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VOJSKA VARŠAVSKÉ SMLOUVY NA SOKOLOVSKU
Veronika Plachá – Jan Nedvěd

Záměrem tohoto příspěvku je napomoci k poznání průběhu okupace na Sokolovsku, včlenit
ji do lokálního kontextu a přispět tímto regionálním pohledem do mozaiky událostí roku
1968 v Československu. Článek je zpracován na základě využití diplomové práce autorky,
čerpáno je převážně z archivních dokumentů z fondu Okresního výboru KSČ Sokolov (OV
KSČ) 1945–1990, dále ze zpráv dobového tisku nebo z odborné literatury. Mezi využívané
regionální tisky patřily deník Krajského výboru KSČ (KV KSČ) v Plzni Pravda, týdeník OV KSČ
v Karlových Varech Stráž míru a týdeník Okresního národního výboru (ONV) v Sokolově Sokolovská Jiskra a další. K důležitým zdrojům patřily také kroniky vybraných měst. Některé informace byly využity i z periodik vydaných po roce 1989, jednalo se např. o Sokolovský deník.
Před padesáti lety, v noci z 20. na 21. srpna 1968, vtrhla vojska pěti zemí Varšavské
smlouvy, bez vědomí tehdejší vlády, do Československé socialistické republiky (ČSSR). Invazi vojsk Svazu sovětských socialistických republik (SSSR), Bulharské lidové republiky (BLR),
Německé demokratické republiky (NDR), Maďarské lidové republiky (MLR) a Polské lidové
republiky (PLR) na naše území předcházela řada problémů, které se projevovaly již od padesátých let. Československá společnost se postupně vymaňovala z pout totality, komunistická
moc slábla, otřesena odhalením Stalinova kultu osobnosti na XX. sjezdu Ústředního výboru
Komunistické strany Sovětského svazu (ÚV KSSS) v roce 1956, událostmi v Maďarsku téhož roku, nebo množstvím amnestovaných politických vězňů z vykonstruovaných politických
procesů, kteří se domáhali rehabilitací. Hospodářská situace v Československu se od konce
čtyřicátých do počátku let šedesátých, kdy komunisté sovětizovali ekonomiku a zavedli plánované hospodářství, vyznačovala trvalým poklesem. Roku 1962 se po roce zhroutila třetí
pětiletka1. Hospodářské problémy zapříčinily nutnost změn i v jiných oblastech. Prohlubující
se ekonomická krize, vlekoucí se destalinizace a rehabilitace nespravedlivě odsouzených, slovenská emancipace a další faktory vytvořily podhoubí pro rozkvět omezené svobody a zrod
občanské společnosti na jaře a v létě roku 1968. Systém nevykazoval efektivitu a vedl ke krizi společenské. Dokládají to jednak velmi kritický IV. sjezd spisovatelů 2 , dramatické strahovské události 3 , nebo odpor vůči prvnímu tajemníkovi KSČ Antonínu Novotnému v samotném

1

Pětileté hospodářské plány, podle nichž byla organizována ekonomika celé země. Třetí pětiletka se začala uvádět do praxe roku 1961. Viz Karel KAPLAN, Kořeny československé reformy. I. Československo a rozpory v sovětském bloku. II. Reforma trvale nemocné ekonomiky, Brno 2000.

2

Sjezd se konal v Národním domě na náměstí Míru v Praze na Vinohradech ve dnech 27. – 29. června 1967.
Diskusní příspěvky některých autorů a spisovatelů, zejména M. Kundery, I. Klímy, J. Procházky, P. Kohouta,
K. Kosíka, L. Vaculíka, D. Hamšíka, A. J. Liehma nebo A. Klimenta, znamenaly jasný útok na samé základy totalitního uspořádání společnosti. Bylo to pro mnoho pozorovatelů překvapení a ideologické ústředí se ocitlo
doslova v šoku. Snaha některých spisovatelů o kompromis či nesouhlas se svobodomyslnými projevy byla
v menšině a nedočkala se odezvy v plénu. Reakce režimu na sebe nedala čekat – z KSČ byli vyloučeni Vaculík,
Liehm, Kundera. Svazu spisovatelů byl navíc odebrán časopis Literární noviny, které režim převedl na ministerstvo kultury pod názvem Kulturní noviny. Viz: K. KAPLAN, Všechno jste prohráli. Co prozrazují archivy o IV.
sjezdu 1967 Svazu československých spisovatelů 1967, Praha 1997, s. 10. Také viz: IV. Sjezd Svazu československých spisovatelů, Praha 27. – 29. června 1967.

