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Abstrakt 

Rok 1968 a události v tehdejším Československu mají pro českou historii zásadní 

význam. Během jednoho roku došlo k obrovským změnám v politice a ve společnosti – 

nové vedení KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem slibovalo zásadní změny. 

Československo se mělo odklonit od proudu politiky vymezovaného Svazem 

Sovětských socialistických republik a mělo nastoupit vlastní cestu – tzv. socialismu 

s lidskou tváří.  

V politice i společnosti začaly padat bariéry – byla zrušena cenzura, Úřad pro tisk a 

informace, vycházeli dříve zakázaní literární autoři, bylo možné snadněji vycestovat na 

Západ… 

Invaze vojsk Varšavské smlouvy však ukončila tzv. Pražské jaro a s ním i všechny 

reformy. Postupně došlo k tzv. normalizaci a postupné sociální a politické likvidaci 

příznivců Dubčekovy politiky. 

Předmětem této práce je zmapovat výše zmíněné události a jejich dopady na obyvatele 

malého městečka, a to prostřednictvím okresního periodika Předvoj. Tato práce chce 

zjistit, jestli a jak docházelo k manipulaci s informacemi a cenzuře před a po tzv. 

Pražském jaru, zda a jak město Hořice v roce 1968 kulturně žilo a jaký byl průběh a 

následky invaze vojsk Varšavské smlouvy. 

V práci je využito lokálních pramenů a vzpomínek pamětníků událostí. 

 

Abstract 

The events of the year 1968 in Czechoslovakia are an essential part of Czech history. 

Within one year Czechoslovakia experienced vast changes in politics and society - new 



   

party leadership headed by Alexander Dubcek. promised major changes.  

Czechoslovakia was to depart from current policy controlled by Union of Soviet 

Socialist Republics and started to make their own way - so-called socialism with a 

human face.  

In politics and society barriers began to fall – it started with  prohibit censorship and  

the Office for Press and Information. Banned writers could publish again, it was easier 

to travel to the West ...  

The Warsaw Pact invasion, however, ended the so-called Prague Spring and with it all 

the reforms. Gradually came the "normalization" and supporters of Dubcek's policy 

were disposed of politically and socially.  

The purpose of this work is to explore the events and their effects on people in small 

towns through the county periodical Předvoj. This work wants to determine if and how 

there was a manipulation of information and censorship before and after the so-called 

Prague Spring, whether and how the city in 1968 Hořice culturally lived and what was 

the course and consequences of the invasion by Warsaw Pact troops.  

In this work local sources and eyewitness accounts of events are used. 

 

Klíčová slova 

Hořice, týdeník Předvoj, okresní týdeník, Jičín, invaze, vojska, 1968, KSČ, Okresní 

výbor, Pražské jaro. 
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Rozsah práce: Vlastní text práce má (bez příloh, ale s poznámkovým aparátem) celkem 

110 862 znaků s mezerami, tj. 52 normostran. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne …  Štěpán Feik 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi při psaní této práce věnovali svůj čas 

a důvěru. 

Jmenovitě bych chtěl poděkovat PhDr. Jakubovi Končelíkovi, Ph.D. za přijetí vedení 

práce, za cenné rady a poznámky při její tvorbě a mému otci Josefu Feikovi ml. za 

seznámení s řadou pamětníků a reálií. Dále pak děkuji všem osloveným pamětníkům a 

především pracovníkům Městského muzea Hořice PhDr. Oldřišce Tomíčkové, Mgr. 

Václavu M. Bukačovi a Věnceslavě Štěpánové za jejich ochotu a vstřícnost. Dále bych 

rád poděkoval Mgr. Jaroslavu Kotrbáčkovi za poskytnutí řady zajímavých materiálů. 



   

 



   

 

 

 

Institut komunika čních studií a žurnalistiky UK FSV 
Teze BAKALÁŘSKÉ diplomové práce 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 
Příjmení a jméno 
diplomantky/diplomanta: 
Feik Štěpán 
Imatrikula ční ročník 
diplomantky/diplomanta: 
2007 
E-mail diplomantky/diplomanta: 
stepan.feik@centrum.cz 
Studijní obor/typ studia: 
Žurnalistika 

Razítko podatelny: 
 
 
 
 
 
 

Předpokládaný název práce v češtině: 
Rok 1968 v Hořicích pohledem deníku Předvoj 
Předpokládaný název práce v angličtině: 
The year 1968 in Hořice from the perspective of daily Předvoj  
Předpokládaný termín dokončení (semestr, školní rok – vzor: ZS 2012):  
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí, tedy 
teze schválené v LS 2010/2011 umožňují obhajovat práci nejdříve v LS 2011/2012) 
LS 2011 
Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 
znaků):  
Pokus o reformu komunistického režimu v Československu a následný vpád 
vojsk Varšavské smlouvy je jednou z nejvýznamnějších událostí české 
moderní historie. Téma "1968" nepřestává historiky a výzkumníky fascinovat 
a vznikají stále nová a nová díla s rozdílným stupněm inovace a přínosnosti. 
Tato práce by se zaměřuje místo na globální pohled na pohled z maloměsta a 
periodik, které v něm a v jeho okolí vycházely. Účelem práce je přinést pohled 
na rok 1968 z jiné perspektivy, než dosud - vyzpovídat svědky, analyzovat 
média a zjistit, jak v onom roce město kulturn ě žilo.    
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol 
se stručnou charakteristikou jejich obsahu):  
1. Úvod práce, kde autor zdůvodňuje obsáheji výběr tématu, vymezuje cíl 
práce, představuje předchozí zpracování a přínos jeho práce. Zmíněn je i 
význam roku 1968 a období tzv. „Pražského jara“ a jeho pevné místo 
v Českých dějinách. Dále přináší stručnou historii a geografické umístění 
Hořic . 
1.1 - Úvod 
1.2 - Výběr tématu a jeho předchozí zpracování, cíl práce 
1.3 – Rok 1968 a jeho význam v Českých dějinách 

Institut komunika čních studií a žurnalistiky 
Projekt bakalářské práce  

  



   

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol 
se stručnou charakteristikou jejich obsahu):  
1. Úvod práce, kde autor zdůvodňuje obsáheji výběr tématu, vymezuje cíl 
práce, představuje předchozí zpracování a přínos jeho práce. Zmíněn je i 
význam roku 1968 a období tzv. „Pražského jara“ a jeho pevné místo 
v Českých dějinách. Dále přináší stručnou historii a geografické umístění 
Hořic . 
1.1 - Úvod 
1.2 - Výběr tématu a jeho předchozí zpracování, cíl práce 
1.3 – Rok 1968 a jeho význam v Českých dějinách 
1.4 - Město Hořice, jeho stručná historie, umístění a význam 
2.  Události roku 1968 v Hořicích z perspektivy lokálních a blízkých periodik. 
Vzpomínky pamětníků a jejich práce na samizdatu. Zmíněn je i pokus o 
obnovení vlastivědného časopisu Pod Zvičinou. 
2.1 – Vybraná média – deník Předvoj, vznik samizdatu 
2.1 - Události pohledem deníku Předvoj 
2.2 - Hořický samizdat Sklepník 
2.3 - Pokus o obnovení vlastivědné čítanky Pod Zvičinou 
3. Závěrečné shrnutí 
3.1 Závěr 
3.2 Resumé 
3.3 Přílohy 
Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období, 
za které bude analyzován):  
Deník Předvoj 1968 - leden - prosinec 1968 
Samizdat Sklepník - rok 1968 
Postup (technika) při zpracování materiálu: 
Při výběru periodik byl kladen důraz na jejich co největší blízkost Hořicím - 
Předvoj byl okresní deník vydávaný v Jičíně a byl na Hořicku mohutně 
propagován. Samizdatový Sklepník je pak pokusem o vytvoření alternativní 
kulturní fronty n ěkolika nadšenci. Periodikum Předvoj bude pečlivě 
zkoumáno a budou v něm hledány hlavně zprávy, které se nějakým způsobem 
týkají práv ě Hořicka. Následně budou události ještě konzultovány 
s pamětníky pro ověření. 
U tiskovin se tedy jedná o metodu přímou - získávání  historických   faktů  z  
pramene,  v  němž  jsou přímo a bezprostředně obsaženy. Fakta poté budou 
dále hodnocena, zda se shodují s historickou skutečností. V případě srovnání 
zpráv a publicistických útvarů mezi deníky půjde o metodu komparativní. 
Vzpomínky a materiály pamětníků, jejich výpovědi, to vše bude zpracována 
metodou "oral history".   
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho 
zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
TOMÍ ČKOVÁ, Old řiška; BUKAČ, Václav - Hořice odedávna dodneška - 
Hořice : Město Hořice, 2008; ISBN: 978-80-254-3464-2; 319 s. 
Putování dějinami města slovem a obrazem sepsáno pracovníky městského 
muzea v Hořicích. Publikace obsahuje množství fotografií a odkazů k historii 
města a zabývá se i rokem 1968. 
HOPPE, Jiří - Pražské jaro v médiích - Brno : Doplněk, 2004; ISBN: 80-7239-
162-3, 444 s. 
Soubor publicistických článků sebraných z médií vydávaných v období 



   

Pražského jara. Poskytují jednak informace o období, druhak umožňují 
srovnání s tehdejšími hořickými publicisty. 
MAREK, Jind řich; HASIL, Tomáš; MICHALOVÁ, Martina; ŠOLC, Jan; 
LHOTOVÁ, Markéta - Srpen 1968 v Liberci - Liberec : Spacium, o.p.c, 2008; 
ISBN: 978-80-87213-01-8, 200 s. 
Kniha se snaží přiblížit události a činy, které následovaly po invazi. 
Z hlediska této práce hraje velkou roli porovnání událostí v Liberci a 
v Hořicích a jejich interpretace. 
BÁRTA, Milan; CVR ČEK, Lukáš; KOŠICKÝ, Patrik; SOMMER, Vít ězslav 
- Oběti okupace - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2008; ISBN: 
978-80-87211-01-4, 192 s. 
Publikace přináší fakta o okolnostech úmrtí československých občanů 
způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy na území Československa 
od 21. srpna do konce roku 1968.  
EMMERT, František - Rok 1968 v Československu - Praha : Vyšehrad, 2007; 
ISBN: 978-80-7021-903-4, 64 s. 
Publikace dokumentující průběh od Pražského jara až do ledna roku 1969. 
Přínos tkví především v přetisku letáků, dobových písemností, oficiálních 
dokumentů a novinových článků.¨ 
KONČELÍK, Jakub - Dva tisíce slov - Praha : Ústav soudobých dějin - 
Soudobé dějiny - ro čník 15., číslo 3-4, s. 485-544, 2008  
Rekonstrukce zrodu zásadního článku, který změnil obraz československé 
společnosti a dokázal, že komunistická strana ztratila kontrolu nad médii. 
KONČELÍK, Jakub - Média a Pražské jaro - Praha : Sborník Národního 
muzea, roč. 53., č.1-4, s. 65-70, 2008; ISSN 0036-5351 
Článek věnovaný práci žurnalistů v roce 1968 se zabývá podmínkami pro 
práci, vlivem cenzury, postupující demokratizací a vlivem Ústřední 
publikační správy. 
PECKA, Jindřich - Sovětská armáda v Československu 1968-1991 - Praha : 
Ústav soudobých dějin, 1996. 231 s. 
KONČELÍK, Jakub - P řelomová témata českého tisku jara 1968 - Bratislava 
HÚ SAV a SSN, 2008 
 text vydaný ve slovenské monografii věnované žurnalistice roku 1968. 
Sleduje tři zásadní témata české žurnalistiky. 
BLAŽEK, Petr; KAMINSKI, Lukasz; VÉVODA, Rudolf - Po lsko a 
Československo v roce 1968 - Praha : 2006;  ISBN: 80-7363-103-2; 361 s. 
Čeští a polští historikové v této knize přibližují nejd ůležitější otázky 
vzájemných vztahů a jejich různých podob, všímají si také širšího 
mezinárodního kontextu. 
BEDNAŘÍK, Petr -  Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v 
tehdejším českém tisku - Praha : Literární akademie, 2009; ISBN: 987-80-
86877-38-9; 275 s. 
Článek věnovaný mediálním obsahům na počátku Pražského jara. všímá si 
projevů Ludvíka Svobody, Alexandera Dubčeka a Antonína Novotného. 
 
Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských 
prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých 
fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 
Krajský deník Průboj 1968-1969 [rukopis] / Michaela Müllerová ; vedoucí 
diplomové práce Jakub Končelík. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta 



   

sociálních věd, 2007. 
Východočeská média na počátku normalizace [rukopis] / Petr Slováček ; 
vedoucí práce Jakub Končelík. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 
věd, 2007. 
Královohradecká Pochodeň přelomu 80. a 90. let dvacátého století jako 
příklad transformace československého regionálního deníku [rukopis] / 
Vladimír Van ěk ; vedoucí práce Jakub Končelík. Praha: Univerzita Karlova, 
Fakulta sociálních věd, 2009.      
Datum / Podpis studenta/ky 
 
                                                                                                              
……………………… 

 
TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  
      
Případné doporučení dalších titulů literatury p ředepsané ke zpracování tématu:  
      
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na UK FSV vykonávám.  
 
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 
 
                                                                  
                                                                                                              ……………………… 
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                               Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 
 
TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠT ĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 
UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO 
PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY UK FSV. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT 
V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT  DO OBOU KOPIÍ DIPLOMOVÉ 
PRÁCE.  
 
TEZE DOPORUČENÉ PEDAGOGEM/PEDAGOŽKOU BUDE VEDENÍ IKSŽ POUZE BRÁ T 
NA VĚDOMÍ, TEZE PODÁVANÉ STUDENTEM SAMOSTATN Ě BUDE PROJEDNÁVAT. 
 



 1 
 

 

Obsah 

 

ÚVOD...........................................................................................................................................................3 

1.VOLBA TÉMATU A ZP ŮSOB ZPRACOVÁNÍ ..................................................................................4 

1.1 VOLBA TÉMATU ..................................................................................................................................4 
1.2 PŘEDCHOZÍ ZPRACOVÁNÍ....................................................................................................................4 
1.3 CÍL PRÁCE...........................................................................................................................................4 
1.4 ODCHÝLENÍ OD TEZÍ ...........................................................................................................................5 
1.5 METODA A VÝZKUMNÉ OTÁZKY .........................................................................................................5 
1.6 ZHODNOCENÍ RELEVANTNÍ SEKUNDÁRNÍ LITERATURY PRAMENŮ .......................................................6 

2.UVEDENÍ DO SITUACE .......................................................................................................................7 

2.1 STRUČNÁ HISTORIE MĚSTA HOŘICE ....................................................................................................7 
2.2 ROK 1968 A TZV. PRAŽSKÉ JARO........................................................................................................9 

3. UDÁLOSTI SRPNOVÝCH DNŮ V HOŘICÍCH ..............................................................................10 

3.1 UDÁLOSTI 21. SRPNA V HOŘICÍCH ....................................................................................................10 
3.2 UDÁLOSTI 22. – 28. SRPNA 1968 ......................................................................................................12 
3.3 PROTESTNÍ AKTIVITY OBČANŮ HOŘIC...............................................................................................12 
3.4 ROLE MÉDIÍ A ZDROJE INFORMACÍ OBYVATEL HOŘIC BĚHEM UDÁLOSTÍ 21.-31. SRPNA ...................14 

3.4.1 Krajský deník Pochodeň ...........................................................................................................14 
3.4.2 Deník Zprávy ............................................................................................................................16 
3.4.3 Letáky a tiskoviny .....................................................................................................................16 

3.5 SHRNUTÍ ...........................................................................................................................................17 

4. OKRESNÍ TÝDENÍK P ŘEDVOJ.......................................................................................................17 

4.1 PŘEDVOJ JAKO MÉDIUM....................................................................................................................17 
4.2 KONTROLA OBSAHU..........................................................................................................................18 
4.3 TVŮRCI OBSAHU...............................................................................................................................18 
4.4 PROBLEMATIKA PERIODICITY V LETECH 1967-1968 .........................................................................19 

5. UDÁLOSTI ROKU 1968 V HOŘICÍCH............................................................................................23 

5.1 UDÁLOSTI ROKU 1968 V HOŘICÍCH POHLEDEM OKRESNÍHO TÝDENÍKU PŘEDVOJ.............................23 
5.2 UDÁLOSTI A SKUTEČNOSTI ROKU 1968 V HOŘICÍCH, KTERÉ PŘEDVOJ NEZMIŇUJE...........................39 
5.4 UDÁLOSTI V HOŘICÍCH OD LEDNA DO SRPNA 1968 ...........................................................................41 
5.5 SHRNUTÍ UDÁLOSTÍ ROKU 1968 V HOŘICÍCH A JEJICH INTERPRETACE TÝDENÍKEM PŘEDVOJ...........46 

6. POKUS O OBNOVENÍ ČASOPISU POD ZVIČINOU ....................................................................46 

6.1 CHARAKTERIZACE A HISTORIE PERIODIKA POD ZVIČINOU................................................................46 
6.2 OKOLNOSTI A MOTIVY OBNOVY ČÍTANKY V  ROCE 1968 ...................................................................48 
6.3 PROČ NEDOŠLO K OBNOVĚ ČASOPISU................................................................................................50 
6.4 MOTIVY A ZÁJMY PHDR. PAVLA KRŠŇÁKA ......................................................................................51 

7. HOŘICKÝ SAMIZDAT SKLEPNÍK A JEHO SOUVISLOST S ROKEM 19 68 ..........................52 

7.1 VYMEZENÍ SAMIZDATU K  ROKU 1968 ...............................................................................................52 
7.2 STRUČNÁ HISTORIE SAMIZDATU SKLEPNÍK .......................................................................................53 
7.3 OBSAH SKLEPNÍKU ...........................................................................................................................53 
7.4 KNIHOVNIČKA SKLEPNÍKU................................................................................................................54 
7.5 DŮVOD TVORBY SAMIZDATU A VZTAH K  ROKU 1968........................................................................54 
7.6 TECHNICKÁ STRÁNKA SKLEPNÍKU ....................................................................................................55 
7.7 SHRNUTÍ ...........................................................................................................................................55 

ZÁVĚR ......................................................................................................................................................56 



 2 
 

 

SUMMARY...............................................................................................................................................57 

POUŽITÁ LITERATURA.......................................................................................................................58 

E-ZDROJE................................................................................................................................................58 
E-ČLÁNKY ...............................................................................................................................................58 
DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE........................................................................................................59 
PERIODIKA ..............................................................................................................................................59 
INTERNETOVÉ ZDROJE.............................................................................................................................59 
ARCHIVNÍ PRAMENY ...............................................................................................................................59 

SEZNAM PŘÍLOH...................................................................................................................................60 

PŘÍLOHY..................................................................................................................................................61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 

 

 

Úvod 

V roce 1968 se v tehdejší Československé socialistické republice přihodila řada událostí 

zásadního významu. Onen rok je totiž často považován za vrchol období rozvoje kultury 

a společnosti – tzv. Zlatá šedesátá. V roce 1968 došlo v tehdejším Československu 

k významným politicko-společenským změnám, které znamenaly zásadní změnu od 

směru, který vytyčila vládnoucí Komunistická strana Československa při uchopení moci 

v únoru roku 1948.  

