)

1/	Imre Nagy (Fortepan)

2/	Pohřeb Imre Nagyho a dalších zavražděných představitelů maďarské revoluce,
Budapešť 16. červen 1989 (Fortepan)

2/	The funeral of Imre Nagy and other murdered participants in the Hungarian
Uprising, Budapest, 16 June 1989 (Fortepan)

3/	Člen FIDESZ György Kerenyi čte projev na Václavském náměstí 21. srpna 1989

3/	Fidesz member Györgi Kerenyi reads his speech at Wenceslas Square on
21 August 1989 (APB)

(APB)

4/	Dne 23. října 1989 byla na Košutově náměstí vyhlášena Maďarská republika.
V pozadí je maďarská vlajka již bez komunistického státního znaku
(Wikimedia Commons, Elekes Andor, CC-BY-SA-4.0)

4/	The Hungarian Republic was proclaimed on Kossuth Square on 23 October 1989.
A Hungarian flag, now free of the Communist emblem, is visible in the background
(Wikimedia Commons, Elekes Andor, CC-BY-SA-4.0)
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Petice Několik vět byla v roce 1989 šířena také jako samizdatový leták (Libri prohibiti)

EN/

The petition A Few Sentences was also distributed as a samizdat leaflet in 1989 (Libri prohibiti)

CZ/

NĚKOLIK VĚT

en/

A FEW SENTENCES

Zásadní přelom v mobilizaci československé veřejnosti v roce 1989 znamenala petice
Několik vět. Jejím hlavním autorem byl spisovatel Václav Havel, který se krátce před tím
vrátil z vězení. Název vymyslel s odkazem na proslulý dokument z roku 1968 Dva tisíce
slov scenárista Jiří Křižan. Na přípravách petice se podíleli další opoziční aktivisté, mezi
nimi Stanislav Devátý a Alexandr Vondra. Petice byla 29. června 1989 zveřejněna zejména
prostřednictvím zahraničních rozhlasových stanic (zejména Hlasu Ameriky a Rádia
Svobodná Evropa), které nebyly již od prosince 1988 rušeny. Signatáři petice vedle jiného
vyzvali vedení státu, aby okamžitě zahájilo dialog s veřejností a prosadilo skutečné změny.
Řada organizátorů petice, sběračů podpisů i signatářů byla různým způsobem postižena.
Navzdory tomu do listopadu 1989 podepsalo Několik vět téměř 40 000 osob. Pozvolný
rozklad režimu symbolizovaly podpisy mnoha známých umělců a řadových členů KSČ.
Na 10. prosince 1989 připravoval Václav Havel a jeho spolupracovníci velkou demonstraci,
na kterou chtěli pozvat všechny signatáře petice. Nakonec byl vývoj politické situace rychlejší.

A major breakthrough in the mobilisation of the Czechoslovak public in 1989 was the petition “A Few
Sentences”. The main person behind the text was writer Václav Havel, who had recently returned
from prison. The title was coined by screenwriter Jiří Křižan as a reference to “The Two Thousand
Words”, a renowned manifesto from 1968. Other opposition activists, including Stanislav Devátý and
Alexandr Vondra, were also involved. The petition was published on 29 June 1989, mainly through
foreign radio stations (such as the Voice of America and Radio Free Europe), which had not been
jammed since December 1988. The petitioners called upon the government to immediately engage
in public dialogue and implement tangible changes. Many petition organisers, signature collectors,
and signatories were oppressed in various ways. Despite this, the document was signed by nearly
40,000 people. The slow breakdown of the regime was symbolised by the signatures of many wellknown artists and rank and file members of the Communist Party. Václav Havel and his colleagues
were preparing a major demonstration for 10 December 1989 where they planned to invite all the
signatories. However, the situation developed faster than anticipated.

1/ J
 ako kontaktní adresy pro signatáře petice Několik vět byla zveřejněna bydliště Václava Havla, Stanislava Devátého
a Alexandra Vondry. Všichni tři v roce 1989 strávili několik měsíců ve vězení či v ilegalitě (Libri prohibiti)

1/	The actual home addresses of Václav Havel, Stanislav Devátý, and Alexandr Vondra were given as the contact information for
petition signatories. For that reason, all three men spent several months in prison or underground during 1989 (Libri prohibiti)

2/ Článek dehonestující petici Několik vět vyšel 30. června 1989 v deníku ÚV KSČ Rudé právo (APB)

2/	An article disparaging the petition appeared in the Communist daily newspaper Rudé Právo on 30 June 1989 (APB)
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 Účastníci Baltského řetězu, 23. srpen 1989 (Wikimedia Commons, Kusurija, CC-BY-SA-3.0)
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Participants in the Baltic Chain, 23 August 1989 (Wikimedia Commons, Kusurija, CC-BY-SA-3.0)

BALTSKÝ ŘETĚZ
Při příležitosti padesátého výročí paktu Ribbentrop-Molotov
23. srpna 1989 se v baltských zemích uskutečnily velké
demonstrace proti sovětské okupaci, které vešly do dějin
podle zvolené formy jako Baltský řetěz. Lidé z Estonska, Litvy
a Lotyšska tehdy vytvořili řetěz dlouhý přibližně 600 kilometrů.
Jednalo se o největší protisovětskou demonstraci v dějinách,
která předznamenala znovuobnovení samostatnosti baltských
států a rozpad sovětského bloku. Od roku 2009 se na základě
usnesení Evropského parlamentu připomíná 23. srpen jako
Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu.

