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ÚVOD 

 

1.1  Charakteristika tématu 

 

 Události roku 1968 v Československu pat ří v dnešní dob ě 

bez pochyby k oblíbeným témat ům českých historik ů. Toto období 

je v sou časné dob ě, podle mého názoru, velmi dob ře zpracované, 

ať již v bezpo čtu monografií, tak i jako sou část rozsáhlejších 

prací. 

 Nejvíce se auto ři samoz řejm ě v ěnují situaci v hlavním 

měst ě. Dob ře zpracované jsou i události v Brn ě či Hradci 

Králové. Existují studie zabývající se pr ůběhem srpna 1968 

v Liberci i Prost ějov ě. 1)  Ovšem, o mém rodném m ěst ě, o Jihlav ě 

jsem žádnou podobnou studii nenalezla. 

 Jak jsem již zmínila, vybrané téma je sice podrobn ě 

zpracované, ale spíše na celostátní úrovni. T ěžišt ě bádání se 

tedy p řesouvá na regionální úrove ň. 

 

 1.2 P ředmět bádání 

 

 P ředmětem mé bakalá řské práce je popsání diskutovaného 

roku 1968 tak, jak probíhal tehdy v okresním m ěst ě Jihlava. 

Práce se snaží co nejpodrobn ěji, p řesto ucelen ě popsat pr ůběh 

celého roku 1968. T ěžišt ě práce jsem umístila do n ěkolika málo 

dnů tehdejších letních prázdnin. P řesn ěji řečeno do 21. – 31. 

srpna 1968. Tato část zvoleného období mi p řišla jako 

nejzajímav ější. V práci jsem se zabývala pouze událostmi 

spojenými se samotným územím m ěsta Jihlava. Do budoucna by se 

                                                 
1 KOLEKTIV AUTORŮ. Oběti okupace. Československo 21. 8 – 31. 12. 1968. Praha: Ústav pro studium totalitních 
režimů, 2008. 190 s. ISBN 978-80-87211-01-4. 
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dalo bádání rozší řit na okolní obce nebo dokonce na celý 

tehdejší okres Jihlava. 

 Cílem mé práce bylo hlavn ě seznámení čtená řů s tímto 

obdobím, nebo ť v jinak, podle mého názoru, dob ře zpracovaných 

dějinách Jihlavy chybí. 2)  

 

1.3 O použité literatu ře a pramenech 

 

Jak jsem již zmínila, obecn ě je téma zpracované v mnoha 

pracích. P ři sestavování úvodní kapitoly bakalá řské práce mi 

byly nejv ětší oporou knihy Karla Kaplana zabývající se tímto 

obdobím. 3)   

Při zabývání se problematikou první poloviny roku 196 8 mi 

poskytla osnovu publikace Ji řího Van čury nazvaná Nad ěje a 

zklamání, Pražské jaro 1968. 4)  

Dále jsem se již zam ěřila pouze na regionální problematiku 

a zde jsem čerpala p řevážn ě, spíše by se hodilo říci, výhradn ě 

z pramen ů, protože, jak již bylo zmín ěno, literatura na toto 

téma neexistuje. 

Další část práce tedy pramenn ě vychází z dostupných 

materiál ů Státního okresního archivu Jihlava (SokA Jihlava).  

Nejvíce jsem pracovala s archivovanými výtisky regi onálních 

novin Jiskra z roku 1968. Dále jsem nahlížela do fo ndu 

Městského národního výboru Jihlava (MNV Jihlava) a Ok resního 

národního výboru Jihlava (ONV Jihlava) – konkrétn ě se jednalo 

o rukopis kroniky m ěsta 5) , zápisy ze zasedání pléna a rady obou 

orgán ů a zápisy ze zasedání okresních a m ěstských orgán ů 

s velením cizích vojsk. 

                                                 
2 KOLEKTIV AUTORŮ. Jihlava.1. vyd. Praha: NLN, 2009. 876 s. ISBN 978-80-7106-551-7. 
3 KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. 326 s. ISBN 80-7239-061-9. 
   KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 428 s. ISBN 80-7239-135-6. 
  KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968 : společnost a moc. 1. vyd.    B r     
BBrno: Barrister & Principal, 2008. 828 s. ISBN   978-80-87029-31-2. 
4 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1990. 157 s. ISBN 80-204-0179-2. 
5 originál kroniky města Jihlavy pro rok 1968 neexistuje  
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Dále jsem využila výtisk ů sou časného regionálního tisku 

Jihlavské listy z roku 2008, kde u p říležitosti 40. výro čí 

srpnových událostí vycházeli články s výpov ěďmi pam ětník ů. 

Při zpracovávání poslední kapitoly o Evženu Plockovi jsem 

opět čerpala z novin Jiskra z daného období a z nedávno 

vydaného almanachu k 40. výro čí upálení Evžena Plocka. 6)  

 

 Struktura práce 

 

Svou práci jsem rozd ělila do p ěti kapitol. V první se 

snažím stru čně čtená ře uvést do atmosféry šedesátých let 

minulého století.  

V následující části popisuji události Pražského jara 7)  a 

jejich odraz na d ění v Jihlav ě.  

Počínaje t řetí kapitolou se za čínám zabývat pouze 

regionální problematikou a na celostátní se již neo dkazuji. 

Tato kapitola je tedy v ěnovaná pr ůběhu srpnových událostí 

v Jihlav ě. 

Ve čtvrtém oddílu své práce popisuji d ění v Jihlav ě do 

konce roku 1968. 

V poslední, tedy páté, kapitole jsem se v ěnovala osob ě 

Evžena Plocka. I když časov ě tato kapitola spíše nezapadá do 

vyty čeného období, je osoba Evžena Plocka neodmysliteln ě 

spjatá s jihlavským obrodným procesem. A podle mého  názoru je 

pot řebné se s ní seznámit. Proto jsem tuto část do práce také 

zařadila. 

                                                 
6 KLUKAN, Petr. Zamlčená oběť: almanach k 21. výročí sebeupálení Evžena Plocka z Jihlavy. 2. vyd. Jihlava : Masarykova 
dělnická akademie, 2009. 37 s. ISBN 978-80-903670-9-8. 
7 Termín „Pražské jaro“ se snažím v textu nepoužívat, přijde mi spíše žurnalistického rázu. Většinou jej nahrazuji slovy 
„první polovina roku 1968“. 
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2.  ŠEDESÁTÁ LÉTA V ČESKOSLOVENSKU 

 

2. 1 Úvod do problematiky  

  

„Šedesátá léta byla v povále čném vývoji Československa 

obdobím nep řetržitých zm ěn, které pronikaly životem celé 

spole čnosti. V rozdílné mí ře a odlišnými d ůsledky se dotýkaly 

přímo či nep římo všech sociálních vrstev a zájmových skupin 

občanů.“ 1) 8 

 Od po čátku šedesátých let dochází v Československu 

z n ěkolika p ří čin k ur čitému uvoln ění pom ěr ů. Tyto p ří činy 

byly trojího druhu. 2) Za první projev m ůže být brána 

prohlubující se krize stávající ideologie. „Na velkorysé 

prognózy, sliby a politická hesla byla šedesátá lét a bohatá.“ 3) 

Státnímu aparátu neprosp ěla ani rehabilitace politicky 

odsouzených provedená v roce 1963, kterou došlo k o dhalení 

výroby politických proces ů a jeho aktivní role v nich. 

„ Druhým zdrojem či podn ětem proces ů a zm ěn, které 

spoluur čovaly politický pohyb a atmosféru v šedesátých lete ch, 

byly události a vlivy mezinárodní povahy.“  4)  Do tohoto bodu 

pat ří nap říklad zmírn ění mezinárodního nap ětí a následné 

sblížení Východu se Západem, ale i ur čité pootev ření 

Československa v ůči západnímu sv ětu. 

Třetím zdrojem specifické nálady daného období byla 

přirozená genera ční vým ěna. Do spole čenského d ění se zapojila 

nová generace ob čanů. Pojem nová generace by se dal dále 

rozd ělit na dv ě podskupiny. Do vyšších funkcí se dostávali ti, 

kte ří vstoupili do komunistické strany bezprost ředně po 2. 

sv ětové válce a nezastávali vysoké funkce v hr ůzných 
                                                 
1 Kaplan, K.: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956 – 1968. Společnost a moc. Brno 2008. s. 28. 
2 Tamtéž. s. 25. 
3 Tamtéž. s. 25. 
4 Tamtéž. S. 26. 
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padesátých letech, tím pádem nebyli spojováni s pol itickými 

procesy.  

Druhou podskupinou byli mladí lidé, takzvaná první 

povále čná generace, která v šedesátých letech dorostla do 

produktivního v ěku. Tato skupina lidí nepat řila mezi 

budovatele stávajícího režimu, „ postrádala zkušenosti z první 

republiky a okupace. Minulost se jí nestala ani jed iným, ani 

hlavní m ěřítkem hodnocení režimu a ve srovnání s p ředcházející 

generací byla mnohem mén ě politická a více kritická.“ 95) Tato 

generace sice neznala jiné z řízení než socialistické, ale byla 

ovlivn ěna západem a ostatními zem ěmi východního bloku, a proto 

požadovala ur čité zm ěny a reformy. 

Oficiální vedení strany a státu zakotvilo tzv. "vít ězství 

socialismu" v nové ústav ě z roku 1960, což se projevilo i v 

novém názvu státu - Československá socialistická republika - a 

v užívání nového státního znaku. 6)10V ústav ě z roku 1960 byla 

dále uzákon ěna vedoucí úloha Komunistické strany 

Československa. Prost řednictvím této ústavy byl zaveden státní 

centralismus, v prvé řadě v ůči Slovensku. Což znamenalo 

zrušení v ětšiny slovenských autonomních prvk ů, nap říklad Sboru 

pov ěřenc ů.  7)11 

Od po čátku šedesátých let docházelo k postupné 

liberalizaci celé spole čnosti. V lidech bylo cítit uvoln ění, 

které ur čitým zp ůsobem ovlivnilo i liberalizaci režimu.  

 „ Nadšení vedoucích komunist ů z úsp ěchu, zejména po p řijetí 

ústavy 1960, brzy zkalily první potíže, nejd říve 

v hospodá řství. Za dva roky vyvrcholily v otev řenou 

hospodá řskou krizi.“ 8)  Hospodá řská krize v letech 1961-64, 

znamenala krach 3. p ětiletky, který zp ůsobila její chybná 

                                                 
5  Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968. Brno 2002. s. 15 –16. 
6 Tomeš, J.: Slovník k politickým dějinám Československa 1918 – 1992. Praha 1994. s. 212. 
7  Vodička, K., Cabada, L.: Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha 2003. s. 50. 
8 Kaplan, K.: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956 – 1968. Společnost a moc. Brno 2008. s. 25.   
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koncepce. To zap ří činilo pokles národního d ůchodu a nedostatek 

veškerého zboží. Proto byla daná p ětiletka v roce 1962 zrušena 

a nahrazena jednoletými hospodá řskými plány. 

 Tyto faktory, a jist ě i mnoho dalších, se tedy stali 

pří činou vytvo ření nové atmosféry šedesátých let v 

Československé socialistické republice. Podrobn ěji bych 

rozebrala n ěkteré zajímavé oblasti. 

 

 2. 2 Československá spole čnost  

 

Na po čátku šedesátých let dochází k prohloubení krize 

oficiální ideologie, což ovlivnilo všechny oblasti 

spole čenského života. „Od po čátku šedesátých let 12 se množily 

názory, jejichž auto ři si po čali uv ědomovat nutnost hlubších 

změn v systému řízení. Tyto tendence se objevovaly jak 

v nestranických institucích, tak v komunistických. “ 9)  

Změna životního stylu se týkala široké ve řejnosti. Doba si 

žádala návrat k p ůvodním národním tradicím a obnovu 

přerušených vztah ů s Evropou. Zvýšil se p říliv zahrani čních 

turist ů a usnadnily se i možnosti vycestovat. Toto vše ved lo 

k uv ědomění si rozdílu mezi západními liberálními státy a 

socialistickým z řízením v ČSSR. „ Stoupal po čet ob čanů, kte ří 

v rámci rozvíjející se turistiky navštívili kapital istické 

státy ... Srovnávali své postavení a životní úrove ň s ob čany 

v kapitalistických státech a zjiš ťovali rozdílnost ve vlastní 

neprosp ěch.“  10) 

Velmi se zm ěnil životní styl mládeže. Její zájem se 

zaměřil na vše, co p řicházelo ze Západu. Vznikající bigbeatové 

hudební skupiny, dlouhé vlasy a džíny signalizovaly , že se 

mladí rychle vzdalovali ideál ům Svazu mládeže.  

                                                 
9 Tamtéž. s. 590. 
10 Kaplan, K.: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956 – 1968. Společnost a moc. Brno 2008. s. 598. 
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Režim nebyl schopen uspokojit vzr ůstající životní náklady. 

Spole čnost 13se stále potýkala s problémy jako nap říklad 

nedostatek spot řebního zboží, zaostalost ob čanské vybavenosti, 

zastaralá technika v pr ůmyslu, havarijní stav budov, špatná 

silni ční sí ť atd.  Šedesátá léta byla dobou, kdy „ měsíce 

nebylo možné sehnat d ětské plenky...nebyly ut ěrky a dámské 

kalhotky, jindy zase h řebíky a toaletní papír. A potraviny, ty 

především. “ 11) Toto vše a mnoho dalšího bylo zdrojem pomalu, ale 

jist ě se ší řící nespokojenosti mezi ve řejností.  

 

2.  3 Ekonomická oblast 

 

Hospodá řská krize a totální krach 3. p ětiletky p řivedly 

stát na okraj propasti a československá ekonomika se dostala 

do stavu trvalého ochromení. Krize znamenala „ pokles 

pr ůmyslové výroby a akumulaci, naopak r ůst výrobní i nevýrobní 

spot řeby, stagnace zem ědělské výroby, obtíže v zahrani čním 

obchodu, zejména vzestup zadluženosti ve voln ě sm ěnitelných 

měnách, rozdílný dopad na jednotlivá odv ětví aj.“  12) 

V roce 1964 se proto „ zrodila teoretická komise vedená 

Otou Šikem “ 13). Tato komise vytvo řila nový plán, jehož hlavní 

tezí bylo následující: Nový hospodá řský plán státu by ur čoval 

jen základní sm ěr vývoje. Jakým zp ůsobem se státem daný cíl 

naplní, by bylo již v kompetenci jednotlivých podni ků. Další 

tezí tohoto plánu hospodá řské obnovy bylo, že m ěřítkem úsp ěchu 

jednotlivých podnik ů již nebude pln ění státního plánu, ale 

faktický hrubý d ůchod, na jehož výši bude záviset i výše mezd, 

tím pádem si podniky samy ponesou d ůsledky svého p řípadného 

špatného hospoda ření.  

                                                 
11 Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s. 9. 
12 Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968. Brno 2000. s. 237. 
13 Tamtéž. s. 275. 
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Tyto nové principy byly uvád ěny v činnost od roku 1965. 

Potýkaly se ovšem s velkými potížemi a jejich d ůsledkem bylo 

jen další porušení ekonomické rovnováhy 14a oslabení fungování 

tržního mechanismu. Vláda proto administrativn ě op ět zasáhla, 

čímž však porušila zásady celé reformy a zp ůsobila další 

zpomalení jejího postupu. 

Po nástupu nového vedení KS Č v lednu roku 1968 byly nové 

ekonomické principy zakotveny p římo v Ak čním programu KS Č a 

začaly být d ůrazn ě prosazovány. Srpnové události však další 

ší ření této reformy znemožnily.   

Přese všechny potíže a problémy ekonomické reformy jí  však 

nelze uzmout zásluhy v jistém posunu ekonomických t eorií a v 

pr ůlomu do dosavadních dogmat. Byl to pokus o p řechod k 

ekonomice moderní pr ůmyslové spole čnosti.  