Došlo ke zrušení cenzury a všeobecnému přesvědčení o reálnosti projektu, který byl 

označován jako tzv. socialismus s lidskou tváří. Občané uvěřili nově zvoleným 

politickým představitelům Komunistické strany Československa, kteří slibovali 

dokonalou přeměnu stávajícího systému. Nakolik byly jejich sliby reálné je dnes 

nemožné určit – sny tzv. Pražského jara ukončila srpnová invaze vojsk Varšavské 

smlouvy pod vedením Sovětského svazu. Celý svět obletěly fotografie sovětských tanků 

z Prahy a  marné protesty Čechoslováků. Národní sebevědomí poté dostalo vážnou ránu 

v podobě přijetí tzv. Moskevského protokolu, který de facto znamenal souhlas s okupací 

země. 

Mediální reflexe okamžiků tzv. Pražského jara, vojenské invaze i opětovného zavedení 

cenzury patří mezi velmi zajímavá badatelská témata, neboť na prostoru jednoho roku je 

zachycena proměna média z kontrolovaného na svobodné a opět na kontrolované. 

Mediální popis událostí v jednotlivých krajích a městech tvoří také důležitou součást 

historie a přinesl výpověď o době, kterou mnozí lidé označují jako nejlepší období 

svého života. 
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1. Volba tématu a zp ůsob zpracování 

1.1 Volba tématu 
 

Téma událostí roku 1968 v Hořicích jsem zvolil za předmět této práce z několika 

důvodů. Sám z Hořic pocházím a živě se zajímám o dění ve městě a o jeho historii. Při 

bádání v Městském muzeu Hořice jsem objevil, že druhá polovina 20. století v Hořicích 

je z historického hlediska téměř nezmapovaná. Velmi mě také zajímá i téma roku 1968, 

neboť můj otec se jako vysokoškolák účastnil listopadové studentské stávky a byl 

později vyloučen z vysoké školy z politických důvodů. Často se navíc setkávám 

s tvrzením, že vše podstatné se v roce 1968 odehrálo v Praze. 

Rozhodl jsem se proto prostřednictvím okresního týdeníku Předvoj a výpovědí 

pamětníků zmapovat Pražské jaro a vůbec celý rok 1968 v Hořicích. Takovéto téma je 

podle mých zjištění dosud nezpracované a obohatí tak nejen fond bakalářských prací, 

ale přispěje i k mapování hořické historie. 

1.2 Předchozí zpracování 
 

Okresní týdeník Předvoj nebyl dosud předmětem žádné práce na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze. Existují pouze podobné práce, které se věnují podobnému 

tématu. Jsou jimi například: Královohradecká Pochodeň přelomu 80. a 90. let 

dvacátého století jako příklad transformace československého regionálního deníku od 

Vladimíra Vaňka, Východočeská média na počátku normalizace od Petra Slováčka a 

práce Krajský deník Průboj 1968-1969 od Michaely Müllerové. Práce o deníku 

Pochodeň se okrajově dotýká i tohoto textu, neboť se jedná o stejný kraj a tento deník je 

v ní okrajově zmíněn v souvislosti s událostmi v Hořicích ve dnech 21.-28. srpna. 

1.3 Cíl práce 
 

Cílem práce je určit, zda se v Hořicích staly v roce 1968 nějaké významné události, jaká 

byla jejich povaha a jaké bylo jejich mediální zpracování. Práce ve zvláštní části 

popisuje události bezprostředně po vpádu vojsk Varšavské smlouvy a dostupnost 

informací a roli médií v oněch dnech celkově. Práce dále vymezuje vztah hořického 
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samizdatu Sklepník k roku 1968 a osvětluje pozadí neúspěšného pokusu obnovit 

vlasteneckou čítanku Pod Zvičinou. 

1.4 Odchýlení od tezí 
 
Dle mého nejlepšího vědomí a svědomí nedošlo při psaní práce k výraznému odchýlení 

od tezí bakalářské práce. V nich vyjmenované cíle, ke kterým jsem se zavázal, byly 

splněny – a to metodou v tezích popsanou.  

Oproti předpokladům však nedošlo k úplnému využití v tezích zmíněné základní 

literatury – při psaní práce jsem všechny jmenované publikace nevyužil k citování a 

k odkazům. Učinil jsem tak z důvodu, že to nebylo třeba. Oproti původnímu záměru 

obsáhleji popsat politické pozadí roku 1968 jsem se rozhodl věnovat prostor konkrétním 

událostem v Hořicích – k tomu nebyly některé publikace zapotřebí. 

V tezích jsou pak dvě nepřesnosti dané faktem, že toto téma vyžaduje detailní průzkum. 

Předvoj je v tezích označen jako deník, což není pravda – jednalo se o týdeník. Dále je 

v nich zmíněn hořický samizdatový časopis Sklepník z roku 1968. Tento samizdat však 

poprvé vyšel až v roce 1988. Obě tyto nepřesnosti jsou zaviněny mou neznalostí detailů 

a také rozhovorem s pamětníkem1, který mě na toto téma poprvé přivedl. Mezi přínosy 

této práce patří i to, že vyvrací jmenované omyly a zařazuje události do správných 

souvislostí. 

1.5 Metoda a výzkumné otázky 
 

Cílem této práce je především porovnání mediální interpretace událostí s výpovědí 

pamětníků, proto jsem zvolil jako výzkumnou metodu Oral history. 

Oral history je výzkumná metoda užívaná především ve společenských a humanitních 

vědách. Jde o řadu propracovaných postupů, díky nimž badatel získává nové poznatky. 

Dochází k tomu na základě ústního sdělení zpovídaných osob, jenž byly svědky či 

účastníky událostí, které jsou předmětem badatelovy činnosti. Cílem této metody není 

získávání faktu, ale individuálních sdělení a osobních prožitků. Zpovídaná osoba tak 

obecně obohacuje badatelovo chápaní zkoumaného problému2. 

 
1 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem M. Bukačem, Hořice 16. dubna 2010 
2 VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2004; ISBN: 80-7285-045-8 
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Základ a hlavní část práce tvoří informace nashromážděné z okresního týdeníku Předvoj 

a z výpovědí pamětníků. V případě média byly ke zkoumání vybrány jen články, které 

se týkají událostí v Hořicích či fungování samotného okresního periodika. Informace 

z článků v týdeníku byly poté porovnány s výpověďmi zpovídaných osob, materiálů 

z archívů, internetu a Kronik měst Hořice a Jičína. 

Zpovídání svědků probíhalo individuálně na různá témata, není proto možné zde vypsat 

pokládané otázky. Pamětníci byli vybíráni podle tohoto klíče: 

- zpovídaná osoba se chce o své vzpomínky podělit 

- zpovídaná osoba zažila události roku 1968 a má vztah k městu Hořice 

- zpovídaná osoba pracovala v okresních či krajských médiích 

- zpovídaná osoba přímo souvisí s tezemi práce a její svědectví bylo třeba k jejich 

naplnění 

Oslovil jsem tyto pamětníky: Mgr. Václava M. Bukače, Josefa Feika st., Josefa Feika 

ml., Věnceslavu Štěpánovou, Anotnína Rudla, Pavla Fraita a PhDr. Jana Součka. 

V souvislosti s výběrem metody bych rád zmínil i jedno úskalí, které mě jako badatele 

potkalo. Ačkoli je zvolená metoda podle mého nejlepšího svědomí i názoru konzultanta 

tou správnou, je téma roku 1968 stále problematickou kapitolou v životech občanů 

Hořic Některé oslovené osoby vyjadřovaly strach v souvislosti s publikováním této 

práce a zveřejnění jejich názoru. Téma 1968 je nepříjemné nejen některým pamětníkům, 

kteří kolaborovali s okupanty, ale i jejich potomkům. Některá zajímavá fakta tak i přes 

veškerou mou snahu zůstávají skryta. 

1.6 Zhodnocení relevantní sekundární literatury pra menů 
Literatury zabývající se médii v čase tzv. Pražského jara je velké množství. Stejně tak 

odborných článků. Pro tuto práci byly důležité především odborné články Jakuba 

Končelíka a Petra Bednaříka, které mapují proměnu tisku v období tzv. Pražského jara. 

Tyto články jsem využil jako teoretický základ pro výzkum okresního týdeníku Předvoj 

a jeho definování jako svobodného či kontrolovaného média. 

Konkrétně šlo o publikace Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí 

v tehdejším tisku3, kde PhDr. Petr Bednařík popisuje, jak z mediálního hlediska vypadal  
3 BEDNAŘÍK, Petr -  Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku - 
Praha : Literární akademie, 2009; ISBN: 987-80-86877-38-9; 275 s. 
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nástup Dubčeka k moci. Dále mi posloužila publikace PhDr. Jakuba Končelíka, PhD – 

Mediální politika a srpen 19684, která se zaobírá cenzurou v československém tisku. 

K sepsání historie Hořic a k doplnění některých kontextových informaci jsem použil 

publikaci Hořice odedávna dodneška, která podrobně popisuje historii města a 

významných osobností, které v něm působili. Dále jsem se při tvorbě práce opíral o 

Slovníkovou příručku k československým dějinám 1948-19895, kde se nachází rozbory 

příčin a počátků tzv. Pražského jara. 

Na téma okresního týdeníku Předvoj neexistuje dle mých informací žádná další 

podobná práce, proto jsem nemohl těchto zdrojů při tvorbě této práce využit. Další 

zdroje pocházejí z internetu, kde jsem čerpal z přehledu událostí na webu Syndikátu 

novinářů ČR6 a z internetových stránek věnovaných dokumentaci I., II. a III. odboje na 

Jičínsku, tzv. Pencových seznamů7. Velmi užitečný byl při tvorbě přehledu významných 

událostí v ČSSR v roce 1968 i web Totalita.cz.8 

2.Uvedení do situace 
 

Tato část práce líčí stručnou historii města Hořice a uvádí do situace v roce 1968. 

2.1 Stručná historie m ěsta Ho řice 
 

Hořice jsou městem, které leží v Královehradeckém kraji. Jsou vzdáleny 25 kilometrů 

od krajského města Hradec Králové a 25 kilometrů od bývalého okresního města Jičín. 

Počet obyvatel kulminuje mezi 7-10 tisíci obyvateli. Pro svou polohu na hranici pohoří 

Krkonoše si vysloužily přívlastek „v Podkrkonoší.“ 

Hořice jsou známé především díky oblíbené cukrovince Hořické trubičky, 

motocyklovému závodu 300 zatáček Gustava Havla, jednou z nejstarších sochařsko- 

kamenických škol v Evropě a mezinárodním sochařským sympoziem. Díky rozvinuté 

práci s kamenem a faktem, že se v Hořicích narodilo mnoho významných kameníků a 
4 KONČELÍK, Jakub - Média a Pražské jaro - Praha : Sborník Národního muzea, roč. 53., č.1-4, s. 65-70, 
2008; ISSN 0036-5351 
5 Ústav soudobých dějin. Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989 [online] Dostupné z 
WWW <http://www.usd.cas.cz/slovnikova-prirucka-k-ceskoslovenskym-dejinam-1948-1989> 
6 SÍGL, Miroslav. Specializovaný web Syndikátu novinářů České republiky [online] Dostupné z WWW 
<http://syndikat-novinaru.cz/12/42/1968> 
7 Dokumentační středisko pro lidská práva. Odboj na Jičínsku [online] Dostupné z WWW 
<http://odboj.jicinsko.cz/ > 
8 Totalita.cz [online] Dostupné z WWW <www.totalita.cz> 
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sochařů mají Hořice i další přívlastek – „Město kamenné krásy.“ 

První písemná zmínka o Hořicích pochází ze 40. let 12. století v zakládací listině 

Strahovského kláštera9. Ves se velmi rychle rozrostla a záznamy ze 14. století hovoří o 

dokonce o městečku. V šestnáctém století přešlo hořické panství do rukou rodiny 

Smiřických. Poslední potomek rodu Smiřických, Albrecht Jan, se měl během povstání 

v letech 1618-1620 stát dokonce českým králem. Zemřel však na tuberkulózu a po bitvě 

na Bílé hoře se panství dostalo přes Albrechta z Valdštejna do rukou císařských 

diplomatů – rodiny Strozziů10. Právě Petr Strozzi stál u zrodu myšlenky postavit 

v Hořicích invalidovnu pro válečné veterány. Z nařízení císaře Karla VI. však byly 

Hořice přeměněny na tzv. nadační panství a z jeho výnosů se zaplatila stavba a provoz 

pražsko Invalidovny. 

V druhé polovině 19.století se Hořice staly moderním městem11. Došlo k vydláždění 

náměstí, stavbě kanalizace a veřejného osvětlení. V okolí se začal lámat kámen a 

vznikla řada tkalcovských továren, postupně vlastněná židovskou komunitou. Celkem 

existovaly čtyři hlavní tkalcovny pojmenované podle rodiny, která je vlastnila: 

Hirschova, Goldschmidtova, Mauthnerova a Feuersteinova12. 

Židovská stopa ve městě však postupně zanikala a během tzv. velké hospodářské krize a 

druhé světové války vymizela úplně. Zůstaly jen tkalcovny. 

V druhé polovině 19. století také vzniká řada divadelních a uměleckých spolků, jsou 

zakládány základní i odborné školy. 

V období tzv. první československé republiky došlo v roce 1926 k zahájení výstavby 

Památníku legionářů13. Na základní kámen poklepal při své návštěvě Hořic Tomáš 

Garrigue Masaryk. Mělo jít o monumentální věž výšky 40 metrů. V důsledku tzv. velké  

hospodářské krize a vlivu druhé světové války se věž nestihla dostavět a došlo k zcizení  

stavebního materiálu. Po roce 1948, kdy byla věž dostavěna, byla přejmenována na Věž 

samostatnosti. Ve třicátých letech také došlo k vybudování samostatné hořické 

invalidovny14. 

Po skončení druhé světové války bylo v Hořicích ustaveno reálné gymnázium. Do Hořic 

9 TOMÍČKOVÁ, Oldřiška; BUKAČ, Václav - Hořice odedávna dodneška - Hořice : Město Hořice, 2008; 
ISBN: 978-80-254-3464-2. S. 13. 
10 Tamtéž. S. 81. 
11 Tamtéž.. S. 20. 
12 Tamtéž.. S. 151-153. 
13 Tamtéž.. S. 294-300. 
14  Tamtéž.. S. 95. 
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se přistěhovala řada rodin a došlo ke rozsáhlé stavbě okolních silnic. Od roku 1960 se 

Hořice staly součástí jičínského okresu. Ve městě bylo vybudováno několik velkých 

strojnických továren – Zez a Karosa – a v z bývalých židovských tkalcovských továren 

se stala Mileta.  

 

2.2 Rok 1968 a tzv. Pražské jaro 
Na začátku ledna roku 1968 došlo k odvolání tajemníka Ústředního výboru KSČ 

Antonína Novotného a došlo k jeho nahrazení Alexandrem Dubčekem15. Započal tím 

proces, který západoevropská média pojmenovala jak tzv. Pražské jaro. Došlo 

k uvolnění poměrů ve společnosti a k některým reformám socialistického státu. 

Postupně se vedoucí představitelé zavázali vybudovat v Československu tzv. 

Socialismus s lidskou tváří – průnik mezi svobodou kapitalistických zemí a sociálními 

jistotami zemí komunistických. Tento proces zastavila 21. srpna invaze armád 

Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu.  

Tato událost poznamenala životy všech obyvatel Československa a znamenala také 

ukončení veškerých reformních kroků. Došlo také na likvidaci reformistů v politice a 

zpřísnění kádrovacich kritérií. Postupně došlo k hlubokým čistkám v celé společnosti – 

intelektuálové byli nuceni pracovat v nejhorším případě jako dělníci, odpůrci 

reformního procesu naopak povýšili. 

Samotný proces reforem souvisí se zákony16 o zrušení cenzury a úřadu pro tisk a 

informace. Média náhle získala svobodu při tvorbě obsahu a dovedla jí patřičně využít. 

Občané začali získávat jejich prostřednictví informace, které by se dříve neměli šanci 

dozvědět. Média začala informovat i o různých selháních socialistického režimu – např. 

kauza „semínkového generála“ Šejny, apod.  

15 BEDNAŘÍK, Petr -  Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku. S. 

264. 
16 KONČELÍK, Jakub . Studijní materiály a texty k přednáškám z dějin médií 1938-1989 [online]. 2008 

[cit. 2011-05-16]. Mediální legislativa. Dostupné z WWW: <http://www.koncelik.eu/medialni-

legislativa/>. 
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Vznikly organizace s mediální podporou – Klub angažovaných nestraníků a K-231. 

Prostřednictvím médií byla zachycena atmosféra a činy během období tzv. Pražského 

jara. 

Vpád vojsk Varšavské smlouvy však ukončil toto období kulturního i společenského 

rozkvětu. Konzervativní Sovětský svaz si nenechal vzít jeden ze svých satelitních států 

a vpádem do Československa zároveň vydal světu jasný signál – SSSR nepodporuje 

modernizaci komunismu. 

Rok 1968 tak zůstává symbolem jakéhosi ideálu, který měla československá společnost 

na dosah, ale byl jí odňat. Ani v této době není možné relevantně dokázat, zda to byla 

pravda, či šlo jen o iluzi.  

3. Události srpnových dn ů v Ho řicích 
 

Tato část práce popisuje události, které se staly 21. srpna 1968 v Hořicích. Zabývá se 

reakcí obyvatel a rolí médií v této záležitosti. Zde uvedené informace jsou čerpány 

z kroniky města Hořice a z výpovědí pamětníků. 

 

3.1 Události 21. srpna v Ho řicích 
Z dostupných pramenů a výpovědí pamětníků vyplývá, že invaze vojsk Varšavského 

paktu zasáhla město Hořice naprosto nepřipravené. Obyvatelé v souladu s normálním 

pracovním režimem vstali a vydali se do zaměstnání, kde jim teprve bylo sděleno, co se 

vlastně stalo. Některé hořické továrny přerušily výrobu, jiné jen omezily provoz. Mezi 

obyvateli zavládl šok a velké překvapení – takováto akce nebyla nikým očekávána.  

Tanky Varšavské smlouvy dorazily na hranice města směrem od severu zhruba mezi 

čtvrtou až pátou hodinou ranní17. Jednalo se o sovětské tanky a vozidla polské lidové 

armády. Kolona zůstala stát na hranicích města na vrchu Borek. Několik desítek 

obyvatel se sešlo pod kopcem a sledovali vývoj situace. Po několika hodinách 

vyčkávání se kolona obrněných vozidel vydala do města – sjela z velmi 

prudkého vrcholu Borek na náměstí a zcela tím zničila asfaltové krytí vozovky pod 

vrcholem18.  
17 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. Hořice: Město Hořice 1970. S 68. 
18 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března 2011  
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V Hořicích se na křižovatce na náměstí Jiřího z Poděbrad tanky rozdělily na tři skupiny:  

skupinu pokračující s úkolem zajistit Nový Bydžov, skupinu pokračující s úkolem 

zajistit Jičín a skupinu zůstávající s úkolem zajistit Hořice. 

Skupina zůstávajících se skládala převážně z vojáků a techniky polské národnosti. 

