
Městská knihovna Votice 
Téma sametová revoluce  

KNIHY: 
 

Votická knihovna: 
Zapletal, Zdeněk: Born in ČSR aneb Vekslštůbe Cimrfraj (román) 

Kosatík, Pavel: Češi 1989 - Jak se stal Havel prezidentem 

Boučková, Tereza: Krákorám (román) 

Hořec, Jaromír: Občanské fóry  

Švandrlík. Miloslav: Pět sekyr poručíka Hamáčka (román) 

Škutina, Vladimír: Rusové přicházejí a odcházejí 

Šmucler, Jiří: Sametová flétna (příběhy, osudy lidí) 

Radovanovič, Dušan: Znovu 89 – Týden po týdnu, den po dni (doporučuji) 

Krejčí, Oskar: Proč to prasklo, aneb, Hovory o demokracii a „sametové revoluci“ 

Štěpán, Miroslav: Zpověď vězně sametové revoluce (memoár) 

 

 

Národní knihovna: 

 

Hradil, Radomil: 17. listopad ’89 – co se stalo na Národní  

Macek, Petr: 1989 očima 30 slavných osobností 

Müllerová, Alena: Albertov 16:00 

Dolejší, Miroslav: Analýza 17. listopadu 1989 (analýza M. Dolejšího, bývalého politického vězně a 

publicisty, podle něhož byla sametová revoluce předem dohodnuté předání moci mezi komunistickými 

tajnými službami a špičkami disentu) 

Sedláček, Karel: Balkón: fenomén listopadu 1989 

Husák, Petr: Česká cesta ke svobodě. Díl I., Revoluce či co? 

Kosatík, Pavel: Češi 1989 - Jak se stal Havel prezidentem 

Jurman, Hynek: Daleko do sametu (román o osudové lásce a lámání charakterů v listopadu) 

Mejstřík, Martin: Deník – řekněte jim, že sametová (upřímná lidská výpověď a zároveň kronika sametové 

revoluce ve vzpomínkách jednoho z jejích studentských vůdců) (doporučuji) 

Horáček, Michal: Jak pukaly ledy (sametové dny očima českého publicisty a textaře)  

Suk, Jiří: Labyrintem revoluce (historická analýza revolučního dění očima předního českého historika) 

Šinkovský, Martin: Trikolora (události sametové revoluce očima desetiletých dětí – komiks!!!) (doporučuju 

pozornosti) 

Kolektiv autorů: My jsme to nevzdali - Příběhy 20. století 



Piťha, Petr: O svaté Anežce Přemyslovně a o Listopadu 1989  

Slavíček, Jiří: Zvonění klíčů (román) 

Gál, Fedor: Z prvej ruky (sociologická analýza sametového listopadu) 

MacDonagh-Pajerová, Monika:  Vezměte s sebou květinu! (autentické deníkové svědectví o normalizaci, 

opatrném politickém tání v 90. letech a sametové revoluci) (doporučuji) 

Otáhal, Milan; Vaněk, Miroslav: Sto studentských revolucí (svědectví studentů o událostech 17. listopadu 

1989 na Národní třídě, o studentské stávce, ale také jejich vzpomínky na život za socialismu.) (doporučuji) 

Kantůrková, Eva: Tajemství sametu  

Možný, Ivo: Proč tak snadno... Některé rodinné důvody sametové revoluce (výborný sociologický esej 

známého českého sociologa) (doporučuju v případě zájmu o hlubší vhled do společenských příčin sametové 

revoluce) 

Štolbová, Eva: Sametová historie (osobní vzpomínky na události sametové revoluce) 

Emmert, František: Sametová revoluce - Kronika pádu komunismu 1989 (kronika revoluce s významnými 

dobovými dokumenty a fotografiemi) (doporučuju) 

 

 

 

ON-LINE ZDROJE: 
 

Videa: 

 

Jak nás viděl svět - Sametová revoluce 1989 pohledem zahraničních televizních štábů (dokument) 

https://www.youtube.com/watch?v=plltt4_B54A 
 
Tenkrát (dokument režiséra Roberta Sedláčka o polistopadových událostech roku 1989) (doporučuji) 

https://www.youtube.com/watch?v=8xPeSckaUsA 

 

Záznam z druhé obří demonstrace na Letné (včetně vystoupení Václava Malého, Jaroslava Hutky, 

Michaela Kocába a dalších) 

https://www.youtube.com/watch?v=yxmthRAIrGM 

 