3

Neustálé výpadky elektrického proudu na strahovských kolejích rozdmýchaly spontánní studentskou demonstraci, která se skandováním „Chceme světlo“ vyšla do pražských ulic v počtu asi 1 500 lidí. Jejich nenásilný

127

128

Historické statě A ČLÁNKY

|

Veronika Plachá – Jan Nedvěd

Ústředním výboru (ÚV). Od počátku šedesátých let se postupně uvolňovala cenzura a vládla
dokonce relativní svoboda, kterou země sovětského bloku dosud nepoznaly. Ve vedení KSČ
se proti Novotnému začali stavět všichni, kteří měli mocenské ambice. V prosinci 1967 většina v ÚV usoudila, že by měl rezignovat na funkci prvního tajemníka strany. Počátkem ledna
1968 byl prvním tajemníkem ÚV KSČ zvolen Alexandr Dubček a tím se započalo směřování
k potřebným reformám. 4 Zásadním dokumentem reformního procesu se stal Akční program
KSČ 5 z dubna 1968. Jeho hlavním úkolem bylo přebudovat stávající systém. Postoj k těmto
změnám ale nebyl ve straně jednotný, kromě reformistů a centristů tu působili konzervativci
ze stalinských kruhů. Zneklidnění projevovaly i špičky zahraničních komunistických stran, zejména ze SSSR, Polska a NDR. Nervozita sovětského vedení se začala stupňovat. Moskevské
politbyro iniciovalo několik setkání, aby těmto reformním aktivitám zamezilo. Na schůzkách
v Drážďanech, v Čiernej nad Tisou a v Bratislavě kritizovalo „kontrarevoluční“ vývoj v Československu a domlouvalo Dubčekovi a vedení KSČ, aby zejména potlačili svobodu tisku.
Značnou část západních Čech tvořila pohraniční území, po poválečném odsunu Němců nedostatečně dosídlená, zejména okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb nebo Tachov. Na
Sokolovsku žilo v roce 1967 91 227 osob, Sokolov se počtem obyvatel řadil na čtvrté místo
v kraji. 6 Všeobecně špatné podmínky způsobovaly rozčarování a odliv obyvatelstva. V tehdejším Západočeském kraji žilo na 42 tisíc Němců, jejichž nespokojenost kulminovala od
roku 1967.7 Toho roku se z kraje odstěhovalo 5 995 občanů, téměř všichni odešli do Německé spolkové republiky (NSR). 8 Působil zde vliv západních médií. Západoněmecká televize,
rozhlas a československé exilové rozhlasové vysílání se stávaly cenným zdrojem informací.
Uvolňoval se turistický ruch. Výrazně vzrostl počet západočeských obyvatel navštěvujících západní země, neboť omezeně cestovat na západ již bylo v 60. letech možné. Lázeňská města
regionu lákala stále víc západních turistů. Také sokolovský okres navštěvovalo množství cizinců ze západu. Uvolnění se projevovalo při jejich odbavování, zároveň byla zachycena zvýšená valutová trestná činnost. 9 Rizikový faktor pro komunistickou moc znamenali mladí lidé do

protest byl příslušníky Veřejné bezpečnosti (VB) brutálně rozbit, použit byl i slzný plyn. Dostupné z www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-4-13.pdf [cit. 2018-09-09].
4

Jiří VANČURA, Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968, Praha 1990, s. 11–13.

5

Akční program znamenal dočasné ideové a politické vítězství reformních komunistů. Spočíval v rozvoji socialistické demokracie, v nově uvažované vedoucí úloze KSČ, v ekonomické reformě a v duchovní svobodě ve
vědě, školství a kultuře. Všichni postižení politickými procesy měli být rehabilitováni. Vláda měla samostatně
vládnout a parlament se měl stát nejvyšším zákonodárným a kontrolním orgánem. Jednalo se vůbec o první pokus komplexně reformovat socialismus sovětského typu, který představoval východisko ze společenské
krize a v důsledku směřoval k přeměně totalitního systému v demokratický. Přitom mělo být zachováno spojenectví se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi. David HAMPL, Akční program KSČ a jeho
souvislosti, in: Pavel KRÁKORA (ed.), Pražské jaro 1968. Pokus o obnovu občanské společnosti, Olomouc
2008.