1/ D
 ne 23. srpna 1939 sovětský lidový komisař zahraničí Vjačeslav Molotov
podepsal německo-sovětskou spojeneckou smlouvu. Na snímku za ním stojí
německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a sovětský vůdce Josif
Vissarionovič Stalin (Národní archiv ČR)
2/ M
 apa s vyznačeným rozdělením Polska mezi Německem a Sovětským svazem.
Podepsali ji 28. září 1939 v Moskvě Josif Vissarionovič Stalin a Joachim
von Ribbentrop (Wikimedia Commons, Public Domain)

en/

BALTIC CHAIN
On the 50th anniversary of the Ribbentrop-Molotov Pact on
23 August 1989, large demonstrations against the Soviet
occupation took place in the Baltic countries and became known
because of their chosen form as the Baltic Chain. People from
Estonia, Lithuania, and Latvia formed a human chain approximately
600 kilometres long. It was the largest anti-Soviet demonstration
in history, heralding both the restoration of independence of the
Baltic states and the collapse of the Soviet Bloc. Since 2009, based
on a resolution by the European Parliament, 23 August has been
commemorated as the European Day of Remembrance for the
Victims of Stalinism and Nazism.

2/

1/ O
 n 23 August 1939, the Soviet People’s Commissar for Foreign Affairs Vyacheslav
Molotov signed a German–Soviet treaty of alliance. Pictured behind him is
German Foreign Minister Joachim von Ribbentrop and Soviet leader Joseph
Vissarionovich Stalin (National Archives)
2/ M
 ap showing the division of Poland between Germany and the Soviet Union.
It was signed in Moscow on 28 September 1939 by Joseph Stalin and Joachim
von Ribbentrop (Wikimedia Commons, Public Domain)

3/ M
 apa, na které jsou okupované baltské státy zakresleny jako součást
Sovětského svazu, 1967 (APB)

3/ Map showing the occupied Baltic states as a part of the Soviet Union, 1967 (APB)

4/ Ú
 častníci Baltského řetězu poukazovali na blízkost dvou velkých totalitních
ideologií, nacismu a komunismu, Tallin 23. srpna 1989 (ČTK/AP, Pakka Elomaa)

4/ P
 articipants in the Baltic Chain pointed to the similarity between the two great
totalitarian ideologies, Nazism and Communism. Tallinn, 23 August 1989
(ČTK/AP, Pakka Elomaa)

3/

1980

1990

2000

annus mirabilis
Czechoslovakia
and the fall
of the soviet bloc

1961

1940

1950

1960

1989

1970

1980

 Berlíňané 10. listopadu 1989 přelézají poblíž Braniborské brány zeď, která v uplynulých desetiletích oddělovala neprodyšně východní a západní část města (ČTK/AP)

CZ/

 On 10 November 1989 near the Brandenburg Gate, Berliners climb the wall that had been tightly separating the city’s eastern and western parts for decades (ČTK/AP)

EN/

CZ/

PÁD BERLÍNSKÉ ZDI
Po skončení druhé světové války bylo Německo rozděleno
na základě Jaltské dohody do čtyř okupačních zón, které
spravovaly vítězné mocnosti. Obdobně byl do čtyř sektorů
rozdělen také Berlín, který se následně stal jedním z míst, kde
se během studené války opakovaně projevovalo soupeření
mezi západním a východním blokem. V roce 1949 vznikla
na území západních okupačních zón Spolková republika
Německo a v sovětské zóně Německá demokratická
republika, což vedlo k velkému exodu z východu. Do roku
1961 opustily území NDR téměř tři miliony obyvatel. Většina
z nich odcházela přes rozdělený Berlín, kde hranice nebyly
tak snadno kontrolovatelné. Sovětské vedení proto v srpnu
1961 rozhodlo o vybudování zdi. Stala se nejznámějším
symbolem nejen rozdělení Berlína, Německa i Evropy, ale také

en/

THE FALL OF THE
BERLIN WALL
After the end of WWII, Germany was divided into four occupation
zones under the Yalta Agreement, each managed by one victorious
power. Berlin was similarly divided into four sectors and later
became one of the sites of regular competition between the West
and East. In 1949, the Federal Republic of Germany was established
in the western occupation zones and the German Democratic
Republic (GDR) in the Soviet zone. A large exodus from the East
ensued; by 1961, nearly three million people had left the GDR. Most
left through divided Berlin, where it was not so easy to control the
border. Therefore, Soviet leaders decided to build a wall in August
1961. It became the most famous symbol of both the division of

studené války. Na podzim 1989 se NDR dostala do hluboké
krize, která se projevovala novou exilovou vlnou (jedna z cest
vedla přes Prahu) a mohutnými pouličními demonstracemi.
Dne 9. listopadu 1989 se tisíce obyvatel Východního Berlína
shromáždily u pohraničních přechodů poté, kdy se z televize
dozvěděli, že mohou svobodně cestovat za hranice. V noci
nakonec pohraniční stráž kapitulovala a davy začaly volně
proudit oběma směry. Pád Berlínské zdi měl obrovský ohlas
po celém světě a sehrál důležitou roli také v Československu.

Berlin, Germany, and Europe and the Cold War. A deep crisis in
the GDR in autumn 1989 led to a new wave of emigration (with
one road going through Prague) and massive demonstrations. On
9 November 1989, thousands of East Berlin residents gathered at
border crossings after learning from television that they could travel
freely across borders. The guards finally capitulated at night, and the
crowds began to flow freely in both directions. The fall of the Berlin
Wall invoked an immense reaction worldwide and also played an
important role in Czechoslovakia.