Přítomen však byl velitelský doprovod skládající se ze členů sovětské armády. Podle 

výpovědí pamětníků19 se z valné části jednalo o velmi mladé vojáky, kteří navíc vůbec 

nevěděli, kde se nachází a co zde mají vlastně dělat. 

Pro většinovou část občanů Hořic se pro ten den stal jediným relevantním zdrojem 

informací rozhlas, který vysílal prohlášení presidenta republiky a vlády ČSSR. Zpráv 

bylo však malé množství a mezi obyvateli panovala všeobecná dezinformace a 

dezorientace20. 

Několikrát během dne zasedl Městský národní výbor, který v očekávání nejhoršího 

vydal rychle vyhlášku o tzv. „Prodeji do ruky.“ Jednalo se o seznam potravin a jejich 

maximální množství prodejné jednomu obyvateli:  

Hořický občan tak mohl dostat: 2kg mouky, 0,5 kg rýže, 1 kg cukru, 0,5 kg sádla, 0,25 

kg tuků, 0,25 kg másla, 5 kusů vajec, 1 kus mýdla, 10 g kávy a 1 balíček cigaret21. 

Při průjezdu tanků Hořicemi jsou na fotografiích22 k vidění první transparenty 

vyzývající k odchodu Rusů. K jejich výrobě došlo v neuvěřitelně krátké době. Stejně tak 

jsou k vidění i davy občanů, kteří šokovaně přihlížejí probíhajícím událostem. 

Skupina vojáků a vojenské techniky, která zůstala v Hořicích, se utábořila za městem. 

V odpoledních hodinách, kdy prvotní šok z invaze pominul, se k vojákům vydaly dvě 

skupiny obyvatel. První skupina vojáky přemlouvala k odchodu a všemožně jim 

naznačovala, že nejsou v Československu vítáni. Druhá skupina – vedená Ottou Zívrem 

a Emílií Kotykovou – naopak vojáky přišla přivítat a poděkovat jim za jejich včasný 

zásah23. V den invaze neproběhly mezi obyvatelstvem a vojáky žádné konflikty. Vstup 

vojsk Varšavské smlouvy způsobil v Hořicích šok, ze kterého se mnoho obyvatel 

nemohlo vzpamatovat. 

19 Osobní rozhovor s Josefem Feikem ml., Hořice 4. února 
20 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března 2011 
21 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S. 73 
22 Viz Příloha č. 3-6 
23 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S. 73 
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3.2 Události 22. – 28. srpna 1968 
 
Situace se vyostřila hned následujícího dne, 22. srpna. Kronika města Hořice obsahuje 
tento záznam: 

„Toho dne ráno objevily se na chodnících, na domech, výkladních skříních, na 

transparentech, které byly umístěny nad ulicí v prostoru lékárny a asi 30 m jižněji 

nápisy, které vyjadřovaly tehdejší protisovětskou náladu některých vrstev obyvatelstva. 

Některé z nich jsou na připojených fotografiích, další byly např.: ‚Ať žije Svoboda,‘ 

‚Směr Moskva 2000 km.‘ Před kostelem na chodníku byl nic neříkající nápis: ‚Sluníčko 

zachází za hory, Rusáci pečou brambory,‘ na silnici před závodem karosa byla bílou 

emailovou barvou nakreslena pěticípá hvězda, atd. Nápisy, které měly ráz urážek vojsk 

Varšavské smlouvy byly brzy odstraněny.“24 

Dne 23. srpna se uskutečnilo jednání představitelů MNV Hořice se zástupci polských 

vojsk v Hořicích. O událostech do 28. srpna pak není v Kronice města Hořice zmínka. 

Právě 28. srpna byly na všech veřejných i podnikových budovách v Hořicích vyvěšeny 

československé státní vlajky, některé navíc s černým pruhem25. Mezi obyvatele byly 

navíc rozšiřovány papírové vlajky o formátu A4, taktéž s černým pruhem.  

Kronika popisuje průjezd mnoha cizinců, kteří se vraceli z dovolené a měli svá auta 

ozdobena nápisy „Svoboda-Dubček“ a jinými protiokupačními hesly.  

Těmito zápisy končí záznamy z Kroniky města Hořice o událostech 21. – 28. srpna.  

 

3.3 Protestní aktivity ob čanů Hořic 
 

Vpád vojsk Varšavské smlouvy vzbudil mezi obyvateli města velký odpor a jednotu. 

Z přiložených fotografií26 je patrné, že již 21. srpna došlo ke zhotovení prvních 

protestních transparentů. Výroba dalších následovala velice rychle. Na mnoha domech, 

výlohách obchodů i na silnicích se objevily protiruské nápisy. Kromě letáků, které se 

v Hořicích během prvních dní invaze objevily, došlo zároveň k rozsáhlé záměně  

24 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 74. 
25 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S. 75. 
26 Viz příloha č. 4 
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silničních tabulí a ukazatelů. O odboji obyvatel existuje zápis v městské kronice: 

„Došlo k záměně silničních tabulí i tabulí s jmény ulic. Nové tabule byly prý dováženy 

z Liberecka a Jablonecka. Všude byly letáky s ruským, německým a polským textem a 

s provoláním ‚Jděte domů.‘“ 27 

Záměna informačních tabulí způsobila vojákům četné zmatky a dezorientaci.  Hořicích 

se objevila dokonce i tabule z Bratislavy. 

Nad městem pravidelně létal polský armádní vrtulník, který shazoval propagační letáky 

okupačních armád28. Byly však okamžitě po dopadu sbírány hořickými dětmi a páleny u 

provizorních ohníčků. Letáky okupantů se tak nezachovaly. 

Kromě letáků, státních vlajek s černým pruhem a nápisů vyjadřovali obyvatelé svůj 

nesouhlas s okupací i radikálnějšími způsoby. Na Náměstí Jiřího z Poděbrad kupříkladu 

kdosi dopravil kontejner na odpadky a připojil ceduli s výzvou: „Průkazy Společnosti 

Československo-Sovětského přátelství odhazujte zde!“ Kontejner se během srpnových 

dní zaplnil průkazy téměř všech členů zmíněné organizace v Hořicích29. Tato forma 

protestu však plně nesplnila svůj účel, neboť po několika dnech, kdy se ukázalo, že vpád 

vojsk Varšavského paktu nebude jen přechodnou událostí, začali se lidé u kontejneru 

sdružovat a snažili se o nenápadné znovu získání svého průkazu z oné  hromady.30 

Poněkud chaoticky se během protestů choval Klub angažovaných nestraníků. Dne 28. 

srpna zorganizoval na protest proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy podpisovou akci31 

„Archa za neutralitu Československa.“ Stejnou akci však ve stejný den zorganizoval i 

městský výbor KSČ v Hořicích – docházelo tak k situacím, kdy občan podepsal 

dokument KANu a za rohem podepsal stejnou výzvu městskému výboru KSČ. 

Skupina mladých lidí sdružená okolo Jana Krejčíka se snažila přímo sabotovat okupační 

vybavení32. Do telekomunikačních kabelů, které zajišťovaly spojení mezi jednotlivými 

oddíly armád Varšavské smlouvy, zapichovali Jan Krejčík a jeho přátelé ze spodní 

strany gumového obalu tenký špendlík. Okamžitě tak vznikla porucha, která byla téměř 

neodhalitelná. Komunikace a organizace mezi armádními oddíly tak citelně utrpěla. 

27 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 74. 

28 Tamtéž 

29 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března 2011 

30 Tamtéž 

31 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S. 75. 

32 Osobní rozhovor s Josefem Feikem ml., Hořice 4. února 2011 
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Jan Krejčík však nebyl sám, kdo poškozoval telefonní kabely. V městské kronice 

existuje zápis ze 7. září 1968: 

„29. a 31. srpna byl přerušen vojenský telefonní kabel v blízkosti Hořic. Střežen byl 

sovětskými vojsky a byla pokaždé přistižena jistá Dana Havlíčková. Po dohodě z matkou 

byla umístěna na psychiatrickém oddělení OÚNZ v Nové Pace. Byla jí diagnostikována 

nervová porucha. Záležitost projednala též rada MNV dne 18. září.“33 

Jan Krejčík a jeho přátelé však nebyli vojáky přistiženi při činu. V případu Dany 

Havlíčkové existuje spekulace, že její nervová porucha byla předstíraná aby se vyhnula 

trestu za sabotáž. 

 

3.4 Role médií a zdroje informací obyvatel Ho řic během událostí 
21.-31. srpna    

Zatímco během prvních hodin událostí 21. srpna byl hlavním a jediným zdrojem 

informací pro obyvatele Hořic pouze rozhlas, v dalších hodinách a dnech se jejich 

možnosti s překvapivou rychlostí rozrostly.  

 

- Ještě 21. srpna vyšlo první zvláštní vydání krajského deníku Pochodeň. 

Informovalo o vpádu vojsk Varšavské smlouvy. 

- Do Hořic se dostaly prookupační noviny Zprávy vydávané velitelství 

spojeneckých armád Varšavské smlouvy v Olomouci 

- V Hořicích se velmi rychle objevilo velké množství různých letáků a tiskovin 

včetně tzv. Bílé a tzv. Černé knihy. 

 

3.4.1 Krajský deník Pochode ň 
 

Krajský deník Pochodeň získal díky svému zpravodajství o událostech po 21. srpnu 

celorepublikovou proslulost. Jednalo se o jediný deník v regionu, který nepřestával 

v průběhu prvních okupačních dnů vycházet. Distribuován byl přes síť PNS34. Až do 

pátku 23.  

33 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 82. 
34 Osobní rozhovor s Antonínem Rudlem, Hořice 26. února 2011 
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srpna vycházelo několik zvláštních vydání Pochodně denně. K tomu vycházela i 

standardní vydání. Obsah posledního zvláštního většinou plynule přešel do navazujícího 

standardního35. 

V Pochodni pracoval hořický občan Antonín Rudl, mimo jiné jeden ze zakladatelů 

okresního týdeníku Předvoj. Rudl vzpomíná36 na atmosféru v redakci, kdy jediným 

cílem redaktorů bylo co nejlépe informovat mnohdy značně dezorientované občany o 

dění v Československu. Díky nadšení a kolektivní spolupráci dokázala Pochodeň 

vycházet nepřetržitě. Velká část archívů Pochodně z roku 1968 je poškozená a některá 

její zvláštní vydání jsou pro někoho předmětem sběratelské činnosti. 

Vydání se zaměřovala na události celého Československa a nevěnovala téměř žádný 

prostor regionálnímu zpravodajství. Texty se týkaly prohlášení vládních, krajských a 

okresních výborů KSČ, reakcí ze zahraničí či protisovětských článků. Deník nešetřil 

fotografiemi tanků z Prahy, které doplňoval zesměšňujícími komentáři. Častá byla také 

hesla: „Nenávidíme je!“37, „Nekapitulujeme před tanky“38, „Odmítáme diktát 

Moskvy“39aj. 

Pozdější následky za tuto činnost byly podle Antonína Rudla kruté. Na podzim roku 

1968 dostali všichni zaměstnanci k podpisu prohlášení, ve kterém se omlouvají za svou 

činnost a že se v ní mýlili. Nakonec podepsalo jen pět členů redakce, zbytek byl do 

konce roku propuštěn a zařazen na pracovní místa mimo média. Antonín Rudl byl 

přidělen jako dělník k Československým lesům40. 

Vzhledem k malému důrazu na regionální zpravodajství a faktu, že Pochodeň se 

nevěnovala dění v Hořicích, nebylo toto médium předmětem dalšího a hlubšího 

rozboru. 

 

 

 
35 Pochodeň. 22. srpna 1968. Ročník 57, číslo 203. S. 1. 
36 Osobní rozhovor s Antonínem Rudlem, Hořice 26. února 2011 
37 Pochodeň. 27. srpna 1968. Ročník 57, číslo 219. S. 4. 
38 Tamtéž 
39 Pochodeň. 27. srpna 1968. Ročník 57, číslo 219. S. 1. 
40 Osobní rozhovor s Antonínem Rudlem, Hořice 26. února 2011 
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3.4.2 Deník Zprávy 
 

O šíření41 deníku Zprávy se v Hořicích postarala Emílie Kotyková, která kromě 

objednávek zajišťovala i jejich distribuci. Na Hořice celkem připadalo 600 kusů 

prookupačního média. Emílie Kotyková později sepsala zprávu pro Městský národní 

výbor Hořice, ve které chválí spolupráci s centrální distribucí a zároveň si připisuje 

zásluhy na maření protiokupační činnosti. Zprávy však velké popularity v Hořicích 

nedosáhly42. 

 

3.4.3 Letáky a tiskoviny 
 

Velmi rychle se v Hořicích objevily různé letáky a tiskoviny prookuppačního i 

protiokupačního charakteru. Leták43 o přátelských úmyslech rozdávali i sami polští 

vojáci v Hořicích. Letáky odsuzující vpád vojsk Varšavské smlouvy neměly pevnou 

distribuci a není zcela jasné, odkud vlastně do Hořic přišly. Naopak tiskoviny zásah 

vojsk velebící přicházely do Hořic z Prahy. Nikoli však přímo, ale přes síť ochotných 

občanů. V Hořicích měli jejich distribuci na starosti František Včeliš a Emílie 

Kotyková. Včeliš sám rozesílal množství letáků po hořických továrnách44. 

Do Hořic dorazila ještě během 21. srpna i tzv. Bílá kniha45, velmi brzy však byla 

následována tzv. Černou knihou46. Mezi dalšími díly, které se v Hořicích objevily patří 

například: Obrana socialismu – nejvyšší internacionální povinnost. 

Bílá kniha se později stala předmětem téměř nábožné úcty některých hořických 

komunistů a z příkazu Emilie Kotykové nesměla chybět na žádné výstavě, která jakkoli 

souvisela s KSČ či MěNV47. 

 

 
41 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S. 73-74. 
42 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 15. března 2011 
43 Viz příloha č. 11 
44 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S. 73-74. 
45 Tamtéž 
46 Tamtéž 
47 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 15. března 2011 
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3.5 Shrnutí 
 

Události srpnových dnů v Hořicích ukazují odpor obyvatel k náhlému vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy a také odhodlání obyvatel se alespoň symbolicky bránit. Nejednalo 

se o bouře a masivní protesty jako ve velkých městech, přesto však výše zmíněná fakta 

ukazují, že studium těchto událostí v maloměstech typu Hořice není zavrženíhodnou 

záležitostí. Ukazuje také velmi dobře vliv médií, propagačních tiskovin a letáků. 

 

4. Okresní týdeník P ředvoj 
 

Tato část práce pojednává o týdeníku Předvoj, charakterizuje ho jako médium a řeší 

problematičnost jeho periodicity. V této části je popsáno zastavení i vydávání týdeníku 

Předvoj a okolnosti, které k těmto krokům vedly. Informace v této části dávají 

nahlédnout na poměrně unikátní jev – Okresní výbor KSČ zrušil svůj přímý orgán za 

velmi zvláštních a dosud nejasných okolností. Tato práce celkově vrhá na tyto události 

světlo a pokouší se vysvětlit, z jakých důvodů vlastně ke zrušení a znovuobnovení 

Předvoje došlo.  

 

4.1 Předvoj jako médium 
 

Týdeník Předvoj byl založen roku 1960 v Jičíně jako ústřední orgán Okresního výboru 

KSČ. Od svého založení vycházel v periodicitě jednou za týden – a to vždy v pátek. 

Předvoj byl černobílý, pouze logo a některé titulky na úvodní straně byly barevné48. 

Logo mělo světle červenou (rudou) barvu po většinu roku, s výjimkou zimních měsíců, 

kdy se vzhledem k počasí změnila na světle modrou. Předvoj vycházel ve formátu A3 a 

měl čtyři strany, tedy vycházel ve formě dvojlistu. Týdeník vycházel až do roku 199049,  

 
48 Viz příloha č. 1 
49 NKC - Online katalog Národní knihovny ČR [online]. 2009 [cit. 2011-05-16]. NKC - Online katalog 

Národní knihovny ČR. Dostupné z WWW: 

<http://aleph.nkp.cz/F/HGYEK2KT9GI8934F89P587UJMFYUKV45UXBPYPMTRR6N35YHQR-

38581?func=full-set-set&set_number=117689&set_entry=000003&format=999>. 
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kdy zanikl a na jeho základech byl vybudován dnešní Jičínský deník vydávaný 
nakladatelstvím Vltava-Labe Press. 

 

4.2 Kontrola obsahu 
 

Obsah okresního týdeníku byl samozřejmě pečlivě kontrolován – až do roku 1967 byla 

vždy v tiráži50 Předvoje vyjmenována redakční rada složená z pracovníků Kulturního 

výboru OV KSČ v Jičíně. V redakční radě seděl i hořický občan Jaroslav Polák, v té 

době působící jako okresní kulturní inspektor. Dále pak v tiráži po celou dobu existence 

Předvoje nechybí šéfredaktor a jeho zástupce.  

 

4.3 Tvůrci obsahu 
 

Za tvorbu obsahu Předvoje byli zodpovědní stálí zaměstnanci redakce – šéfredaktor a 

jeho zástupce. Více autorů v tiráži novin uvedeno nikdy nebylo. Předvoj však krom 

redaktorů měl i svou síť stálých dopisovatelů, kterých bylo v roce 1967 více než 

padesát. Texty uveřejněné v Předvoji většinou nebyly podepsané, podepisovali se pouze 

redaktoři a výjimečně autoři. Není však jasné, zda šlo v případě autorů o skutečná jména 

a příjmení, či o přezdívky a pseudonymy.  

 
  

 

 

 

 

 

 

50 Tiráž se nacházela vždy na poslední straně Předvoje, do roku 1967 obsahovala i výčet členů Kulturního 
výboru OV KSČ v Jičíně 
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4.4 Problematika periodicity v letech 1967-1968 
 

Rok 1967 

Při počáteční tvorbě této práce nebyla známa fakta, že ve vydávání okresního týdeníku 

Předvoj došlo k vynucené přestávce. Předvoj vycházel od roku 1960 až do roku 1966 

pravidelně každý týden. V roce 1967 však vyšlo pouhých 13 čísel, v navazujícím roce 

1968 pouze 16 čísel. Ostatní ročníky jsou kompletní.  

Je zajímavé, že přerušení samotné je málo známým faktem a některé instituce (jako 

kupříkladu Národní knihovna ČR51) jej ve svých databázích ignorují. Okolnosti 

přerušení vydávání jsou však velmi zvláštní a nahrávají spíše spekulacím, protože fakta 

se mnohdy rozcházejí.  

Kronika města Jičín popisuje zrušení týdeníku Předvoj v roce 1967 takto: 

„Až zcela dole, vklíněna mezi dva články, je umístěna kratičká, ale překvapující 

zpráva:’31. března vyjdou naposledy okresní noviny Předvoj. V pátek 24. 3. bude 

uspořádán aktiv dopisovatelů okresních novin, na kterém budou odměněni nejaktivnější 

dopisovatelé Předvoje. Uzávěrka pro toto číslo-vzhledem k velikonočním svátkům je 

25.3.‘“52 

Kronikář v celkově volném tónu líčí své znechucení a celkový odpor k tomuto kroku.  