17.11.1989 - Sametová revoluce (krátký dokument se záběry z protestů) 

https://www.youtube.com/watch?v=0sh6S6LTdzI 
 

Sametová Revoluce 1989 (dokument) 

https://www.youtube.com/watch?v=D81gmOc0xWM 
 
České století: Poslední hurá (1989) (Osmý díl unikátní filmové série, která rozkrývá tabu klíčových událostí 

našich moderních dějin. Tajemství sametové revoluce a jejího vnitřního mechanizmu.)  



https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/21351212041-posledni-hura-

1989/https://ulozto.cz/file/yCrMknlVmJVQ/ceske-stoleti-8-posledni-hura-1989-avi 

 

Dějiny udatného českého národa – díl o sametové revoluci: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/211543116230110-sametova-revoluce/video/ 

 

Celý záznam proslulého projevu Milouše Jakeše na Červeném hrádku 
https://www.youtube.com/watch?v=cKoQQo8gdPM 
 
Moc bezmocných (Americký dokument. Události kolem 17. listopadu 1989 očima českých studentů a zahraničních 
novinářů) – ke stažení zde: 
https://ulozto.cz/file/SNIvGnH3Fwfh/moc-bezmocnych-avi 

 
Neznámí hrdinové: Zaťaté pěsti (Dokument o Pavlovi Wonkovi zachycuje osobnost a život mladého bojovníka za 
spravedlnost, který zemřel jako poslední komunistický vězeň  rok před sametovou revolucí) 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/209452801390018-neznami-
hrdinove-pohnute-osudy/ 

Brána do historie – Sametová revoluce (Brána do historie je reportážní seriál TV NOVA, který mapuje 

zásadní okamžiky české a československé historie - ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4VlYtvMHZTg 

 

Magický hlas rebelky (výborný dokument Olgy Sommerové o zpěvačce Martě Kubišové. Film mapuje 

zpěvaččinu první i druhou pěveckou kariéru, odkrývá mnohé z dramatického osobního života a zároveň 

mapuje historii Československa v druhé polovině 20. století.) – ke stažení zde:  

https://ulozto.cz/file/nqWs5azVhGPq/magicky-hlas-rebelky-marta-kubisova-2014-mp4 

Osmy (Skvělá česká komedie Jiřího Stracha zachycující život normalizačního úředníka, který se omylem 

stal hrdinou) https://www.youtube.com/watch?v=xsg_TQuExTQ 

 

 
Webové stránky a portály: 

 
Podrobný přehled událostí, které předcházely sametové revoluci včetně mezinárodního kontextu a dále 
přehled událostí během revoluce, den po dni na webu totalita.cz (doporučuji) 
http://www.totalita.cz/1989/1989_11.php 
 



10 dokumentů na téma sametová revoluce, které byly sestaveny speciálně pro školy a studenty v rámci 
projektu Jeden svět na školách (doporučuji) 
https://www.jsns.cz/lekce/15256-sametova-revoluce 
 
Audiovizuální lekce o normalizaci a sametové revoluci určená pro mládež (dokumentární film Karla 
Strachoty a výukové materiály) (doporučuji) 
https://www.jsns.cz/lekce/15589-ceske-deti 
 
Audiovizuální lekce, která se dívá na události sametové revoluce očima středoškolačky (včetně filmu 
1989: Z deníku Ivany A. a výukových materiálů) (doporučuji) 
https://www.jsns.cz/lekce/15649-1989-z-deniku-ivany-a 
 
 
Audiovizuální lekce o Václavu Havlovi a sametové revoluci (včetně filmu Občan Havel) 
https://www.jsns.cz/lekce/15722-obcan-havel 
 
 
Tipy na filmy, které lze využít k výuce moderních českých dějin (včetně sametové revoluce): 
https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/materialy/filmy 
 
Přehledná kapitola na serveru Dejepis.com věnovaná sametové revoluci (na stejném serveru je i kapitola 
věnovaná normalizaci) 
https://www.dejepis.com/ucebnice/80-leta-sametova-revoluce/ 
 
  
Téma sametová revoluce na vzdělávacím portálu My jsme to nevzdali, který je určen především 
pedagogům. Nachází se zde autentické nahrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, 
rozhlasové dokumenty. Je zde možné si stáhnout pracovní a metodické listy. (doporučuji) 
https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/sametova-revoluce/ 
 
 
Stránky webového portálu IDnes.cz věnované sametové revoluci (v rámci oslav 30. Výročí), kde jsou 
soustředěny různé články věnující se událostem i osobnostem roku 89 
https://www.idnes.cz/zpravy/30-let-svobody 
 
Stránky webového portálu Českého rozhlasu věnované sametové revoluci – články a fotografie 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-tag/sametova-revoluce 
 
 

Jak dětem z I.stupně vysvětlit, co byla sametová revoluce? Jak postupovala pedagožka v ZŠ Chlum: 
https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=4337 
 
 

 
 
 
 
 