1/ M
 apa okupačních berlínských pásem, kterou měli s sebou na podzim 1953
bratři Ctirad a Josef Mašínové, Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata
při své proslulé cestě do Berlína. Otištěna byla v poválečném časopise

1/ M
 ap of the Berlin occupation zones which Milan Paumer, Václav Švéda, Zbyněk
Janata, and Ctirad and Josef Mašín had with them on their famous journey to Berlin
in autumn 1953. It was published in a post-war magazine

(Městské státní zastupitelství v Praze)

(Municipal Prosecutor’s Office in Prague)

2/ P
 říslušníci Národní policie NDR stojí s připravenými zbraněmi za ostnatým
drátem 13. srpna 1961, kdy v ranních hodinách začala stavba Berlínské zdi.
Dodnes nejsou přesně stanoveny počty obětí, které při pokusu o její překročení
přišly o život. Na berlínském památníku je uvedeno 139 jmen (ČTK/DPA, Konrad Giehr)

2/	Members of the GDR National Police stand with weapons ready behind barbed wire
on 13 August 1961 when construction of the Berlin Wall began early in the morning.
To date, the number of victims who lost their lives while attempting to cross it has
not been precisely determined. The Berlin Memorial lists 139 (ČTK/DPA, Konrad Giehr)

3/ D
 ělníci pod dohledem východoněmeckého policisty odstraňují následky
výbuchu na Berlínské zdi na ulici Bernauer Strasse 26. května 1962. Exploze
nastala krátce po půlnoci a způsobila dva metry široký otvor (ČTK/DPA)

3/ W
 orkers removing debris under the supervision of East German police after an
explosion at the Berlin Wall on Bernauer Strasse on 26 May 1962.The explosion
occurred shortly after midnight and caused a two-metre gap (ČTK/DPA)

4/ P
 rezident USA Ronald Reagan 12. června 1987 vyzval generálního tajemníka
ÚV KSSS Michaila Gorbačova, aby strhl Berlínskou zeď

4/ U
 S President Ronald Reagan calls on Soviet General Secretary Mikhail Gorbachev
to tear down the Berlin Wall, 12 June 1987 (Ronald Reagan Presidential Library)

(Ronald Reagan Presidential Library)

1/

2/

3/

4/

1990

2000

annus mirabilis
Czechoslovakia
and the fall
of the soviet bloc

1989

1940

1950

1960

1970

1980

 Národní třída 17. listopadu 1989 krátce před zásahem bezpečnostních složek (ČTK, Pavel Hůla)

CZ/

1/

 Národní Street on 17 November 1989, shortly before the crackdown by security forces (ČTK, Pavel Hůla)

EN/

CZ/

17. LISTOPAD 1989

en/

17 NOVEMBER 1989

Poslední kapkou, kterou přetekl pohár nespokojenosti
s komunistickým režimem v Československu, byl brutální
zásah proti účastníkům demonstrace na Národní třídě v Praze
17. listopadu 1989. Jednalo se paradoxně o akci, která původně
začala jako oficiální a povolená studentská manifestace, byť
ji spoluorganizovali představitelé neoficiálního studentského
hnutí. Průvod se navíc konal k 50. výročí uzavření českých
vysokých škol nacisty 17. listopadu 1939. Měl podle programu
skončit na Vyšehradě, odkud se ovšem většina účastníků vydala
do centra Prahy. Zásah byl oproti jiným demonstracím jiný také
tím, že bezpečnostní složky uzavřely v jeho okolí prostor, který
následně začaly stlačovat a nakonec brutálně ve stísněném
prostoru zmlátily bezbranné lidi. Na místě zasahovali také
příslušníci odboru zvláštního určení z ministerstva vnitra,

The last straw that broke the residual tolerance of the Communist
regime in Czechoslovaka was a brutal police crackdown on people
demonstrating on Národní Street in Prague on 17 November 1989.
The event paradoxically started as a legal and permitted student
manifestation, albeit organised together with representatives of the
underground student movement. The procession was also intended
to commemorate the 50th anniversary of the closure of Czech
universities by the Nazis on 17 November 1939. It was supposed
to end at Vyšehrad Castle, but most participants continued to
the city centre. Unlike with other demonstrations, security forces
closed off the area around the protesters, squeezing everyone
into a constricted space where they proceeded to brutally beat
the defenceless people. Moreover, special forces of the Ministry
of Interior wearing camouflage uniforms and red berets joined in.

oblečení do maskáčů a červených baretů. Podle výsledků
šetření Nezávislé lékařské komise bylo zraněno celkem 568 lidí,
z toho řada těžce. V souvislosti se zásahem bylo odsouzeno
28 osob, většina k podmíněným trestům.

According to an inquiry by an independent medical commission,
a total of 568 people were injured, many of them seriously.
Afterwards, 28 people were sentenced in connection with the
crackdown, mostly with suspended sentences.