S okresním týdeníkem byl  totiž zároveň zrušen i závodní časopis jičínské továrny 

Agrostroj – Jičínský Agrostroják. Ze zrušení jičínských médií naplno obviňuje zásah 

vyšší moci a zdůrazňuje, že k tomu došlo bez jakéhokoli zdůvodnění. Dále neopomíná 

zmínit dobré hodnocení novin a fakt, že v roce 1966 byl Předvoj poprvé za celou dobu 

své existence rentabilní53. Přesně popisuje kronikář Bohumil Truxa situaci takto: 

„Příkaz ke zrušení okresních novin Předvoj a zároveň i závodního týdeníku Jičínský 

Agrostroják musel tedy přijít z vyšších stranických orgánů. Důvody k tomuto zákroku 

nebyly asi příliš přesvědčivé, když s nimi nebyla seznámena veřejnost, ba ani stranická 

organizace.“  54 

51 NKC - Online katalog Národní knihovny ČR [online]. 2009 [cit. 2011-05-16]. NKC - Online katalog 
Národní knihovny ČR. Dostupné z WWW: 
<http://aleph.nkp.cz/F/HGYEK2KT9GI8934F89P587UJMFYUKV45UXBPYPMTRR6N35YHQR-
38581?func=full-set-set&set_number=117689&set_entry=000003&format=999>. 
52 TRUXA, Bohumil – Kronika města Jičín 1967. Jičín: Město Jičín 1967. S. 18. 
53 Zápis ze schůze rady : Zápis ze schůze 7.3. 1967. In Zápis ze schůze OVN KSČ Jičín. Jičín : OVN Jičín, 
1967. s. 322. kt. 67a.    

54 TRUXA, Bohumil – Kronika města Jičín 1967. S. 19. 
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Důvod ke zrušení jičínských médií se však objevuje v zápisu ze schůze OV KSČ ze dne 

21. 3. 1967, kdy bylo téma Předvoje zařazeno na projednání jakožto Usnesení č 202/69. 

V zápise stojí: 

„Rada ONV v Jičíně projednala zprávu o ukončení VIII. Ročníku okresních novin 

Předvoj a souhlasí se zastavením vydávání okresního tisku Předvoj dnem 31.3. 1967. 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.“  55 

Jakožto důvod byla označena dlouhodobá nerentabilita a rostoucí náklady související 

s vydáváním novin – ceny papíru a tisku. To je částečně pravda, neboť v přiložené  

zprávě56 k zápisu je zobrazena finanční situace týdeníku Předvoj, která ukazuje, že na  

jeho vydávání tratil ONV KSČ v Jičíně za rok 1965 zhruba 40 000 Kčs. Nicméně 

zpráva zároveň obsahuje i bilanci za rok 1966, kdy Předvoj vydělal vydavateli 2 094 

Kčs.  

Někteří členové OVN KSČ v Jičíně týdeník bránili. V zápise je jako nejčastěji hovořící 

uveden náměstek předsedy ONV Novák: 

„Všichni víme, že není dobré rušit takovýto dobrý tisk. Je to však zaviněno 

nedostatečnou bilancí materiálu. Jsem přesvědčen, že schodek 50 tis Kč, by dokázali 

snížit např. inzercí a i kdyby se schodek snížil na 20 tisíc, stálo by stejně za to, aby 

existoval.“  57 

Zrušení týdeníku však rada ONV KSČ v Jičíně přesto schválila. Vysvětlení, že 

k přerušení vydávání došlo z finančních důvodů je však neuspokojivé a působí podivně 

dáno do souvislosti s ostatními fakty. V posledním čísle Předvoje navíc o důvodu 

zrušení týdeníku není žádná zmínka. Pouze článek děkující všem dopisovatelům a 

rozloučení58. Náznaky o zásahu z vyšších orgánů KSČ kromě kroniky nabízí i okolnosti 

obnovení vydávání časopisu v srpnu roku 1968 

V roce 1967 vycházel Předvoj pod vedením vedoucího redaktora Oldřicha Rajmana a 

jeho zástupcem byl Karel Urbánek. Týdeník bylo možné si koupit za 40 haléřů. 

 
55 Zápis ze schůze rady : Zápis ze schůze 7.3. 1967. In Zápis ze schůze OVN KSČ Jičín. Jičín : OVN Jičín, 

1967. s. 322. kt. 67a.    

56 Tamtéž 
57 Tamtéž 
58 Loučení s Předvojem. Předvoj. 31. března 1967, číslo 13. S. 1. 
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Rok 1968 

Stejně překvapivě jako k jeho zrušení, došlo v roce 1968 i k obnovení týdeníku. Stalo se 

tak zhruba v polovině srpna, kdy vyšlo nulté číslo Předvoje. Vzhledem k faktu, že 

periodikum vycházelo každý pátek, lze datum vydání nultého čísla stanovit na  pátek 

18. srpna 1968 – tedy čtyři dny před příjezdem vojsk Varšavské smlouvy. Lze 

předpokládat, že významnou roli v procesu obnovení hraje uvolnění poměrů v ČSSR, 

změny ve vedení Ústředního výboru a také zákon o zrušení cenzury59. 

Tento fakt stojí za zdůraznění již jen kvůli obsahu nultého čísla – na titulní straně se 

objevují dva články související s obsahem a budoucím zaměřením týdeníku. Horní část 

titulní strany zabírá mohutný titulek: „Jedinečnou šanci podporujeme činy“60 – a hned 

pod ním tento článek: 

„Od historického lednového zasedání ÚV KSČ došlo k obrovskému posunu myšlení 

našich občanů. Snad každý den přinesl nové události a nečekané informace. Stále více 

lidí se denně přesvědčovalo, že demokratizace veřejného politického i hospodářského 

života je novým vedením strany myšlena vážně a bude důsledně prováděna. Najednou 

byla pryč doba politické pasivity a nastoupilo období, kdy každý z nás hltavě četl 

svobodný tisk, každý se začal skutečně zajímat o otázky, ke kterým mělo smysl se 

vyjadřovat. Každý poctivý občan poznal, že s jeho názorem bude počítáno. Začali jsme 

si říkat, že máme jedinečnou šanci v historii našich národů, uskutečnit v naší vlasti 

skutečný socialismus na demokratickém základě.V poslední době však zejména události 

kolem jednání ve Varšavě , Čierné na Tisou a Bratislavě dokázaly semknout celý národ 

do jednoho šiku, který jako jeden muž vyjádřil důvěru a podporu tomuto 

procesu,novému vedení naší strany a státu a jejich politice. Dá se říci, že došlo 

k vyvrcholení politické angažovanosti, ze které vzešla nejen celonárodní podpisová akce 

na podporu ÚV KSČ, ale také významný čin, jakým bezesporu je Fond republiky. Také  

občané našeho okresu nezůstávají v tomto ohledu nikterak pozadu.“61 

59 KONČELÍK, Jakub . Studijní materiály a texty k přednáškám z dějin médií 1938-1989 [online]. 2008 

[cit. 2011-05-16]. Mediální legislativa. Dostupné z WWW: <http://www.koncelik.eu/medialni-

legislativa/>. 
60 Jedinečnou šancí podporujeme činy. Předvoj. Srpen 1968, číslo nula. S. 1. 
61 Tamtéž 
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Zhruba ve prostřední části titulní strany se navíc objevuje i úvodník nového šéfredaktora 

Ladislava Kubáta pod názvem „Náš program.“62 Kubát v něm navazuje na článek 

„Jedinečnou šancí podporujeme činy“ a také nabízí podporu pro spekulativní výklad 

zrušení Předvoje v roce 1967: 

„Když v březnu minulého roku došlo ke zrušení našich novin, byli jsme přesvědčeni, a 

spolu s námi většina čtenářů a dopisovatelů o tom, že se děje něco nesprávného, že 

došlo k neuváženému rozhodnutí vyšších orgánů na základě neznalosti našich 

podmínek. Že nebyl plně doceněn význam místního tisku pro vzájemnou informovanost. 

Dnes však docházíme k závěru, že takový tisk, který již tenkrát vyjadřoval skutečné 

mínění občanů, musel být tehdejší politické praxi nepohodlný a musel být zéměrně 

umlčen společně se všemi, kteří měli odlišné názory. „Pražské jaro“ však ukončilo 

politickou krizi a mimo jiné, daleko důležitější věci, navrátilo i náš Předvoj do našeho 

života.“63 

Kubát dále vytyčuje cíle, k nimž se redakce zavazuje: 

„Chceme v prvé řadě být v čele všeho progresivního snažení v našem okrese za 

odstranění a nápravy nedostatků, chyb a křivd z minula, ať už iniciativa přichází od 

KSČ či kohokoli jiného. Za druhé chceme aby v Předvoji bylo dost místa nejen pro 

kritiku, ale zároveň polemiku a seriózní návrhy a oponentury jak řešit věci i jinak než 

bude zastávaný oficiální názor orgánů, abychom pomáhali nalézt optimální cesty řešení 

našich čtenářů k celostátním problémům a rozšiřovat tak okruh lidí, kteří 

spolurozhodují. Za třetí chceme jasně, stručně, pohotově, nanejvýš pravdivě a seriózně 

informovat o celém tom širokém dění v okrese, o všech drobných starostech občanů 

našeho okresu.“64 

O obsahu týdeníku také s rokem 1968 přestává podrobně referovat kronika města Jičín. 

Oslovení pamětníci si fakt, že Předvoj nevycházel nevybavují a toto odhalení pro ně 

bylo z valné většiny velmi překvapivé65. 

V roce 1968 při obnovení vydání došlo ke změně šéfredaktora Karel Urbánek byl 

narazen Ladislavem Kubátem. Zástupcem zůstal Karel Urbánek. Jedno číslo týdeníku 

stálo 50 haléřů, tedy o 10 haléřů více oproti roku 1967. 

62 Náš program. Předvoj. Předvoj. Srpen 1968, číslo nula. S. 1. 
63 Tamtéž 
64 Tamtéž 
65 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem M. Bukačem 10. března 2011 
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Slova psaná šéfredaktorem ukazují, že týdeník Předvoj se plně hlásí k ideálům tzv. 

Pražského jara a obnovené médium má být podstatně svobodnější a otevřenější, než 

předtím. Osvětluje také přerušení vydávání a dává prostor pro zamyšlení, jak by asi 

týdeník vypadal, kdyby byl vydáván delší dobu před vpádem vojsk Varšavské smlouvy. 

Je na místě otázka, zda by nová redakce skutečně dodržela výše popsané vytyčené cíle. 

  

5. Události roku 1968 v Ho řicích 
 

Tato část práce se přímo zabývá událostmi, které se staly v roce 1968 v Hořicích. Opírá 

se o oficiální zdroje a výpovědi pamětníků. Ve třech podkapitolách jsou popsány 

nejprve události, které zachytil na svých stránkách týdeník Předvoj, události, které 

Předvoj nezachytil a v poslední podkapitole jsou popsány události první poloviny roku 

1968 v Hořicích, které Předvoj zachytit nemohl. Cílem této části je porovnat míru 

zachycení významných událostí a v případě první poloviny roku stanovit, zda se 

v Hořicích staly významné události a zda by bylo zajímavé, sledovat je perspektivou 

okresního periodika. 

 

5.1 Události roku 1968 v Ho řicích pohledem okresního týdeníku 
Předvoj 

 

Události jsou rozebrány podle čísel. U každého čísla je uvedeno kdy vyšlo. Všechna 

čísla stála 50 haléřů kromě nultého, které bylo šířeno zdarma. 

 

Nulté číslo 

Jak bylo zmíněno, nulté číslo bylo šířeno zcela zdarma v nezveřejněném nákladu. Vyšlo 

pravděpodobně 18. srpna. Na titulní straně je kromě již zmíněných textů k nalezení také 

rozhovor s delegátem blížícího se sjezdu KSČ Vladimírem Vikem66, předsedou JZD 

Lázně Bělohrad. Vik v rozhovoru sice nesděluje jakékoli konkrétní informace, hovoří 

však o nutnosti podpořit polednový reformní proces a pokračovat v trendu nastoupené 

politiky. 
66 Rozhovor s delegátem. Předvoj. Srpen 1968, číslo nula. S. 1. 
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Hned na titulní straně se také objevuje první informace z Hořic – jde o upoutávku67 na 

III. ročník mezinárodního sochařského sympozia v lomu U Josefa v Hořicích. Tato nyní 

světoznámá akce byla v roce 1968 teprve na počátku své velmi dlouhé tradice. Článek 

jmenuje řadu umělců, kteří během sympozia vytvoří svá díla pro přírodní galerii 

v Hořicích.  

Další zmínka je v rubrice „Stručně z okresu“  68 – Předvoj referuje o vítězství hořického 

občana Jaroslava Pajase na celostátní soutěži amatérských filmů za snímek „Na trhu.“ 

Pajas se díky výhře dostal na mezinárodní filmový festival do Jugoslávie.  

Poslední referencí69 o Hořicích je pozvánka na velkolepou přehlídku československých i 

zahraničních filmů promítaných na širokoúhlém plátně v přírodním kině u hořické 

Sokolovny. Událost měla proběhnout ve dnech 24. – 29. srpna, přičemž ve dnech 28. a 

29. srpna měla přehlídka vyvrcholit slavnostním promítáním amerického velkofilmu 

Kleopatra. 

Ačkoli byla v této souvislosti oslovena řada pamětníků, žádný z nich si na přehlídku 

nevzpomíná70. V kronice města o ní rovněž není záznam, proto je na místě konstatování, 

že s velmi vysokou pravděpodobností festival v důsledku vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy vůbec neproběhl. 

Nulté číslo končí upozorněním71, že první pravidelné číslo vyjde v pátek 6. září 1968. 

 
Číslo první 

První pravidelné číslo Předvoje však nevyšlo 6. září, ale až o týden později -  13 září. 

Tento posun lze připsat všeobecnému nepokoji v Jičíně a ke střetům s vojáky 

podrobněji popsaných v další podkapitole. Posunutí data vydání nebylo nikde nijak 

vysvětleno.  

Týdeník hned na titulní stránce otiskl výzvu72 předsedy vlády Františka Černíka 

k normalizaci hospodářství v okrese. Důvod, proč Černík přímo oslovuje jičínský 

okrese je třeba hledat v podpůrných dopisech a prohlášeních, které mu Okresní výbor  

67 Hořické sympozium. Předvoj. Srpen 1968, číslo nula. S. 1. 

68 Stručně z okresu. Předvoj. Srpen 1968, číslo nula. S. 3. 

69 Tamtéž 

70 Rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března 2011 

71 . Předvoj. Srpen 1968, číslo nula. S. 1. 

72 Výzva předsedy vlády Františka Černíka. Předvoj. Září 1968, číslo 1. S. 1. 
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KSČ v Jičíně zaslal. Na tuto výzvu nepřímo navazuje i jednosloupková zpráva73 o stavu 

tkalcovské továrny Mileta v Hořicích – pod názvem „Mileta dohání“ je stručně popsán 

vzniklý výpadek ve výrobě po 21. srpnu, který byl podle článku odhadnut na 2 900 000 

Kčs. Dále týdeník informuje o „poruchách ve výrobních zařízeních a komplikacích 

v některých profesích.“ Těmito slovy se Předvoj pokoušel sdělit, že v továrně Mileta 

došlo k plnému odboji zaměstnanců na protest proti invazi okupačních armád74 – výroba 

se plně zastavila, na budovách vysely národní vlajky s černým pruhem a mistři a 

odboroví představitelé továrny vystupovali proti invazi do ČSSR.  

Okresní výbor KSČ v Předvoji dále děkuje všem, kteří přispěli během „nelehké doby“ 

finančně na tisk a distribuci letáků s prohlášeními KSČ. Tyto a další letáky byly 

zmíněny v předešlé části práce, která se zabývala události 21. srpna v Hořicích. 

Mezi stručnými zprávami je zmínka75 o chystaném zahájení výstavy k výročí 60. 

narozenin akademického malíře Quido Romana Kociána v Městském muzeu Hořice. 

Quido Roman Kocián byl synem slavného hořického sochaře a umělce Quida Kociána, 

jehož sochy se staly vyhledávanou ozdobou hořické galerie.  

Poslední strana je věnována okresnímu sportu, kde se nachází krátká zmínka o výhře  

hořických fotbalistů v Miletíně v poměru 1:076. 

 

Charakter Předvoje byl na první pohled poznamenán srpnovou invazí a náhlou změnou 

směru politiky. V týdeníku nelze nalézt konkrétní vyjádření odsuzující invazi či některé 

činy vojáků. Vpád vojsk Varšavské smlouvy navíc není vůbec pojmenován – v 

několika textech se hovoří o „všeobecně známých okolnostech.“ Na konečné podobě 

prvního čísla týdeníku se jistě projevilo i posunutí data vydání o jeden týden. 

 

 

 

 

73 Mileta dohání. Předvoj. Září 1968, číslo 1. S. 1. 

74 Stručně z okresu. Předvoj. Září 1968, číslo 1. S. 3. 

75 Tamtéž 

76 Hořičtí fotbalisté zvítězili. Předvoj. Září 1968, číslo 1. S. 4. 
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Číslo druhé 

 Druhé číslo Předvoje vyšlo dne 20. září a obsahuje stanovisko77 OV KSČ v Jičíně 

ohledně situace v okrese. Okresní výbor vyzývá k normalizaci života v okrese a 

k zachování politiky stran Národní fronty. Uvnitř listu jsou v rubrice „Dopisy čtenářů“78 

hlasy, které vyjadřují spíše smířlivý tón s okupací. Dále však platí, že slova jako 

„okupace“ a „invaze“ se v Předvoji nevyskytují. 

Na titulní stránce je upoutávka79 na nový typ obytného přívěsu za automobil, který 

vytvořila Hořická továrna Karosa. Protože šlo o novinku, upozorňoval týdeník, že zájem 

o tento výrobek je značný. 

Uvnitř listu se v pak v kulturní rubrice objevuje recenze80 zmiňované výstavy k 60. 

narozeninám akademického malíře Q. R. Kociána. Podle listu se jedná o velmi dobrou 

výstavu skvělého umělce, ovšem autor textu v závěru rýpe do Městského muzea 

v Hořicích – proč má vždy v neděli zavřeno? 

Muzeum bylo zavřeno na příkaz ministerstva kultury z důvodů protestu proti okupaci. 

Sám Q. R. Kocián však s tímto krokem nebyl vůbec spokojen a několikrát se dožadoval 

nápravy či výjimky u své osoby81. Poznámka v  článku tak může být interpretován 

různě  

– nejedná se přímý o úmysl  

– jedná se o úmysl politicky uvědomělého člověka, který kritizoval rozhodnutí 

ministerstva kultury 

– jedná se o nepřímý projev nespokojenosti Q. R. Kociána, který toužil po vyšší 

návštěvnosti svých děl 

 

I na druhém čísle Předvoje je stále znát dopad vpádu vojsk Varšavské smlouvy. 
Přibývají však kulturní recenze a zajímavosti z okresu. 