 

2. 4 Situace v orgánech státní moci 

 

Určité díl čí zm ěny se na po čátku šedesátých let samoz řejm ě 

projevily i v mocenskopolitickém systému. Nap říklad parlament 

byl do této doby v podstat ě loutkovým orgánem komunistického 

vedení, které schvalovalo veškeré návrhy zásadn ějších zákon ů 

samo. 14) Zákonodárný sbor nikdo nerespektoval a tuto formál nost 

si za čali uv ědomovat i ob čané. 15) Komunistické vedení tedy 

muselo zakro čit. „V roce 1964 p řijalo rezoluci o zlepšení 

práce a postavení Národního shromážd ění, která p ředpokládala 

větši aktivitu parlamentu v zákonodárné činnosti.“  16) Pr ůběh 

schvalování 15zákon ů se tedy pon ěkud zm ěnil. P ředsednictvo ÚV 

KSČ nadále schvalovalo pouze politické zásady významný ch 

                                                 
14 Tomeš, J.: Slovník k politickým dějinám Československa 1918 – 1992. Praha 1994. s. 130. 
15 Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968. Brno 2002. s. 205. 
16 Tamtéž. s. 206. 
 
  



  14  
 

zákon ů. Kone čnou podobu t ěmto návrh ům však již dávala vláda a 

parlament.  17) 16 

K 1. červenci 1960 vstoupila v platnost nová správní 

reforma, která byla schválena Národním shromážd ěním v dubnu 

1960.  18) Podle jejího uspo řádání vzniklo 10 kraj ů a 108 okres ů. 

Hlavní m ěsto Praha se stalo samostatným krajem. Kraje m ěly ve 

své kompetenci školství, kulturní instituce, zdravo tnictví a 

místní hospodá řství.  19) 

Od po čátku šedesátých let čím dál tím čast ěji docházelo 

k rozpor ům mezi vládou a komunistickou stranou. Vláda, a č její 

pozice od po čátku šedesátých let sílila, m ěla své faktické 

postavení stále pohyblivé a pln ě závislé na komunistickém 

vedení, protože nap říklad armáda i bezpe čnost spadaly p římo 

pod správu orgán ů KS Č. Na druhou stranu zodpov ědnost za 

neúsp ěchy byla p řesouvána na vládu.  

 

2. 5 Um ělecké svazy 

 

V šedesátých letech v Československu existovalo velké 

množství um ěleckých svaz ů. Mezi t ěmi, co si vymohly asi 

nejv ětší nezávislost na mocenských institucích, byly nap říklad 

Svaz spisovatel ů, Svaz divadelních, filmových a televizních 

tv ůrc ů, Svaz výtvarných um ělc ů, Svaz noviná řů a další. 

Význam uměleckých svaz ů tedy v šedesátých letech výrazn ě 

stoupal. Svazy se cht ěly stát co nejvíce rovnocenným partnerem 

státních organizací. Snažily se prosadit jako spolu tv ůrci 

kulturní politiky státu. Ovšem k prioritám Komunist ické strany 

Československa pat řilo monopolní ovládnutí státu, tedy i jeho 

kultury.  

                                                 
17 Kolektiv autorů: Politický systém českých zemí 1848 – 1989. Brno 2003. s. 143. 
18 Kolektiv autorů: Československé dějiny v datech. Praha 1986. s. 523. 
19 Tomeš, J.: Slovník k politickým dějinám Československa 1918 – 1992. Praha 1994. s. 99. 
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Umělecké svazy, vytvo řené po únoru 1948, byly pln ě pod 

kontrolou komunistické strany. Veškeré materiály sj ezd ů 

jednotlivých svaz ů, jako nap říklad úvodní referáty nebo 

usnesení sjezd ů, musely být p ředem schváleny úst ředím KS Č. 

V červnu 1967 vzbudil velkou pozornost domácí i zahran i ční 

veřejnosti IV. sjezd Svazu československých spisovatel ů. 

Sjezd zd ůraznil hlubokou odlišnost názor ů vedení KS Č a 

kulturních tv ůrc ů, s nimiž neskrývan ě souhlasila v ětšina 

občanů. "Na IV. sjezdu spisovatel ů jako by se nahromadila a do 

výbušného stavu vyvinula řada d řív ějších spor ů spisovatel ů a 

moci."  20) 

17 

2. 6 Otázka náboženství 

 

Od druhé poloviny padesátých let probíhalo 

v Československu tzv. ateistické tažení.  21) Komunistická strana 

totiž došla k názoru, že boj v mocenskopolitické sf éře  

s církví je vy řešen, a že je na čase vy řešit otázku 

ideologickou. Nebo ť „ náboženství je v Československu  jedinou 

nemarxistickou ideologií, která má masovou základnu  a je stále 

nejrozší řenější ucelenou sv ětonázorovou soustavou mezi naším 

obyvatelstvem.“  22) 

18Na po čátku šedesátých let rozpory církve se státním 

režimem sice zcela nevymizely, ale již nebyly na pr vní pohled 

tak patrné. Stát nem ěl na otev řených konfliktech zájem.  

V lednu roku 1965 bylo dosud internovanému kardinál u 

Josefu Beranovi po dohod ě s Vatikánem umožn ěno vycestovat do 

Říma s podmínkou, že se již nikdy nevrátí zp ět. Na jeho  místo  

                                                 
20 Kaplan, K.: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956 – 1968. Společnost a moc. Brno 2008. s. 546. 
21  Tamtéž. s. 108. 
22 Tamtéž. s. 110. 
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dosedl jako „ apoštolský administrátor pražské diecéze „ 23) 

František Tomášek. Za svého p ůsobení prosazoval odvážné 

reformy a k nelibosti církevních tajemník ů nabádal kn ěží i 

laické v ěřící k v ětší církevní aktivit ě. V d ůsledku toho 

začala p ři farnostech vznikat r ůzná církevní spole čenství. 

II. vatikánský koncil a aktivita papeže Jana XXIII.  

způsobila, že i vládní kruhy ustoupily od p ůvodní myšlenky 

vytvo ření tzv. národní církve a uznaly autoritu papeže i pro 

české katolíky.  24) 

Úpadek náboženského života se tedy v šedesátých let ech 

zastavil, naopak se prohloubil vnit řní život církve. 

 

 Co záv ěrem říci celkov ě k období šedesátých let 

v Československé socialistické republice? Použila bych  slova 

Ji řího Van čury: „Jestliže na toto období pohlížíme z hlediska 

desetiletí, která  19je p ředcházela a která po nich následovala, 

musíme jednozna čně říci, že to byl nejp řijateln ější režim, 

který lidé poznali od roku 1948, s výjimkou krátkéh o období 

v osmašedesátém roce.“ 25) 

                                                 
23 Tamtéž. s. 823. 
24 Kaplan, K.: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956 – 1968. Společnost a moc. Brno 2008. s. 111. 
25 Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s. 16.  
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3. Československo v první polovin ě roku 1968  

 

 3. 1 celostátní situace 

 

Při popisu událostí takzvaného Pražského jara 1968 1)  musíme 

začít již vývojem pom ěr ů v druhé polovin ě
20roku 

předcházejícího. Tato doba byla charakteristická všeo becným 

pocitem nesnesitelnosti stávajících pom ěr ů. „Spole čenská krize 

dosp ěla v druhé polovin ě roku 1967 do stadia, kdy dosta čovalo, 

aby n ěkterý sporný bod se posunul do pop ředí a snadno 

přesko čil v impuls rozhodujícího st řetu. Stal se jím pád 

prvního muže moci, podnícený n ěkolika více či mén ě významnými 

konflikty, zejména jeho konfliktem se slovenským ko munistickým 

vedením.“ 2)  

Režim prezidenta a prvního tajemníka KS Č v jedné osob ě 

Antonína Novotného nebyl již tvrdým režimem padesát ých let. 

Ani jeho kádrová politika již nem ěla tak ostré hrany jako 

dříve. 3)  Po uvoln ění pom ěr ů v 60. letech cht ěl ovšem Novotný 

znovu nastoupit koncem roku 1967 tvrdší kurz, ale b ylo již 

pozd ě. Ostatn ě už pravd ěpodobn ě intelektuáln ě nesta čil držet 

krok se svou dobou. „Všechny anekdoty mí řící na Antonína 

Novotného vycházely ze všeobecného mín ění, že je hloupý. Byl, 

nebo nebyl? Jedno je jisté: nikomu k srdci nep řirostl. Když 

koncem roku 1967 za čaly v pražském podhradí kolovat zv ěsti, že 

se to s Novotným n ějak naklání, byly p řijímány s ned ůvěrou, 

škodolibým zadostiu čin ěním a lhostejností.“  4)   

Prezident Novotný a s ním sympatizující část vedení KS Č 

pozvolna upoušt ělo od politiky uvol ňování, nebo ť prý p říliš 

poškozovala mocenský monopol komunistické strany. S nažili se 
                                                 
1 Termín Pražské jaro 1968 byl vytvořen západními médii poté, co se událost stala známou po celém světě, a nakonec byl 
přijat v samotném Československu. Narážel na Jaro národů, lyrický titul udělený revolucím 1848. 
2 Kaplan, K.: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956 – 1968. Společnost a moc. Brno 2008. s. 776. 
3 Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s. 14. 
4 Tamtéž. s.9.  
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tento nový trend prosadit do všech sfér d ění. Toto snažení se 

však hlavn ě v kulturní oblasti st řetávalo s permanentním 

odporem. Odpor vyvrcholil na IV. sjezdu Svazu československých 

spisovatel ů v červnu 1967, kde „došlo k otev řenému pop ření 

morálního práva KS Č na vedoucí úlohu ve spole čnosti, ke 

kritice její úlohy v 50. letech a ke zd ůrazn ění autonomie 

kultury.“  5) 

Další aférou spojenou s koncem roku 1967 byla takzv aná 

strahovská demonstrace. „Do nových vysokoškolských kolejí 

v Praze na Strahov ě, zbudovaných s velkou slávou, se studenti 

nast ěhovali, ale spokojení v nich nebyli. Tato údajn ě vzorová 

stavba m ěla řadu nedostatk ů, také vadný kabelový p řívod 

elektrického proudu. Když jednoho podzimního ve čera 1967  (31. 

října – pozn. autora) opět vypadl proud, vyšli studenti p řed 

kolej a spontánn ě se vydali dol ů do m ěsta s voláním Chceme 

sv ětlo, chceme studovat. “  6)  Demonstrace byla násiln ě rozehnána 

v Nerudov ě ulici Ve řejnou bezpe čností a n ěkolik student ů bylo 

zat čeno. 

Rostoucí nespokojenost si uv ědomovalo i vedení KS Č. Koncem 

roku 1967 pak spory kolem d ůležité otázky, jak dál pokra čovat 

v řízení republiky, vyvolaly krizi v nejvyšším politic kém 

vedení zem ě. Z této krize vzešla volba Alexandra Dub čeka novým 

prvním tajemníkem ÚV KS Č dne 5. ledna 1968. „ Každého, kdo 6. 

ledna 1968, vzal do rukou noviny, upoutal nejprve p ortrét 

nového muže. .. Pro ob čana v Čechách byl jedním z člen ů 

předsednictva úst ředního výboru KS Č, které vedle Novotného 

ovšem mnoho neznamenalo. Na Slovensku byl sice náro dním 

představitelem strany, 21 ale i tam bylo t řeba dbát, aby p říliš 

nezastínil prvního z prvních.“  7)  

                                                 
5 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha 1995. s. 281. 
6 Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s. 14. 
7 Tamtéž, s 21. 
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Široká ve řejnost ovšem ke zm ěnám ve vedení KS Č 

přistupovala velmi opatrn ě. Avšak postupn ě se za čala rodit 

opatrná nad ěje a rostlo o čekávání. 

Kromě slov z četných proslov ů Alexandra Dub čeka p řišly i 

první činy. Koncem ledna byl obnoven týdeník Svazu spisova tel ů 

a byla také zastavena p řipravovaná trestní řízení proti 

účastník ům strahovské demonstrace. Alexandr Dub ček si „svým 

přív ětivým, neoficiálním chováním rychle získal zna čnou 

popularitu. “ 8)22 

Emigrací generálmajora Jana Šejny v noci z 25. na 2 6. 

února 1968 na Západ dostala konzervativní složka ve dení KS Č 

poslední zásah. Tato událost, nazvaná Šejnova aféra , „byla tím 

posledním, co konzervativní funkcioná ři, už tak dost vyplašení 

vývojem událostí, mohli pot řebovat.“ 9)  Generálmajor Šejna byl 

„v tom nejvlastn ějším smyslu slova mužem Novotného, produktem 

jeho éry. Za rozmarnou h ří čku osudu m ůžeme pak považovat 

skute čnost, že práv ě velký stoupenec padesátých let a ctitel 

svého vrchního velitele položil ú činnou minu pod budovu 

dogmatické a byrokratické vlády.“ 10)  

Po této události nastal čas rezolucí a čas abdikací. Mnoho 

z vedoucích funkcioná řů oblastních sfér nebylo znovu zvoleno 

do svých funkcí. Naopak byli povoláváni lidé, kte ří byli 

režimem odsunuti jaksi do pozadí. Z Rumunska byl na příklad 

povolán vyslanec Čestmír Císa ř, d řív ější ministr školství. 11)  

Od po čátku b řezna 1968 také stoupal po čet zasílaných 

rezolucí požadujících odstoupení Antonína Novotného  i z funkce 

prezidenta. „Reformní duch pronikl i na okresní konference KS Č 

a ovládl i odborové hnutí.“ 12) Předsednictvo ÚV KS Č podpo řeno 

t ěmito rezolucemi nakonec rozhodlo, „že vzhledem ke 
                                                 
8 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha 1995. s. 283. 
9 Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s. 25. 
10 Tamtéž. s. 27. 
11 Tamtéž. s. 28.  
12 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha 1995. s. 283. 
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zdravotnímu stavu odejde soudruh Novotný na odpo činek.“ 13)  A 

tak 22. b řezna 1968 prezident Antonín Novotný, po jedenácti 

letech v prezidentské funkci, abdikoval. 

V záp ětí ovšem vyvstala otázka, kdo bude jeho nástupcem. 

Byla zvažována řada návrh ů na nového prezidenta. Z mnoha 

příklad ů bych uvedla nap říklad Ludvíka Svobodu, Gustáva Husáka 

a Čestmíra Císa ře. Nakonec byl 30. b řezna 1968 zvolen  

penzionovaný armádní generál Ludvík Svoboda. „O jeho volbu se 

zasloužilo patrn ě n ěkolik okolností: šlo o postavu všeobecné 

známou, 23spojenou s národn ěosvobozeneckým bojem a do jisté míry 

protikladnou padesátým let ům.“ 14)  

 Nov ě zvolený prezident Svoboda bezprost ředně po svém 

uvedení do ú řadu jmenoval novou vládu v čele s Old řichem 

Černíkem. 15)  Jedním z hlavních úkol ů nové vlády bylo vy řešení 

pošramocených vztah ů mezi Čechy a Slováky a následné provedení 

federalizace republiky. 

Na p řelomu b řezna a dubna 1968 zasedal úst řední výbor KS Č. 

Toto zasedání zasáhlo do dalšího vývoje p ředevším zm ěnami na 

vedoucích místech. Do p ředsednictva KS Č byly zvoleny nové 

tvá ře: František Kriegel, Josef Smrkovský, Josef Špa ček. 

Tajemníky ÚV KS Č se nov ě stali Čestmír Císa ř, Alois Indra, 

Drahomír Kolder, Zden ěk Mlyná ř, Jozef Lenárt a Štefan 

Sádovský. Posléze byl Josef Smrkovský zvolen p ředsedou 

Národního shromážd ění a František Kriegel p ředsedou Národní 

fronty.   