1/ L
 eták nezávislého studentského sdružení STUHA, připravený k manifestaci
17. 11. 1989. Je v něm přeškrtnuta původní zamýšlená trasa do centra Prahy

1/ Leaflet

from the STUHA independent student association prepared for the
manifestation on 17 November 1989. The originally intended route to the Prague
centre is crossed out (Libri prohibiti)

(Libri prohibiti)

2/ Jeden z transparentů na Albertově s požadavkem propuštění politických vězňů
(ČTK, Viktor Fischer)

2/ A banner shown at Albertov demanding the release of political prisoners
(ČTK, Viktor Fischer)

3/ P
 růvod měl skončit na Vyšehradě, odkud se ale většina účastníků vydala
do centra Prahy (ČTK)

3/ T
 he procession was planned to end at Vyšehrad, but most participants continued
to the Prague centre (ČTK)

4/ Pamětní deska připomínající 17. 11. 1989 na Národní třídě (ČTK, Martin Gust)

4/ Memorial plaque for 17 November 1989 on Národní Street (ČTK, Martin Gust)
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Na dva tisíce lidí sledovalo koncert, který se konal 14. června 2003 večer na Hradčanském náměstí v Praze na oslavu referenda o vstupu ČR do Evropské unie
(ČTK, Michal Krumphanzl)

EN/

CZ/

 bout 2,000 people watched a concert on Hradčanské Square in Prague to celebrate the referendum on the accession of the Czech Republic to the European Union,
A
14 June 2003 (ČTK, Michal Krumphanzl)

SPOLEČNĚ V EVROPĚ
Jedním z požadavků revolucí roku 1989 bylo otevření hranic a návrat do Evropy, čímž bylo
především myšleno vymanění se ze sovětského vlivu. V důsledku těchto geopolitických
změn byly po obtížných jednáních v roce 1991 rozpuštěny Rada vzájemné hospodářské
pomoci a Varšavská smlouva. Ve stejném roce Československo, Polsko a Maďarsko vytvořily
Visegrádskou skupinu. Jejich vzájemná spolupráce byla sice zakrátko utlumena, ale po několika letech ožila a přispěla k tomu, že se v roce 1999 staly Česká republika, Maďarsko
a Polsko členskými zeměmi NATO (Slovensko vstoupilo o pět let později). V roce 2004
společně s dalšími zeměmi se visegrádská čtyřka stala po hlasování v referendech součástí
Evropské unie a o tři roky později také součástí Schengenského prostoru, který umožnil volný
pohyb občanů mezi jeho členskými státy.

1/	Zleva ministři zahraničí České republiky, Maďarska a Polska Jan Kavan, János Martonyi a Bronislaw Geremek
12. března 1999 při pátečním slavnostním přijetí České republiky, Polska a Maďarska do Severoatlantické aliance
v americkém městě Independence. Vpravo přináší praporečník českou vlajku (ČTK, Michal Doležal)
2/	Zleva bývalý americký prezident George Bush, bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov, bývalý německý spolkový
kancléř Helmut Kohl, manželka bývalého francouzského prezidenta Danielle Mitterrandová, bývalá britská premiérka
Margaret Thatcherová a bývalý polský prezident Lech Walesa ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde převzali
17. listopadu 1999 od prezidenta Václava Havla Řád Bílého lva (ČTK, Michal Doležal)
3/	Zleva předseda německé vlády Gerhard Schröder, předseda polské vlády Leszek Miller, předseda české vlády
Vladimír Špidla a komisař Evropské unie Günter Verheugen oslavili 1. května 2004 rozšíření Evropské unie v česko-polsko-německém Trojmezí mezi Hrádkem nad Nisou, Žitavou a Bogatyní (ČTK, Radek Petrášek)
4/	Známka vydaná polskou poštou k 20. výročí vzniku Visegrádské skupiny, 2011 (APB)

en/

TOGETHER IN EUROPE
One of the demands of the 1989 revolutions was the opening of borders and a return to Europe,
which meant breaking free of Soviet influence. As a result of the geopolitical changes and
subsequent difficult negotiations, the Council for Mutual Economic Assistance and the Warsaw
Pact were dissolved in 1991. In the same year, Czechoslovakia, Poland, and Hungary formed the
Visegrad Group. Their cooperation briefly weakened but it was revived again after a few years,
contributing to the admission of the Czech Republic, Hungary, and Poland to NATO in 1999
(Slovakia joined five years later). Together with other countries, the Visegrad Four became part
of the European Union in 2004 after successful referenda. Three years later, the group joined the
Schengen Area, which allows free movement of citizens among member states.

1/	From the left, foreign ministers Jan Kavan (Czech Republic), János Martonyi (Hungary), and Bronislaw Geremek (Poland) at
the ceremonial admission of their countries to NATO in Independence, Missouri, USA 12 March 1999. The Czech flag is bring
carried in on the right (ČTK, Michal Doležal)
2/	From left, former US President George Bush, former Soviet President Mikhail Gorbachev, former German Federal Chancellor
Helmut Kohl, wife of the former French President Danielle Mitterrand, former British Prime Minister Margaret Thatcher,
and former Polish President Lech Walesa receive the Order of the White Lion from President Václav Havel, Prague
Castle’s Vladislav Hall, 17 November 1999 (ČTK, Michal Doležal)
3/	From the left, German Prime Minister Gerhard Schröder, Polish Prime Minister Leszek Miller, Czech Prime Minister Vladimír
Špidla, and European Commissioner Günter Verheugen celebrate the enlargement of the European Union at the Czech–
Polish–German tripoint between Hrádek nad Nisou, Zittau, and Bogatnia, 1 May 2004 (ČTK, Radek Petrášek)
4/	Polish postage stamp issued on the 20th Anniversary of the Visegrad Group, 2011 (APB)
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Stržení moskevského pomníku zakladatele bolševické tajné policie Čeka Felixe Edmundoviče Dzeržinského 23. srpna 1991 (ČTK, AP, Alexander Zemlijaničenko)