77 Stanovisko OV KSČ k událostem v okrese. Předvoj. Září 1968, číslo 2. S. 1. 
78 Dopisy čtenářů. Předvoj. Září 1968, číslo 2. S. 2. 
79 Nový výrobek hořické Karosy. Předvoj. Září 1968, číslo 2. S. 1. 
80 Výstava Q. R. Kociána v Hořicích. Předvoj. Září 1968, číslo 2. S. 3. 
81 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem M. Bukačem, Hořice 15. dubna 
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Číslo třetí 

Třetí číslo vyšlo 27. září. Na titulní straně je otištěn dopis82 prezidentovi Ludvíkovi 

Svobodovi, ve kterém ho představitelé Okresního výboru KSČ ujišťují o jejich trvající 

podpoře a zvou ho na návštěvu do Českého ráje. Své místo má i text předsedy OV KSČ 

Karla Šoltyse určený občanům okresu. V něm zaznívají věty jako: „pocity musejí 

ustoupit rozumu“, „volají nás každodenní práce“, „lid nám věří, my jej nezklameme“ a 

„i nadále chceme (míněno Okresní výbor) stát v čele pokroku.“ Jedná se o další z článků 

vybízející k zachování klidu a pořádku v okrese.  

Třetí číslo přináší článek „Výsledky mimořádného šetření průmyslové a zemědělské 

výroby v srpnu 1968,“83 ve kterém je text o státních podnicích, které protestovaly proti 

vpádu vojsk Varšavské smlouvy sníženou produkcí, doplněn o tabulku úrovně výroby: 

 

TABULKA 1  
 

Podnik/Datum 26.-28. 8.  29.-31. 8. 2.-7. 9. 9.-14. 9.  18.-21. 9. 

Mileta - - 95 99 105 

Karosa 80 75 40 40 80 

Zez 85,5 95 100 100 100 

Údaje o výkonu jsou v procentech. V tabulce jsou uvedeny pouze hořické továrny. 

 

Z tabulky vyplývá, že podnik Mileta bral protest proti okupaci zcela vážně a do konce 

srpna přerušil výrobu – jak referovala zpráva ve druhém čísle Předvoje. Ostatní podniky 

v Hořicích se podle údajů účastnily spíše symbolicky, nebo vůbec. Z procentuálních dat, 

navíc zcela vytržených z kontextu, je těžké si domyslit, jak výroba v továrnách skutečně 

probíhala. Navíc, je možné, že mohlo jít o manipulaci čísel. Například údaje z továrny 

Zez za období 18.-21. září hovoří o 100% plnění plánu – to je však diskutabilní, neboť 

21. září došlo k okamžitému propuštění hned pěti mistrů v souvislosti s protestem proti 

okupaci84.   

V rubrice „Dopisy čtenářů“ píše85 občan podepsaný jako „Blíma“ o stavebních  

82 Dopis prezidentu Ludvíku Svobodovi. Předvoj. Září 1968, číslo 3. S. 1. 
83 Výsledky mimořádného šetření průmyslové a zemědělské výroby v srpnu 1968. Předvoj. Září 1968, číslo 

3. S. 1-2. 
84 Osobní rozhovor s PhDr. Janem Součkem, Praha 6. dubna 
85 Dopisy čtenářů. Předvoj. Září 1968, číslo 3. S. 2. 
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úpravách v Hořicích. Dopisu dala redakce název „Hořice mění svou tvář“ – čtenář 

v něm nadšeně popisuje dostavenou novou prodejnu samoobsluhy na náměstí Jiřího 

z Poděbrad a také nové vilky v Žerotinově ulici. Nadšení z nově otevřené provozovny je 

pochopitelné, ovšem z historicko-architektonického hlediska Hořice v následujícím 

období znatelně utrpěly – samoobsluha byla jen prvním z celé řady projektů, které 

v Hořicích vyrostly a většina z nich se nesla ve znamení socialistického realismu a 

poškodila tak charakter města86. Pro Hořické občany se objevila i důležitá informace87 o 

nákupních dobách prodejen – prodejna Pramen se otevřela i v sobotu, v neděli pak byly 

otevřené všechny cukrárny a také jedna tabáková prodejna. Na stejném místě nabádá i 

vedoucí hořického Pramenu Rudolf Štěpánek k uváženým nákupům. Podle něj si měli 

občané své hlavní nákupy obstarat již během týdne a nezatěžovat tak prodejnu a její 

obsluhu – už s ohledem, že většina zaměstnanců jsou ženy.  

Ve stručných zprávách se objevila zmínka88 o dívkách z hořické textilní školy a jejich 

pomoci při třídění brambor v JZD Chroustov. Plán podle Předvoje splnila děvčata na 

100 procent. Nutno poznamenat, že pomoc zemědělcům všeobecně patřila na hořických 

školách mezi velmi oblíbené činnosti, neboť většina žáků uvítala zrušené vyučování89. 

Velmi rozsáhle se Hořicím věnuje sportovní strana, kde vznikla rubrika „Ho řickým 

sportem.“90 První texty do ní dodal autor jménem Blíma. Základ tvoří text o hořickém 

fotbale a jeho nedávné historii – postupném úpadku a opětovné snaze postoupit zpět do 

vyšší ligy. Autor poznamenává, že v současnosti fotbalisté Hořic vedou tabulku 

okresního přeboru a v žádném ze čtyřech odehraných zápasů nenašli přemožitele. 

Blímovo zpravodajství pokrývá téměř všechny sporty – košíkovou, tenis, šachy a 

kuželky. 

Třetí číslo Předvoje je významné především svým článkem „Výsledky mimořádného 

šetření průmyslové a zemědělské výroby v srpnu 1968,“ ve kterém se OV KSČ 

vymezuje proti podnikům, které stávkovali a způsobili tak socialistické společnosti 

škodu. Z článku a doprovodných informací je zatím nejvíce patrná změna politiky. 

 

86 Osobní rozhovor s Josefem Feikem ml., Hořice 25. února 2011 

87 Hořický pramen otevírá i v sobotu. Předvoj. Září 1968. Číslo 3. S. 2. 

88 Stručně z okresu. Předvoj. Září 1968. Číslo 3. S. 3. 

89 Osobní rozhovor s Josefem Feikem ml., Hořice 15. února 2011 

90 Hořickým sportem. Předvoj. Září 1968. Číslo 3. S. 4. 
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Číslo čtvrté 

Čtvrté číslo vyšlo dne 4. října s otevíracím článkem: „Zachovat a prohlubovat 

jednotu!“91 Šlo o text z pera Okresního výboru stran Národní fronty. Znovu zdůrazňoval 

nutnost normalizovat život v okrese a dbát především na stabilní ekonomiku.  

Na titulní straně se také objevuje zpráva92 Okresní revizní a kontrolní komise KSČ 

ohledně rehabilitace: Konkrétně šlo o morální a stranickou rehabilitaci několika občanů, 

z nichž dva pocházeli z Hořic – Jaroslav Petr a Josefa Vanyšová. Šlo přitom o opatření 

k plnění moskevských dohod. Tito lidé byli podle Okresní revizní a kontrolní komise 

KSČ „chybně shledáni jako soudruzi k postižení z politických důvodů“ – Petr v roce 

1958, Vanyšová v roce 1966. Jaký byl důvod jejich postižení a jejich opětovné 

rehabilitace si však nikdo z oslovených pamětníků nevzpomíná. V případě Vanyšové 

mohlo jít o skautskou činnost, ale je to pouze spekulace. Pamětníci93 si spíše vybavují, 

že se jednalo o velmi konfliktní ženu, která mohla být dost dobře zavržena z důvodu 

osobního sporu s KSČ a rehabilitována po přislíbení poslušnosti. Každopádně, fakt, že 

byla v životě nějak penalizována a poté rehabilitována, oslovené pamětníky překvapil. 

V dopisech čtenářů je otištěna reakce94 na recenzi výstavy Q. R. Kociána v Hořicích 

z Předvoje číslo 2 – napsal ji sám ředitel Městského muzea Hořice PhDr. Pavel Kršňák. 

V dopise chválí výstavu a zdůvodňuje v neděli zavřené muzeum – „z příkazů 

ministerstva kultury a všeobecně známých okolností.“ 

 

Číslo páté 

Páté číslo Předvoje vyšlo 11. října. Obsahuje zprávu95 o tom, jak žáci SVVŠ v Hořicích 

pomáhají třídit brambory a přípravě vítání občánků v Hořicích (text „Záslužná práce“). 

Předvoj slibuje přinést podrobnosti v příštím čísle.  

V kulturní rubrice lze nalézt článek „Vítaná pomoc.“96 Pojednává o bilanci divadelního 

souboru J. K. Tyla v Hořících a jeho celkové činnosti za uplynulé období. Soubor za rok 

sehrál celkem 3 premiéry a uvedl 9 repríz. V článku jsou chváleni především mladí lidé, 

91 Zachovat a prohlubovat jednotu! Předvoj. Říjen 1968. Číslo 4. S. 1. 
92 Morální stranická rehabilitace–opatření k plnění moskevských dohod. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 4. S. 
1. 
93 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března 2011 
94 Dopisy čtenářů. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 4. S. 2. 
95 Záslužná práce. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 5. S. 1. 
96 Vítaná pomoc. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 5. S. 3. 
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kteří se stali členy souboru a k lepšímu herectví jim budou dopomáhat starší a 

zkušenější kolegové. Jejich „pomoc bude jistě vítána“ – odtud název článku „Vítaná 

pomoc.“ 

 

Číslo šesté 

Šesté číslo Předvoje vyšlo 18. října a neslo se ve znamení chystaných oslav výročí 

samostatného Československa. Předvoj přináší program97 kulturních událostí 

uspořádaných v Hořicích při této příležitosti: 

- oslavy zahájí ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl Hořice uvedením hry Bílá 

nemoc 

- 27. října zahraje v Hořicích dechová hudba z Hradce Králové 

- 28. října vystoupí tradiční hořické pěvecké sbory Dalibor a Ratibor a zasloužilí 

občané převezmou čestné plakety 

- 29. října navštíví Hořice Městské divadlo Kolín a sehraje hru Lucerna 

 

Akce oslav vzniku Československa proběhla dle popsaného plánu  a o její kvalitě svědčí 

množství fotografického materiálu a dobrého hodnocení v Kronice města Hořice. Žádný 

z oslovených pamětníků98 však nepovažoval akci za tak zásadní, aby ji ve svých 

vzpomínkách na rok 1968 zmínil. 

Předvoj dále informuje, že 13. října proběhlo na hořické radnici vítání občánků – článek 

s názvem „Sváteční neděle.“99 Autorka článku (text napsán v ženské osobě) akci velmi 

chválí a stěžuje si pouze na nevydařené počasí. Jinak nešetří chválou – hořické pionýrky 

recitovaly básničky a za klavírního doprovodu Z. Janovského zpívala Líba Rendlová 

z divadelního spolku J. K. Tyla Hořice. Celkem bylo přivítáno 20 občánků. Tato akce 

má v Hořicích dosud velmi silnou tradici a v Kronice města Hořice o ní nechybí 

každoroční záznam doprovázený povětšinou bohatou fotodokumentací. 

Sport otevírá rozsáhlý článek100 o novém mistru republiky v závodech motocyklů do  

97 Program slavností. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 6. S. 1. 
98 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem M. Bukačem, Hořice 15. dubna 2011 
99 Sváteční neděle. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 6. S. 1. 
100 Zdeněk Bíma z Hořic motocyklovým mistrem ČSSR. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 6. S. 4. 
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250 ccm Zdeňkovi Bímovi z Hořic. V článku chybí jakýkoli výsledkový servis, pouze je 

zmíněn poslední závod, ve kterém si Bíma pátým místem zajistil celkové vítězství. Dále 

článek informuje o tom, že Bíma sedlal motocykl značky Jawa a je velkým talentem, 

kterému by měla továrna věnovat pozornost a podporu. 

 

I když článek zmiňuje, že Bíma je velký talent, nedokázal text plně pojmenovat pravou 

příčinu úspěchu a rozkvětu motosportu v Hořicích. Veškeré financování, vybavení, 

servis a dopravu si museli netovární jezdci zajistit sami101 – proto se jezdci jako Bíma 

snažili vyrobit co nejlepší motocykl v minimálních domácích podmínkách a co nejlépe 

konkurovat jezdcům s tovární podporou102. Zdeněk Bíma brzy našel napodobitele 

v Josefu Barešovi, Jiřím Šafránkovi, Jaroslavu Koppovi a dalších. Motocyklové nadšení 

se odrazilo i v hořických továrnách, které spřízněným jezdcům tajně dodávaly potřebné 

vybavení a realizovaly jejich nápady. Bíma byl nejen talentovaným jezdcem, ale v jeho 

výkonech se odrazily i konstrukční a technické nápady týmu, se kterým závodil. Jako to 

bylo u všech dalších jezdců103. 

 

Stručný je přehled „Hořickým sportem“104 – obsahuje pouze výsledkový servis a rozpis 

budoucích utkání pro fanoušky košíkové, šachů, fotbalu a kuželek.    

 

Číslo sedmé 

Sedmé číslo vyšlo 25. října. V něm obviňuje105 čtenář podepsaný jako „-ř-“ hořické 

podniky Zez a ČSAO z krácení daní u tuhých paliv. Čtenář toto počínání odsuzuje a 

nabádá ke kázni a zodpovědnosti. Zda podniky skutečně krátily daně je spekulativní a 

v současné době zřejmě nevypátratelné. Jisté však je, že k rozkrádání majetku 

v socialistickém vlastnictví v Hořicích docházelo minimálně ve stejné míře, jako jinde 

v Československu106. 

101 Osobní rozhovor s Jaroslavem Koppem, Hořice 18. března 2011 
102 Tamtéž 
103 Tamtéž 
104 Hořickým sportem. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 6. S. 4. 
105 Dopisy čtenářů. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 7. S. 1. 
106 Osobní rozhovor s Josefem Feikem ml., Hořice 25 února 2011 
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Předvoj také v tomto čísle zavádí novou rubriku: „Psalo se před 50 lety.“107 Pro první  

díl této rubriky byl vybrán úvodník z média „Věstník Národního výboru pro Okres 

Hořický,“ který vyšel v roce 1918 v Hořicích. Národní výbor v Hořicích se v něm 

zavazuje vydávat pro celý okres věstník, představuje v něm rubriky a jejich určení pro 

jednotlivé skupiny čtenářů, píše o smyslu a záměrech periodika. Vyšlo však jen úvodní 

číslo, čehož si Předvoj všímá a připomíná to. V souvislosti s blížícím se výročím 

samostatnosti Československa vychází i článek od pamětníka „Památné dny 1918 

v Hořicích.“  108 Je v něm stručně vylíčena atmosféra v Hořicích ve dnech 28.-30. října 

1918, především pak nadšení a radost z pádu monarchie. 

Sportovní rubrika pak vyzdvihuje výkon hořické sportovkyně Jaroslavy Jedličkové109 

z Hořic, která skončila na Olympiádě v Mexico City v běhu na 800 metrů semifinále.  

Sport doplňuje ještě černobílá fotografie dorostenek ze zemědělské školy v Hořicích, 

které skončily druhé na turnaji v odbíjené ve Dřevěnicích. 

 

Číslo osmé 

Osmé číslo vyšlo 1. listopadu a objevuje se v něm spor mezi šéfredaktorem Ladislavem 

Kubátem a hořickým skladem Ovoce a zelenina. V pátém čísle napsal šéfredaktor 

Ladislav Kubát komentář110 ohledně špatného skladování vypěstovaného ovoce a 

zeleniny v okrese – zejména se zaměřil na špatné uskladnění zelí. Přičemž nikoho 

nejmenuje a nenaznačuje, že by problém jakkoli souvisel s Hořicemi. Proti Kubátově 

komentáři se však v dopisech čtenářů111 ostře ohrazuje Jaroslav Kalaš, vedoucí skladu 

Ovoce a zelenina v Hořicích. Naznačuje v textu, že Kubát neví nic o složitém procesu 

distribuce ovoce a zeleniny a také o jejich správném ošetření, díky kterému se plody 

nekazí. Vedoucí dále tvrdí, že k žádným ztrátám vinou zkažené zeleniny na okrese 

nedošlo. Na tento dopis ovšem reaguje sám Kubát, který ve sloupku označeném 

„Polemika“112 dopisem nejen nesouhlasí, ale naopak vedoucího Ovoce a zelenina  
107 Psalo se před 50 lety. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 7. S. 3. 
108 Památné dny 1918 v Hořicích. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 7. S. 3. 
109 Hořická Jarka Jedličková vypadla v běhu na 800 m v semifinále. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 7. S. 4. 
110 Skladování zelí v okrese. Předvoj. Říjen 1968. Číslo 5. S. 1. 
111 Dopisy čtenářů. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 8. S. 2. 
112 Polemika. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 8. S. 3. 
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vyzývá, aby se zamyslel nad tím, jakou ztrátu způsobuje špatné skladování národnímu 

hospodářství. 

Případ sporu těchto osob je mezi oslovenými pamětníky naprosto neznámý a spor sám 

označován za bezpředmětný. Z hlediska této práce je zajímavé, že vedoucí Kalaš poslal 

Předvoji svou reakci k situaci – a tím vrhl na nic neříkající Kubátův komentář nové 

světlo. Je proto na místě hned několik otázek: 

- Byl Kubátův komentář již od počátku cílen na praktiky podniku Ovoce a 

zelenina Hořice? 

- Byl skutečně pravdivý? Kde vzal autor tento námět 

- Kolik z dalších Kubátových komentářů se jakkoli týkalo Hořic, přičemž spojení 

tohoto případu s Hořicemi umožnila jen odpověď od osočeného(?). 

 

Stručné zprávy113 obsahují dva příspěvky týkající se Hořic – Sdružení Junák splnilo 

závazek a k 28. říjnu vyčistili přírodní studánku Kalíšek a hořické pěvecké sbory 

Ratibor a Vesna pilně zkouší, neboť v roce 1969 oslaví pěvecký spolek Vesna 100 let 

své existence. Ve zprávě je dále uvedeno, že nácviku na oslavu výročí se ujal profesor 

Jaromír First z Prahy. 

V rubrice „Psalo se před 50 lety“114 je opět zmínka o Hořicích – Čeští invalidé postižení 

v první světové válce zasedli ke schůzi v hotelu Beránek v Hořicích dne 3. listopadu 

1918.  

Ve sportovní rubrice nechybí pravidelný přehled „Hořickým sportem“115 s tradičním 

výsledkovým servisem. 

 

Číslo deváté 

Deváté číslo vyšlo 8. listopadu a přineslo zprávu o zasedání Okresní kontrolní a revizní 

komise KSČ, která měla za úkol ohodnotit kvalitu Předvoje. Zasedání se usneslo, že 

„Předvoj je velmi dobrý.“116 

Rubrika „Dopisy čtenářů" přinesla další stížnost na hořický podnik – Okresní stavební  

113 Stručně z okresu. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 8. S. 3. 
114 Psalo se před 50 lety. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 8. S. 3. 
115 Hořickým sportem. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 8. S. 4. 
116 Okresní kontrolní a revizní komise hodnotila Předvoj. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 9. S. 1. 
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podnik Hořice reaguje117 v dopise na stížnost „Do roka a do dne“118 uveřejněnou 

v Předvoji číslo 8. Stížnost se týkala stavebních úprav v jičínské nemocnici, které 

prováděl právě Okresní stavební podnik Hořice. Čtenář se domníval, že rekonstrukce 

nepostupuje podle plánu a bude protažena. Pracovníci Okresní stavební podnik Hořice 

zase vysvětlují důvody, proč se rekonstrukce jičínské nemocnice protáhne. Ani tento 

případ nebyl oslovenými pamětníky119 zaznamenán, neboť v 60. letech měly Hořice 

vlastní a plně funkční městskou nemocnici. Zřejmě z toho důvodu nevěnoval nikdo 

jičínským stížnostem pozornost. 

