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Sovětská vojska v Československu
1945, 1968-1991

PROGRAM PÁTEK 19.října:

Mezi mnoha výročími tohoto roku si v říjnu připomeneme také padesát let 
od podepsání smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk v Československu. 
Pozornost badatelů i širší veřejnosti se v souvislosti se Sovětskou armádou 
zaměřuje hlavně na období srpnové invaze roku 1968, popřípadě na její odsun 
v letech 1990-1991. Výročí podpisu smlouvy, která na více než dvacet let zlega-
lizovala přítomnost Sovětské armády v Československu, je příležitostí otevřít lizovala přítomnost Sovětské armády v Československu, je příležitostí otevřít 
diskusi nad otázkami, které byly dosud spíše opomíjeny. Co znamenala přítomnost 
Sovětské armády pro českou společnost? Jak se projevovala v místech dislokace 
sovětských posádek? Jak ovlivňovala politický režim a celkovou atmosféru 
v zemi?  Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat jednodenní vědecká konfe-
rence, kterou pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Zohledněna bude 
i zkušenost české společnosti s Rudou armádou v roce 1945.

   9:00 Zahájení konference 
Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

   9:15 – 10:45
Stanislav Kokoška: Pobyt Rudé armády v českých zemích v roce 1945
Vít Smetana: Tvář osvoboditelů. Vojáci Rudé armády na území českých zemí v roce 1945 
očima západních pozorovatelů
Petra Švardová: Okupant alebo osloboditeľ? Pamätníky Sovietskej armády a rok 1968 Petra Švardová: Okupant alebo osloboditeľ? Pamätníky Sovietskej armády a rok 1968 
v Československu

   Přestávka

   11:15 – 12:15
Prokop Tomek: Agenda vládního zmocněnce pro pobyt Sovětské armády 
v Československu 1968-1991
Ivo Pejčoch, Prokop Tomek: Dvacet let okupace a její oběti

   Oběd   Oběd

   14:00-15:30
Jiří Hlaváček: Obrazy sovětského (ne)přítele v pamětnické reflexi příslušníků ČSLA
Marie Černá: Kdo je tady kolaborant? Normalizační proměny spolupráce se 
Sovětskou armádou
Aleš Zapletal: Sovětská armáda v Olomouci 1968-1991

   15:30-16:00 
Závěrečná diskuseZávěrečná diskuse


