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Příloha č. 2 

Stanovisko předsednictva OV KSČ odeslané PÚV KSČ v Praze  

 

Vážení soudruzi! 

 Dnes 17. července 1968 sešlo se POV KSČ v Jihlavě k projednání informace o obsahu 

dopisů bratrských komunistických stran SSSR, Polska, Bulharska, NDR a Maďarska a zároveň 

projednalo obsah dálnopisu sekretariátu ÚV KSČ k průběhu Varšavské schůzky představitelů 

KS konané 14. a 15. července t. r. 

 Výsledek našeho jednání vyústil v toto stanovisko: V souladu s rezolucemi stranických 

organizací našich závodů projevujeme podivení nad nepřesnými informacemi bratrských 

komunistických stran i nad jednostranností s níž o nás bez nás jednali. 

 Jsme zajedno s vám, že vnitřní záležitosti naší politiky jsou věcí naší KSČ a našeho 

lidu. Celá naše strana má v těchto otázkách nemálo starostí a podobně zásahy zvenčí klidu 

v naší práci nepřispívají. Jakékoliv emoce k vyřešení nejasností a z toho vyplývajících rozporů 

našim současným záměrům a cílům nepomohou. Dálnopis sekretariátu ÚV KSČ ukazuje, že 

náš ÚV KSČ jednal i v zájmu celé naší okresní organizace. To znamená v klidu a na základě 

všestranných vyčerpávajících poznatků a konzultací problémů našeho vnitřního života, podle 

vámi navrhovaných zásad a termínů, jednat – a to zásadně za účasti zástupce naší KSČ. 

 Nemůžeme pochopit, proč vaše, podle našich představ rozumné návrhy, nebyly 

akceptovány, když z minulosti známe, že podobná jednostrannost vedla vždy ke zbytečnému 

rozporu v celém komunistickém hnutí, který se pak dlouhá léta urovnával. Ztotožňujeme se 

s vám na spravedlivém požadavku ochrany suverenity naší socialistické vlasti. 

 Nám všem, celé socialistické republice a většině našeho národa, záleží na pevném 

internacionálním svazku celé socialistické soustavy. Jsme si vědomi, že život našich národů je 

nerozlučitelně spjat s našimi osvoboditeli a věrnými druhy ze Sovětského svazu i z ostatních 

socialistických zemí. 

 V této souvislosti, jsme si plně vědomi bratrské politické a v nemalé míře i ekonomické 

sounáležitosti k sovětskému lidu a celému Sovětskému svazu a vyjadřujeme přesvědčení, že 

nedopustíte, aby některé projevující se tendence proti SSSR přerostly do větších rozměrů. 

Vycházíme při tom ze zásady, že vámi i námi prováděný obrodný proces přes soustředěné 

neúplné pochopení některými KS byl a je umožněn právě na základě pevného svazku se 

Sovětským svazem a ostatními spřátelenými národy. 

 Vycházeje z těchto zásad žádáme vás, abyste problémy internacionalismu a přátelství se 

všemi socialistickými zeměmi ještě s větší obezřetností hájili a zabezpečili. Jsme přesvědčeni, 

že jedině na těchto zásadách můžeme dovést až do vítězného konce cíle vytyčené lednovým 

zasedání ÚV KSČ – vybudovat nejen pro náš lid vysoce humánní a demokratický socialismus. 

 Máme k dnešnímu vedení naší KSČ plnou důvěru a tlumočíme vám ji jménem celé naší 

okresní organizace Komunistické strany Československa. Jsme odhodláni vynaložit všechny 

síly pro uskutečnění vytyčených cílů. 

Předsednictvo OV KSČ v Jihlavě 

  



 

 

Příloha č. 3 

 

PLOCEK, Evžen: Mandát. In: Tryska, 29. 7. 1969; s. 2. 

 

 Chápu věc tak – usilujeme o všestranný rozvoj společnosti, o bohatství materiální i 

kulturní, o skutečné lidské vztahy mezi lidmi. Na cestě k těmto cílům jsme si poněkud zašli. 

Obrazný výraz by mohl být takový: Tvrdě se veslovalo, ale řízení bylo v rukou diletantů, což 

způsobilo, že jsme nyní v neznámých vodách. Obecná nespokojenost si žádá činy. Zejména 

diskvalifikaci všech nezpůsobilých a možnost kolektivního dohledu na kompas a na manipulaci 

s kormidlem. To je základní nesmlouvavý požadavek všech a zejména myslím přeneseno 

z metafory – požadavek dělníků. Ti měli a mají největší mozoly a nové mozoly podle stavu 

národního hospodářství jim určitě ještě přibudou. 