6

Statistická ročenka Západočeského kraje 1968, Plzeň 1968, s. 35.

7

Alfréd HYNA, Československá krize 1967–1970 a západní Čechy, Plzeň 2001, s. 19.

8

Státní okresní archiv Karlovy Vary (dále SOkA Karlovy Vary), fond Městský národní výbor (dále MNV) Karlovy
Vary, kniha Kronika města Karlových Var 1968 I, s. 4.

9

V tomto období Státní bezpečnost (StB) realizovala tzv. Akci BOLS, z důvodu zjištění nedovoleného vývozu
a dovozu československé měny, vyvážení cenností či dokladů. Státní bezpečnost také získala informace, že
v Norimberku, kde se nacházel vysídlenecký tábor, bylo pár členů-vysídlenců vyzpovídáno ohledně vojenských objektů v sokolovském okrese. Konkrétně vyšetřovala StB případ vytěžování zjištěný u 5 vysídlených
osob z okresu. In: Ústav pro studium totalitních režimů. Roční zpráva o činnosti O-StB Sokolov, s. 1–5. Dostupné z www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/srpen1968/cinnost-stb/stb-pl20.pdf. [cit. 2018-09-19].
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třiceti let, bezmála polovina obyvatel v kraji. Komunisté nemohli čekat podporu ani od církví,
jež sdružovaly asi deset procent obyvatel.10
V Praze, v Plzni nebo v Karlových Varech se již od jara roku 1968 konala řada mítinků a vedly se otevřené a odvážné diskuze. Reformní proces v Západočeském kraji zahájili
delegáti okresní konference KSČ v Karlových Varech konané ve dnech 16.–18. března. Na
konferenci odmítli reformně založení delegáti tradiční přístup charakterizovaný předem danou kandidátkou na členy nového OV, kandidáty a členy Okresní kontrolní a revizní komise
(OKRK), jimiž byli stále titíž soudruzi jako v letech předešlých. Zároveň došlo k čilým zákulisním jednáním, kdy reformisté přesvědčovali eventuální kandidáty okresního stranického
vedení a předsedovi volební komise deklarovali úsilí o změnu kandidátky nezatížené starým
myšlením. Nakonec se jim podařilo přesvědčit dostatek delegátů, zejména z řad učitelů, kulturních pracovníků a lékařů, kteří vytvořili kandidátku novou.11 Delegáti po třech dnech konference nezvolili jediného z původních tajemníků, ani většinu dalších navrhovaných členů do
nového okresního výboru. Došlo k události, která neměla obdobu jinde v republice, s výjimkou Prahy. Hlavním důvodem neúspěchu starých členů OV ve volbách se stal jejich nerozhodný a vyčkávací postoj k lednovému plénu ÚV. Důsledky z toho vyvodil dokonce i první
tajemník KV KSČ v Plzni, který rezignoval. Karlovarští delegáti pak také v dubnu na krajské
konferenci v Plzni sehráli důležitou úlohu při prosazení reforem v Západočeském kraji.12 Postupné uvolňování poměrů se v průběhu jarních měsíců projevilo i v Sokolově. Situační zpráva StB za rok 1968 zmiňuje aktivizaci amnestantů, kteří 30. dubna založili K 231 v Karlových
Varech. Této ustavující schůze se účastnilo dvacet občanů ze Sokolovska, kteří následně založili klub v Sokolově. Jejich předsedou se stal Jiří Mařík, v padesátých letech odsouzený za velezradu.13 Na budovách se ve městech objevovaly písemné projevy nespokojených obyvatel
nebo kritika místních funkcionářů. V květnu se v Sokolově objevily protikomunistické letáky,
několik starých členů KSČ obdrželo výhrůžné anonymy. Sokolovský Klub angažovaných nestraníků (KAN) vznikl na konci června za účasti asi 35 lidí.14
Sokolovsko se dostalo do povědomí nejen československé veřejnosti kvůli nálezu, ke
kterému došlo 12. července 1968. V polovině července o něm informovala moskevská
Pravda. V příkopu vedle silnice u obce Mýtina v okrese Sokolov, na jednom z úseků silnice mezi Chebem a Karlovými Vary, byly nalezeny zbraně15 v batozích s nápisy Nord–West–
Orail–Pack.16 Zatímco se situace vyšetřovala, začaly se objevovat různé dezinformace: […]
„informovaní novináři s odvoláním na očité svědky začali prohlašovat, že všechny nalezené zabavené pistole, samopaly a kulomety byly amerického původu a byly zřejmě dodány
z NSR“ (Německá spolková republika) pro sudetské revanšisty a stoupence restaurace starých pořádků v Československu.“17 Expertíza pražského kriminalistického ústavu prokázala,