EN/

A monument to Felix Edmundovich Dzerzhinsky, the founder of the Bolshevik secret police Cheka, is demolished in Moscow on 23 August 1991 (ČTK, AP, Alexander Zemlianichenko)

CZ/

ROZPAD SSSR
Na konci osmdesátých let rostlo v Sovětském svazu volání
po nezávislosti v mnoha svazových republikách. K zesílení
těchto tendencí napomohl konec vnějšího evropského impéria
SSSR v roce 1989. Napětí se projevovalo také mezi svazovými
republikami. Vleklý spor mezi Armény a Ázerbájdžánci, který
později přerostl v krvavý konflikt, vypukl o Národní Karabach.
Velkou touhu po ukončení sovětské okupace projevili obyvatelé
baltských republik. Přestože se Moskva snažila separatistické
tendence zastavit násilím, nakonec musela kapitulovat a uznat
právo svazových republik na sebeurčení. Rychlý rozpad
Sovětského svazu nastal po neúspěšném puči v srpnu 1991.
O několik měsíců později se poslanci Nejvyššího sovětu SSSR
usnesli, že souhlasí s jeho rozpuštěním. Na základě této
deklarace z 26. prosince 1991 byla uznána nezávislost dvanácti
svazových republik. Následně vzniklo Společenství nezávislých
států, jehož členy se staly jen některé z nich. Rozpad SSSR
znamenal symbolickou tečku za studenou válkou a úpadkem
evropského typu komunismu.

1/	Demonstrace za nezávislost Litvy 1. června 1990 ve Vilniusu. Uprostřed
budoucí prezident Litvy Vytautas Landsbergis (ČTK, Ullstein Juraitis)
2/	Ruský prezident Boris Jelcin při projevu k účastníkům demonstrace proti
pučistům před budovou ruského parlamentu 20. srpna 1991 v Moskvě
(ČTK, Lehtikuva)

3/	Na stranu ruského prezidenta Borise Jelcina se přidala v srpnu 1991 nejen část
armády (Wikimedia Commons)

en/

THE COLLAPSE
OF THE USSR
In the late 1980s, calls for independence were growing in many
Soviet republics. These tendencies were strengthened by the end
of the Soviet external empire in Europe in 1989. Tensions among
individual federal republics were apparent as well; a protracted
dispute broke out between Armenia and Azerbaijan over the
Nagorno-Karabakh region and later grew into a bloody conflict.
The people in the Baltic republics showed a great desire for the
end of the Soviet occupation. After trying to stop the separatist
tendencies by force, Moscow eventually surrendered and
recognised the right of the federal republics to self-determination.
The Soviet Union quickly collapsed after a failed coup in August

1980

1/

2/

3/

1991. A few months later, deputies of the Supreme Soviet of the
Soviet Union agreed to dissolve the union. A declaration from
26 December 1991 recognised the independence of 12 federal
republics. The Commonwealth of Independent States was then
formed, but only a few of the republics became members. The
collapse of the USSR was a symbolic end to the Cold War and the
decline of European-style communism.

1/	Demonstration for an independent Lithuania, Vilnius, 1 June 1990. Vytautas
Landsbergis, the future president of Lithuania, stands in the middle (ČTK, Ullstein Juraitis)
2/	Russian President Boris Yeltsin makes a speech to participants in a demonstration
against putschists in front of the Russian parliament, Moscow, 20 August 1991
(ČTK, Lehtikuva)

4/	Dne 25. prosince 1991 Michail Sergejevič Gorbačov rezignoval na funkci
prezidenta Sovětského svazu. O den později uspořádal na rozloučenou večírek
v moskevském hotelu Okťjabrskaja (ČTK, Michal Doležal)

1970

3/	It was not only a part of the army who came out to support to Russian President
Boris Yeltsin in August 1991 (Wikimedia Commons)
4/	On 25 December 1991, Mikhail Sergeyevich Gorbachev resigned as President
of the Soviet Union. He organised a farewell party at the Oktiabrskaya Hotel in
Moscow a day later (ČTK, Michal Doležal)
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 Dne 27. června 1991 opustil československé území poslední zástupce sovětské armády, tehdejší velitel Střední skupiny vojsk generálplukovník Eduard Vorobjov.
Před ním opustilo Československo v 925 transportech celkem 73 500 sovětských vojáků a 39 000 jejich rodinných příslušníků, 1 220 tanků, 2 500 bojových vozidel
pěchoty a obrněných transportérů, 105 letadel, 175 vrtulníků a 95 000 tun munice (ČTK, Tomáš Novák)

CZ/

 Colonel-General Eduard Vorobyov, then the Commander of the Central Group of Forces, was the last Soviet soldier to leave Czechoslovakia on 27 June 1991. Before
him, a total of 73,500 Soviet soldiers along with 39,000 family members, 1,220 tanks, 2,500 infantry fighting vehicles and armoured personnel carriers, 105 aircraft,
175 helicopters, and 95,000 tonnes of ammunition had left Czechoslovakia in 925 individual transports (ČTK, Tomáš Novák)

