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Práce Terezy Pavlíčkové zóboru 'r~giorúilrŮ6li:Clějln se týká reformního procesu v roce 1968 

v Jihlavě. • " "~ ".' • < 

Autorka po úvodu, který je pojat jako první kapitola, nejprve provádí rozbor pramenů 

a nastiňuje schéma a strukturu celé práce. Ve druhé kapitole podává všeobecný výklad o 

situaci v Československu v šedesátých letech. Všímá si krize ve společnosti, v hospodářství, 

situaci v orgánech státní moci, I postupn~~lO,!llXqJňování v kultuře a umění, situace v oblasti 

náboženských svobod. Třetí kapitola se týká situace v Československu v první polovině roku 

1968. V rámci této kapitoly je podán i\yýl<-l~d: o průběhu obrodného procesu v Jihlavě. 

Jedním z témat, které bylo v Jihlavě aktuální, se staly i návrhy na obnovu zemského zřízení 

formulované Jihomoravským KNV v Brně, resp. některými politiky z okruhu KV KSČ 

v Brně. Autorka konstatuje, že myšlenka zemského zřízení nenašla v Jihlavě velkou odezvu. 
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Ve čtvrté kapitole autorka pojednává o průběhu sovětské okupace v Jihlavě. Průběh 

okupace je mapován především na základě mimořádných vydání okresních novin "Jiskra", 
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které vydával OV KSČ v Jihlavě. Město bylo kolem poledne nejprve obsazeno jednotkami 

maďarské armády. Následující den (22. srpna) ráno okupovaly město sovětské jednotky, 

zatímco maďarské vojsko město opustilo. Sovětská armáda obsadila poštu a redakci 

Československého rozhlasu, která ale našla út~čiště v Muzeu Vysočiny a vysílala v nouzových 

podmínkách jako Svobodný vysílač Jihlava. Vysílač odvysílal výzvu k evropským národů4H) 
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kterou sepsal ředitel okresního archívu František Hoffman. Po dlouhém jednání s okupanty 

byla sovětská těžká technika stažena z centra města a rozmístěna na předměstích. 24. srpna se 

sovětské armádě podařilo za pomoci dvou českých kolaborantských novinářů odhalit vysílač 

Svobodná Jihlava, avšak rozhlas i potom dále vysílal z mobilního vysílače na vojenském 

letišti v Náměšti jako vysílač Svobodné Horácko. 27. srpna obsadili sovětští vojáci tiskárnu 
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Grafia, kde se tiskly proti sovětské letáky. Vyhnali odtud dělníky a tiskárnu zapečetili. 27. 
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srpna došla do Jihlavy zpráva o moskevském protokolu, se kterým většina obyvatelstva 

veřejně vyslovovala nesouhlas. Předsednictvo OV KSČ v Jihlavě již na svém zasedání 21. 

srpna 1968 okupaci odmítlo, obdobně jako Městský národní výbor. 31. srpna došlo k novým 
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jednáním mezi sovětskými okupanty a městskou a okresní správou, která nakonec skončila 
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navrácením tiskárnyGra~e~,_-,> :,~'~,:, ... >.ď;·";·{~;}:if:f.?~.~'-:.?>~"',: 
Pátá kapitola se týká· výyoje· "vjihl~yě,ve druhé polovině roku 1968, tedy 

, ,·0: ... _ ... 

v podmínkách počínající normalizace. 5. září 1968 byly sovětské jednotky staženy z města. 

V postojích OV KSČ je patrný počíj1ají6í obrat, resp. diferenciace v souvislosti 

s listopadovým zasedáním ÚV KSČ;, " {ď ~: 

Samostatná (š,está) kapitola je yěnoY~a;:J~sobě; Evžena Plocka, člena KSČ a delegáta 
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XIV. (Vysočanského },sj ezdu;' který; se'na1 prot~sfpróti sovětské okupaci veřej ně upálil na 

jihlavském Náměstí míru 4.' dubn~' 196~:~ ::~~?~ěti dnech svým zraněním podlehl. Evžen 

Plocek (1929-1969) dodnes zůstává ve stínu Jana Palacha a Jana Zajíce, nepochybně proto, že 

v cenzura byla v dubnu 1969 již opět natolik silná, že zabránila rozšíření zprávy o jeho 

sebeupálení v celostátním měřítku. Pohřeb Evžena Plocka 12. dubna 1969 v Jihlavě se stal 
.... .__. 

jednou z posledních veřejných manifestací tamních občanů proti sovětské okupaci. 
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V Závěru autorka shrnuje své poznatky z předchozích kapitol. 

Práce je napsána na základě původního archívního materiálu uloženého ve Státním okresním 
, 

archívu v Jihlavě. Jde především o fondy "Městský národní výbor Jihlava" a "Okresní 
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národní výbor Jihlava." Ve velké míře byl využit také dobový okresní tisk. Znalost 
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publikovaných pramenů a příslušné literatury je na dobré úrovni. 
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Závěr: 

Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě . 

V Praze, 24. srpna 2009 
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