 Cítím, že jde v současné době zejména o věci obecnější, státoprávní uspořádání, 

kádrové záležitosti a podobně. Soudím však, že stojíme před řešením vážného problému 

vnitrostranického života, pro které budou i nové stanovy pouze podpůrnou záležitostí. Je jasné, 

že strana prodělává velké vnitřní změny. Při tom nejde pouze o účast na dění konzervativního 

či progresivního křídla – život není jen dvoubarevný – ale jde především o obnovení aktivity 

těch členů strany, kteří stojí mimo a pouze rozpačitě podle emocionálních vlivů fandí různým 

proudům. Jsou to poctiví členové, šokovaní polednovým poznáním, dále někteří členové, kteří 

byli zase jak se říká táborováni do strany a rovněž členové, kteří v minulosti považovali 

členství ve straně za nutný doplněk pro kladné kádrové hodnocení. Nemávejme rukou nad 

nimi. Není to v převážné většině jejich vina. Je to vina staré činnosti strany. Sveďme boj o 

jejich angažovanost, o jejich stranickou aktivitu. Ani prohra by nám neměla dovolit 

rezignaci… 

 Respektujme fakt, že na světě se odehrává nelítostný boj dvou hlavních společenských 

formací. 

 Neidealizujme si, že je mezi těmito světovými polovinami místečko, škvírečka, kde 

bychom mohli vegetovat po svém, neohlížejíce se nalevo ani napravo. 

 Posilujme však naši československou autoritu tím, že si uděláme doma pořádek, 

důsledně, ale slušně. Semkněme se všichni bez ohledu na stranickou příslušnost, věnujme 

největší pozornost ekonomice. Co dělat dál, aby zlaté české ruce skutečně zlatu vytvářely. To 

nám udělá venku jméno a tak získáme skutečnou pozici, úctu a obdiv. My komunisté musíme 

počítat s tím, že největší úspěch nám přinese sjednocení všech vrstev naší země, 

k demokratickému a socialistickému postupu. K tomu se domnívám, že akční program strany 

by měl být rozšířen o zevrubný strategický plán ekonomické výstavby naší společnosti. Plán 

ekonomické výstavby by měl být věcný, střízlivý, bez doprovodu halasného vytrubování a 

zvučných hesel. Skutečně komunistický a proto také přitažlivý pro všechny občany naší vlasti. 
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Příloha č. 5 



 

 

Příloha č. 6 

 



 

 

Příloha č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8 

Sociologický průzkum mezi jihlavskými studenty a dělníky po smrti Jana Palacha 

 

Otázky: 

1) Jak politicky hodnotíte sebevraždu Jana Palacha? 

2) Jak eticky hodnotíte jeho čin? 

3) Domníváte se, že i ostatní mladí lidé by měli následovat jeho příkladu? 

4) Domníváte se, že by měli následovat jeho příkladu také lidé starších generací? 

5) Jak hodnotíte politickou aktivitu studentských organizací? 

6) Jaké je podle Vašeho názoru perspektiva politického vývoje? 

 

Studenti střední školy SVVŠ a Vysoké školy zemědělské v Jihlavě 

Otázka  Možnosti odpovědí celkem % 

 počet respondentů 228 

114 

mužů 

114 žen 

 

1 a) Byla to jediná možná  forma individuálního protestu 

v dané politické situace 

b) Bylo možno individuálně protestovat jinými metodami 

c) bez odpovědi 

117 

 

110 

1 

51,3% 

 

48,2% 

0,5% 

2 a) Jako hrdinství 

b) Jako mučednictví 

c) Jako zoufalé sebeobětování 

d) Jako psychopatologický případ 

e) Máte pro jeho čin jinou charakteristiku 
f) Jako touhu po individuálním hrdinství vlastní osoby 

g) Bez odpovědi 

140 

13 

56 

2 

14 
2 

1 

61,4% 

5,7% 

24,6% 

0,8% 

6,2% 
0,8% 

0,5% 

3 a) Kategoricky ne 

b) V některých případech a situacích ano 

c) Rozhodně ano 

d) Bez odpovědi 

155 

73 

0 

0 

68% 

32% 

- 

- 

4 a) Kategoricky ne 

b) V některých případech a situacích ano 

c) Rozhodně ano 

d) Bez odpovědi  

167 

56 

4 

1 

73,3% 

24,6% 

1,7% 

0,4% 

5 a) Využívá maxima politických možností 

b) Bylo by možno politicky dělat mnohem více 

c) Studentské organizace jsou málo politicky aktivní 

d) Bez odpovědi 

93 

124 

9 

2 

40,9% 

54,4% 

3,9% 

0,8% 

6 a) Politické síly brzy prosadí své politické síly 

b) Pokrokové síly prosadí své cíle v daleké budoucnosti 

c) Pokrokové síly budou nuceny dělat veliký kompromis 

d) Pokrokové síly nikdy nezvítězí 

e) Bez odpovědi 

43 

98 

76 

4 

7 

18,8% 

43% 

33,4% 

1,8% 

3% 

 