EN/

CZ/

ODCHOD SOVĚTSKÝCH VOJSK

en/

WITHDRAWAL OF SOVIET TROOPS

Od 21. srpna 1968 byly v Československu dislokovány početné sovětské jednotky. Jejich rolí
bylo udržet jednak vojenskou kontrolu nad satelitem a jednak posílit síly Varšavské smlouvy
na západní hranici sovětského bloku. Umístěny byly ve více než třiceti lokalitách. Přestože
sovětské jednotky do revolučních změn v roce 1989 nezasáhly a zůstaly v kasárnách,
ovlivňovala jejich přítomnost jednání všech aktérů. Jejich odchod se záhy stal jedním
z požadavků protestující veřejnosti. Na počátku prosince 1989 přijala československá vláda

Numerous Soviet troops were deployed in Czechoslovakia from 21 August 1968 to maintain
military control of the satellite and strengthen Warsaw Pact forces on the Soviet Bloc’s western
border. They were quartered at more than 30 locations. Although the troops remained in their
barracks and never intervened in the revolutionary changes of 1989, their presence did influence
the activity of all actors. The protesting public soon began to demand their departure. In early
December 1989, the Czechoslovak government condemned the August 1968 occupation and

prohlášení, ve kterém odsoudila srpnovou okupaci a navrhla zahájit jednání s Moskvou
o stažení sovětských vojsk. Komplikované jednání přineslo dohodu schválenou v únoru
1990. Postupné stahování sovětských jednotek skončilo až v červnu 1991.

proposed starting negotiations with Moscow on the troops’ withdrawal. Complicated negotiations
brought an agreement approved in February 1990. The transfer of the soldiers was completely
finished by June 1991.

1/ P
 odle posledních výsledků zahynulo v důsledku sovětské okupace v letech 1968–1991 okolo 400 československých
občanů, většinou v důsledku dopravních nehod. Pobyt sovětských vojsk také přinesl devastaci objektů, ve kterých
byly dislokovány. Na fotografii je zámek v Děčíně, který opustily sovětské jednotky v roce 1990 (ČTK, Libor Zavoral)

1/ A
 ccording to the latest research, about 400 Czechoslovak citizens were killed as a result of the Soviet occupation between
1968 and 1991, mostly in traffic accidents. The Soviets also caused devastation to the buildings in which they were deployed.
The photograph shows a chateau in Děčín, abandoned by Soviet troops in 1990 (ČTK, Libor Zavoral)

2/ G
 enerální tajemník ÚV KSSS a předseda Nejvyššího sovětu SSSR Michail Gorbačov a prezident ČSSR Václav Havel si
v Kremlu vyměňují Deklaraci o vztazích mezi ČSSR a SSSR (ČTK, Michal Doležal)

2/ S
 oviet General Secretary Mikhail Gorbachev and President of Czechoslovakia Václav Havel exchange the Declaration on
Relations between Czechoslovakia and the USSR at the Kremlin (ČTK, Michal Doležal)

3/ Z
 mocněnci pro otázky odsunu sovětských vojsk Eduard Vorobjov a Rudolf Ducháček při podpisu Protokolu
o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Vzadu stojí zleva: velvyslanec SSSR v ČSFR Boris Pankin,
ministr zahraničí ČSFR Jiří Dienstbier a ministr obrany Josef Dobrovský, druhý zprava předseda parlamentní komise
pro dohled nad odsunem sovětských vojsk Michael Kocáb (ČTK, Vladimír Černík)

3/ G
 overnment representatives for the deportation of Soviet troops Eduard Vorobjov and Rudolf Ducháček sign the Protocol on
the Withdrawal of Soviet Troops from Czechoslovakia. Back row from the left: Ambassador of the USSR to Czechoslovakia
Boris Pankin, Czechoslovak Foreign Minister Jiří Dienstbier, Defence Minister Josef Dobrovský; second from the right
Chairman of the Parliamentary Commission Overseeing the Withdrawal of Soviet Forces Michael Kocáb (ČTK, Vladimír Černík)
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Pohled na nádvoří Pražského hradu 29. prosince 1989 při projevu Václava Havla po jeho zvolení prezidentem republiky (ČTK, Karel Vlček)

EN/

Václav Havel gives a speech after his election as president, Prague Castle courtyard, 29 December 1989 (ČTK, Karel Vlček)

1/

VOLBA
VÁCLAVA HAVLA

2/

en/

THE ELECTION
OF VÁCLAV HAVEL

Dne 10. prosince 1989 učinil dlouholetý komunistický
funkcionář Gustáv Husák poslední dva kroky v úřadu prezidenta
republiky. Prvním bylo jmenování federální vlády a druhým
byla rezignace. Ve vládě, v jejímž čele stál dlouholetý
komunistický aparátčík Marián Čalfa, již neměli komunisté
alespoň podle stranické příslušnosti většinu. Mezi ministry
byli také kandidáti nominovaní Občanským fórem a Veřejností
proti násilí. Občanské fórum na prezidentský post nominovalo
Václava Havla, který získal v tomto období velkou popularitu
u veřejnosti. Cestu na Pražský hrad mu výrazně usnadnil
předseda vlády Čalfa, který zprostředkoval jeho volbu poslanci

On 10 December 1989, the long-standing Communist functionary
Gustáv Husák performed his last two acts as President of the
Czechoslovak Republic. The first was the appointment of the federal
government and the second was his own resignation. In the new
government, headed by the long-time professional Communist
Marián Čalfa, the Communists no longer had a majority (at least
according to party affiliation). The government included ministers
nominated by the Civic Forum and Public Against Violence. For the
post of president, the Civic Forum nominated Václav Havel, who
had at that time gained great popularity with the public. His path to
Prague Castle was greatly facilitated by Prime Minister Čalfa, who

federálního parlamentu, ačkoliv naprostá většina z nich měla
mandát z předlistopadového období. Volba se uskutečnila
29. prosince 1989.

managed to whip members of parliament to vote for him, although
the vast majority of them had had been elected before November.
The election took place on 29 December 1989.