10

Jan NEDVĚD, Neskloníme hlavy. Události roku 1968 v Karlových Varech, Karlovy Vary 2018, s. 29.

11

Výpověď M. Syrového z 23. 4. 2013 (audiozáznam, dnes uloženo v Muzeu Karlovy Vary).

12

K tématu viz J. NEDVĚD, Okresní konference KSČ v Karlových Varech 16. – 18. 3. 1968, Sborník muzea Karlovarského kraje 21(2013), s. 99–116.

13

ABS, Roční zpráva o činnosti O-StB Sokolov, 21. 12. 1968, s. 5. Dostupné z www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/
srpen1968/cinnost-stb/stb-pl20.pdf [cit. 2018-05-04].

14

Tamtéž, s. 5–6.

15

Jednalo se o 20 samopalů zn. Thompson, 24 zásobníků s 840 náboji, plechovou krabici se 755 náboji, 30
pistolí zn. Walther a 11 zásobníků. Pravda z 13. srpna 1968, s. 1.

16

Anna FIDLEROVÁ, Rok 1968 v Karlových Varech, Historický sborník Karlovarska VI., Karlovy Vary, 1998, s. 231.

17

Pravda z 20. července 1968, s. 1.
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že výrobcem zbraní a munice byla americká firma18 a datum výroby zařadila do doby druhé světové války. Dále zjistila, že obaly zbraní byly zhotoveny z látky, jež se tehdy vyráběla
v NDR. Vlastníci zbraní ani záměr jejich úkrytu však odhalen nebyl. Nález postrádal otisky
prstů a jediným vodítkem byla pouze zahraniční vazelína, kterou byly zbraně konzervovány.
Některé z těchto zbraní byly v batozích s ruskými nápisy, proto se objevila myšlenka o možné provokaci sovětské tajné služby (KGB). Tuto domněnku dnes potvrzují ruské dokumenty
odtajněné v devadesátých letech 20. století. Podle nich KGB připravovala rozsáhlou dezinformační kampaň s cílem zdiskreditovat československé vedení. Hlavním nástrojem se stali agenti nelegálové, vydávající se za turisty, obchodníky nebo studenty ze západních zemí.
V rámci operací Progress (Pokrok) měli za úkol navázat kontakty s širokým spektrem opozičních „kontrarevolučních“ sil, kontrolovat jejich činnost a shromažďovat informace. Operace
Progress měla kromě jiného „usvědčit“ československou opozici ze styků se Západem.19 Kromě Progressu prováděli nelegálové operaci se souhrnným krycím názvem Chodoki (Chodci).
Tito agenti vyráběli důkazy, které měly svědčit o přípravách československé opozice k ozbrojenému kontrarevolučnímu převratu, a tím ospravedlnit invazi Varšavské smlouvy. Výsledkem
jejich činnosti pak byla odhalení „tajných skrýší“ s americkými zbraněmi. 20 Hned druhý den
po nálezu se také ve východoněmeckém tisku objevila zpráva o tom, kdo zbraně u Sokolova
ukryl a proč. Také bulharský tisk byl více informovaný, než domácí činitelé – dne 20. července
uvedl list Rabotničesko Delo zprávy o tom, že v Československu byly nalezeny zbraně na dalších místech. U československého vedení vyvolávaly tyto zprávy rozpaky, proto Československý rozhlas požádal o vyjádření ministra vnitra Josefa Pavla. Ten zdůraznil, že jediný nález byl
zaznamenán na Sokolovsku a že panuje názor o provokaci, která měla zdramatizovat situaci
v Československu. Vládní činitelé se nakonec rozhodli tuto událost dále nerozvádět, aby více
nezhoršovali již napjaté vztahy se socialistickými sousedy. 21 „Zdálo se, že tato mlčenlivá dohoda bude dodržena, nález zbraní se v žádném z příštích výčtů československých hříchů již
neobjevil. Zato všichni sovětští vojáci poslaní v srpnu do Československa byli o nálezu imperialistických zbraní u Sokolova důkladně poučeni.“ 22
Středa 21. srpna 1968
Během osudové noci z 20. na 21. srpna podle odhadů vstoupilo na území Československa
necelých 400 000 příslušníků armád Varšavské smlouvy, ostatní vojáci byli v pohotovosti na
území sousedních socialistických států. Západočeský kraj a Karlovarsko se ocitly v operační
oblasti armádní skupiny B tvořené sovětskými divizemi a východoněmeckými předsunutými jednotkami v síle 35 tisíc mužů. Pod velením generála Velička nastupovaly z prostorů
Görlitz, Zittau, Dresden a Klingenthal na směr Görlitz–Praha, Zittau–Liberec– Praha, Dresden–Chomutov–Plzeň–Praha, Klingenthal–Karlovy Vary–Plzeň a Klingenthal–jihozápadní
18