Rubrika „Stručně z okresu“ přináší dvě zprávy120 – v Hořicích začala pod stavebním 

dozorem Stanislava Koštejna a Josefa Stejskala stavba nového kina zahájením zemních 

prací. Další zprávou bylo, že divadelní spolek J. K. Tyl Hořice bude reprizovat hru Bílá 

nemoc. 

Výstavba kina souvisí s hořickým specifikem – původní kino se nacházelo na hořické 

radnici a bylo jedním z mála takových, kde se filmy promítaly na plátno zezadu. Tento 

postup vyžadoval zvláštní technický postup a pracné převíjení filmů před projekcemi. 

Přesto však patřilo kino mezi oblíbené hořické kulturní atrakce, neboť promítací sál měl 

vynikající akustiku. Nové kino však mělo vyřešit technické problémy, přizpůsobit se 

dobovým standardům a také zvětšit možnou kapacitu.121 

 

Číslo desáté 

Desáté číslo vyšlo 15.listopadu a na titulní straně obsahuje výzvu122 Okresního výboru 

KSČ v Jičíně všem občanům. Týká se ilegálních (a zřejmě protiokupačních) tiskovin, 

které se objevily v okrese. Okresní výbor KSČ v Jičíně se v článku vymezuje proti 

charakteru tiskovin a odsuzuje „napadání a osočování funkcionářů bez konkrétního 

posuzování a zhodnocení práce.“ Podle představitelů OV „naše společnost nebrání 

nikomu aby vystoupil se svým názorem.“ Zcela konkrétní obsah letáků text nezmiňuje,  

117 Dopisy čtenářů. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 9. S. 2. 
118 Dopisy čtenářů. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 8. S. 2. 
119 Osobní rozhovor s Josefem Feikem st., Hořice 12. března 2011 
120 Stručně z okresu. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 9. S. 1. 
121 Osobní rozhovor s Josefem Feikem ml., 25 února 2011 
122 Výzva OV KSČ. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 10. S. 1. 
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lze však vyvodit, že se jednalo o tiskoviny, které podrývaly autoritu vedení OV KSČ a 

patrně i jejich názorový posun po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Tato akce 

se netýkala Hořic, neboť žádný z oslovených pamětníků123 si na existenci takovýchto 

ani jiných letáků v tomto období nevzpomíná. Se největší pravděpodobností tak šlo o 

případ týkající se jen Jičína. 

Stručné zprávy přinesly informaci124 o tom, že divadelní spolek J. K. Tyl bude s 

hrou Bílá nemoc vystupovat v Nové Pace. 

Sportovní strana přináší obvyklý přehled125 výsledků hořických sportovců včetně 

zhodnocení podzimní části okresního přeboru, který vyhráli právě fotbalisté Hořic.  

 

Číslo jedenácté 

Jedenácté číslo vyšlo 22. listopadu. Nabízí v nově vzniklých „Stručných zprávách“ na 

titulní straně upoutávku na výstavu „Naivního malíře a sochaře Václava Kudery od 8. 

prosince do 31. ledna v hořickém muzeu.“ 126 

Hlavní zprávou127 jedenáctého čísla je návštěva Miloše Jakeše v jičínském okrese. 

Jakeš, v té době předseda Ústřední revizní a kontrolní komise KSČ navštívil Jičín a ve 

večerních hodinách se uskutečnil večerní seminář a beseda v Hořicích. V článku dále 

zaznívá, že Jakeš hovořil ve své přednášce především o špatném směru, kterým se 

vydala zahraniční politika ČSSR v tzv. polednovém období a kritizuje malou 

komunikaci se spojenci z Varšavské smlouvy. Večerní seminář s besedou se v Hořicích 

uskutečnil, oslovení pamětníci128 si na něj nevzpomínají. 

O Hořicích se dále zmiňuje článek „Všeobecná iniciativa,“129 který hodnotí průběh 

oslav 50. výročí samostatného Československa v Hořicích. Podle článku proběhly 

oslavy na celém okrese velmi důstojně – i v Hořicích.  

123 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března 
124 Stručně z okresu. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 10. S. 3. 
125 Hořickým sportem. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 10. S. 1. 
126 Stručně z okresu. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 11. S. 1. 
127 Do Jičína přijede Miloš Jakeš. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 11. S. 1. 
128 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března. 
129 Všeobecná iniciativa. 
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V kulturní sekce pak autor s podpisem „-ip-“ a názvem textu „Objevovat krásu“ zve130 

čtenáře na výstavu hořického výtvarného klubu o hořických malířích a jejich dílech. 

Výstava se uskutečnila v sochařské škole v Hořicích a byla na ní vystavena díla 

hořických malířů jako například Otakara Kubína, Jana Vika, Q. R. Kociána, Jana 

Štursy, aj.  od roku 1918. Pozvánka končí výzvou k založení hořické galerie. 

 

Číslo dvanácté 

Dvanácté číslo vyšlo 29. listopadu a přineslo reportáž131 z návštěvy Miloše Jakeše 

v Jičíně a v Hořicích včetně výše zmíněných závěrů z jeho přednášky. Jeho pobyt 

v Hořicích není nijak detailně rozebírán.. 

Další informace132 o Hořicích jsou již jen sportovního charakteru – na Střední 

zemědělské škole v Hořicích proběhl turnaj v dívčí odbíjené, který vyhrály hráčky 

z Hořic. Tento text napsal trenér hráček Jiří Styblík. Chválí v něm úroveň turnaje, 

přestože byl pouze středoškolský a oceňuje výkony rozhodčích. 

Rubrika „Hořickým sportem“133 přinesla zprávu o tragickém úmrtí 22 letého fotbalisty 

Jindřicha Šafránka, který „podlehl zákeřné nemoci.“ 

 

Číslo třinácté 

Třinácté číslo vyšlo 6. prosince. Přineslo mimo jiné informaci134 o tom, že na setkání 

hořických rodáků v Praze zahraje soubor JKP Bakaláři a hostem diskuse bude Bohuslav 

Nádvorník, který pro televizi připravoval dokument o hořickém hudebním skladateli 

Jaroslavu Malinovi.  

V kultuře se objevuje zpráva135 o pokroku při přestavbě kulturního domu Koruna 

v Hořicích pod vedením architekta Jindřicha Maliny. Do konce roku měla být podle 

textu hotova první dvě poschodí a předána od užívání. Samotná osoba architekta Maliny 

je na diskusi, protože ačkoli jistě šlo o talentovaného architekta, dokázala jeho díla  

v socialisticko realistickém stylu na dlouho změnit charakter Hořic. Kulturní dům sám  

130 Objevovat krásu. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 11. S. 3. 
131 Z návštěvy Miloše Jakeše v Jičíně. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 12. S. 1. 
132 Nejlepší odbíjenkářky v Hořicích. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 12. S. 4. 
133 Hořickým sportem. Předvoj. Listopad 1968. Číslo 12. S. 4. 
134 Hořickým rodákům zahrají bakaláři. Předvoj. Prosinec 1968. Číslo 13. S. 1. 
135 OSP předává kulturní dům. Předvoj. Prosinec 1968. Číslo 13. S. 3. 
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Malina přestavoval několikrát136. 

Dále se v kulturní rubrice objevuje článek137 o divadelním spolku J. K. Tyl Hořice, 

který se s hrou Bílá nemoc v režii B. Hančila stal vítězem okresní divadelní soutěže. 

Tato událost nezůstala mezi pamětníky bez povšimnutí138, neboť se vítězstvím v této 

soutěži divadelní spolek značně proslavil v celém Východočeském kraji.  

Kulturu uzavírá oznámení, že Hořice připravují „Silvestr pro dvě generace,“  139 na 

kterém mají zahrát dva orchestry. 

 

Číslo čtrnácté 

Čtrnácté číslo vyšlo 11. prosince a otevírá zprávou o zásluhách obyvatel hořického 

domova důchodců. Hořičtí důchodci totiž dokázali mezi sebou vybrat a zaslat na konto 

777 pro SOS vesničky 315 Kčs. Zpráva je označena titulkem „Dar nejcennější.“  140 

Další zprávou na z titulní strany je oznámení „Mileta modernizuje,“  141 ve kterém se 

popisuje nákup nových tkalcovských stavů značky Textima z Německé demokratické 

republiky. Podle informací v textu mělo jít původně o rozsáhlejší nákup, ale vedení 

Milety neschválilo tento záměr z finančního hlediska a rozhodlo se nahrazovat starou 

techniku moderní postupně. Je však možné, že neposkytnutí úvěru na nákup strojů 

souvisí s protesty a chováním představitelů Milety před a bezprostředně po vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy. V textu je totiž citovanou osobou náměstek ředitele František 

Kozel, který se jako jediný z vedení Milety nepostavil za tzv. polednové reformy. 

Naznačuje to i informace v textu, že od 1. 1. 1969 má dojít v Miletě ke změnám ve 

vnitropodnikovém řízení a k centralizaci pravomocí. V tomto případě se téměř jistě 

jednalo o reakci na chování vedení ohledně událostí 21. srpna.  Článek ještě uvádí, že 

Mileta v roce 1968 vyrobila celkem 90 milionů kapesníků a hodinová produktivita 

stoupla o 5,5 procenta. 

O dění v Hořicích už se objevují jen dvě krátké zprávy – pozvánka142 na spojenou  

136 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem M. Bukačem, Hořice 15. dubna 2011 
137 J. K. Tyl vítězem. Předvoj. Prosinec 1968. Číslo 13. S. 3. 
138 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března 

139 Silvestr pro dvě generace. Předvoj. Prosinec 1968. Číslo 13. S. 3. 

140 Dar nejcennější. Předvoj. Prosinec 1968. Číslo 14. S. 1. 
141 Mileta modernizuje. Tamtéž. 
142 Stručně z okresu. Tamtéž. 
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výstavu Joži Mrázka Hořického a Václava Kudery, malíře a sochaře zmíněného 

v Předvoji číslo 13. Další zprávou je oznámení143 o začínající hokejové sezóně a 

otvrzení, že v Hořicích se bude hrát hokej. 

 

Číslo patnácté a šestnácté 

Vánoční Předvoj vyšel jako dvojčíslo 15 a 16. Zvláštností je modré vánoční logo 

Předvoje a rozsah plných osm stran. Předvoj mimo jiné bilancuje144 rok 1968, vyhýbá se 

však jakékoli přímé zmínce o invazi vojsk Varšavské smlouvy či událostech tzv. 

Pražského jara.  

Událostí z Hořic je v posledním čísle překvapivě málo – jedná se o jednu stručnou 

zprávu145 o tom, že ceny do krajské soutěže dechové hudby věnovala i hořická Mileta a 

o tradiční sportovní přehled – košíkáři z Hořic zůstali v této části sezóny bez porážky, 

šachisté porazili družstvo Jičína a vedou skupinu okresního přeboru a hořičtí hokejisté 

již začali bruslit. 

Mimo jiné je na poslední straně otištěna146 v rubrice „Kam na Silvestra“ bez další 

anotace pozvánka do hořického hotelu Beránek.   

Poslední číslo Předvoje se neslo ve Vánoční atmosféře a většinu obsahu tvořily 

povídky, anekdoty a různé křížovky a kvizy. Informací se v něm objevilo malé 

množství, z Hořic pak minimálně. Zajímavé je bilancování roku 1968 bez konkrétní 

zmínky o nejvýznamnějších událostech. 

 

Týdeník Předvoj informoval o událostech v Hořicích v nepravidelném rozsahu. Lze 

konstatovat, že s přibývajícími čísly spíše obsahu věnovaného Hořicím ubývalo. Spíše 

se jednalo o krátké zprávy a upoutávky. Za zajímavé lze označit informace z ekonomiky  

 

 
143 V Hořicích se začíná bruslit. Předvoj. Prosinec 1968. Číslo 14. S. 4. 
144 Za uplynulým rokem 1968. Předvoj. Prosinec 1968. Číslo 15-16. S. 1-2. 
145 V Hradci Králové proběhne krajská soutěž dechové hudby. Předvoj. Prosinec 1968. Číslo 15-16. S. 1. 
146 Kam na Silvestra. Předvoj. Prosinec 1968. Číslo 15-16. S. 8. 

 



 39 
 

 

a následkům protestů v souvislosti s invazí vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna. Ačkoli 

na žádném místě v týdeníku nedošlo k veřejnému přiznání, Předvoj se viditelně odklonil 

od závazků a vytyčeného programu v jeho nultém čísle. Lze jednoznačně konstatovat, 

že rozhodující roli v tomto odklonu hrála zmíněná vojenská invaze a její politické 

následky. 

 

5.2 Události a skute čnosti roku 1968 v Ho řicích, které P ředvoj 
nezmiňuje 

 
Předvoj nezmínil některé události, které se v roce 1968 v období od srpna do prosince 

v Hořicích staly. Z výše popsaných důvodů nezmínil srpnovou invazi vojsk Varšavské 

smlouvy, ale také neinformoval o některých níže popsaných. 

V září došlo ke zhodnocení hořických škol a mimoškolní činnosti žáků147. Z hodnocení 

vyplynulo, že „mnoho žáků přešlo do organizace Junák, který se v Hořicích ustavil.“ 

Podle pamětníků se jednalo o významný milník, který si mnozí pamatují148 dodnes – 

opustili organizaci Pionýr a přešli do Junáka. Organizace však v Hořicích neměla 

dlouhého trvání a byla později zrušena v důsledku tzv. normalizačního procesu. 

Předvoj o tomto hodnocení neinformuje, neboť se jednalo o období, kdy se docházelo 

k obnově jeho periodicity a k informování o následcích invaze vojsk Varšavské 

smlouvy. Navíc, informace o zvýšeném zájmu o organizaci Junák se jistě nehodila 

k prezentaci ONV KSČ v Jičíně. 

Dne 21. září došlo v Hořicích k ojedinělé události – hned několik mistrů z továrny Zez 

bylo propuštěno na hodinu ze zaměstnání149. Příčinou tohoto kroku byla černá páska na 

rameni, kterou chtěli tito lidé demonstrovat svůj nesouhlas s vpádem vojsk Varšavské 

smlouvy. V práci dříve zmíněný Jan Krejčík přišel do továrny Karosa oblečený v černý 

pohřební oblek. Byl také propuštěn a celá záležitost byla zanesena do jeho kádrového 

posudku150. Měsíční výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy se v Hořících obešlo bez  

147 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 79. 
148  Osobní rozhovor s Pavlem Fraitem, Hořice 16. února. 
149  Osobní rozhovor s PhDr. Janem Součkem, Praha 6. dubna 
150 Osobní rozhovor s Josefem Feikem ml., Hořice 25. února. 
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konfliktů. Vládla spíše atmosféra strachu a nejistoty. Nedošlo proto (kromě zmíněných) 

k dalším protestním akcím. Předvoj o této záležitosti nijak neinformoval. 

Dne 6. října proběhla v Hořicích a Ostroměři oslava nedožitých devadesátých narozenin 

českého spisovatele a pedagoga Eduarda Štorcha. Štorch se narodil v Ostroměři asi 6 

kilometrů od Hořic a většinu své pedagogické kariéry strávil v Praze. Před svou smrtí 

odkázal práva na svá díla a s tím související finanční výnosy právě městu Hořice. 

V rodné Ostroměři došlo 6. října k odhalení pamětní desky u jeho rodného domu a v 

Hořicích proběhla oslava.  

Předvoj tuto událost zcela pomíjí bez vysvětlení. Přitom šlo o pro Hořice velmi 

významnou událost, protože díla Eduarda Štorcha byla v městě velmi populární151. 

V rámci oslav výročí samostatného Československa došlo i zasazení lípy u základní 

školy Na Habru. Kronika města Hořice hovoří o symbolickém zasazení „stromu 

svobody.“ Předvoj i přes velký prosto věnovaný oslavám vzniku ČSR o této události 

nijak neinformuje. V jeho zpravodajství chybí i zmínka o velmi úspěšných živých 

obrazech, které byly v rámci oslav předvedeny152.  

Dne 20. listopadu vypukla v Hořicích studentská stávka z iniciativy studentů vysokých 

škol153. Již několik dní předem přijeli do Hořic agitovat na místní školy studenti z Prahy 

a na některých školách se jim povedlo vzbudit zájem. Žáci Střední kamenické školy 

přerušili vyučování a uspořádali protestní průvod k Věži samostatnosti.154 V ostatních 

školách se podařilo větším akcím zabránit – studenti skončili vyučování o hodinu dříve 

a byla pro ně uspořádána beseda s pracovnicí OV KSČ v Jičíně Vlastou Dvořákovou. 

Přítomen byl podle městské kroniky i inspektor Krajského národního výboru. V kronice 

je psáno, že „žáci se zklidnili a uznali nevhodnost stávky v této době.“155 Stalo se tak 

zásluhou Vlasty Dvořákové, která podle pamětníků dokázala studenty přemluvit a 

upozornit je na následky jejich činů. Jednalo se však podle pamětníků o rozumnou a 

nenátlakovou domluvu.156  

151 Osobní rozhovor s Josefem Feikem ml., Hořice 25. února. 
152 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 79. 
153 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 100. 
154 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března. 
155 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 100.  
156 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března. 
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Předvoj o této záležitosti vůbec neinformoval.  

Dne 10. prosince také došlo v Hořicích k velké reorganizaci komisí157 na Městském 

národním výboru – nikdo ze zvolených zástupců nebyl odvolán, došlo však ke 

kompletní změně ve všech výborech na základě chování před a během invaze vojsk 

Varšavské smlouvy. Tento akt se dá považovat za první signál začátku tzv. 

normalizačního procesu v Československu – je proto pochopitelné, že o této záležitosti 

nikterak Předvoj neinformoval. 

Z výše popsaných událostí vyplývá, že zpravodajství Předvoje v období od srpna do 

prosince 1968 pokrylo nejvýznamnější události, které se v Hořicích staly i s ohledem na 

lokální specifika. Týdeník neinformoval pouze o událostech s antikomunistickým 

politickým pozadím, o kterých nechtěl psát patrně z důvodů obavy ze zásahu vyšší moci 

v podobě OV KSČ v Jičíně.  

5.4 Události v Ho řicích od ledna do srpna 1968 
 

O níže popsaných událostech Předvoj z důvodů přerušení vydávání psát nemohl. 

Popsané události zachycují kulturní i politické akce v Hořicích. 

Dne 11. února došlo v Hořicích k významné události158 – výroba hořických trubiček se 

vrátila zpět do Hořic. Po roce 1945 totiž v rámci plánovaného hospodářství došlo 

k postupnému uzavření všech hořických výroben této tradiční cukrovinky. Až do roku 

1968 spadala výroba hořických trubiček pod podnik „Pardubický perník“ v Hradci 

Králové. Ten však nedodržoval původní recepturu, takže na žádost občanů i zákazníků 

došlo k přesunutí výroby zpět do Hořic. Jedno balení trubiček bylo možné pořídit za 13 

Kčs. 