1/	Blahopřání Václavu Havlovi vyšlo v deníku ÚV KSČ Rudé právo 7. října 1989.
Zadavatel Petr Rýgr zdařile obešel cenzuru, když použil Havlovu fotografii
a jméno postavy z jeho divadelní hry (APB)

1/	Congratulations to Václav Havel on his birthday were published by Rudé právo, the
official Communist Party newspaper, on 7 October 1989. Petr Rýgr, who ordered the
notice, used Havel‘s photograph but managed to circumvent the censors by using the
name of a character from Havel’s plays (APB)

2/	Dne 12. prosince 1989 podpořila naprostá většina členů Celostátního
koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol kandidaturu Václava
Havla na funkci prezidenta republiky. Na snímku jsou zachyceni na Václavském
náměstí cestou k budově Federálního shromáždění ČSSR
(ČTK, Michal Kalina, Petr Matička)

3/	Poslanci FS ČSSR volí 29. prosince 1989 Václava Havla prezidentem ČSSR (ČTK)

2/	On 12 December 1989, an overwhelming majority of the university students’ National
Strike Coordination Committee supported Václav Havel’s candidacy for president.
The image shows committee members walking through Wenceslas Square towards
the Federal Assembly (ČTK, Michal Kalina, Petr Matička)
3/	Members of the Federal Assembly elect Václav Havel president on 29 December 1989
(ČTK)

4/	Prezident ČSSR Václav Havel po svém zvolení do funkce vykonal 29. prosince
1989 na Pražském hradě přehlídku čestné stráže Československé lidové
armády a Hradní stráže (ČTK)

4/	Newly elected President Václav Havel oversees a parade of the Honour Guard of the
Czechoslovak People’s Army and the Prague Castle Guards, 29 December 1989 (ČTK)
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 Proti rumunskému diktátorovi se v prosinci 1989 nakonec postavila armáda. Bukurešť 24. prosince 1989 (ČTK)

CZ/

 The army eventually turned against the Romanian dictator in December 1989. Bucharest, 24 December 1989 (ČTK)
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CZ/

SMRT
DIKTÁTORA

en/

1/

THE DEATH
OF a DICTATOR
2/

Pád komunistického režimu v Rumunsku měl oproti jiným
státům sovětského bloku výrazně jinou podobu. Během
převratu bylo zabito přibližně sto osob. Bezprostředním
spouštěčem revoluce byly demonstrace maďarské menšiny
v Temešváru, na které reagoval rumunský diktátor Nicolae
Ceaușescu brutálním zásahem. V zemi, kterou sužoval
ekonomický kolaps, se protesty rychle rozšířily také do hlavního
města. Komunistický vůdce ztratil kontrolu nad situací poté, kdy
se k demonstrantům přidala armáda. Nakonec moc převzala
nově vzniklá opoziční Fronta národní spásy. Ceaușescu uprchl
s manželkou vrtulníkem, ale byl záhy dopaden. Improvizovaný

The collapse of the Communist regime in Romania was notably
different compared to what happened elsewhere in the Soviet Bloc.
About 100 people were killed during the coup. The immediate
trigger of the revolution was demonstrations by the Hungarian
minority in Timișoara, to which Romanian dictator Nicolae
Ceaușescu responded with a brutal crackdown. In a country
plagued by economic collapse, the protests quickly spread to the
capital. The Communist leader lost control of the situation after
the army joined the demonstrators. Finally, the newly formed
opposition organisation National Salvation Front took charge of
the country. Ceaușescu fled with his wife by helicopter, but they

vojenský soud je oba 25. prosince 1989 odsoudil k trestu
smrti a nechal popravit. Rumunské události silně rezonovaly
v zahraničí, včetně Československa, kde kontrastovaly
s nenásilnými změnami. Do Rumunska byla tehdy z Prahy
poslána materiální pomoc z prostředků vybraných ve veřejných
sbírkách.

were soon caught. An improvised military trial sentenced them to
death on 25 December 1989 and they were executed. The events in
Romania resonated strongly abroad, including in Czechoslovakia –
a contrasting case with its non-violent change. Financial aid from
funds collected in public collections was sent to Romania from
Prague.