Zasedání se také usneslo na odložení plánovaných 

kv ětnových voleb do Národního shromážd ění z d ůvodu 

nespokojenosti ob čanů s d říve vybranými kandidáty a 

                                                 
13Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s. 29. 
14 Tamtéž. s. 29. 
15 Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha 1995. s. 283. 
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zastaralými volebními zákony. „Volby byly odloženy na podzim a 

do té doby se m ěl vypracovat nový volební řád.“ 16)  

Poslední den jednání, čili 5. dubna 1968, byl jednomysln ě 

přijat takzvaný Ak ční program Komunistické strany 

Československa. Tento program byl p řipravován již od roku 1967 

komisí vedenou Zde ňkem Mlyná řem. 17)   

Samotné dokon čování Ak čního programu a další aktivity 

Pražského jara 1968 za čaly znepokojovat komunistické vedení 

v Moskv ě. Proto byla na 23. b řezna 1968 do Dráž ďan svolaná 

porada zástupc ů zemí Varšavské smlouvy. Československá 

delegace si vyslechla zrazování p řed dalším uvol ňováním 

poměr ů. Na následn ě vyhlášeném Ak čním programu je již vid ět 

jisté zaleknutí se p řed varováním z Dráž ďan. P řesto ale Ak ční 

program uvád ěl, že KS Č se bude do jisté míry d ělit o moc 

s dalšími partnery, ale zachová si vedoucí úlohu. V elký d ůraz 

dále kladl na ob čanské svobody a lidská práva. Také právn ě 

přesn ě ustanovoval svobodu pobytu ob čanů ČSSR, hlavn ě tedy 

možnost výjezdu do zahrani čí. „Prakticky všechna opat ření 

obsažená v Ak čním programu byla zárove ň rozpracována jako 

návrhy p říslušných zákon ů.“  18)   

Veřejnost se však již brzdit nedala. „Jestliže si však 

uvědomíme, jak velký, nahromad ěný p řetlak se na ja ře 1968 

uvolnil, že poprvé mohly svobodn ě 24mluvit milióny lidí, které 

dřív ější režim odsuzoval k ml čení, p řípadn ě k pokryteckému 

souhlasu, musíme uznat, že tento lid ve své dob ě obstál.“  19)   

Lid tento p řetlak vložil hlavn ě do obnovování a zakládání 

zájmových organizací, které byly českému člov ěku vlastní již 

od dob národního obrození, a které byly po roce 194 8 násiln ě 

uml čeny. Dochází tedy nap říklad k obnovení Sokola, Junáka a 

r ůzných odborových organizací. 
                                                 
16 Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s 50. 
17 Tamtéž. s. 42. 
18 Tamtéž. s. 43. 
19 Tamtéž. s. 38. 



  22  
 

Z vý čtu mnoha skupin vznikajících b ěhem dubna 1968 

vy čnívají dv ě organizace, jejichž jména se stala populární 

nejen v Československu ale i v zahrani čí. První z nich byl 

Klub angažovaných nestraník ů neboli zkrácen ě KAN. Tato 

organizace vznikla na základ ě možnosti jisté politické 

plurality zachycené v Ak čním programu. „Ve spole čnosti totiž 

vyzrála dosti po četná vrstva lidí, kte ří m ěli o ve řejné 

záležitosti zájem, ale zárove ň ho necht ěli uplat ňovat 

v organiza čním svazku s komunisty.“  20)  

Druhou nemén ě d ůležitou formující se organizací byl Klub 

231 (K 231). Cílem tohoto klubu bylo prosadit d ůslednou 

rehabilitaci všech osob v ězněných z politických d ůvod ů nebo 

osob postižených zákonem č. 231/1948 Sb. za podvracení 

republiky.  25  

Tento nevídaný ruch ve spole čnosti a neopomenutelná role 

sdělovacích prost ředk ů, uvoln ěných zrušením cenzury 6. b řezna 

1968, posouvaly celý reformní proces sm ěrem, o n ěmž strani čtí 

vůdcové ani neuvažovali.  

V reakci na další a další uvol ňování pom ěr ů v ČSR se 

postupn ě zost řovala i kritika, která tém ěř bez výjimky 

pocházela ze socialistických zemí. Prvním d ůležitým setkáním, 

které projednávalo toto téma, byla již zmín ěná sch ůze 

vedoucích funkcioná řů p ěti socialistických zemí v Dráž ďanech 

23. b řezna 1968. Zde ješt ě p ředstavitelé sp řátelených 

socialistických stát ů zaujímali opatrný, by ť nesouhlasný 

postoj ke zm ěnám v ČSSR. Tento postoj však záhy p řerostl 

v otev řenou kritiku. 

Na po čátku kv ětna 1968 došlo k dalšímu setkání. Alexandr 

Dubček, Josef Smrkovský, Old řich Černík a Vasil Bi ľak jednali 

v Moskv ě s p ředstaviteli sov ětského svazu. 21)  Na tomto jednání 

                                                 
20  Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s. 41. 
21 Tamtéž. s 54. 
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mělo sov ětské vedení vyjád řit obavy, aby demokratiza ční proces 

nebyl zneužit k odstran ění socialismu. 

„Ješt ě na ja ře osmašedesátého roku se československé 

vedení stále snažilo, a úsp ěšně snažilo, utajovat mezinárodní 

komplikace p řed širší ve řejností.“ 22)  Ovšem na po čátku kv ětna 

otiskl francouzský deník Le Monde, a následn ě po n ěm některé 

československé listy, informaci, že nejvyšší politic ký 

náčelník Sov ětské armády generál Jepišov řekl na zasedání ÚV 

KSSS, že „je možné, že se skupina v ěrných československých 

komunist ů obrátí na Sov ětský svaz a ostatní socialistické zem ě 

se žádostí o pomoc p ři záchran ě socialismu v Československu. 

V takovém p řípad ě je Sov ětská armáda p řipravena splnit svou 

internacionální povinnosti.“ 23)  V dob ě, kdy všichni doufali 

v lepší zít řky, však takto prozíravá zpráva zapadla bez 

vážn ějšího 26 povšimnutí. A navíc sám generál Jepišov p ři 

návšt ěvě ČSSR ozna čil sv ůj výrok za velkou hloupost.  

Do tohoto ovzduší p řišlo koncem kv ětna oznámení, že 

v červnu se bude konat na území Československa a Polska 

spole čně vojenské cvi čení ozbrojených sil Varšavské smlouvy. 

Armádní cvi čení bylo provázeno obavami, že by shromážd ění 

vojsk mohlo být využito k zásahu do domácího politi ckého d ění. 

Politická reprezentace m ěla návrh na cvi čení na našem území 

odmítnout. „Dub čekovo vedení však nem ělo dostatek odvahy a 

necht ělo siln ějšího spojence popuzovat.“ 24)  A tak se cvi čení 

konalo, oficiáln ě od 20. do 30. června, avšak poslední 

sov ětské jednotky opustily území ČSSR až po čátkem srpna. 

Důvod, pro č se tak dlouho zahrani ční jednotky zdržovaly na 

našem území, je nasnad ě: vojska Varšavské smlouvy mohla 

důkladn ě poznat území ČSSR, což se p ři budoucí srpnové invazi 

jist ě hodilo. 

                                                 
22 Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s. 54. 
23 Tamtéž. s. 54. 
24 Tamtéž. s 56. 
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Do této atmosféry, kdy si ob čané za čali uv ědomovat 

zpomalování tempa reforem, vychází 27. června 1968 ve čty řech 

československých listech článek Dva tisíce slov, které pat ří 

dělník ům, zem ědělc ům, ú ředník ům, v ědcům, um ělc ům a všem.  Jeho 

autorem byl spisovatel Ludvík Vaculík. Článek nebo lépe řečeno 

manifest hodnotil dosavadní politickou situaci. Obs ahoval i 

návrhy, jak postupovat do budoucnosti.  

Mezi ve řejností se článek Dva tisíce slov stal velmi 

populární, protože v podstat ě vyjad řoval, co si v ětšina ob čanů 

tehdy myslela. Ovšem Vaculík ův manifest vyvolal vlnu kritiky 

jak od vedení KS Č, tak od p ředstavitel ů stát ů Varšavské 

smlouvy, kte ří tvrdili, že Československu hrozí reálná 

likvidace socialistického z řízení. 25)   

V červenci 1968 vedoucí síly stát ů Varšavské smlouvy 

neustále stup ňovaly sv ůj nátlak. V prvním týdnu letních 

prázdnin obdržel ÚV KS Č pozvání k spole čnému jednání 

socialistických zemí do Varšavy. Československá politická 

reprezentace 27 se však usnesla na nep řijetí pozvání, protože 

odmítala zahrani ční zásahy do svých vnit řních záležitostí. 

„Vedení komunistických stran p ěti zemí se proto sešla ve 

Varšav ě. Jednala zde o Československu bez Československa a 

zaslala mu sv ůj dopis.“ 26)  Dopis p řináší pokyny, co d ělat proti 

nebezpe čí "kontrarevoluce" a hlavn ě vyjad řuje myšlenku stylu: 

„To není pouze vaše v ěc, naše vojska za druhé sv ětové války 

nedošla k Labi a Šumav ě proto, aby te ď toto území bylo vy ňato 

ze sféry vlivu.“ 27)  

Vedení KS Č jen chab ě odpov ědělo. Reagovalo na jednotlivé 

výtky a snažilo se je obhajovat. Ovšem vše jen mírn ě, protože 

rozhodn ě necht ělo své partnery popuzovat. 

                                                 
25 Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s 58. 
26 Tamtéž. s. 63. 
27 Tamtéž. s. 63. 
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Předsednictvo ÚV KS Č i p ředstavitelé východních partner ů 

necht ěli vzájemné vztahy nechat ustrnout na bodu, k n ěmuž 

dosp ěly vým ěnou dopis ů po varšavském jednání. Bylo tedy 

domluveno československo-sov ětské jednání na p řelomu července 

a srpna 1968 v pohrani ční obci Čierná nad Tisou.  

 Pro sov ětskou delegaci tato sch ůzka p ředstavovala 

poslední pokus p řimět československé p ředstavitele k tomu, aby 

se ješt ě sami pokusili obnovit ot řesený mocenský monopol KS Č. 

Československá delegace pod tlakem nakonec p řislíbila n ěkteré 

ústupky. Nap říklad, že „ usměrní tisk, zastaví činnost 

organizací KAN a K 231 a tak dále.“ 28)  Nebyl však domluven 

termín pro spln ění t ěchto závazk ů. Dub ček spojoval jejich 

spln ění s mimo řádným sjezdem KS Č naplánovaným na 9. zá ří 1968. 

Moskva však žádala okamžitý zákrok. 28 

Československým ob čanům byly konkrétní výsledky jednání 

zaml čovány. Dostalo se jim jen pár mlhavých a nepodložen ých 

ujišt ění, že rozhovory zažehnaly krizi v československo-

sov ětských vztazích. „Skute čným výsledkem jednání však byla 

jen dohoda o uspo řádání mnohostranného setkání 3. srpna 

v Bratislav ě.“  29) 29 

Bratislavské jednání nebylo nijak zvláštní. Komunik é 

z této sch ůzky vyjad řovalo dva hlavní body. První říkal, že je 

internacionální povinností všech socialistických ze mí bránit 

navzájem vymoženosti socialismu. Druhý bod vyjad řoval souhlas 

se zachováním územní suverenity a nedotknutelnosti 

jednotlivých stát ů Varšavské smlouvy. Záv ěry sch ůzky bylo 

možné interpretovat dvojím zp ůsobem. Ob ě strany tedy odcházely 

z jednání spokojeny.  

Českoslovenští politici byli p řesv ědčení, nebo se alespo ň 

tak tvá řili, že nám žádné vn ější nebezpe čí nehrozí. Moskva 

                                                 
28 Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990. s 66.  
29  Tamtéž. s. 67. 
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však byla již rozhodnuta. Dub čekův Optimismus zkalilo až 

oznámení Moskvy ze 17. srpna, které  upozor ňuje na stále 

neuspokojivé pom ěry v Československu a poukazuje na možné 

vážné d ůsledky z toho plynoucí, čili možnou vojenskou 

intervenci. V podstat ě teprve tehdy se ve řejnost dozv ěděla o 

možném nebezpe čí. Bylo však už pozd ě mobilizovat spole čnost 

k obran ě. Vojska Varšavské smlouvy již stála na hranicích a  v 

noci z 20. na 21. srpna p řepadla Československo.  

 

3.  1 Pr ůběh první poloviny roku 1968 v Jihlav ě 

 

„Město Jihlava se po roce 1960 potýkalo s množstvím 

problém ů, které plynuly nejen z celkové panující situace 

v tehdejším Československu, ale velký podíl na tom m ěla i 

provedená správní reforma. Pokles na úrove ň okresního m ěsta a 

jeho za člen ění do Jihomoravského kraje p řijímali mnozí 

obyvatelé s rozpaky a za čaly se množit kritické hlasy v ůči 

jihomoravské metropoli, částe čně ovšem krocené tehdejší 

politickou situací. Tyto rozpory se pln ě vyhrotily p řed srpnem 

1968.“  30) 30 

Problémy, které se v Jihlav ě vyskytly na 

počátku šedesátých let a p řetrvaly do roku 1968, nebyly 

v porovnání s ostatními podobnými m ěsty nijak ojedin ělé. 

Jihlava se neustále potýkala s nedostatkem byt ů, 

katastrofálním stavem okresní nemocnice a historick ého centra 

města.  

I zde, stejn ě jako po celé tehdejší Československé 

socialistické republice, bylo možné vycítit postupn é politické 

uvol ňování šedesátých let. Pov ětšinou se toto uvol ňování 

prosazovalo v oblasti kulturní, ovšem vždy velice o patrn ě a 

pozvolna a samoz řejm ě pod neustálým dohledem místních ú řadů. 

                                                 
30 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 650  



  27  
 

„Byl to však p ředevším rok 1968, který umožnil sice krátké, 

ale p řesto rozsáhlé vzedmutí r ůzných iniciativ i zde.“  31) 31 

„První oficiáln ě prezentované náznaky zm ěn lze vysledovat 

v Jihlav ě v pr ůběhu okresní konference KS Č ve dnech 16. – 17. 

března 1968.“ 32) 32Okresní konference Komunistické strany 

Československa v Jihlav ě byla zahájena p řed devátou hodinou 

ranní v sobotu 16. b řezna. „Do pracovního p ředsednictva, krom ě 

čelných funkcioná řů strany v okresu, byli zvoleni hosté 

konference delegovaní vyššími stranickými orgány: s oudruh Ji ří 

Hendrych, člen p ředsednictva a tajemník ÚV KS Č, Rudolf 

Kra ťoch, vedoucí národohospodá řského odd ělení KV KS Č a 

František Filipenský, p ředseda krajské kontrolní a revizní 

komise KV KS Č v Brn ě.“ 33) 33Delegáti vyslovili jednomyslný 

souhlas o konání nových tajných voleb do okresní or gánů, které 

prob ěhly následujícího dne v ned ěli 17. b řezna. Celkov ě na 

této konferenci vystoupilo 45 diskutujících. Záv ěre čné slovo 

měl nové zvolený vedoucí tajemník OV KS Č Josef Kožich: „ Pr ůběh 

konference, a č se zdá p říliš vzrušený, je významným p řínosem 

pro demokratizaci celé strany, je známkou velké sna hy delegát ů 

v sou časných podmínkách vykonat co nejvíce.“ 34)  

Pr ůběh této okresní konference, který byl prodchnutý 

polednovým nadšením, ovlivnil i širokou jihlavskou  ve řejnost. 

Již „od b řezna se i v okresních novinách Jiskra za čaly 

objevovat články a názory ob čanů k d ůležitým témat ům.“ 35)  

Následující týden, p řesn ěji ve st ředu 20. b řezna 1968, se 

v Divadelním sále Domu kultury v Jihlav ě sešli jihlavští 

vysokoškolští studenti. Na své shromážd ění pozvali i 

představitele okresu. Pod palbou otázek všeho druhu s e ocitl 

vedoucí tajemník OV KS Č Josef Kožich, tajemník ONV Miroslav 

                                                 
31  Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 650 
32  Tamtéž. s. 651. 
33 Jiskra, 19. března 1968, č. 23, s. 1. 
34 Tamtéž. s. 5. 
35 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 651. 
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Marek a d ěkan jihlavského odd ělení Vysoké školy zem ědělské 

Josef Hromádka. Studenty zajímaly hlavn ě polednové zm ěny v KS Č 

a také stav jejich vysoké školy. Na záv ěr tohoto shromážd ění 

vydali studenti rezoluci, kde vyjád řili podporu pokrokovému 

směru v ÚV KS Č. V rezoluci ovšem vyslovili i požadavek: 

„Požadujeme pravou demokratizaci, nejen ohnivá slov a“  36)  

Jak je vid ět, nové a otev řenější pom ěry dovolily nejen 

student ům diskutovat o tématech a problémech doposud 

odsouvaných. Hlavním z nich byla „kritická situace jihlavské 

okresní nemocnice, pracující ve zcela nevyhovujícíc h 

podmínkách.“  37)  Již v roce 1959 byl vypracovaný projekt na 

stavbu nového nemocni čního objektu v Jihlav ě. V rozhovoru pro 

jihlavskou Jiskru otišt ěném v b řeznu 1968 p řiznává ředitel 

Okresní jihlavské nemocnice MUDr. František Bradá ček, že 

v roce 1968 m ěla být nová nemocnice již skoro postavená. 