Dne 21. února schválil159 Městský národní výbor rozpočet na rok 1968 – město mělo 

hospodařit s 4 127 600 Kčs – což činilo téměř 1,5 milionový propad oproti minulému 

roku. V roce 1967 přitom Hořice hospodařily s příjmy 5 774 864,82 Kčs a výdaji 5 574 

563,82 Kčs – město tak hospodařilo s přebytkem 200 295,52 Kčs. 

157 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 106. 
158 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 11. 
159 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 14. 
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Dne 10. března oslavil160 Spolek včelařů Hořice 100 let od svého založení – jednalo se 

přitom o druhou nejstarší organizaci v celé ČSSR. Na počest výročí byl pro veřejnost 

uspořádán cyklus čtyř včelařských dopolední. 

Dne 5. dubna se konala161 veřejná schůze organizace ČSM při továrně Mileta. Byla 

velmi početně navštívena a vystřídala se celá řada řečníků. Během projevů došlo na 

útok existence Lidových milic na závodech. 

Dne 10. dubna se uskutečnila162 naučná přednáška Františka Jirsáka z Hradce Králové. 

Zabývala se tématem „Rakouskem do Jugoslávie.“ 

Dne 11. dubna došlo v Hořicích k velké aktivitě mládeže163 – studenti středních škol 

vystoupili s požadavkem na pravdivé informování o změnách v politickém životě státu a 

o jejich příčinách. Na Všeobecně vzdělávací škole v Hořicích byla na toto téma 

uspořádána přednáška s vedoucí tajemnicí OV KSČ v Jičíně Věrou Pilařovou a 

pracovnicí OV KSČ v Jičíně Vlastou Dvořákovou. Zúčastnil se i instruktor ÚV KSČ 

Ing. Janků. 

Dne 21. dubna došlo164 ke slavnostnímu otevření výstavní síně Eduarda Štorcha 

v Městském muzeu v Hořicích. Přístavba proběhla podle plánů architekta Maliny při 

„akci Z.“ Vybudování síně přišlo na 370 000 Kčs a bylo uhrazeno z příjmů odkazu 

Eduarda Štorcha. Slavnostního otevření síně se podle Kroniky města zúčastnilo 200 

občanů. 

Postavená síň podle architekta Maliny je předmětem mnoha vzpomínek pamětníků, 

kteří se shodli na faktu, že byla postavena velmi špatně a teprve moderní doba umožnila 

její vytápění alespoň na 18 stupňů celsia.165 

Dne 29. dubna došlo166 k zásadnímu veřejnému zasedání Městského národního výboru. 

Divadelní sál, ve kterém k zasedání došlo, byl zcela zaplněn. Ve veřejné diskusi žádali 

občané vysvětlení proč byly rozbity legionářské reliéfy na Věži samostatnosti a jak bylo 

naloženo s mramorovými deskami, které byly určeny k výzdobě výstavní síně ve Věži. 

 
160 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 18. 
161 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 25.   
162 Tamtéž 
163 Tamtéž 
164 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 27. 
165 Osobní rozhovor s Josefem Feikem ml., Hořice 11. dubna 2011 
166 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 37. 
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Desky se přitom ještě během druhé světové války záhadně ztratily. Nejdelší referát 

schůze přednesla Aloisie Černá. Kronika města v zápisu uvádí, že „Většina myšlenek 

jejího neurovnaného referátu byla osobním útokem na některé funkcionáře MěNV a 

KSČ.“  167  

Řečnice však podle pamětníků168 měla pravdu, neboť za popsanými činy skutečně stáli 

někteří představitelé Městského národního výboru i hořické KSČ. Ve snaze o zahlazení 

legionářských památek došlo k rozbití některých reliéfů na Věži samostatnosti. Jiné 

byly osekány a zazděny. Když se občané snažili zjistit původce, zjistili, že příkaz byl 

sice vydán, ale neznámo kým. Pamětníci dodnes podezírají z akce skupinu 

aktivistických komunistů kolem Emílie Kotykové.  

Co se mramoru na výzdobu týká, pamětníci169 vzpomínají, že byl použit na tvorbu 

přepychových koupelen některých členů MěNV Hořice.  

Ačkoli proběhla veřejná schůze a bylo položeno mnoho otázek, příčiny poničení 

památek ve Věži samostatnosti nebyly zjištěny a záhada chybějícího mramoru nebyla 

veřejně objasněna. 

V polovině května se uskutečnil170 osmý ročník motocyklových závodů v Hořicích, 

poprvé nesoucích jméno zemřelého závodníka na silničních motocyklech Gustava 

Havla. Závody mistrovství ČSSR se jely ve třech kategoriích – do 125 ccm, do 250 ccm 

a do 350 ccm. Pořádal se i mezinárodní závod ve třídách do 125 ccm a 250 ccm. Ve 

třídě do 250 ccm si v závodě mistrovství ČSSR vyjel vítězství domácí závodník Zdeněk 

Bíma , ve třídě do 350 ccm zvítězil rovněž domácí Bohumil Staša, který zároveň skončil 

v mezinárodním závodě na druhém místě ve třídě do 125 ccm.    

Ve dnech 26. května – 30. června proběhla171 v Hořicích výstava obrazů, grafiky a skla 

akademického malíře Bohuslava Tůmy a profesora Karla Vančury. Jednalo se o výstavu 

hořických rodáků nyní působících v Praze. 

Dne 31. května se v Hořicích ustanovil172 Klub angažovaných nestraníků. V jeho čele  

167 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 37. 
168 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března; Osobní rozhovor s Josefem Feikem 

ml., Hořice 11. března 
169 Tamtéž 
170 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 42. 
171 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 46. 
172 Tamtéž 
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stál Otto Hampl. Jednalo se o akci pozorně sledovanou agenty StB. Jednalo se o jediný 

KAN v celém jičínském okrese. V archivu StB je o hořickém KANu napsáno toto: 

„Klub angažovaných nestranníků byl ustaven v Hořicích. Po ustavení přípravného 

výboru se tento scházel v bytech členů později ve veřejných místnostech. KAN uspořádal 

několik veřejných schůzí, kde byla značná účast veřejnosti. Na schůzích vystoupil KAN 

se svým vlastním programem, který v záměrech sledoval, stát se opozicí proti KSČ. Na 

schůzích někteří členové KANu vystupovali se skandalizací funkcionářů KSČ. V tomto 

byla aktivní Aloisie ČERNÁ, býv.funkc. NS. Dále členové nebo funkcionáři na příkl. 

Otto HAMPL, organizoval akci za podporu 2000 slov. V červnu 1968 byl získán 

poznatek do náč. OV-LM, že v n.p. ZEZ bylo chystáno zneužití zbraní LM. Iniciátorem 

byl Jaroslav HATLE a Otto HAMPL, členové KANu. 

 V Hořicích došlo i k výskytu závažných nepřátelských dokumentů, ze kterých jsou jako 

pisatelé podezřelí členové KANu, neboť podobných výroků používali i na veřejných 

schůzích občanů. 

V průběhu srpnových událostí aktivizovali se členové KANu na vyhotovování a 

vylepování letáků a nápisů. Po zákazu jejich činnosti se jevilo, že činnost ukončili. V 

současné době jsou však poznatky, že dochází ke schůzkám některých členů KANu v 

hostinci na Dachově a Doubravce. Funkcionáři KANu se zaměřili na obsazení funkcí v 

ROH nebo působení na JUNÁKA. Jejich současná činnost se projevuje v organizování 

různých akcí proti členům KSČ, nebo vyhotovování rezolucí. Jsou poznatky o tom, že 

vytvářejí psychozu proti funkc. KSČ a to formou podvržených rezolucí proti vedoucím 

činitelům KSČ a státu /jako pisatele označují funkc. KSČ/. 

 Aktivitu projevuje i člen KANu REJCHRT, býv.absolvent filosof. fakulty, nyní vedoucí 

prodejny KNIHA v Hořicích, který se nyní zaměřil na vyvěšování nacionálně 

zaměřených básní a citátů v prodejně KNIHA. V jeho prodejně docházelo ke schůzkám 

KANu.“  173 

KAN se v Hořicích projevil hlavně během invaze vojsk Varšavské smlouvy, kdy jeho 

členové organizovali zmíněnou petici za neutralitu Československa. Sám Hampl je však  

po smrti a není tak možné získat jeho svědectví k těmto událostem. Podle záznamů174 
173 Dokumentační středisko pro lidská práva. Odboj na Jičínsku [online] Dostupné z WWW < 

http://odboj.jicinsko.cz/ar-stb/dok/texty/1968t.htm/ > 
174 Dokumentační středisko pro lidská práva. Odboj na Jičínsku [online] Dostupné z WWW < 

http://odboj.jicinsko.cz/ar-stb/dok/74/74-35.htm> 
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StB byl pak Hampl několik let sledován jako potencionálně nebezpečná osoba. 

Dne 25. června došlo175 k veřejné schůzi místní organizace Československé strany 

lidové v Hořicích. V jejím průběhu Přečetl Otto Hampl programové prohlášení KAN. 

 

Záznamy v Kronice města v období 1. července do 18. srpna hovoří175 o několika 

veřejných zasedáních městské organizace KSČ, KANu a MěNV. Jsou ponechány zcela 

bez komentáře. Oslovení pamětníci si již nevzpomínají, jaký byl účel těchto schůzí. 

Kronika Města Hořice však popisuje eskalující protikomunistické cítění v Hořicích, na 

kterém se podílel i KAN. Zmínky jsou nedatovány: 

 

- docházelo k odstraňování vývěsních skříněk KSČ 

- docházelo k odstraňováních všudypřítomných rudých hvězd 

- v Miletě byl do čela ROH zvolen nestaník Rudolf Dvořák 

- na schůzích padala hesla typu „Odbory bez komunistů 

- pracovníci Milety vydali letáky s výzvou „Odstraňte komunisty z vedoucích 

míst“ 

 

Podle pamětníků176 se tyto události staly v průběhu června a července, přičemž vše 

nabralo překvapivě rychlý spád.    

 

V období mezi lednem a srpnem 1968 se v Hořicích stalo mnoho významných událostí, 

které okresní týdeník nemohl kvůli přerušení interpretovat. Z událostí je patrné, že 

postupně docházelo  k uvolňování poměrů a k rostoucí svobodě obyvatel a k jejich 

uvědomění si oněch změn. Byly přímo kladeny otázky, které se předtím lidé báli 

položit, založil se KAN a docházelo ke snahám o snížení vlivu komunistů v továrnách. 

Jak by tyto události vyložil týdeník Předvoj je otázkou spekulací. I velkou škodou, 

protože mediální zmapování těchto událostí by bylo jistě nesmírně zajímavé. 

 

175 BÍLEK, Bohuslav - Kronika města Hořice 1968. S 63-66. 

176 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března. 
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5.5 Shrnutí událostí roku 1968 v Ho řicích a jejich interpretace 
týdeníkem P ředvoj 

V Hořicích se v roce 1968 přihodilo mnoho zásadních událostí. V období, kdy vycházel, 

Předvoj postihl velkou část těchto událostí. Jednalo se však o období, kdy již tzv. 

Pražské jaro doznělo a na Československo se chystal tzv. normalizační proces. 

Z historického hlediska je velmi nešťastné, že Předvoj v období od ledna do srpna 

nevycházel, neboť tzv. Pražské jaro není v Hořicích ani v celém bývalém Jičínském 

okresu řádně zmapováno. Co se přesnosti týká, interpretované zprávy se většinou 

shodují s výpověďmi pamětníků. Fakticky však bylo zpravodajství v pořádku – chybí 

pouze popsané události s antiokupačním podtextem. 

 

6. Pokus o obnovení časopisu Pod Zvi činou 
Tato část práce pojednává o projektu, který měl za cíl obnovit hořický časopis Pod 

Zvičinou.  Níže psaná fakta a souvislosti o obnovném procesu jsou původní a dosud 

nezveřejněnou součástí historie města Hořice. 

 

6.1 Charakterizace a historie periodika Pod Zvi činou 
 Periodikum Pod Zvičinou lze nejlépe charakterizovat jako vlastivědnou čítanku. Přináší 

informace vlastivědného charakteru o regionu ležícím pod horou Zvičina. V čítance lze 

nalézt články o historii kraje, etnografii či národopisu. Okruh témat byl v počátcích 

časopisu velmi široký a vycházel z veřejně dostupných zdrojů – kronik, úředních listin, 

vyprávění pamětníků. Název pochází ze stejnojmenného románu spisovatele Karla 

Václava Raise Pod Zvičinou. 

Historie časopisu Pod Zvičinou se začala psát v letech 1919-1920, kdy s nápadem 

rozšířit vzdělanost, vlastenectví a národní uvědomění, přišel odborný učitel František 

Skalický z Třebnouševse.177 Jako hlavní podmět pro vznik periodika se nejčastěji uvádí  

177 Redakce. U zrodu čítanky Pod Zvičinou stála snaha posílit vlastenecké nadšení. Oficiální internetové 

stránky města Hořice [online]. 14. 11. 2002, [cit. 2011-05-17]. Dostupný z WWW: 

<http://www.horice.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=130>. 
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vlastenecké nadšení z poválečné svobody a vzniku samostatného Československa. Ke  

Skalického projektu se postupně začala přidávat řada nadšenců a brzy vznikla velká síť 

dopisovatelů. V roce 1920 vyšlo tehdy první číslo. Jeho plný název zněl: „ Pod 

Zvičinou: sborníček vlastivědný, věnovaný mládeži okresu hořického.“ 

Časopis pak vycházel nepřetržitě až do roku 1927. Během sedmi let prodělal několik 

změn grafických i obsahových – stálicí časopisu se stala stránka křížovek a hádanek pro 

děti, prostor byl věnován i reklamě, která časopis ve své podstatě živila. Autoři se 

v prvních číslech často vraceli k první světové válce a k historii hořického okresu v 19. 

století. V roce 1924 se záběr časopisu rozšířil – vrchol Zvičina pomyslně rozděluje kraj 

na královedvorskou část a na hořickou část. Zřejmě z nedostatku financí a snahy o 

rozšíření trhu, se časopis rozšířil i do Dvora Králové nad Labem a Jaroměře. Schůzky 

redakce se konaly přímo v Raisově chatě na Zvičině a redakci tvořili z velké většiny 

pedagogové hořických, královedvorských a jaroměřských škol178 

Ani rozšíření na však nepomohlo a v roce 1927 přestává časopis vycházet. K jeho první 

obnově došlo v roce 1932 ve Dvoře Králové, ovšem bez účasti hořických učitelů. Také 

se změnil podtitul: „Pod Zvičinou: Vlastivědný sborník Jaroměřska a Královédvorska.“ 

V této podobě pak čítanka vycházela až do roku 1938. Pediodicita časopisu činila 

v letech 1920-1938 celkem 10 čísel ročně. 

K druhé obnově došlo v roce 1946, téměř bezprostředně po druhé světové válce. 

Z iniciativy inspektora a učitele Bohuslava Brejníka byl časopis Pod Zvičinou znovu 

obnoven. Šéfredaktorem byl ustanoven Alois Jilemnický, který se velmi brzy stal vůdčí 

osobou listu. Časopis vycházel až do roku 1949, kdy byl vinou změny politického řízení 

Československa zakázán179.  

Po tzv. „Sametové revoluci“ byl v roce 1993 časopis potřetí obnoven – u jeho zatím 

posledního zrodu stál hořický podnikatel Otto Hampl (zmíněný zakladatel KAN 

v Hořicích v roce 1968). Finanční situace kolem vydávání čítanky však dosáhla 

neúnosných mezí -  Hamplovi se nedařilo sehnat na provoz časopisu peníze a hrozilo, že 

časopis krátce po obnovení opět zanikne. Vydávání časopisu však převzetím zachránilo 

v roce 1995 hořické gymnázium, kde časopis vychází dodnes.  

 
178 Redakce. U zrodu čítanky Pod Zvičinou stála snaha posílit vlastenecké nadšení. Oficiální internetové 
stránky města Hořice [online]. 14. 11. 2002, [cit. 2011-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.horice.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=130>. 
179 Tamtéž 
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Jeho šéfredaktorem je PhDr. Jan Tomíček, pedagog vyučující (v době psaní této práce) 

na hořickém gymnáziu. 

 

6.2 Okolnosti a motivy obnovy čítanky v roce 1968 
 
Na jaře roku 1968 zorganizoval ředitel městského muzea v Hořicích PhDr. Pavel 

Kršňák projekt, jejímž cílem mělo být obnovení vlastivědní čítanky Pod Zvičinou. 

Kršňák získal pro svůj nápad velkou podporu – zejména v muzejních a pedagogických  

kruzích. Jeho záměrem bylo vytvořit co nejlepší projekt ještě před oficiální žádostí o 

registraci před schválením záměru Školskou a kulturní komisí ONV v Jičíně. 

Z dokumentů180 z archivu městského muzea v Hořicích vyplývá, že oslovil desítky osob 

nejen z Podkrkonoší, ale i z několik historiků z Prahy – a od mnoha dostal nadšené 

dopisy slibující spolupráci.  

Aby získal podporu zmíněné komise ONV rozhodl se rozšířit záběr časopisu 

z Podzvičinska na Český ráj a celé Podkrkonoší. Pro tyto účely se spojil s Okresním 

museem v Jičíně, kde dostal projekt na starosti zaměstnanec musea Jiří Štál, bývalý 

redaktor týdeníku Předvoje. Štál přitom několikrát vyjádřil 181 své pochybnosti nad 

projektem – jeho důvody byly osobní, neboť jeho odchod z Předvoje a umístění do 

okresního musea mělo politické pozadí182.  

Projekt byl však brzy připraven a byl podán návrh na vydávání časopisu ke Školské a 

kulturní komisi ONV Jičín.  

Kršňák charakterizoval v přihlášce183 časopis takto: 

„Obsahová náplň: Základní charakter časopisu by byl vlastivědný, doplněný materiály 

z kultury, cestovního ruchu, turistiky, musejní práce, kronikářské práce a správy 

památek. Ve vlastivědné práci jičínského regionu byla dosud velká mezera. Tuto mezeru 

nemůže nahradit ani opětovné vydávání okresních novin Předvoj. Cílem tohoto časopisu  

je navázat na dobrou tradici předválečných a poválečných vlastivědných časopisů na  

180 Viz příloha č. 7 
181 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem Bukačem, Hořice 16. dubna. 
182 Tamtéž 
183 Viz příloha č. 7 
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území našeho regionu. Dále vzbudit zájem o vlastivědnou, musejní a kronikářskou 

práci, poukázat a propagovat přírodní krásy jičínského regionu a navázat na jeho 

literární tradice. Časopis si dále dává za cíl výchovu mládeže k vlastenectví a lásce ke 

kulturním a historickým hodnotám a hodlá přispět i k výuce historie na školách našeho 

regionu.“ 

 

Z tohoto textu vyplývá následující: 

 

- Kršňák se hlásí k odkazu časopisu Pod Zvičinou, přímo jej však nejmenuje – 

spíše se jeho přímému jmenování (z politických důvodů?) vyhýbá 

- Jeho záměry jsou takřka totožné se záměry zakladatelů v roce 1919 

- Zcela zmizel důraz na podzvičinský region, hovoří se pouze o regionu jičínském 

- Domnívá se, že pro časopis existuje prostor na trhu – navzdory již etablovanému 

okresnímu periodiku 

- Projektu se neúčastnil bývalý šéfredaktor Alois Jilemnický 

 

Návrh dále obsahuje technické parametry periodika: 

Oficiálním vydavatelem mělo být Okresní muzeum Jičín, redakce však měla sídlit 

v Městském muzeu Hořice. 