Pravda z 13. srpna 1968, s. 1. Za výrobce samopalů pokládali firmu z USA – Autoordnance Corporation Bridge
port. Connecticut a za výrobce pistolí firmu Waffen Fabrik Walther Zella Mehlis.

19

Nikita PETROV, KGB a československá krize v roce 1968, in: Josef PAZDERKA (ed.): Invaze 1968. Ruský pohled, Praha 2011, s. 137.

20

Christopher ANDREW – Vasilij MITROCHIN, Neznámé špionážní operace KGB. Mitrochinův archiv, Praha
2001, s. 267.

21

A. HYNA, c. d., s. 67; také J. Vančura, c. d., s. 65–66; nebo Václav NĚMEC, Kronika města Sokolov, 1965–1974,
s. 54. Dostupné z www.portafontium.eu/chronicle/soap-so/00887-mesto-sokolov-1965-1974 [cit. 2018-0919]. Nebo Pravda z 20. července 1968, s. 1; Pravda z 13. srpna 1968, s. 1; Rudé právo z 22. července 1968,
s. 1.

22

J. VANČURA, c. d., s. 66.
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hranice–Klatovy, s 35 000 muži a s 1 300 tanky. 23 Sovětské jednotky překročily státní hranici
v Božím Daru ve 22.50 hod., pokračovaly přes Vejprty, Cínovec a Nejdek do Kraslic, kam dorazily ve 23.03 hod. a do Vojtanova pak ve 23.20 hod. Hlavní postupující osa sovětské armády vedla přes Karlovy Vary na Plzeň a pak od západu po jih k hranicím s NSR. Vedlejší trasa
„vlevo“ pak vedla do vojenských prostorů v Doupově a v Brdech a „pravá“ směřovala na Aš,
Cheb, Mariánské Lázně až k Tachovu, speciální pozornost pak věnovaly právě Sokolovu nebo
Františkovým Lázním. 24 Ve 4.45 hod. pak byly na našem území zachyceny jednotky NDR a to
na křižovatce silnic u obcí Vojtanov–Hazlov, postupovaly až ke Kynžvartu. 25 Hlavní síly dvou
východoněmeckých divizí se zastavily jako záloha před československými hranicemi, přes
které přešel jen velitelsko-zpravodajský odřad. 26 Západní Čechy, zejména Sokolovsko, se tak
staly jedinou oblastí republiky, kam vstoupili vojáci Německé demokratické republiky. Zajišťovali zde pomoc sovětskému velení při spojovacích akcích. 27
Již kolem jedné hodiny ranní28 probudil občany Sokolovska hluk těžkých tanků a obrněných transportérů. Mezi 1.50 – 3.30 hod. obsadila sovětská armáda zdejší kasárna a ve městě pak poštu a věznici. 29 Nikdo nevěděl, co se děje, lidé se vše dozvěděli až z rozhlasu, který
začal vysílat, jakmile obdržel provolání ÚV KSČ. Začal zasedat Okresní výbor a k zasedání se
sešla také rada Městského národního výboru Sokolov (MěstNV). 30
Předsednictvo okresního výboru (POV) KSČ v Sokolově ihned po obdržení zpráv o narušení státních hranic Československa, přibližně ve 2.00 hod., začalo projednávat nastalou
mimořádnou situaci a ve shodě vyjádřilo podporu ÚV KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem,
rovněž vyjádřilo podporu prezidentu republiky Ludvíku Svobodovi, předsedovi Národního
shromáždění Josefu Smrkovskému a předsedovi vlády Oldřichu Černíkovi. 31 Členové předsednictva důrazně žádali stažení vojsk zemí Varšavské smlouvy z našeho území a současně
vyzývali občany okresu k zachování klidu či k nutnosti plnění svých pracovních povinností. 32
Ihned po jednání POV se sešlo i plénum OV KSČ 33 , které schválilo postup POV KSČ. Poté