Zásadní problém vidí v provedení správní reformy v dubnu 1960, 

kdy byla Jihlava za řazena do Jihomoravského kraje. Hlavní 

město kraje Brno se však zam ěřuje na výstavbu své fakultní 

nemocnice a na ostatní za řízení nezbývají finance. 38) 

„V dubnu 1968 se tedy orgány m ěsta obrátily dopisem na 

předsedu vlády, ÚV KS Č, ministerstvo zdravotnictví a další a 

upozor ňovaly na t ěžkou a neudržitelnou situaci jihlavské 

nemocnice, p ři čemž byl nep římo z této situace obvin ěn 

Jihomoravský kraj.“ 39) 

Dalším frekventovaným tématem v Jihlav ě na ja ře 1968 byla 

otázka nového územního uspo řádání republiky. V celostátním 

tisku se totiž za čaly objevovat návrhy na obnovení zemského 

zřízení, což by ovšem znamenalo pro Jihlavu v ětší závislost na 

moravské metropoli, na úkor posílení vlastního regi onu. V 

                                                 
36 Jiskra, 22. března 1968, č. 24, s. 1. 
37 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 651. 
38 Jiskra 26. března 1968, č. 25, s. 2. 
39 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 651. 
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páte čním vydání Jiskry z 19. dubna vyjad řují své negativní 

názory k tomuto tématu jihlavští zdravotni čtí a kulturní 

pracovníci. Jejich od ůvodn ění jsou následující: „Obnovení 

zemského z řízení není ni čím jiným, než dávno minulou 

historií... Budoucí administrativní rozd ělení by m ělo vycházet 

ze sou časné situace, nikoli z tradice c. k. monarchie... 40)  

Proti řešení stávající situace znovuvytvo řením zemského 

zřízení ve řejn ě vystoupil i historik a n ěkdejší ředitel 

jihlavského okresního archivu PhDr. František Hoffm ann. Ten 

upozor ňuje na „situaci na Vyso čin ě, stále se zhoršující od 

roku 1960, a ozna čil ji za hrob zaostávajících m ěst a 

měste ček, jež v podstat ě nikoho nezajímají.“  41) 

Oslavy prvního máje probíhaly i v Jihlav ě jinak, než tomu 

bylo v minulých letech. Nikdo nikoho do ni čeho nenutil. Vše 

bylo dobrovolné. P řesto ú čast mohla sm ěle konkurovat rok ům 

předešlým. Na manifestaci vystoupil zástupce ÚV KS Č Václav 

Slavík. Na záv ěr shromážd ění p řijali jeho ú častníci rezoluci 

adresovanou Úst řednímu výboru Národní fronty. Vyjád řili zde 

nesouhlas s agresí USA ve Vietnamu a p řihlásili se 

k sou časnému demokratickému procesu. Souhlasili také 

s p řipravovaným federativním uspo řádáním republiky, ale 

razantn ě odmítli snahy o vytvo ření zemského z řízení. „V 

Jihlav ě tedy i bez pr ůvodu probíhaly prvomájové oslavy 

důstojn ě, v dobré nálad ě a docela ur čit ě radostn ěji než 

kdykoli d řív.“  42 )  

Další aktivita jihlavské ve řejnosti se projevila obdobn ě 

jako v celé republice, tedy zakládáním r ůzných zájmových 

                                                 
40 Jiskra, 19 dubna 1968, č. 32, s. 1 – 3. 
41 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 651. 
42 Jiskra, 3. května 1968, č. 36, s. 1 
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organizací. Prvním z nich byla skupina K 231, její ustavující 

sch ůze byla svolaná na 5. kv ětna 1968 v hotelu Beseda.  43) 

Zanedlouho následovalo i založení jihlavské sekce K lubu 

angažovaných nestraník ů. Vyskytly se i další zakládací výbory, 

například Koordina ční výbor tv ůr čích svaz ů, Junáka a dalších. 

Tyto organizace byly, dalo by se říci, ze strany státní moci 

trp ěny. Ovšem nap říklad snaha o obnovení činnosti Sokola byla 

s velkou razancí potla čena. „Dne 12. kv ětna se na Horáckém 

zimním stadionu sešel p řípravný výbor Sokola, aby jednal o 

obnov ě organizace, tak jak se o tom uvažovalo i na celost átní 

úrovni. Tyto snahy byly odmítnuty Okresním výborem 

Československého svazu t ělovýchovy, p ři čemž se mu poda řilo 

jejich činnosti až do srpna eliminovat. V následném období pak 

již tyto snahy byly nemyslitelné.“  44) 

Ve dnech 15. – 16. kv ětna se konalo druhé plenární 

zasedání Okresního výboru Komunistické strany Československa 

v Jihlav ě. Byl schválen politický program okresní organizace  

na funk ční období 1968 – 1970. Plénum také jednozna čně 

vyjád řilo sv ůj názor na problematiku státoprávního uspo řádání. 

„V národnostní politice pln ě podporujeme rovnoprávné postavení 

českého a slovenského národa. Ve státoprávním uspo řádání 

požadujeme dvojstup ňové řízení, s odstran ěním zbyte čných 

správním orgán ů. Zásadn ě odmítáme názory na utvá ření bývalého 

zemského z řízení.“ 45) 

Další akcí, která se nesla v nové uvoln ěnější vln ě, byl 

jihlavský studentský Majáles, po řádaný o víkendu 18. a 19. 

kv ětna 1968. „Vtipn ě i mén ě vtipn ě, vesele i jakoby vážn ě, ale 

v každém p řípad ě po svém vyjad řovali jihlavští studenti své 

                                                 
43 Jiskra, 7. května 1968, č. 37 – 38, s. 3. 
44 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 652. 
45 Jiskra, 17. května 1968, č. 40, s. 1. 
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názory, tužby a p řání. Byla to p řání obecn ější, než by 

zainteresovaný ob čan města mohl p ředpokládat.“  46) 

Měsíc červen byl v Jihlav ě ve znamení p ředsjezdových 

členských sch ůzí v základních organizacích strany. Do 23. 

června m ěli být zvoleni delegáti na mimo řádnou okresní 

konferenci. „Zvláštností červnových sch ůzí základních 

organizací strany je zp ůsob provedení voleb. Úst řední výbor 

KSČ totiž rozhodl, aby delegáti na okresní konference byli 

voleni tajným hlasováním.“  47) 

Program mimo řádné okresní konference, která se konala 29. 

června, byl pevn ě stanovený Úst ředním výborem KS Č. M ěla být 

projednána rezoluce a záv ěry pléna ÚV KS Č z kv ětna 1968. 

Hlavním úkolem sch ůze ovšem byla volba delegát ů na mimo řádnou 

krajskou konferenci a na sjezd strany plánovaný na září 1968. 

Před samotnou volbou si ú častníci mimo řádného okresního sjezdu 

vymohli, aby byla p řečtena podrobná charakteristika 

jednotlivých potencionálních delegát ů. Na krajskou konferenci 

v Brn ě naplánovanou na 6. – 7. července byla zvoleno celkem 38 

delegát ů. Ú častníci konference také „navrhli krajské 

konferenci strany v Brn ě, aby za jihlavský okres byli na sjezd 

strany zvoleni: Josef Kožich, František K řesťan, Vladimír 

Kubica, Antonín N ěmec, Josef Ondrá ček, Jaroslava Orlí čková, 

Jan Petr, Evžen Plocek, Karel Plšek, Václav Rychnov ský, 

Jaroslav Šebesta, Josef Šutera, Alois Tomandl, Jose f Voda a 

Josef Zuda.“  48) 

Ve st ředu 17. července 1968 se v Jihlav ě mimo řádně sešlo 

předsednictvo Okresního výboru KS Č, aby projednalo tzv. 

Varšavský dopis, který byl zaslán Úst řednímu výboru KS Č p ěti 

spřátelenými socialistickými zem ěmi z Varšavy. P ředsednictvo 

zaslalo ÚV KS Č své stanovisko, kde říkalo: „Projevujeme 

                                                 
46 Jiskra, 21. května 1968, č. 41, s. 1. 
47 Jiskra, 11. června 1968, č. 47, s. 1. 
48 Jiskra, 2. července 1968, č. 53, s. 1. 
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podivení nad nep řesnými informacemi bratrských komunistických 

stran i nad jednostranností s níž o nás bez nás jed nali. Jsme 

zajedno s vámi, že vnit řní záležitosti naší politiky jsou v ěcí 

naší KS Č a našeho lidu... Jsme si pln ě v ědomi politické a 

v nemalé mí ře i ekonomické sounáležitosti k sov ětskému 

svazu...Žádáme vás, abyste problémy internacionalis mu a 

přátelství se všemi socialistickými zem ěmi ješt ě s v ětší 

obez řetností hájili a zabezpe čili.“ 49)  

V naší zemi, samoz řejm ě i v Jihlav ě, se po zve řejn ění 

zmín ěného Varšavského dopisu utvo řila zvláštní atmosféra. 

Občané nechápali pohnutky, které vedly sp řátelené státy 

k obavám o osud socialismu v Československu. Drtivá v ětšina 

obyvatel zaujala stanovisko, že má-li kdokoli jedna t o nás, 

musí jednat s námi a na našem území. „Mnoho a mnoho let nebyla 

v naší zemi taková jednota lidu, strana nem ěla takovou d ůvěru 

jako nyní.“  50) A do této nálady se 26. července zrodila čty ři 

slova, která se stala tezí budoucí sch ůzky p ředstavitel ů KS Č a 

KSSS v Čierné nad Tisou. Ta čty ři slova byla: socialismus, 

spojenectví, suverenita, svoboda. „Občané Jihlavy už v pátek 

(t. j. 26. července 1968 – pozn. autora) a následující dny 

projevili nebývalou iniciativu p ři podpisu prohlášení na 

podporu naší strany...Samy z vlastní v ůle se stovky a tisíce 

lidí p řihlašovaly k politice naší strany, k zásadám shrnut ých 

do čty ř slov: socialismus, spojenectví, suverenita, svobod a... 

Desítky podpisových arch ů podepsalo do pond ělního poledne 5500 

občanu Jihlavy, stovky dalších byly odeslány ze závod ů a řady 

institucí“  51) 

Ve dnech 29. – 31. července v Čierné nad Tisou a následn ě 

3. srpna v Bratislav ě tedy prob ěhly rozhovory o pom ěrech 

v ČSSR. „Jednání v Čierné bylo prodchnuto nejen duchem 

                                                 
49 Jiskra, 19. července 1968, č. 58, s. 1. 
50 Jiskra, 23. července 1968, č. 59, s. 1. 
51 Jiskra, 30. července 1968, č. 61, s. 1 – 2. 
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otev řenosti a rozvahy, ale i duchem dobré v ůle... V komuniké 

z Bratislavy lze vy číst, že bylo respektováno naše v lednu 

zapo čaté dílo...A to je nesporné Dub čekovo vít ězství.“  52) 

Jihlavané se vesm ěs cítili š ťastni a uklidn ěni výsledky t ěchto 

dvou jednání. Mysleli si, že už je vše vy řešeno. Dokazuje to 

anketa otišt ěná v úterním vydání Jiskry ze 6. srpna. Názor 

většiny byly: „Jsem š ťasten, že naše delegace obhájila své 

stanovisko“  nebo „Výsledek mne nadmíru pot ěšil. Kone čně budeme 

mít zase trochu klidu na práci.“ 53) 

Stejné vydání regionálních novin Jiskra informuje o  tom, 

že se i v Jihlav ě rozmohlo p řispívání na Fond republiky. 

Přisp ěla v ětšina podnik ů p ůsobících v Jihlav ě, a to nemalými 

částkami. P řispívali samoz řejm ě i jednotlivci, bu ď odvedením 

ur čitého procenta ze své m ěsí ční mzdy na ú čet sbírky, nebo 

přislíbením odvedení práce zdarma. 

Po t ěchto dnech rozví řených událostmi ohledn ě obou 

jednání a Fondu republiky nastává jisté uklidn ění, které trvá 

až do p říjezdu interven čních vojsk v noci z 20. na 21. srpna 

1968. Tento klid byl narušen jen v pond ělí 19. srpna, kdy ve 

večerních hodinách prob ěhla všeplenární sch ůze jihlavských 

komunist ů. Na shromážd ění byli p řítomní ješt ě jednou seznámeni 

v pr ůběhem a výsledky jednání v Čierné na Tisou a Bratislav ě a 

to od p římého ú častníka Josefa Špa čka, člena p ředsednictva ÚV 

KSČ.  54) 

                                                 
52 Jiskra, 6. srpna 1968, č. 63, s. 1. 
53 Tamtéž. s. 1. 
54 Jiskra, 13. srpna 1968, č. 65, s. 1. 
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4. Pr ůběh srpnových dn ů v Jihlav ě  

 

4. 1 První den - 21. srpna 1968 

 

Při pohledu na pravidelné vydání Jiskry z úterý 20. s rpna 

1968 m ůžeme usoudit, že o p řipravované invazi ve řejnost 

neměla ani tušení. Regionální tisk probírá pouze problé my 

každodenního života v okrese, jako bylo uvedení nov é čisti čky 

odpadních vod do provozu,  či provolání, že žn ě váznou.  1)  

Dalo by se říci, že probíhalo normální léto, jako každé 

jiné. Ovšem již krátce po p ůl druhé hodin ě ranní 21. srpna 

1968 si v ětšina jihlavských ob čanů mohla vyslechnout 

z rozhlasu Provolání p ředsednictva ÚV KS Č: „Všemu lidu 

Československé socialistické republiky: V čera dne 20. srpna 

1968 kolem 23. hod. ve čer p řekro čila vojska SSSR, Polské 

lidové republiky, N ěmecké demokratické republiky, Ma ďarské 

lidové republiky a Bulharské lidové republiky státn í hranice 

ČSSR. Stalo se tak bez v ědomí presidenta republiky, 

předsednictva Národního shromážd ění, p ředsednictva vlády i 

prvního tajemníka ÚV KS Č... P ředsednictvo ÚV KS Č vyzývá 

všechny ob čany republiky, aby zachovali klid a nekladli 

postupujícím vojsk ům odpor, protože obrana našich státních 

hranic je nyní nemožná. Proto ani naše armáda, Bezp ečnost a 

Lidové milice nedostaly rozkaz k obran ě zem ě...“  2)  

 Ten den, 21. srpna 1968, poprvé v historii jihlavs kých 

novin Jiskra, vydávají redakto ři Zvláštní vydání, které se 

svépomocí redaktor ů rozší ří mezi jihlavskou ve řejnost kolem 

poledne téhož dne.  3)  Objemem je to velmi skromné vydání, jedná 

se pouze o jeden list, p řesto ale obsahuje velké množství 

                                                 
1 Jiskra, 20. srpna.1968. č  67, s 1. 
2 Provolání předsednictva ÚV KSČ, 21. srpna 1968. 
3 Jiskra, první Zvláštní vydání, 21. srpna 1968, s. 1. 
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zajímavých informací. Redakto ři zmi ňují, že se sešli krátce po 

půlnoci z 20. srpna 1968, „kdy se dov ěděli ze zpráv rozhlasu o 

obsazení naší zem ě vojsky zemí Varšavské smlouvy, sp ěchali na 

svá pracovišt ě, aby zajistili ve řejnosti p řísun nejnov ějších 

informací.“  4)  

Kolem šesté hodiny ranní prob ěhlo zasedání p ředsednictva 

Okresního výboru KS Č, které vydalo rezoluci k vzniklé situaci. 