 

 



 

 

Zaměstnanci n.p. Motorpal a n.p. Modeta Jihlava 

Otázka  Možnosti odpovědí celkem % 

 počet respondentů 40 

11 žen 

29 mužů 

 

1 a) Byla to jediná možná  forma individuálního protestu 

v dané politické situace 

b) Bylo možno individuálně protestovat jinými metodami 

21 

 

19 

52,5% 

 

47,5% 

2 a) Jako hrdinství 

b) Jako mučednictví 

c) Jako zoufalé sebeobětování 

d) Jako psychopatologický případ 

e) Jako touhu po individuálním hrdinství vlastní osoby 

f) Máte pro jeho čin jinou charakteristiku 

24 

1 

10 

2 

0 

3 

60% 

2,5% 

25% 

5% 

0 

7,5% 

3 a) Kategoricky ne 

b) V některých případech a situacích ano 

c) Rozhodně ano 

31 

8 

1 

77,5% 

20% 

2,5% 

4 a) Kategoricky ne 

b) V některých případech a situacích ano 

c) Rozhodně ano 

30 

9 

1 

75% 

22,5% 

2,5% 

5 a) Využívá maxima politických možností 

b) Bylo by možno politicky dělat mnohem více 

c) Studentské organizace jsou málo politicky aktivní 

d) Bez odpovědi 

16 

15 

1 

9 

40% 

37,5% 

2,5% 

22,5% 

6 a) Politické síly brzy prosadí své politické síly 

b) Pokrokové síly prosadí své cíle v daleké budoucnosti 

c) Pokrokové síly budou nuceny dělat veliký kompromis 

d) Pokrokové síly nikdy nezvítězí 

6 

17 

17 

3 

15% 

42,5% 

42,5% 

7,5% 

 

 

Graficky znázorněná rozdílnost názorů mezi dotazovanou skupinou studentů a dělníků 

 
 

 

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

1A 1B 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 

Studenti 

Dělníci 



 

 

Příloha č. 9 

 

Diskusní příspěvek Evžena Plocka,                                                                                   

Zasedání pléna Okresního výboru KSČ Jihlava, 5. března 1969. 

Evžen Plocek, vedoucí lektorátu VUML Motorpal 

 Soudruzi, je toho hodně, o čem bych se rád zmínil; mnoho již bylo naznačeno ve 

zprávě. Rád bych se tedy vyjádřil alespoň k jedné skupině problémů. Tak například stranická 

výchova – stranické vzdělávání. 

 Okresně organizované formy stranické výchovy přestaly prakticky po srpnu v mnoha 

organizacích existovat – konkrétně u nás v Motorpalu. To ovšem neznamená, že by nebyl 

uplatňován vliv strany. Právě naopak byl uplatňován více než kdy jindy. Celozávodní výbor 

využíval závodního rozhlasu, instruktorů, často schůzoval, vydával informace. Členové strany 

v našem závodě přijímali v velmi dobře vystoupení stranických představitelů. 

 Do stranické výchovy, do propagandy, byl vtažen každý aktivní komunista, každý 

funkcionář. Vyslovil bych touto cestou uznání i ideologickému oddělení okresního výboru za 

vydávané informace, za jejich osobní styk. Soudruh tajemník Šebesta se zúčastnil schůzí 

v hlavních provozech. Naše ideologická komise byla v soustavném styku s pracovníky 

ideologického oddělení.  

 Jestli se dnes projevuje vnitrostranická krize, považuji to za chybu centra. 

 Jak dál podle našeho názoru. Nikdo si nebude moci dovolit starý způsob ideologického 

působení. Před lednem jsme stále dokazovali, opakovali různé teorie – a jak jsme dopadli po 

lednu? Ideologické působení bylo jako pěstování v uzavřeném skleníku, a když nám lednový 

vítr odnesl střechu, tak nám málem plod naší práce zmrzl. Kolik lidí se pustilo do práce? To 

byly důsledky totálního otupování stranického chápání, ke kterému došlo před lednem. To si 

musíme uvědomit právě v této době. Vzpomeňme, jak jsme vypadali v únoru, březnu a dubnu – 

kolik nás bylo, kdo dovedl vystoupit? 