1/ P
 očátek rumunské revoluce v Temešváru. Na snímku je demonstrace
z 16. prosince 1989 (Fortepan)

1/ T
 he beginning of the Romanian Revolution in Timișoara. Pictured is a demonstration
on 16 December 1989 (Fortepan)

2/ Demonstrace v Bukurešti, prosinec 1989 (Romanian National History Museum)

2/ Demonstration in Bucharest, December 1989 (Romanian National History Museum)

3/ Demonstrace v Bukurešti, prosinec 1989 (Romanian National History Museum)

3/ Demonstration in Bucharest, December 1989 (Romanian National History Museum)

4/ N
 icolae Ceaușescu a jeho žena Elena byli společně popraveni
25. prosince 1989 (APB)

4/ Nicolae Ceaușescu and his wife Elena were executed together on 25 December 1989
(APB)
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 emonstrace na Letenské pláni v sobotu 25. 11. 1989 se zúčastnilo okolo 800 000 osob. Druhý den na stejné místo přišlo podpořit OF okolo půl milionu lidí. V pondělí 27. 11. 1989
D
se většina zaměstnanců zúčastnila generální stávky pod heslem Konec vlády jedné strany (ČTK, Petr Josek)

1970

1980
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 he demonstration at Letná Plain in Prague on Saturday 25 November 1989 was attended by about 800,000 people. The next day, around half a million people came to show their
T
support of the Civic Forum. On Monday 27 November 1989, most employees took part in a general strike under the slogan “The End of One-Party Government” (ČTK, Petr Josek)

SAMETOVÁ REVOLUCE

en/

THE VELVET REVOLUTION

Sametová revoluce je označení pro historické období mezi
17. listopadem až 31. prosincem 1989 (případně až do června
1990), ve kterém se postupně pod tlakem revoltující části
společnosti zhroutil komunistický režim. Změny nastaly
zároveň v důsledku jednání dvou hlavních protitotalitních
hnutí (Občanské fórum a Veřejnost proti násilí), která
vznikla 19. listopadu 1989 v Praze a Bratislavě, s vládními
a stranickými představiteli. Z tohoto důvodu se někdy hovoří
o vyjednaném přechodu k demokracii, na kterém se podílela
část bývalých komunistických elit. V polistopadovém období
mohla proto nadále působit komunistická strana, což řada
kritiků zpětně považuje za zásadní chybu, stejně jako minimální
potrestání komunistických zločinů. Vzhledem k nenásilnému
charakteru se pro revoluční změny vžilo označení s přívlastkem

The Velvet Revolution designates the period between 17 November
and 31 December 1989 (alternatively, up to June 1990) during
which the Communist regime collapsed under pressure from
revolting segments of society. The change was brought about by
negotiations between two main anti-totalitarian movements (the
Civic Forum in Czechia and Public Against Violence in Slovakia),
established on 19 November 1989 in Prague and Bratislava,
and government and party leaders. The revolution is therefore
sometimes described as a negotiated transition to democracy in
which some former Communist elites took part. That is why the
Communist Party was allowed to operate in the post-November
period and the crimes of Communism have been only minimally
punished, both of which facts many critics now consider to have
been major mistakes. The non-violent nature of the change gave it

sametová, které poprvé použili západní novináři.

the name Velvet Revolution, a term coined by Western journalists.

1/	Alexandr Vondra a Václav Havel na zakládajícím shromáždění Občanského fóra
v pražském Činoherním klubu 19. listopadu 1989 (ČTK, Petr Mazanec)

1/	Alexandr Vondra and Václav Havel at the founding assembly of the Civic Forum
at the Drama Club in Prague on 19 November 1989 (ČTK, Petr Mazanec)

2/	Logo Občanského fóra, použité na plakátu, navrhl tehdejší vysokoškolák Pavel
Šťastný (APB)

2/	The Civic Forum logo used on this poster was designed by then undergraduate
Pavel Šťastný (APB)

3/	Jednání delegace Národní fronty ČSSR a vlády ČSSR, vedené předsedou
vlády ČSSR Ladislavem Adamcem (vpravo) s představiteli Občanského fóra
v čele s Václavem Havlem (vlevo) 26. listopadu 1989. Dále druhý zleva Martin
Mejstřík, Petr Čepek, Václav Klaus, Alexandr Vondra, Michal Horáček a Michael
Kocáb (ČTK, Libor Hajský)

3/	Negotiations between a delegation of the National Front and the Czechoslovak
government under by Prime Minister Ladislav Adamec (right) and representatives
of the Civic forum led by Václav Havel (left), 26 November 1989. From the second
on the left: Martin Mejstřík, Petr Čepek, Václav Klaus, Alexandr Vondra, Michal
Horáček, and Michael Kocáb (ČTK, Libor Hajský)

4/	Snímek členů jmenované „vlády národního porozumění“ a prezidenta Gustáva
Husáka 10. prosince 1989 na Pražském hradě. Zleva: místopředseda vlády
Vladimír Dlouhý, Oldřich Burský, první místopředseda vlády Ján Čarnogurský,
ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier, první místopředseda vlády Valtr
Komárek, František Reichel, prezident Gustáv Husák, předseda vlády Marián
Čalfa, ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky Ladislav Vodrážka,
ministr financí Václav Klaus, ministr paliv a energetiky František Pinc, ministr
práce a sociálních věcí Petr Miller, ministr bez portfeje Róbert Martinko
a ministr vnitra Richard Sacher (ČTK, Jiří Kruliš)

4/	The “Government of National Understanding” together with President Gustáv
Husák, Prague Castle, 10 December 1989. From the left: Deputy Prime Minister
Vladimír Dlouhý, Oldřich Burský, First Deputy Prime Minister Ján Čarnogurský,
Foreign Minister Jiří Dienstbier, First Prime Minister Valtr Komárek, František
Reichel, President Gustáv Husák, Prime Minister Marián Čalfa, Minister Of
Metallurgy Ladislav Vodrážka, Finance Minister Václav Klaus, Minister of Energy
František Pinc, Minister of Social Affairs Petr Miller, minister without portfolio
Róbert Martinko, and Minister of the Interior Richard Sacher (ČTK, Jiří Kruliš)
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