Prohlášení p ředsednictva OV KS Č v Jihlav ě zní: „Od no čních 

hodin posloucháme z rozhlasu ot řesnou zprávu o okupaci naší 

socialistické vlasti cizími vojsky... Naprosto nepo chopíme 

skute čnost, že by u nás – v jihlavském okrese – naši ob čané 

nesta čili zvládnout stávající problémy svého života vlast ními 

silami...“  5)  

  Celá titulní strana Zvláštního vydání je plná pro hlášení 

Okresních a m ěstských výbor ů r ůzných organizací – konkrétn ě 

tedy Svazu česko-sov ětského p řátelství, Národní fronty a 

Městského národního výboru. Všechna prohlášení jednot ně 

vyjad řují souhlas s polednovou politikou a prohlášením vy daným 

ÚV KSČ.  

Objevuje se zde samoz řejm ě i výzva pro ob čany m ěsta 

k zachování klidu a hlavn ě k zamezení p ředzásobování: „Vážení 

občané! Vyzýváme Vás, abyste v této mimo řádné dob ě zachovali 

klid, vyvarovali se všech nep ředložených akci, bojovali proti 

provokacím a panice. Žádáme Vás, abyste setrvali na  svých 

pracovištích a plnili své pracovní úkoly. Rada MNV učiní 

všechna pot řebná opat ření k zabezpe čení plynulého zásobování 

všech obyvatel. K tomu pot řebujeme však Vaši pomoc. Bu ďte 

rozumní. P ředzásobování Vašich domácností a tvo ření front u 

obchod ů je zbyte čné.“ 6)  MNV slibuje, že problémy se 

zásobováním nebudou. 

                                                 
4 Jiskra, první Zvláštní vydání, 21. srpna 1968, s. 1. 
5 Tamtéž, s. 1. 
6 Tamtéž, s. 1. 
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 Tento slib byl také odvysílán M ěstským rozhlasem v 8 

hodin 58 minut 21. srpna 1968. „Vážení p řátelé! V t ěchto 

chvílích dochází v našem m ěst ě k ukvapeným nákup ům hlavn ě 

potravin. Jsme zmocn ěni prohlásit, že zboží je dostatek a 

zásobování bude b ěžné i v následujících dnech. Zprávy 

z obchod ů sv ědčí o tom, že lidé cht ějí kupovat velké množství 

jednotlivých druh ů potravin, což je zbyte čné, protože potravin 

je dostatek. Zachovejte proto klid a káze ň a neprovád ějte 

nadměrné nákupy.“  7)  

V pravé poledne sirény ohlásily dvouminutovou stávk u 

pracujících m ěsta Jihlavy. 

Druhá strana prvního Zvláštního vydání je zapln ěná názory 

r ůzných skupin jihlavských ob čanů, které byly doru čeny do 

redakce novin – píší je nap říklad zam ěstnanci Jihlavských 

dřeva řských závod ů, Státní spo řitelny, tiskárny Grafia, 

Jihlavští požárníci a podobn ě. Všechna tato prohlášení 

souhlasn ě vyjad řují podporu ÚV KS Č, Alexandru Dub čekovi a 

prezidentu Svobodovi. Mnozí z nich na sebe berou zá vazky, že 

budou nadále pracovat, aby udrželi ekonomiku stát v  chodu. 

V prohlášeních se také objevují požadavky na mimo řádné 

dřív ější svolání XIV. sjezdu KS Č. 8)  

Na této stran ě je zachycená i momentální situace 

v jihlavských ulicích. „Jihlavské nám ěstí Míru je plné lidí, 

kte ří mezi sebou vášniv ě diskutují. Ve m ěst ě je však klid, 

občané pokojn ě o čekávají p říjezd spojeneckých armád. 

Tranzistory a amplióny jsou ve stavu obležení, p řed obchody 

jsou dlouhé fronty. Lidé jsou tak trochu zasko čení, smutní.“  9)  

Jsou zde zaznamenány krátké rozhovory s n ěkterými ob čany, 

kte ří se shodují v tom, že se snad musí jednat o tragic ké 

nedorozum ění v SSSR a stále necht ějí v ěřit tomu, že je to 

                                                 
7 SOkA Jihlava, Přepis hlášení Městského rozhlasu 21. srpna 1968, v 8:58 hodin. 
8 Jiskra, první Zvláštní vydání, 21. srpna 1968, s. 2. 
9 Tamtéž. s. 2. 
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pravda. Je tu zachycen názor vojáka základní služby  – 

příslušníka VÚ 3276 – říká, že když uslyšeli o obsazování 

zost řili stráže a čekali na rozkazy, p řišel však pouze jediný, 

že mají být v klidu. Voják se smutn ě sv ěřuje, že na n ě lidé 

pok řikují, pro č svoji zemi nebrání. Ujiš ťuje také redaktora, 

že celý útvar je rozhodnut poslouchat pouze rozkazy  prezidenta 

Svobody a Alexandra Dub čeka. 

Mezi t ěmito názory m ůžeme najít i krati čký rozhovor 

s turistkou z NDR, kterou redaktor potkal v centru města. Žena 

říká, že v ČSSR je již 14 dní a nep řijde jí, že by se tu 

chystala n ějaká kontrarevoluce. „Trochu se stydím a p ředevším 

se také divím tomu, že mezi okupanty jsou i vojska mé rodné 

země. Vždy ť proboha, my, prostí lidé, si nep řejeme nic jiného, 

než žít klidn ě a v p řátelství i s ostatními zem ěmi.“   10)  

Na této stran ě se ješt ě nachází d ůrazná výzva OV KS Č všem 

pracujícím, zvlášt ě v obchodním a potraviná řském sektoru, 

která je prosí o zabezpe čení zásobování celého m ěsta, ale 

hlavn ě nemocnic, jeslí, škol a závodních jídelen. 11)  

Kolem čtvrté hodiny odpolední se po Jihlav ě rozší řila 

zpráva, že okupa ční vojska stojí již na Kolíblu 12) , což je 

nevelký kopec nedaleko m ěsta znojemským sm ěrem. „Hranice 

jihlavského okresu p řekro čily konvoje okupant ů 21. srpna 1968 

kolem poledne. Od Brna na Jihlavu mí řili Rusové, od Znojma 

Maďaři, od severu Poláci.“  13)  

V podve černích hodinách ve st ředu 21. srpna se na nám ěstí 

Míru v Jihlav ě „objevilo pr ůzkumné obrn ěné vozidlo, z n ěho 

vyskákali vojáci, kte ří se kryli za kašnou, a když nep řišel 

žádný odpor, tak z řejm ě vysíla čkou informovali další ozbrojené 

síly.“  14)  B ěhem noci z 21. na 22. srpna na centrální jihlavské 

                                                 
10 Jiskra, první Zvláštní vydání, 21. srpna 1968, s. 2. 
11 Tamtéž, s. 2. 
12 Jihlavské listy, 19. srpna 2008, s. 13. 
13 MF Dnes, 22. srpna 2008, s. B1. 
14 Jihlavské listy, 19. srpna 2008, s. 13. 
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náměstí dorazil konvoj okupa čních tank ů. Nejednalo se ovšem o 

ruské vojáky, ale o jednotku ma ďarskou. Do centra m ěsta vjela 

kolona p řibližn ě patnácti ma ďarských tank ů a po krátké 

zastávce pokra čovala dál na sever do vnitrozemí. 15)   

„P ři najížd ění tank ů jeden z nich bokem shodil muže, který 

byl zjevn ě opilý a po nám ěstí Míru se pohyboval již delší 

dobu. Cht ěl dokonce stav ět nesmysln ě barikádu na silnici na 

náměstí, kde to lze samoz řejm ě snadno objet.“  16)  

  

 4. 3 Druhý den - 22. srpna 1968 

 

Další Zvláštní vydání Jiskry vyšlo již následujícíh o dne, 

22. srpna 1968. Na jeho titulní stran ě dominuje prohlášení 

prezidenta Ludvíka Svobody, které je otišt ěno i v ruském 

jazyce. Ve svém prohlášení vyzývá všechny ob čany 

Československé socialistické republiky k pokra čování 

zapo čatého Ak čního programu KS Č. „Neupadn ěme do malov ěrnosti, 

semkněme se všichni a spolu s KS Č a s celou Národní frontou 

setrvejme jednotn ě v úsilí o lepší život našich národ ů.“  17)  

 D ůležité zprávy na této stran ě p řináší článek s názvem 

Poslední informace. Popisuje p říjezd ma ďarských okupa čních 

jednotek do Jihlavy v noci z 21. na 22. srpna. Ješt ě v brzkých 

ranních hodinách prob ěhla jednání mezi Okresním výborem KS Č a 

Městským výborem KS Č a zástupci okupa čních ma ďarských 

jednotek, v n ěmž zástupci m ěsta požadovali odchod okupa čních 

jednotek, ale to v tuto chvíli podle zástupc ů okupant ů není 

možné. V dopoledních hodinách 22. srpna 1968 došlo k dalšímu 

jednání s okupanty, tentokrát již se zástupci ruský ch 

jednotek.  

                                                 
15 MF Dnes, 22. srpna 2008, s. B1. 
16 Jihlavské listy, 19. srpna 2008, s. 13. 
17 Jiskra, druhé Zvláštní vydání, 22. srpna 1968, s. 1. 
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„V ranních hodinách za čaly totiž do Jihlavy od Brna 

přijížd ět další tanky a transportéry, tentokráte to byli ji ž 

Rusové. Ti obsadili m ěsto a nahradili tak pokra čující ma ďarské 

jednotky.“  18)  

 Hlavním bodem druhého jednání bylo vy řešení otázky 

obsazení telekomunika čních prost ředk ů města. V Jihlav ě totiž 

došlo k  p řerušení veškerého spojení s okolním sv ětem. Byla 

obsazena pošta i jihlavský vysíla č Československého rozhlasu. 

Po dlouhém jednání s okupanty bylo nakonec alespo ň 

dohodnuto, že t ěžká vojenská technika opustí centrum m ěsta, 

kde však zanechala p ři obsazování rozsáhlé materiální škody. 

Pásy transportér ů zni čily v ětšinu komunikací v centru m ěsta. 

Vojenská technika byla tedy z centra m ěsta stažena, byla ovšem 

rozmíst ěna na okrajích m ěsta. Tanky stály s výhružn ě 

namířenými hlavn ěmi na m ěsto. Zástupci okupa čních vojsk si 

zřídili velitelství v Palackého ulici, v dom ě č. 45. 

Oficiální jihlavská redakce Československého rozhlasu,  

nacházející se v Dom ě kultury a vzd ělání, byla v dopoledních 

hodinách obsazena p řijížd ějícími ruskými okupa čními 

jednotkami. Její provizorní náhrada vznikla v Muzeu  Vyso činy 

na nám ěstí Míru a už krátce po p říjezdu okupant ů se 

poslucha čům ozvala jako Svobodný vysíla č Jihlava. 19)  

„Vysíla č v mnoha jazycích pustil do éteru také výzvu 

k aktivní solidarit ě, sepsanou tehdejším ředitelem jihlavského 

archivu PhDr. Františkem Hoffmanem a adresovanou vš em 

evropským národ ům.“  20)  

 Podle redaktor ů již od rána do redakce Jiskry p řicházely 

další a další rezoluce z jihlavských podnik ů, které 

podporovaly sou časné p ředstavitele státu. Bylo jich takové 

množství, že ani nemohly být otišt ěny. 

                                                 
18 MF Dnes, 22. srpna 2008, s. B1. 
19 MF Dnes, 22. srpna 2008, s. B2. 
20 Tamtéž, s. B2. 
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Jeden sloupek lí čí situaci v centru m ěsta, kde od rána 

v prostoru p řed Státní spo řitelnou probíhá podpisová akce na 

podporu polednové politiky, která je podporována i oficiálními 

orgány m ěsta. Do uzáv ěrky tohoto vydání Jiskry ji prý stihlo 

podepsat n ěkolik tisíc lidí. 

Další článek informuje, že na jihlavských domech se 

začínají objevovat nápisy jako: „A ť žije Dub ček.“, „Fuj 

okupaci. Socialismus pro sebe si vybudujeme sami.“  21)  

Titulní strana uvádí také smutnou informaci o první  a 

našt ěstí poslední jihlavské ob ěti okupa čních jednotek. Byl jí, 

již zmi ňovaný, Václav Fridrichovský z Popic 22) , který se na 

jihlavském centrálním nám ěstí p řipletl pod kola projížd ějící 

maďarské jednotce a byl vážn ě zran ěn. Následn ě v jihlavské 

nemocnici svým zran ěním podlehl.  

Rubová strana druhého Zvláštního vydání Jiskry byla  op ět 

plná rezolucí, které se vícemén ě opakovaly. Je zde uveden 

výsledek jednání M ěstského národního výboru s okupa čními 

jednotkami, která krom ě již zmín ěných bod ů uvádí, že okupanti 

obsadí n ěkteré d ůležité státní objekty v Jihlav ě a upozor ňuje, 

že okupanti hrozí p ři nedodržení klidu použitím násilí. 

Na této stran ě je také uvedena zpráva z mimo řádného  

zasedání vlády ze dne 22. srpna. Usnesení vlády obs ahuje šest 

bodů, které m ěly být požadovány na okupa čních jednotkách. 

Například okamžitý odchod okupa čních armád, zastavení 

násilných akcí proti ob čanům státu i jejich majetku, 

zabezpe čení spojení vlády se všemi vládními orgány všech 

stup ňů a médii, propušt ění zadržených člen ů vlády unesených do 

Moskvy, atd. 23)   

Ješt ě tentýž den bylo vydáno t řetí Zvláštní vydání Jiskry. 

Jeho obsahem bylo oficiální Prohlášení mimo řádného XIV. Sjezdu 

                                                 
21 Jiskra, druhé Zvláštní vydání, 22. srpna 1968, s. 1. 
22 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 652. 
23 Jihlavské listy, 19. srpna 2008, s. 13 
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KSČ nazvané Všem ob čanům! Pro ukázku uvedu n ěkolik 

nejd ůležit ějších tezí tohoto prohlášení: „ Československo je 

suverénním a svobodným státem, opírajícím se o v ůli a podporu 

svého lidu... Vzniklé problémy byli lid a strana sc hopné 

vy řešit sami, jak prokázala obrovská d ůvěra, které se nové 

vedení strany v čele se soudruhem Dub čekem t ěšilo... Byla 

pošlapána svrchovanost ČSSR, spojenecké svazky, Varšavská 

smlouva i dohody v Čierné a Bratislav ě... Ani násilným zásahem 

nepřestal být lid Československa jediným oprávn ěným a 

svrchovaným vládcem své zem ě... Socialistické Československo 

nikdy nep řijme ani vojenskou okupa ční správu ani domácí 

kolaborantskou moc, která by se o sílu okupant ů opírala... 

Nebudou-li uvedené požadavky spln ěny do 24 hodin, vyzývá sjezd 

všechny pracující, aby pod vedením komunist ů uskute čnili 

v pátek 23. srpna ve 12 hodin v poledne protestní g enerální 

stávku...“  24)  

Na rubové stran ě tohoto prohlášení je zve řejn ěna výzva 

Všem komunistickým a d ělnickým stranám celého sv ěta! Vydaná 

také  mimo řádným XIV. sjezdem KS Č. 25)  

  

 4. 3 Dny následující 

 

 Jak už bylo řečeno, „v ětšina obyvatelstva Jihlavy zaujala 

již od prvních dn ů okupace zcela negativní postoj, p ři čemž 

odpor se soust ředil p ředevším na tišt ěné a mluvené slovo a 

také velice rozsáhlou lidovou tvo řivost v ulicích m ěsta, kde 

se objevilo množství nápis ů odsuzujících intervenci. Samotná 

okupace prob ěhla spíše ve znamení materiálních škod 

způsobených obrn ěnou technikou p ředevším na komunikacích.“  26)  

                                                 
24 Jiskra, třetí Zvláštní vydání, 22. srpna 1968, s. 1 
25 Tamtéž, s. 2. 
26 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 652. 
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Následující dny plynuly v Jihlav ě v podobném duchu jako 

první dva dny okupace. Zasílání rezolucí, jednání s e zástupci 

okupa čních vojsk, vybízení obyvatel ke klidu a podobn ě.  