PhDr. Pavel Kršňák se měl stát šéfredaktorem a celkem mělo časopis vytvářet devět 

redaktorů: Pavel Kršňák, Vladimír Jiránek, Zděněk Dohnal, Jiří Štál, Bohuslav Brejník, 

Karel Bílek a Josef Hrdlička. Grafickou stránku měl mít na starosti Václav Bukač. 

Počítalo se s tím, že časopis by měl vycházet ve formátu 170 x 240 mm o nákladu 1500 

kusů. Počet stran měl dosáhnout 24, obálka měla být dvoubarevná. Počítalo se s cenou 3 

Kč při periodicitě 6 či 12 čísel za rok. 

Co se názvu periodika týká, Kršňák sepsal následující návrhy: Podkrkonoší, Vlastivědné 

listy, Náš kraj. 

Redakce dále připojila návrh, aby se první číslo distribuovalo zdarma, ovšem se 

sníženým rozsahem o osmi stranách. 

K ceně a k nákladu časopisu se váží ještě rukou psané poznámky184 PhDr. Kršňáka  

 
184 Viz příloha č. 10 
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nalezené v archivu hořického muzea. V nich Kršňák vypočítává, že při ceně časopisu 6 

Kčs vyjde vydávání časopisu na 4800 Kčs, přičemž výdělek má činit 5200 Kčs. Počítalo 

se tak se ziskovostí časopisu. Velkým příjmem podle těchto výpočtů měla být inzerce, 

největším nákladem pak tisk. Tento dokument je však nedatován, takže lze jen 

spekulovat, v které fázi projektu obnovy časopisu byl sepsán.  

Projekt byl Školskou a kulturní komisí ONV Jičín schválen185 a žádost o registraci byla 

odeslána na Úřad pro tisk a informace. Další vývoj v celé záležitosti následoval až 

v roce 1969 – časopis byl zaregistrován pod názvem „Čtení o Českém ráji a 

podkrkonoší.“ Tisk měl být zajištěn prostřednictvím tiskárny v Nové Pace a periodicita 

stanovena na šest výtisků ročně. 

Vyplývá to z přihlášky k registraci periodického tisku z archivu Městského muzea 

Hořice – přihláška se příliš neliší od té, která byla předložena Školské a kulturní komisi 

ONV Jičín.  

Časopis dostal registrační značku RMS/27. Dále e ve sbírkách městského musea 

vyskytuje potvrzení o registraci ze dne 25. března 1969 s výzvou o zasílání povinných 

výtisků v počtu jednoho kusu do Státní vědecké knihovny v Hradci Králové a Odboru 

kultury Východočeského KNV v Hradci Králové. 

 

6.3 Proč nedošlo k obnov ě časopisu 
 
Právě v březnu 1969 končí písemné doklady a stopy o pokusu o obnovení časopisu Pod 

Zvičinou. Periodiku Čtení o Českém ráji a Podkrkonoší nikdy nevyšlo. Jasné vysvětlení 

přitom neexistuje – registrace byla provedena v pořádku, časopis měl zajištěnou velkou 

základnu dopisovatelů (až několik desítek) a nápad samotný vzbudil u mnohých 

nadšení. I skepse některých186 oslovených odborníků ohledně zajištění technické stánky 

vydávání se ukázaly jako liché – dle registrační přihlášky byl tisk časopisu zajištěn – 

svědčí o tom razítko a podpis ředitele novopacké tiskárny. V archivu Městského muzea  

Hořice je rovněž k nalezení asi desítka textů sepsaných pro první číslo. Ani rozhovor 

s přímým účastníkem událostí však nepřinesl uspokojivý závěr. 

185 Viz příloha č. 8 
186  Viz příloha č. 9 
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Dle slov187 Mgr. Václava M. Bukače celý projekt stál a padal na osobě PhDr. Pavla 

Kršňáka, který patrně pokus o obnovu ukončil. 

6.4 Motivy a zájmy PhDr. Pavla Krš ňáka 
 
Z rozhovorů z pamětníky vyplývá, že PhDr. Pavel Kršňák nebyl v Hořicích příliš 

populární osobou a jeho schopnosti řídit Městské museum byly chabé. Jestli v něčem 

skutečně vynikal, pak to byla oddaná služba KSČ, skrze kterou chtěl naplnit své ambice 

– touhu po moci. Městské museum v Hořicích vedl pro svou oddanost KSČ a i v pozici 

ředitele se snažil mířit do vyšších funkcí – podle Mgr. Václava M. Bukače188 bylo jeho 

snem zasednout v Ústředním výboru KSČ. Skrze obnovu časopisu Pod Zvičinou viděl 

prostředek, jak upoutat pozornost a získat zásluhy o šíření osvěty. 

Jakožto věrný straník, nechtěl Kršňák jakkoli oponovat stanovám KSČ a normalizačním 

ideálům. Nabízí se proto spekulativní vysvětlení, podpořené výpověďmi189 účastníků, že 

pokus o obnovu časopisu Pod Zvičinou Kršňák zavrhl z důvodů možného negativního 

dopadu na svou osobu v souvislosti se začínající normalizací a rýsujícímu se povýšení. 

Zcela vyloučená není ani ta varianta, že byl obnovný proces zastaven jedním z orgánů, 

který měl na starosti správu tiskovin. V Městském muzeu Hořice však neexistuje jediný 

záznam o dalším vývoji a samotný pokus o obnovení Pod Zvičinou se nedostal ve 

veřejnou známost. Na místě je i tvrzení190 Věnceslavy Štěpánové, že obnova časopisu 

Pod Zvičinou byl jen jeden z mnoha projektů, které měl Kršňák rozpracované. 

PhDr. Pavel Kršňák se za stranické zásluhy dočkal povýšení a z Hořic odešel na 

přelomu let 1969 a 1970 do Chrudimi za povýšením. V prosinci 1989 se nakonec dostal 

do předsednictva ÚV KSČ.191 Na místo ředitele Městského muzea Hořice se až do roku 

1989 nenašel jediný (vhodný) zájemce.192 

 
187 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem Bukačem, Hořice 16. dubna. 
188 Tamtéž 
189 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem Bukačem, Hořice 16. dubna.; osobní rozhovor s Josefem Feikem 
ml., Hořice 25. února. 
190 Osobní rozhovor s Věnceslavou Štěpánovou, Hořice 11. března. 
191 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem Bukačem, Hořice 16. dubna. 
192 Tamtéž 
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Přesné odpovědi na otázky ohledně procesu obnovy vlastivědné čítanky Pod Zvičinou 

však zůstávají nezodpovězeny. Přesto však tato událost demonstruje uvolnění poměrů 

v roce 1968. Velké množství dopisovatelů pak ukazuje chuť vytvářet tyto hodnoty. 

Obojí je důkazem obrozeného kulturního života v Hořicích v roce 1968, který byl 

následně utnut srpnovou invazí a navazujícím tzv. normalizačním procesem. 

7. Hořický samizdat Sklepník a jeho souvislost s rokem 
1968 

 
Tato část práce popisuje vznik a vývoj hořického samizdatu s názvem Sklepník. 

Důvodem, proč se tato práce tímto samizdatem zabývá, je tvrzení vyplývající 

z rozhovoru s Mgr. Václavem M. Bukačem,193 ze kterého vyplývá, že samizdat 

Sklepník úzce souvisí s událostmi roku 1968. Není tomu tak – samizdat začal vycházet 

až o dvacet let později. Tato část práce proto definuje samizdat Sklepník a zdůvodňuje, 

proč může být toto médium mylně asociováno s rokem 1968. Přínos této práce spočívá i 

v jasném a definitivním zařazení Sklepníku vůči tzv. Pražskému jaru. 

 

7.1 Vymezení samizdatu k roku 1968 
 

Samizdat Sklepník je původní hořické médium vzniklé v roce 1988 vedené Pavlem 

Fraitem z Hořic a Lubošem Novotným z Cerekvice nad Bystřicí194. 

Jeho přiřazení k roku 1968 a zařazení do tezí bakalářské príce souvisí především 

s nepřesnou kontextuální znalostí pamětníků195 a vůbec celkovým povědomím o historii 

a účelu tohoto média. Tuto nepřesnost lze připisovat i spojení Sklepníku s osobou 

jednoho z iniciátorů vzniku časopisu – Romana Jiráska – pamětníka a účastníka událostí 

roku 1968 v Hořicích. Konečně pak asi nejčastějším důvodem asociace Sklepníku  

 rokem 1968 je skutečnost, že v tzv. knihovničce Sklepníku vyšlo dílo Petra Pitharta 

 
193 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem M. Bukačem, Hořice 16. dubna 2010. 
194 Osobní rozhovor s Pavlem Fraitem, Hořice 16. února. 
195 Osobní rozhovor s Mgr. Václavem M. Bukačem, Hořice 16. dubna 2010. 

s Osmašedesátý196.  
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Určujícím faktorem pro mylné zařazení je kromě zmíněné neznalosti kontextu a historie 

i malý náklad prvních vyšlých čísel – všeobecně jsou jeho první čísla špatně dostupná. 

Samizdatový časopis Sklepník má tak na první pohled s událostmi roku 1968 

společného jen málo. Ve skutečnosti však spíše než bezmeznou adoraci, autoři 

Sklepníku se mimo jiné snažili zaujmout k ideálům a představitelům tzv. Obrodného 

procesu kritický postoj.  

 

7.2 Stručná historie samizdatu Sklepník 
 

Samizdat vycházel v letech 1988-1994. Přičemž od dubna 1988 do listopadu 1989 šlo o 

čistý samizdat, po tzv. sametové revoluci se ze Sklepníka stalo plně legální médium197. 

Vydavatelé Sklepníku učinili v roce 1990 pokus přetvořit samofinancovaný 

undergroundový časopis na plně tržní a prodejem financované médium. Tento pokus 

však skončil neúspěšně, protože zájem o obsah, který Sklepník nabízel pominul s pádem 

totalitního režimu v Československu, či se dal opatřit jinou cestou. V čistě 

samizdatovém období vyšlo 11 čísel, po roce 1990 pak dalších 12. Poslední číslo vyšlo 

v červnu roku 1994, kdy časopis zanikl pro problémy s financováním a tvůrčí 

vyčerpanost jeho autorů. 

7.3 Obsah Sklepníku 
 

V samizdatovém období od dubna 1988 do listopadu 1989 se Sklepník zabýval 

přepisováním textů jiných autorů. Cílem bylo shromáždit dostupné texty do sborníku198. 

Jednalo se především o kulturně zaměřené texty – recenze, literární práce, úvahy od 

exilových či oficiálně zakázaných autorů. Do konce roku 1989 autoři přepsali asi 90 

knižních titulů, včetně Pamětí Václava Černého, Slovníku zakázaných autorů, románů 

Mirákl či Tankový prapor od  Josefa Škvoreckého, sebraných spisů Ladislava Klímy a  

 
196 Viz příloha č. 12 
197 Osobní rozhovor s Pavlem Fraitem, Hořice 16. února. 
198 Tamtéž 
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textů Václava Havla. Po roce 1989 se ve Sklepníku začaly objevovat i texty vlastní 

produkce autorů. Sklepník měl následující rubriky: 

K současnosti, Próza, Poesie, Rozhovor, Historie, Hudba, Divadlo, Studie, Křesťanství, 

A jiné. 

 

7.4 Knihovni čka Sklepníku 
 

Knihovnička Sklepníku byla založena v roce 1989199 za účelem kompletního přepisu 

režimem zakázaných děl. Celkem vyšly v knihovničce tři tituly – Petr Pithart: 

Osmašedesátý, Josef Vadný a Eliška Spruzená: Přeloučský román a Jevgenij Zamjatin: 

My. Knihovnička Sklepníku nenaplnila očekávání autorů, neboť po roce 1989 byla tato 

díla všeobecně dostupná. 

 

7.5 Důvod tvorby samizdatu a vztah k roku 1968 
 

Tvůrce Sklepníku Pavel Frait vzpomíná200 na začátky samizdatu jako na období, kdy 

cítili, že je potřeba nějakým způsobem proti režimu bojovat. Do rukou se jemu a jeho 

přátelům dostávalo množství ilegálních textů, které chtěli distribuovat dále. Tak vznikl 

samizdat Sklepník. Na tomto místě je třeba zdůraznit vliv roku 1968 na autory 

Sklepníku. 

Pavlu Fraitovi bylo v roce 1968 pouhých šest let, ale uchoval si vzpomínky201 na „dobu, 

kdy byla změna cítit ve vzduchu.“ Postupem let se tento názor vyvíjel a spolu s ním i 

představa ideálu, kterou mají mnozí pamětníci spolu s rokem 1968 zafixovanou. Frait se 

snažil nahlížet na rok 1968 spíše kriticky – zejména na tehdejší státní představitele. 

Odráží se to například v otištění práce Petra Pitharta Osmašedesátý. 

 

 

 
199 Osobní rozhovor s Pavlem Fraitem, Hořice 16. února. 
200 Tamtéž 
201 Tamtéž 
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7.6 Technická stránka Sklepníku 
 

Časopis byl v samizdatovém období vydáván na průklepovém papíře ve formátu A4 

v nákladu 10-12 výtisků. Postupně nabral počet 120 stran. Popsané listy byly potom 

ručně sešity s tvrdými deskami a vše slepeno kobercovou páskou. Poté byl časopis za 

účelem zvýšení odolnosti zabalen do ručně vyráběných igelitových desek. Distribuován 

byl přes známé a přátele po celém Československu. Po roce 1990 náklad prvních čísel 

prudce stoupl – až 2000 výtisků. Toto množství časopisu se však nikdy neprodalo a 

mnoho z těchto čísel stále autorům zbývá. Později náklad klesl na 200 výtisků, poslední 

číslo vyšlo v nákladu 100 výtisků202. 

 

7.7 Shrnutí 
 

Samizdat a později časopis Sklepník bývá mylně spojován s rokem 1968. Toto spojení 

bylo touto prací vyvráceno a byly vysvětleny jeho důvody – jeden ze zakladatelů byl 

přímým účastníkem událostí roku 1968, v Knihovničce Sklepníku vyšlo dílo Petra 

Pitharta Osmašedesátý a kritický náhled autorů Sklepníku na samotnou ideu roku 1968. 

Případ samizdatu ovšem dokazuje, že rok 1968 zanechal v Hořicích a jejich obyvatelích 

hlubokou stopu, která se projevila i o 20 let později právě samizdatovou činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
202 Osobní rozhovor s Pavlem Fraitem, Hořice 16. února. 
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Závěr 

V této práci jsem se snažil v prvé řadě porovnat mediální reflexe událostí v Hořicích 

v okresním týdeníku Předvoj. Došel jsem ke zjištění, že interpretace událostí popsaných 

autory Předvoje nebyla nijak pokřivena cenzurou – pokud došlo k dezinterpretaci, pak 

k ní  došlo  díky neznalosti lokálních poměrů. Co se Hořic týká, tak v několika 

případech došlo spíše k účelové zamlčení např. propuštění mistrů protestujících proti 

invazi vojsk Varšavské smlouvy, pochod studentů sochařské školy v rámci 

vysokoškolské studentské stávky. Množství informací a jejich interpretace je 

jednoznačně dána faktem, že k obnově Předvoje došlo necelý týden před příjezdem 

vojsk Varšavské smlouvy. Původní program redakce, který byl vytyčen v nultém čísle 

tak zůstal nenaplněn. Lze tedy jen dohadovat, jak by vypadalo zpravodajství z Hořic 

vycházel-li by týdeník po celý rok.  

V této práci došlo k podrobnému popsání událostí 21.-28. srpna v Hořicích včetně role 

médií. Tímto zveřejněná fakta ukazují, že Hořice žily před invazí vojsk Varšavské 

smlouvy bohatým kulturním životem a nově získanou svobodu si obyvatelé nechtěli 

nechat vzít bez boje. 

Pokus o obnovení vlastivědné čítanky Pod Zvičinou pak ukazuje chuť obyvatel podílet 

se na vytváření pozitivních společensko-historických hodnot, byť původní záměry 

tvůrce pokusu o obnovení mohly být jakékoli. 

Zároveň došlo díky této práci k vymezení vztahu samizdatu Sklepník a roku 1968. Není 

pravdou, že by byl samizdat vydáván v roce 1968, není ani pravdou, že o něm přímo 

psal. V tomto bodě uvádí práce tvrzení pamětníků na pravou míru. 

 

Jakožto výzkumný nástroj jsem v práci použil metodu oral history, což se ukázalo být 

správné, neboť většina informací v této práci užitých pochází přímo od pamětníků.  

 

Tato práce tedy přinesla: 

 

1) Přehled nejvýznamnějších kulturních a politických událostí v roce 1968 

v Hořicích. Zmapovala tak tzv. Pražské jaro v Hořicích a začínající normalizaci. 

2) Podrobně byla popsána atmosféra v Hořicích ve spolupráci s pamětníky a 

městskou kronikou. 
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3) Podrobně popsala dění v Hořících po invazi vojsk Varšavské smlouvy 

4) Podrobně popsala a do kontextu zařadila události popisované týdeníkem Předvoj 

5) Ve spolupráci s pamětníky se podařilo dokázat, že nedošlo k přímé manipulaci 

s informacemi, ale spíše k zatajování 

6) Došlo k poukázání na politické souvislosti v pozadí zrušení a obnovení 

okresního týdeníku Předvoj 

7) V nebývalém rozsahu byl popsán pokus o obnovení vlastenecké čítanky Pod 

Zvičinou a motivy a osobnost PhDr. Pavla Kršňáka, který stál v čele obnovy 

8) Tato práce jednoznačně vymezila a ustanovila vztah samizdatu Sklepník k roku 

1968. 

 

 

Summary 

In this work, I tried to compare first and foremost events of 1968 in Hořice from the 

perspective of the weekly newspaper Předvoj. Using the method of oral history, I was 

able to determine, that the interpretation of events described by the authors of Předvoj 

was not a distortion of censorship. There were certain events (lite the student’s strike or 

dismission of several working chiefs) that were not mentioned by Předvoj, but in 

general, nothing significant had been misinterpreted.  

This work also showed an attempt to restore the natural history magazine Pod Zvičinou. 

This action showed  the will of the people from Hořice to develop positive historical 

values. This work also showed how can a magazine be used in meeting personal and 

political gain. 

Also, this work established the relationship between the underground magazine 

Sklepník and the events of the year 1968. Sklepník was not published in that year, but 

the events ot the 1968 formed the later autors.  

 

In conlusion, this work mapped the events of so called „Prague spring“ in Hořice and 

the months after the invasion of the Warsaw pact army. There had been some interesting 

events in Hořice – thus demonstrating, that not everything importaint in the year 1968 

happened in Prague. 
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