 Jak dál? Především ne zpět, do závětří. Nestavět ochrannou bariéru kolem strany. Jestli 

se zase mocensky zajistíme, tak se opět odcizíme a ztratíme důvěru definitivně. Síla 

komunistických myšlenek nepotřebuje pendreku. 

 Co je vlastně socialismus? Co je to nebezpečí pro tento socialismus? Polem socialismu 

pro naši mládež je poměrně pojem neznámý, je spojován často s negacemi v minulosti. Já se 

domnívám, že tyto otázky bude třeba hluboce a hluboce zkoumat. Nesmíme se bát oponentury. 

Myslím, že v ideologické práci budeme muset především přehodnotit současný stav. Snažit se 

postihnout i co nejvíce souvislostí. Lépe působit na veřejnost. Nezapomínejme, že na slovo 

strany se ještě dnes čeká, že skutečně existuje objektivní vedoucí úloha strany. Na každém 

závodě, když mluví sekretář, nebo tajemník, sejdou se lidé a pozorně poslouchají. 

 Musíme lépe využívat moderních prostředků pro zabezpečování propagandistických 

akcí – právě tam, kde se lidé scházejí, kde je tržiště lidí. Svolávat aktivy k nejaktuálnějším 

otázkám. Jestliže nám na pracovišti něco vadím, je třeba vyvolat takový tlak, aby právě k tomu 

se lidé vyjadřovali, aby strany podněcovala a věci vyjasňovala. Aby bylo vidět, kdo je kdo. Tak 

roste autorita strany. I na špičková vystoupení představitelů je třeba nezapomenout pozvat i 

příslušníky jiným politických stran. 

 Kvalifikace strany – soudím, že zde plně půjde i o polidštění různých školení i uvnitř 

strany. Půjde o polidštění vztahů mezi lidmi – při významných jubileích. Nebylo by na škodu, 

při takových příležitostech pozvat jubilanta s manželkou (nebo opačně) – překvapit je, že se o 

nich ví, že se s nimi počítá, že si jejich práce vážíme. To by byl gól – to jsou lidské vztahy! 

Z toho se skládá ovzduší. 

 Budeme muset na druhé straně odmítat anonymitu – za každou cenu, To proto, aby lidé 

věděli, kdo jsou komunisté, za co bojují. Musíme se dále i věnovat schopným nestraníkům. 

Přimět je ke spolupráci, i ke vstupu do strany.  



 

 

 Budeme se muset zabývat tím, co se děje v celém světě, nejen tím co se děje 

v Sovětském svazu. Zajímat se o všechno.  V závodech a na dílnách dávat podněty pro akce 

revolučního odborového hnutí, aktivy a další. 

 Nemám na mysli, že to vše budou dělat členové okresního výboru, nebo členové 

základní organizace. Ale oni by měli podněcovat komunisty k činnosti, i dalších složen 

Národní fronty, aby se rozehrál celý orchestr stranického vlivu. My v Motorpalu se snažíme 

zjistit pomocí průzkumu, na co se zaměřit v práci. Ovšem jiná situace bude na jednotlivých 

závodech, školách a podobně. My podle zjištění budeme přizpůsobovat a dělat politiku strany. 

Musíme prorazit bariéru formálnosti. 

 Nakonec ještě poznámku ke vztahu k našim spojencům, zejména k Sovětskému svazu. 

Tento kámen leží všude. Já myslím, že bychom současně měli upozorňovat na ten problém, a 

ne o něm nehovořit, jak říkal s. Šebesta. Já se domnívám, abychom vycházeli více z této zásady 

– po cestě k socialismu jsme šli za Sovětským svazem. Protože jsme šli těsně za Sovětským 

svazem, tak jsme se mi dívali do zad. Když si zašel on, zašli jsme i my. Možná, že kdybychom 

se dívali dopředu, k cíli, a dál, a uvědomili si, že každý máme na tuto cestu jiné boty, tak 

bychom nebyli tak utrmáceni jako nyní. Loni jsme spatřili pěšinku jako zkratku. Naším 

spojencům se naše vykročení nelíbilo, zavolali nás zpět. Říkají, že společná cesta je dostatečná 

pro každého. Řekněme, že mají pravdu. My ale musíme vědět, kudy jdeme, a rozhodovat, kudy 

půjdeme, a pak i tyto věci budou pro nás v pořádku. 
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