Lidé se pochopiteln ě necht ěli s obsazením republiky 

smí řit. Vyjad řovali sv ůj odpor nap říklad p řejmenováváním 

některých míst. A tak nám ěstí Rudé armády dostalo nový název 

náměstí generála Ludvíka Svobody.  27)  

Několik dní okupa ční jednotky nemohly zjistit, odkud 

vysílá výše zmín ěný Svobodný vysíla č Jihlava. K vysíla či je 

zavedli v sobotu 24. srpna kolem deváté hodiny ve černí dva 

prosov ětsky orientovaní jihlavští noviná ři.  28)  Provizorní 

stanovišt ě bylo op ět násiln ě osazeno. Ješt ě p ředtím ovšem 

sta čil rozhlasový redaktor Lubomír Dan ěk informaci o této 

hrozb ě odvysílat. Záhy na to se ozvali „ čeští vojáci 

z nám ěšťského letišt ě a nabídli rozhlasu sv ůj vlastní mobilní 

vysíla č. Vysíla č se pak ozval jako Svobodné Horácko.“ 29) 

V pond ělí 26. srpna byli do budovy OV KS Č posláni dva 

sov ětští d ůstojníci, kte ří ozna čili p řibývající protisov ětská 

hesla a vyv ěšení smute čních vlajek za nevhodné a požadovali 

jejich okamžité odstran ění. 

Následujícího dne, čili v úterý 27. srpna 1968, byla 

vojenským zásahem okupa čních vojsk v ranních hodinách vy řazena 

z provozu tiskárna Grafia v Jihlav ě.  „Po obsazení budovy 

okresního výboru strany donutili pod doprovodem n ěkolika 

samopalník ů službu konajícího redaktora, aby je vedl do 

tiskárny. Tam vykonali dílo zkázy. Elektrické p řívody 

k n ěkterým tiskacím stroj ům jsou p řest říhány, v n ěkterých 

strojích chybí r ůzné sou části, nejvíc pozornosti v ěnovali 

okupanti ru ční sazárn ě...Odvezli z tiskárny ruskou ru ční 

sazbu. Potvrdilo se tím, že nejv ětší strach mají práv ě z hesel 

                                                 
27 Jiskra, 26. srpna 1968, č. 68, s. 2. 
28 MF Dnes, 22. srpna 2008, s. B2. 
29 MF Dnes, 22. srpna 2008, s. B2. 
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a leták ů psaných azbukou...“  30)  Zbylí d ělníci byli z tiskárny 

vyhnáni a celá budova zape čet ěna. 

Tato událost ovšem nezabránila redaktor ům Jiskry ješt ě týž 

den vydat citovaný list nazvaný Bezejmenná, kde se snažili 

Jihlavan ům poskytnout nejnov ější a nejd ůležit ější informace 

daného dne. 

Ten samý den ve ve černích hodinách došlo p řed 

sekretariátem OV KS Č k manifestaci p řibližn ě padesáti mladých 

lidí. Ú častníci byli pobou řeni jak obsazením tiskárny, tak 

vyjad řovali sv ůj nesouhlas s komuniké o československo-

sov ětských jednáních. „Mladí lidé byli pozváni do velké 

zasedací sín ě OV KS Č, kde jim členové okresního výboru 

podrobn ěji vysv ětlili Dub čekovo stanovisko. Po živé diskusi se 

mladí lidé s názory zástupc ů OV KS Č ztotožnili, lépe řečeno 

přijali je jako železnou nutnost a rozešli se.“ 31) 

Kromě t ěchto d ůležitých událostí se za čaly objevovat i 

problémy rázu zásobovacího. Již po týdnu okupace se  projevil 

nedostatek benzínu. Bylo tedy vyhlášeno, že pohonné  hmoty 

budou nadále dostupná pouze vozidl ům zajiš ťujícím zásobování, 

záchranné služb ě a ve řejné bezpe čnosti. Soukromé osoby se 

mohli k benzínu dostat pouze s povolením odboru dop ravy 

Okresního národního výboru.  32) 

Akutním problémem, který bylo nutné okamžit ě vy řešit, byla 

stále nesklizená pole. V srpnu 1968 stálo na polích  ješt ě p řes 

50% z p ředpokládané úrody. Jedním z d ůvod ů byl již zmín ěný 

nedostatek pohonných hmot, za další d ůvod by mohl být ozna čen 

odjezd řidi čů kombajn ů z jiných okres ů domů k rodinám. 33)  

Okresní výbor se tedy snažil pobízet hlavn ě mládež k pomoci 

při polních pracích. „Musíme sklidit co nejd říve letošní 

úrodu. Sklize ň obilí je vlivem sou časných událostí i deštivého 
                                                 
30 Bezejmenná, 27. srpna 1968, s. 1. 
31 Zpravodajství okresního výboru KSČ v Jihlavě, 28. srpna 1968, č. 1, s. 2. 
32 Jiskra, 27. srpna 1968, č. 69, s. 2. 
33 Zpravodajství okresního výboru KSČ v Jihlavě, 29. srpna 1968, č. 2, s. 2. 
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počasí v našem okrese ohrožena. Vyzýváme vás všechny, chlapce 

a d ěvčata na vesnici pomozte sklízet, abychom nem ěli hlad.“ 34) 

Během celého dne 28. srpna 1968 prob ěhlo mnoho členských 

a ve řejných sch ůzí. Na mnohých z nich se znovu podepisovaly 

archy na podporu Dub čeka a Svobody. „Projevem d ůvěry stran ě je 

skute čnost, že za její členy se hlásí noví a noví ob čané, 

důvěru ve stranu vyslovují všechny kategorie obyvatelst va.“  35)  

V podve černích hodinách se op ět sešlo p ředsednictvo Okresního 

výboru strany. Jediným bodem jeho jednání byla zprá va o 

sou časné situaci v okrese. 

V t ěchto dnech ovšem nastal i další problém s okupa čními 

jednotkami. Rozho řčení jsou p řevážn ě řidi či motorových 

vozidel, nebo ť tém ěř všechny silnice vedoucí ven z m ěsta jsou 

kontrolovány cizími jednotkami. 

V centru Jihlavy také postupn ě ubývala p ůvodní hesla na 

výkladech, zdích i chodnících. Nahradily je však ji ná, která 

spíše reagovaly na komuniké z jednání v Moskv ě. Tato nová 

hesla byla již slušn ějšího rázu. „Mnohé klasické citáty vtipn ě 

vystihují sou časné postavení lidu ČSSR“  36) 

„V sobotu 31. srpna došlo v prostotu štábu cizích v ojsk 

k jednání mezi p říslušníky štábu t ěchto vojsk v čele 

s generálem a zástupci okresních a m ěstských orgán ů v Jihlav ě. 

K jednání došlo v zájmu zachování po řádku v okrese a vytvá ření 

podmínek pro postupný až kone čný, odchod cizích vojsk z okresu 

a republiky.“ 37) Zástupci okupa čních jednotek si st ěžovali, že 

v okrese p řes četná upozorn ění stále pracuje cizí radiostanice 

a nelegální tiskárna. Okupant ům se také nelíbilo, že se 

nepřestala v ulicí objevovat protisov ětská hesla a že i p řes 

zákaz došlo k podpisové akci proti moskevskému prot okolu. P ři 

jednání p řišly na řadu i výhružky ze strany vedení okupa čních 
                                                 
34 Zpravodajství okresního výboru KSČ v Jihlavě, 28. srpna 1968, č. 1, s. 2. 
35 Zpravodajství okresního výboru KSČ v Jihlavě, 29. srpna 1968, č. 2, s. 1. 
36 Zpravodajství okresního výboru KSČ v Jihlavě, 29. srpna 1968, č. 2, s. 1. 
37 Jiskra, 3. září 1968, č. 70, s. 1. 
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jednotek. Pokud tato kontrarevolu ční propaganda neustane, 

budou za to osobn ě odpov ědní vedoucích funkcioná ři m ěsta.  

Okresní výbor KS Č se naopak bránil, že nem ůže ve m ěst ě 

schystat po řádek bez odebraných medií. Žádali tedy o navrácení 

tiskárny a vysíla če. „Požadavky zástupc ů okresu lze shrnout do 

šesti bod ů: a) vrátit do našich rukou vysíla č, b) otev řít 

tiskárnu, c) uvést do provozu m ěstský rozhlas, d) vrátit 

důvěru Jisk ře, e) ukon čit kontrolu na silnicích, f) nepodrývat 

autoritu okresních orgán ů.“  38) Jednání nakonec bylo úsp ěšné. 

Hned druhý den, čili v ned ěli 1. zá ří, byla Jihlav ě navrácena 

tiskárna Grafia, m ěstský rozhlas i oficiální vysíla č 

Československého rozhlasu. 

Po více než týdnu okupace byly v jihlavském okrese 

zjišt ěny škody tém ěř za dva miliony korun českých, ale to 

rozhodn ě nebyla částka kone čná. Za prvé se p ři prvním 

zjiš ťování škod nepo čítalo s dlouhodobým pobytem okupa čních 

vojsk, za druhé do této sumy nebyly zapo čteny škody na 

zabraných polích, úrod ě a lesích, nebo ť okupa ční jednotky do 

svých prostor necht ěli nikoho pustit, ani členy JZD.  Další 

nezapo čítanou položkou bylo omezení provozu v ětšiny 

jihlavských podnik ů, které v prvních dnech okupace pracovaly 

pr ůměrn ě jen na 80%. 39) 

                                                 
38 Jiskra, 3. září 1968, č. 70, s. 1. 
39 Tamtéž. s. 1 
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5. Druhá polovina roku 1968 v Jihlav ě 

 

 V m ěsíci zá ří 1968 se život v Jihlav ě pomalu vracel do 

svých zajetých kolejí. „Situaci v jihlavském okrese, pokud se 

týká dodržování klidu a po řádku, lze považovat za 

normalizovanou. Sv ůj vliv tu hraje i odsun cizích vojsk 

z centra m ěst a obcí. Do správy p říslušných orgán ů byl vrácen 

tisk a rozhlas, pracovníci spoj ů, služeb a dopravy mohou op ět 

přistoupit k normální práci. Je oce ňována práce zam ěstnanc ů 

potraviná řského pr ůmyslu, pekáren, mlékáren a masného pr ůmyslu 

a zvlášt ě zam ěstnanc ů obchodu. Za velmi dobrý lze považovat 

poměr ob čanů k ve řejným činitel ům, zejména orgán ům VB, 

zlepšila se spolupráce mezi ob čany a t ěmito orgány.“ 1) 

 Takto stru čně charakterizoval situaci prvního zá řijového 

týdne článek v regionálním tisku Jiskra. Podle otišt ěných 

názor ů všichni v t ěchto dnech ješt ě po čítali s tím, že pokud 

se pom ěry rychle vrátí do normálu, okupa ční vojska opustí 

Československou socialistickou republiku.  

 V pond ělí 2. zá ří prob ěhlo spole čné zasedání M ěstského 

výboru KS Č a Okresního výboru KS Č. Zde se znovu probíral 

pr ůběh jednání se zástupci okupa čních vojsk z 31. srpna. 

Účastníci se usnesli na tom, že neustoupí od pln ění Ak čního 

programu strany, a že se i nadále budou držet cesty  vyty čené 

polednovým vývojem. Dále spole čné zasedání p řipravilo první 

opat ření k urychlené konsolidaci pom ěr ů.  2) 

 Na základ ě dohodnutých opat ření na tomto setkání bylo 

vydáno prohlášení Ob čanům města Jihlavy. Jsou zde zachyceny 

t ři hlavní úkoly pro následujících n ěkolik dní. Za prvé bylo 

nutné co nejd říve obnovit ozna čení názv ů ulic, nám ěstí a 

číselná ozna čení dom ů. Za druhé bylo apelováno na majitele 

                                                 
1 Jiskra, 6. září 1968, č. 71, s. 1. 
2 Tamtéž, s. 1. 
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objekt ů, na jejichž fasádách se dosud skv ěly nápisy proti 

okupant ům, aby je co nejd říve odstranily. A za t řetí vyzývalo 

toto prohlášen všechny obyvatele Jihlavy k aktivní pomoci p ři 

udržování klidu a po řádku. 3) 

 OV KS Č v tomto prohlášení také uklid ňoval ob čany slibem, 

že opravy poškozených dlažeb a komunikací za čnou a budou 

postupovat, jak nejrychleji to bude možné. 

 Ve čtvrtek 5. zá ří prob ěhlo další v celku úsp ěšné jednání 

předsednictva OV KS Č se zástupci okupant ů. „Na porad ě bylo 

dohodnuto, že sov ětská vojska, dislokovaná v okolí Jihlavy, 

budou p řesunuta do prostor ů vzájemn ě dohodnutých... P řevážná 

část cizích vojsk bude p řemíst ěna do prostoru vojenského 

cvi čišt ě jihlavské posádky. V každém p řípad ě dojde k odsunu 

vojenských sou částí ze zem ědělské p ůdy.“ 4) 

 Bylo ovšem zapot řebí řešit se sov ětskými jednotkami i 

další témata. Jako nap říklad respektování československých 

zákon ů i zdejších dopravních p ředpis ů. Oboje zástupci jednotek 

přislíbili. Dalším problémem, který bylo nutné vy řešit, bylo 

zjišt ění, že d ůstojníci a délesloužící okupa čních jednotek 

začali dostávat služné v československé m ěně. Bylo tedy 

pot řeba ujasnit si, kde a za jaké druhy zboží mohou své  nákupy 

tito jedinci vykonávat. To pro jistotu, aby nedošlo  

v obchodech k nekontrolovatelnému vyprodávání zboží . Vy řešena 

byla také otázka odb ěru pitné vody z m ěstského vodovodu 

Sovětská strana p řislíbila její úhradu dle našich zvyklostí a 

našich zásad. 5)  

 Následujícího dne se op ět na mimo řádné sch ůzi sešlo 

předsednictvo OV KS Č v Jihlav ě. Hlavní náplní jednání bylo 

podrobné seznámení se s novými výsledky jednání s o kupanty a 

probrání situace v okrese. P ředsednictvo probralo i nov ě se 

                                                 
3 Jiskra, 6. září 1968, č. 71, s. 3. 
4 Tamtéž, s. 1. 
5 Jiskra, 17. září 1968, č. 74, s. 2. 
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vyskytnuvší požadavek sov ětských jednotek o zásobování pitnou 

vodou.  6) Dále byla na sch ůzi ocen ěna iniciativa student ů 

jihlavského gymnázia, kte ří se zavázali napomoci zpožd ěným 

žním desetidenní brigádou p ři sb ěru brambor.   

 „V ned ěli 15. zá ří 1968 došlo k jednání s p ředstaviteli 

Sovětského svazu, kte ří p ři cest ě na mezinárodní veletrh 

v Brn ě projevili p řání setkat se s p ředstaviteli OV KS Č a ONV 

Jihlava. Jednání za čalo v 15.00 hodin uvedeného dne v budov ě 

okresního výboru KS Č v Jihlav ě.“  7) Ze sov ětské strany se jej 

zúčastnil p řestavitel Rady ministr ů SSSR a člen ÚV KSSS V. V.  

Kuzněcov a sov ětský velvyslanec v ČSSR S. V. Červon ěnko. Za 

představitele okresu byl ú časten vedoucí tajemník OV KS Č J. 

Kožich a p ředseda ONV V. Filip. Toto bezmála t říhodinové 

setkání posoudilo, jak jsou v podmínkách zdejšího o kresu 

uvád ěny v život záv ěry moskevských rozhovor ů. 

 Již b ěhem zá ří 1968 se mezi jihlavskou ve řejností za čaly 

objevovat první hlasy kritizující polednový vývoj. „Zatím sice 

většina obyvatelstva bez ohledu na politickou p říslušnost 

vyjad řovala podporu oficiálnímu vedení státu, ale je 

přízna čné, že zejména z řad starších komunist ů se za čala 

objevovat kritika p ředchozího vývoje. K p ředním kritik ům 

pat řil Ludvík Čutka, bývalý p ředseda MNV v Jihlav ě v letech 

1946 – 1948.“   8) 

 Ve dnech 21. – 23. října se konalo t řídenní zasedání 

Okresního výboru KS Č. Tato rozsáhlá sch ůze byla spojena 

s n ěkolika p řednáškami a besedami k aktuálním otázkám 

stranické práce v sou časném období. Část diskuse byla v ěnována 

i vrcholícím p řípravám oslav k padesátému výro čí vzniku 

Československé republiky. 

                                                 
6 Jiskra, 10. září 1968, č. 72, s. 1. 
7 Tamtéž. s. 1 – 2. 
8 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 653. 
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 Ve st ředu 23. října se uskute čnilo poslední jednání OV KS Č 

se zástupci okupa čních jednotek. „Zástupci sov ětského velení 

oznámili sv ůj odchod z jihlavského okresu. Již v úterý 

zahájili p řesun jednotek z prostoru okresu a nakládání 

materiálu a techniky na vagóny ČSD. Týž den skon čil výkon své 

funkce také sty čný d ůstojník Sov ětské armády v Palackého ulici 

v Jihlav ě.“   9) 

Mimo této d ůležité události byl v podstat ě celý m ěsíc 

říjen v Jihlav ě ve znamení p říprav Oslav 50. výro čí vzniku 

republiky. Poprvé je p ředsednictvo OV KS Č projednávalo již 30. 

září 1968. 10)  V Jihlav ě oslavy za čaly již týden p řed 28. 

říjnem, a to uvedením Smetanova souboru symfonických  básní Má 

vlast v podání Státní filharmonie Brno. V pátek 25.  října byly 

předávány pam ětní plakety t ěm, kte ří se nejvíce zasloužili o 

vznik a rozvoj naší republiky. Oslavy vyvrcholily v  pond ělí 

28. října v deset hodin dopoledne pietním aktem kladení věnců 

„k památníku padlých v I. a II. sv ětové válce a k památníku 

II. odboje na Úst ředním jihlavském h řbitov ě.“ 11) 

Poslední dva m ěsíce roku 1968 plynuly v Jihlav ě v podobné 

atmosfé ře. Op ět docházelo k projednávání Ak čního programu KS Č 

a rezoluci listopadového pléna ÚV KS Č a p říprav ě stranického 

sjezdu plánovaného na p říští kalendá řní rok. K t ěmto diskusím 

docházelo na všech úrovních stranického aparátu fun gujícího 

v Jihlav ě. 

„Po zbytek roku byl sice postoj k nové situaci zatí m 

vícemén ě jednotný, ale brzy se za čala v ětšina politicky 

činných lidí p řizp ůsobovat nové situaci. Naposledy byla, 

alespo ň navenek, jednota v ětší části jihlavské ve řejnosti 

reprezentována na poh řbu Evžena Plocka 12. dubna 1969. Ten se 

4. dubna 1969 upálil na jihlavském nám ěstí Míru a 9. dubna 

                                                 
9 Jiskra, 25. října 1968, č. 85, s. 1. 
10 Jiskra, 4. října 1968, č. 79, s. 1. 
11 Jiskra, 25. října 1968, č. 85, s. 1. 
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svým t ěžkým zran ěním podlehl v jihlavské nemocnici... Jeho 

oběť se však již nestala v široké ve řejnosti známou, p řestože 

jeho poh řeb měl v samotné Jihlav ě demonstrativní charakter.“ 12) 

Práv ě proto, že Evžen Plocek se pon ěkud ztrácí ve stínu 

Jana Palacha a Jana Zajíce, dvou muž ů, kte ří provedli stejný 

čin p řed ním, a že byl osobou bezpochyby spjatou s událos tmi 

roku 1968 v Jihlav ě, zam ěřila jsem poslední kapitolu své práce 

na popsání jeho života a jeho demonstrativního činu. 

                                                 
12 Kolektiv autorů: Jihlava. Praha 2009. s. 653. 
 



  51  
 

6.  EVŽEN PLOCEK 

 

6. 1 Životopis  

 

Evžen Plocek se narodil 29. října 1929. Jeho rodi če, 

František a Marie Plockovi, byli oby čejní lidé, tatínek 

pracoval jako d ělník. V d ětství žil s rodi či a starším bratrem 

nedaleko Úst ředního h řbitova v Jihlav ě. „Byl vychováván 

v náboženském duchu. V ěřil v boha a člov ěka. Myšlenky 

spravedlnosti ho provázejí už od d ětství.“ 1) Evžen i jeho 

bratr František v d ětství navšt ěvovali t ělovýchovný spolek 

Orel a d ělnický skautský oddíl. 

„Evžen ův životopis se od mládí utvá ří jakoby podle vzorové 

příru čky o tom, jak se chudý a schopný chlapec m ůže 

v socialismu uplatnit; ta drastická smrt ovšem zará ží. A řeknu 

to hned na za čátku, že vedle linie Plockových osobních úsp ěchů 

běží sou časn ě linie politických pom ěr ů: a na ni se odvine 

jihlavský p řípad vzdorovité smrti.“  2)  

V roce 1943 Evžen Plocek ukon čil základní školní docházku 

a za čal se u čit nástrojá řem u firmy Lineol Werke, což byla 

vysoko cen ěná d ělnická kvalifikace. V roce 1946 nastoupil do 

nov ě budovaného jihlavského závodu PAL, pozd ěji p řejmenovaného 

na Motorpal.  

Na konci války bylo Evženu Plockovi pouhých šestnác t let a 

sv ůj názor na tehdejší politiku vyjad řoval svébytnými zp ůsoby, 

které odpovídaly jeho mládí i dobové atmosfé ře. Se skupinou 

asi dvaceti kamarád ů totiž vytvo řili trampskou skupinu, kterou 

nazvali Fort recese boys. Skupina se netajila svým obdivem ke 

Spojeným stát ům americkým a dokazovala to nošením vojenských 

toren s nápisem US. „Mimochodem, sehnat takovouto tornu bylo 

                                                 
1 Zamlčená oběť - Almanach k 21. výročí sebeupálení  Evžena Plocka z Jihlavy. Jihlava,  OBRODA 1990, s.14. 
2 Tamtéž, s. 6. 
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v této dob ě velkým um ěním.“  3) Vždy než se vydali chlapci na 

jednu z četných výprav, provokativn ě obešli s t ěmito tornami 

na zádech celé úst řední jihlavské nám ěstí.  

Další život Evžena Plocka se odehrával klasicky, ja ko u 

většiny mladých muž ů. Nastoupil základní vojenskou službu, kde 

aktivn ě pracoval v Československém svazu mládeže. Po jejím 

skon čení se vrátil zp ět ke své práci do závodu Motorpal. 

V roce 1953 se stal členem odborového závodního výboru. 

Později byl také zvolen do krajského výboru svazu kovák ů a 

následn ě i za člena úst ředního výboru jmenovaného svazu. 

V roce 1955 odešel Evžen Plocek z ná řaďovny – svého 

dosavadního pracovišt ě – a stal se placeným p ředsedou 

závodního výboru ROH. V této dob ě vstupil do komunistické 

strany. Jak o tomto rozhodnutí hovo ří jeden ze spolupracovník ů 

Plocka z ná řaďovny Motorpalu Ji ří Kubát: „Vždycky m ěl p římé 

jednání, nem ěl rád žádné podrazy. Pozd ěji sice vstoupil do 

KSČ, ale rozhodn ě ne kv ůli n ějakému prosp ěchu. Spíše proto, že 

věřil v komunistické ideály.“ 4) 

Evžen Plocek však neusnul na vav řínech a ani p ři své 

funkci se nenechal prudkou kariérou zkazit, jak tvr dí jeho 

tehdejší p řátelé z mládí z výše zmín ěné trampské skupiny Fort 

recese boys. Ostatn ě v politické karié ře p říliš dlouho 

nesetrval. Vystudoval st řední školu a v roce 1958 za čal 

dálkov ě studovat Vysokou školu ekonomickou v Praze.  Podle  

pamětník ů byla Plockova kariéra zasloužená.  „Plocek byl 

schopný, pracovitý a v práci poctivý.“  5) Díky dopln ěnému 

vzd ělání a osobním schopnostem se stal vedoucím obchodn ího 

úseku a pozd ěji dokonce nám ěstkem ředitele podniku. 

Politika mu však asi byla osudem p ředur čena. Na ja ře roku 

1968 byl zvolen místop ředsedou celozávodního výboru KS Č a 

                                                 
3 Zamlčená oběť - Almanach k 21. výročí sebeupálení  Evžena Plocka z Jihlavy. Jihlava,  OBRODA 1990, s. 6. 
4 Tamtéž, s. 13. 
5 Tamtéž, s. 7. 
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následn ě se stal členem okresního výboru KS Č v Jihlav ě, kde 

pat řil k takzvanému k řídlu progresivist ů. Na krajské 

konferenci v Brn ě byl zvolen delegátem XIV. sjezdu KS Č. „Ve 

funkci byl Evžen dost suverénní, čišela z n ěj jistota. Byl 

v tom až lehkomyslný, i o v ěcech hodn ě složitých snadno 

prohlásil, že se to za řídí.“  6)  

Pak p řišel osudný srpen 1968. Evžen Plocek se spolu se 13  

delegáty jihlavského okresu zú častnil Vyso čanského sjezdu. 

Tehdejší druhý tajemník okresního výboru KS Č a Plock ův p řítel 

Jaroslav Šebesta popisuje, co v hlavním m ěst ě s Evženem 

Plockem vid ěli: „Sov ětské tanky v ulicích, zablokované mosty, 

rozst řílené domy, lidské ob ěti, nápisy na zdech a výlohách, 

vzrušené postávání dav ů a diskuse v ulicích, no ční stanné 

právo.“  7) Tato neveselá atmosféra ale Evžena Plocka p říliš 

nedeprimovala, byl to od p řírody optimisticky založený 

jedinec. V ěřil, že Vyso čanským sjezdem se problém vy řeší a vše 

se v dobré obrátí. P říteli Šebestovi dokonce řekl: „Odejdou 

s dlouhým nosem, ve Vyso čanech to odhlasujeme.“  8) 

Plocek byl ovšem i člov ěk velmi vnímavý k vn ějšímu sv ětu. 

Události se ho siln ě dotýkaly. Byl to citlivý člov ěk. Pom ěry 

po podepsání moskevských protokol ů na n ěj p ůsobily depresivn ě. 

A tak se b ěhem n ěkolika m ěsíc ů stal z jedince v ěřícího ve 

sv ětlé zít řky, prakticky zlomený člov ěk. Zlom v Plockov ě 

chování nastal b ěhem b řezna šedesátého devátého, kdy atmosféra 

po provoka čním útoku na kancelá ř Aeroflotu v zemi ustrnula. 

„Ovšem, že hledal n ějaké řešení, všichni ho tenkrát hledali, 

pořád doufali, že se situace obrátí. Ale politický pro test 

vlastní smrtí? Úvaha naráží tak podobn ě, jako naráží pták 

zav řený v místnosti na okenní sklo... Kde, na kterém mí st ě 

                                                 
6 Zamlčená oběť - Almanach k 21. výročí sebeupálení  Evžena Plocka z Jihlavy. Jihlava,  OBRODA 1990, s. 8. 
7 Tamtéž, s. 8. 
8 Tamtéž, s. 8. 
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překro čil Evžen Plocek onu mez, která nás úporn ě vrací do 

života?“  9) 

„Dne 28. 3. 1969 se ú častní Evžen Plocek sch ůze pléna OV 

KSČ, kde ješt ě vášniv ě hájí reformní názory. Na dalším zasedán 

3. dubna 1969 však již jenom ml čí.“ 10) 

Evžen Plocek byl od roku 1953 ženatý muž a m ěl v roce 1968 

patnáctiletého syna Ji řího, který na svém otci velmi lp ěl. 

Otcova smrt byla nejen pro n ěj t ěžkou životní zkouškou. Evžena 

Plocka p řežili i oba jeho rodi če. „ Říká se, že stará paní 

Plocková nep řestala nikdy po této smutné události chodit ve 

smutku a byla často vídána na h řbitov ě.“  11) 

Podle sv ědectví to byl muž, který se vzorn ě staral o 

rodinu. Jeho manželství bylo š ťastné. Jeho žena Zdena byla 

usměvavá, hodná a milá žena, která pracovala v odd ělení 

konstrukce stejného závodu jako Evžen. Podle t ěchto sv ědectví, 

je tedy celkem t ěžké pochopit, jak mohlo zklamání nad 

vyvíjející se politickou situací p řevážit nad láskou a 

odpov ědností k blízkým. 

„Z toho však, s jakou úctou o Plockov ě ob ěti jeho p řátelé 

hovo ří, a taky z reakce jihlavské ve řejnosti na jeho čin p řed 

dvaceti lety, mohu usoudit, že v jeho rozhodnutí je  obsaženo 

něco z dávných archetyp ů lidského jednání, jež vstoupily do 

dramat a legend...“  12) 

                                                 
9 Zamlčená oběť - Almanach k 21. výročí sebeupálení  Evžena Plocka z Jihlavy. Jihlava,  OBRODA 1990, s. 8. 
10 Jihlavské listy, 3. dubna 2009, č. 27, s. 17. 
11 Tamtéž, s. 8. 
12 Tamtéž, s. 9. 
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6. 2 Pr ůběh 4. dubna 1969 a poh řeb Evžena Plocka 

 

Velikono ční svátky roku 1969 byly v plném proudu. Centrum 

Jihlavy, tehdy nám ěstí Míru, bylo zapln ěné každoro ční 

slavností – „koloto če, houpa čky, st řelnice, krámky, prost ě 

jarní pou ť.“ 13) 

4. dubna tehdy p řipadl na Velký pátek. „Po Palachovi a 

Zajícovi už musel Evžen Plocek v ědět, že jej čeká jistá smrt. 

Vybral si Velký pátek, což m ůže nazna čovat v ědomě, či 

intuitivn ě volený p ředobraz ob ěti Kristovy. Ale z ůsta ňme jen u 

toho, co víme jist ě.“ 14) 

Evžen Plocek šel toho osudného dne do práce, jako k aždý 

všední den. Sm ěna mu skon čila ve dv ě hodiny odpoledne. Když po 

druhé hodin ě opustil bránu svého pracovišt ě, p řesunul se p ěšky 

nebo trolejbusovou linkou na nám ěstí Míru. Práv ě tam ho 

naposledy potkal jeho již zmi ňovaný p řítel a kolega Jaroslav 

Šebesta. Podle Šebesty „Plocek vypadal i mluvil smutn ě, dost 

to kontrastovalo s jeho založením člov ěka plného života a 

elánu. P ředpovídal návrat hluboko do p ředlednových pom ěr ů.“  15) 

Když p řijel trolejbus, na který Jaroslav Šebesta čekal, Plocek 

mu podal ruku a v řele se s ním rozlou čil.  

Pak Plocek pravd ěpodobn ě odešel do bývalé kavárny Alfa, 

která se nacházela v dom ě číslo popisné 55 na nám ěstí Míru. 

Zde pravd ěpodobn ě Plocek vypil n ěco málo alkoholu na kuráž. 

V jeho krvi byl totiž p ři léka řských testech prokázán alkohol. 

Později se komunistická antipropaganda pokusila z Evžena  

Plocka ud ělat alkoholika, ale i on sám v posledních dnech 

                                                 
13 Zamlčená oběť - Almanach k 21. výročí sebeupálení  Evžena Plocka z Jihlavy. Jihlava,  OBRODA 1990, s. 9. 
14 Tamtéž, s. 9. 
15 Tamtéž, s. 9. 
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svého života v jihlavské nemocnici řekl: „Jen prosím vás, 

z toho neud ělejte, že jsem to ud ělal v opilosti.“  16) 

Když Evžen Plocek odešel z kavárny Alfa, n ěkomu z nedaleké 

telefonní budky telefonoval. Bezpe čnosti se nikdy nepoda řilo 

zjistit komu. Poté zašel Plocek do drogerie, kde si  koupil dv ě 

láhve nitrocelulozového ředidla. S tímto nákupem odešel do 

ulice Palackého, kde se v pr ůjezdu jednoho domu ředidlem 

polil, jednou lahví zezadu, druhou zep ředu.  

Poté se odebral na nám ěstí. Když tímto prostranstvím plným 

pouťových atrakcí procházel, odhodil sm ěrem ke st řelnici dva 

složené lístky, kde vlastnoru čně napsal v podstat ě d ůvod svého 

dobrovolného odchodu. Na papírcích stálo: „Jsem pro lidskou 

tvá ř – nesnáším necit – Evžen.“ A „Pravda je revolu ční – 

napsal Antonio Gramse.“  17) 

Kolem dnešního mariánského sloupu došel až na vrchn í část 

náměstí, p řesn ěji řečeno na roh k budov ě tehdejšího 

sekretariátu OV KS Č, dnes budov ě České spo řitelny.  

Bylo již skoro k šesté hodin ě odpolední, když se odhodlal 

své úmysly dokon čit. Jediná sirka, kterou m ěl u sebe, se 

okamžit ě vznítila a ředidlo na jeho ošacení ihned vzplálo.  

Náměstí bylo plné lidí, ale v první chvíli nikdo nev ěděl, 

co se d ěje. Zda nap říklad nejde o n ějakou novou pou ťovou 

atrakci. N ěkolik chvil okolo stojící pouze váhav ě hled ěli, co 

bude a Evžen Plocek mezitím po řád ho řel. Až po chvíli ho lidé 

svalili na zem a snažili se z n ěj strhnout ho řící od ěv, ovšem 

Plockovi ho řela už i k ůže. Byl okamžit ě p řevezen do jihlavské 

nemocnice, „podle sd ělení léka řů jihlavské nemocnice utrp ěl 

Evžen Plocek popáleniny II. a III. stupn ě na t řech čtvrtinách 

                                                 
16 Zamlčená oběť - Almanach k 21. výročí sebeupálení  Evžena Plocka z Jihlavy. Jihlava,  OBRODA 1990, s.14. 
17 Tamtéž, s. 10. 
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t ěla. Jeho stav byl podle poslední zprávy v úterý rán o i 

nadále velmi vážný.“  18)  

V nemocnici postupn ě umíral až do 9. dubna. Chodila za ním 

jeho žena i p řátelé.  

„Ješt ě týž ve čer o tom redaktor Jan Petránek odvysílal 

krátkou zprávu v rozhlase, čímž ale na událost upozornil i 

úřad, a tomu se poda řilo co se režimu da ří už 20 let: uvrhnout 

čin do nepam ěti, varovnou ob ěť zaml čet.“ 19) P ředseda vlády 

Old řich Černík v sobotu osobn ě zakázal jihlavským funkcioná řům 

zve řej ňovat informace v tisku. Do centrálního tisku o Ploc kov ě 

činu tedy nepronikla ani řádka. Ur čité telegrafické zmínky 

prob ěhly pouze v regionálních novinách Jiskra a v závodn ím 

časopise podniku Motorpal Tryska.  

„Do Jihlavy dokonce p řicestoval zvláštní zplnomocn ěnec 

Sovětského svazu pro okupaci Československa tajemník 

Kuzněcov.“  20)  Ten okamžit ě svolal p ředsednictvo okresního výboru 

KSČ a požadoval od n ěj a od Bezpe čnosti zprávu o nastalé 

situaci ve m ěst ě a v okrese. Trval na neší ření zpráv o p řípadu 

a rozhodn ě požadoval zastavit p řípravy na jakýkoli ve řejný 

pohřeb. 

To už se mu ovšem nepoda řilo. „Proti v ůli zavázaných 

funkcioná řů si d ělníci Motorpalu vynutili oficiální ob řady, 

okresním funkcioná řům a institucím nezbylo, než se p řidat.“   21) 

Pohřeb se konal v sobotu 12. dubna 1969. Vše za čalo na 

nádvo ří závodu Motorpal, kde nad rakví k p ětitisícovému davu 

smute čních host ů promluvili postupn ě ředitel podniku, p ředseda 

organizace komunistické strany a ná čelník lidové milice. Rakev 

byla zahalena do státní vlajky. Evžen Plocek v ní n aposledy 

prošel branou závodu, kde v ětšinu svého života pracoval. Celý 

                                                 
18 Jiskra, 8. dubna 1969. s. 1. 
19 Zamlčená oběť - Almanach k 21. výročí sebeupálení  Evžena Plocka z Jihlavy. Jihlava,  OBRODA 1990, s. 6. 
20 Tamtéž, s. 10. 
21 Tamtéž, s. 10. 
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smute ční pr ůvod se vydal na cestu k úst řednímu jihlavskému 

hřbitovu, což je vzdálenost p řibližn ě 3 kilometry. Říká se, že 

„rakev už snášeli k hrobu, a konec pr ůvodu byl ješt ě u 

továrny.“   22)   

Na h řbitov ě následovali další kratší projevy. Hrála se 

oblíbená píse ň zesnulého „Lou čím se s vámi moji v ěrní 

kamarádi“. Když hudba utichla, „kdosi blízko hrobu za čal 

zpívat „Kde domov m ůj…“ první slova jsou nesm ělá a tichá, ale 

vítr je rychle p řenáší až k okraj ům plného h řbitova, poslední 

slova hymny a Evžen Plocek je zasypáván hlínou, aby  

neprovokoval svou odvahou rovného života a zvednuté  hlavy.“  23) 

                                                 
22 Zamlčená oběť - Almanach k 21. výročí sebeupálení  Evžena Plocka z Jihlavy. Jihlava,  OBRODA 1990, s.17. 
23 Tamtéž, s. 16. 
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7. Záv ěr 

  

 Problematika šedesátých let a s ní související nev ídaný 

pr ůběh roku 1968 pat ří bezpochyby k nejzajímav ějším témat ům 

naší novodobé historie. 

 Obrodný proces, který vyvrcholil v první polovin ě roku 

1968, má své hluboké ko řeny v období p ředcházejícím. Již od 

počátku šedesátých let probíhaly postupné, avšak znate lné 

změny. Podle mého názoru bylo ur čujících n ěkolik faktor ů: 

zmírn ění mezinárodního nap ětí a s tím související ur čité 

sblížení Východu se Západem, prohlubující se krize 

socialistické teorie a v neposlední v řadě p řirozená genera ční 

výměna, která byla rozhodující.  

Špatné hospodá řské pom ěry v první polovin ě šedesátých let 

měly za následek další uvoln ění.  Pokusy o zavedení nového 

hospodá řského plánu, by ť nebyly p říliš úsp ěšné, znamenaly 

další posun ve vývoji, tentokrát v oblasti ekonomic ké.  

 I v oblasti státní moci se pom ěry pon ěkud zm ěnily. Do této 

doby Komunistická strana Československa rozhodovala o všem, 

státní orgány byly jen pouhými loutkami. Jenže tuto  skute čnost 

si za čali uv ědomovat i ob čané, a tak byla v polovin ě 

šedesátých let projevena snaha o zlepšení činnosti parlamentu 

a vlády.  

V červenci 1968 byla provedena i správní reforma, díky  níž 

získaly kraje a okresy v ětší pravomoci. 

Spole čenské uvol ňování v 60. letech se snad nejvíce 

projevilo v oblasti kultury. V tomto období dochází  k rozvoji 

téměř všech um ěleckých sfér. Za vším stojí již zmi ňované 

faktory, díky nimž docházelo ke zm ěnám, a také ur čité uvoln ění 

cenzury, která dala prostor i tvorb ě  neideologického ražení.  

V této atmosfé ře došla česká spole čnost až do poloviny roku 

1967. V tomto roce krize stávajících pom ěr ů, které se vedoucí 
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představitelé zuby nehty snažili udržet, došla ke své mu 

vrcholu. Protesty proti této strnulosti se již dáva ly najevo i 

veřejn ě. V této souvislosti m ůžeme zmínit nap říklad IV. sjezd 

Svazu československých spisovatel ů nebo Strahovské studentské 

demonstrace.  

Situace vyvrcholila na po čátku roku 1968, kdy se v KS Č 

dostává k moci zmín ěná nová generace. Od této chvíle se v ěci 

pohybovaly dosud nezvyklým tempem. Mezi nejd ůležit ější 

události pat ří ur čit ě odsunutí prezidenta Antonína Novotného 

do pozadí a jeho následná abdikace, volba nového pr ezidenta 

generála Ludvíka Svobody, velké personální zm ěny ve státních 

orgánech, p řijetí Ak čního programu a podobn ě. A na všechny 

tyto zm ěny vyjad řovaly sv ůj názor s námi sp řátelené státy 

Varšavské smlouvy na četných setkáních s našimi p ředstaviteli. 

 V Jihlav ě se všechny tyto zm ěny projevovaly velmi 

pozvolna. N ěkterými reformami provedenými v šedesátých letech, 

konkrétn ě správní reformou z roku 1960, m ěsto dokonce trp ělo. 

Správní reforma totiž z kdysi krajského m ěsta ud ělala p řív ěšek 

kraje Jihomoravského, což nebylo p říliš výhodné. Tato záš ť k 

provedení  dané zm ěny p řetrvala až do roku 1968. Jihlavané 

totiž v ětšinu svých problému svád ěli na krajské m ěsto Brno, a ť 

již nevy řešenou situaci kolem stavby nové Okresní nemocnice,  

tak i chátrající historické centrum, na jehož oprav u nebyly 

finance. 

Za první viditelné známky zm ěn, které pulzovaly celou 

republikou od po čátku roku 1968, probíhajících na jihlavské 

půdě, lze považovat okresní konferenci KS Č v polovin ě b řezna. 

Od této chvíle se již polednové nadšení z projev ů a čin ů 

místních politických činitel ů minimáln ě do podzimu neztrácí.  

Touto atmosférou se nechala ovlivnit i ve řejnost. Rozvíjí 

se živá diskuse v regionálním tisku, vznikají r ůzné spolky a 
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organizace, lidé se aktivn ě zajímají o politické d ění, ve řejn ě 

diskutují o tématech, která byla dosud tabuizovaná.   

Celá první polovina roku 1968 byla v Jihlav ě ve znamení 

r ůzných událostí, které by v p ředchozích letech nebylo možné 

provést. Nap říklad se konaly nikým neomezované diskuse 

student ů s p ředstaviteli okresu, sepisovaly se r ůzné rezoluce 

proti do budoucna možnému obnovení zemského z řízení a tak 

dále. I d říve opovrhované oslavy 1. máje m ěly v roce 1968 

jinou atmosféru. Byly dobrovolné, nikdo nikoho do n i čeho 

nenutil, p řesto se jich ob čané Jihlavy radostn ě zú častnili. I 

kv ětnový studentský Majáles se tehdy nesl v jiném duch u nežli 

dříve. Podle dobových fotografií zde prob ěhly i politické 

narážky. Kolem slavnostního studentského pr ůvodu nap říklad 

pobíhal pes s cedulkou, kde bylo napsáno: „Honím Še jnu“. Jak 

je vid ět, studenti si tehdy mohli dovolit ve řejn ě ironizovat 

politickou situaci a nikdo nic nenamítal, zmi ňované fotografie 

z Majálesu byly dokonce otišt ěny v okresních novinách Jiskra.  

V dob ě, kdy celý národ žije reformami, které slibují 

„socialismus s lidskou tvá ří“ a užívají si volných pom ěr ů a 

letních prázdnin, p řichází rána v podob ě intervence vojsk 

Varšavské smlouvy na území Československé socialistické 

republiky. P ři probírání se touto problematikou neustále 

nemohu pochopit, že lidé všechna tehdejší varování nebrali 

vážn ě a nep řipoušt ěli si, že by k n ěčemu podobnému mohlo 

dojít. Jejich nadšení bylo asi tak veliké, že domlo uvání i 

výhr ůžky poslouchat necht ěli. Ale stalo se, co se stalo, a od 

21. srpna 1968 se v naší zemi nacházela vojska varš avské 

smlouvy.  

Kapitola zabývající se práv ě prvními dny okupace našeho 

města je, podle mého názoru, nejvíce p řínosná. Na základ ě 

novinových článk ů a zápis ů ze zasedání místních orgán ů se mi 

podařilo zmapovat d ění v Jihlav ě celkem dopodrobna.   
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Z dobového tisku jsem čerpala i p ři zpracovávání období 

následujícího, tedy podzimu 1968. Z atmosféry vyza řující 

z t ěchto pramen ů jsem usoudila, že zmi ňované nadšení 

z polednových zm ěn lidem vydrželo až do konce roku 1968. 

Některým i déle. Tímto narážím nap říklad na osobu Evžena 

Plocka, který se dobrovoln ě za řadil do skupiny takzvaných 

„živých pochodní“, nebo ť jak sám řekl, nemohl snést nové 

poměry nastolené v roce 1969.  

Ale zp ět ke konci roku 1968. Tehdy ješt ě v ětšina lidí 

věřila, že se vše n ějak vy řeší. Vy řešilo, ovšem jiným 

způsobem, než ona v ětšina doufala. Toto období však již není 

předmětem mé práce. 

 

Na záv ěr bych ráda zhodnotila svou práci a vyslovila 

hypotézy, jak by se dala do budoucna rozší řit. 

Myslím se, že se mi na základ ě dostupných materiál ů 

podařilo postihnout vyty čené téma tak, jak jsem nejlépe um ěla. 

Po dlouhém zvažování jsem nakonec nepoužila výpov ědi 

pamětník ů, které se v ětšinou pon ěkud lišily od informací 

získaných z dobového tisku. Podle mého názoru tehde jší tišt ěné 

slovo nem ělo d ůvod k p řetvá řce a informace z n ěho čerpané jsou 

přesn ější.  

Pro m ě nejzajímav ější byla práce na kapitole o Evženu 

Plockovi. Tehdejší režim se velmi snažil z Evžena P locka 

udělat opilce, který se upálil omylem. Tato snaha byla  

úsp ěšná. Ješt ě když jsem chodila na gymnázium, toto nás o 

Evženu Plockovi u čili. O to v ětší p řekvapení pro m ě bylo 

postupné seznamovaní se s jeho skute čným životem i r ůznými 

hypotézami, pro č zvolil tento zp ůsob smrti. 

Práce by se dala jist ě dále rozvíjet, jak využitím 

zmín ěných výpov ědí pam ětník ů, tak dalším bádáním v archivu 
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vyšší úrovn ě než je SokA Jihlava, kde jsem dostupné materiály 

k tématu vy čerpala.  

Vyty čení oblasti mé práce by se také dalo do budoucna 

rozší řit, nap říklad na okolní obce nebo i území celého 

tehdejšího okresu Jihlava. 
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8.  SUMMARY 

 

The Bachelor Thesis “The year 1968 in Jihlava“ maps  the 

course of that year in a district town called Jihla va. The 

events of this year are a very interesting and ofte n discussed 

point in the Czech history.  

This work includes a brief introduction into the 

atmosphere in the Czechoslovak socialist republic i n the 

sixties of 20 th  century. 

The second chapter describes the course of the year  1968 

from its beginning. In this year the release of a p olitical 

tension in the Czechoslovak republic was going on. This 

process is colloquially called “the Prague Spring“.  New 

politicians ascended to the politic power and estab lished a 

new theory. They called this theory “Socialism with  human 

face“.  

The main part of this work deals with the course of  the 

invasion Warsaw Pact army in the Czechoslovak repub lic on 21 st  

August 1968. The thesis is mainly focused on the to wn Jihlava.  

The fifth chapter of this work describes affairs wh ich 

happened in Jihlava in the second half of the year 1968. 

  The last part of the thesis concerns itself with a man 

called Evzen Plocek. That man was an active politic ian in 

Jihlava. Unfortunately he committed suicide in Apri l 1969. He 

burned himself to death due to the circumstances wh ich arose 

after the Warsaw Pact army invasion in the Czechosl ovak 

socialist republic in 1968. 
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