23

Václav KURAL a kol., Československo roku 1968. 1. Díl: obrodný proces, Praha 1993, s. 160–161; Také
A. HYNA, c. d., s. 72–78; Nebo J. PAZDERKA, c. d., s. 17.

24

Daniel POVOLNÝ, Vojenské řešení Pražského jara I. Invaze armád Varšavské smlouvy, Praha 2008, s. 107,
109.

25

Ivo PEJČOCH – Prokop TOMEK a kol., ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy, Praha 2014, s. 53.

26

V. KURAL a kol., c. d., s. 160–161.

27

A. HYNA, c. d., s. 73.

28

Před 0.45 hod. přijížděly další sovětské tanky od Klingenthalu přes Kraslice a v 1.00 hod. jely právě přes Sokolov. D. POVOLNÝ, Vojenské řešení, s. 108.

29

V Praze 21. srpna 1968 začaly za svítání okupační jednotky, jež byly vysazeny na ruzyňském letišti, obsazovat
všechny centrální úřady a instituce – budovu Generálního štábu Československé armády, ministerstvo vnitra,
Hrad či budovu ÚV KSČ. Reformní představitelé ÚV byli ihned zadrženi a skupina „zvatelů“ se přemístila na sovětské velvyslanectví, do bezpečí. Dubček, Smrkovský, Špaček, Kriegel, Černík a Šimon byli sovětskými orgány
KGB a StB zatčeni a ve večerních hodinách převezeni do polské Legnice a poté do internace do Užhorodu.
Antonín BENČÍK, V chapadlech kremelské chobotnice, Praha, 2007, s. 138.

30

V. NĚMEC, c. d., s. 55; také D. POVOLNÝ, Vojenské řešení, s. 108.

31

Na jednání byli přítomni hlavní představitelé OV KSČ v Sokolově. Hlavním programem sešlého pléna bylo projednat vzniklou situaci, připravit nutná opatření a vydat výzvu občanům. Státní okresní archiv Sokolov (dále
SOkA Sokolov), OV KSČ, Sokolov 1945–1990, kart. 21, inv. č. 48, den 21. srpen 1968.

32

Tamtéž, kart. 96, inv. č. 83.

33

Tamtéž, úvodní inventář, zpracováno, 2006, s. 11. Ve dnech od 21. srpna 1968 do 30. srpna 1968 zasedalo
předsednictvo OV KSČ každý den, někdy i dvakrát denně.

131

132

Historické statě A ČLÁNKY

|

Veronika Plachá – Jan Nedvěd

Okupační sovětské jednotky v Sokolově (SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích, fond Soudobá dokumentace
Sokolov).

několik hodin jeho členové intenzivně jednali a posuzovali nastalé události v rámci okresu. 34 Kromě toho se také dostali do styku s velitelstvím okupačních jednotek v okresu, po
němž požadovali zrušení kontroly obyvatelstva a uvolnění výjezdu pro pracující v rámci okresu a mezi okresy Karlovy Vary a Cheb. Dále vyzývali intervenční vojska k opuštění československého území. Velitelé vyhověli představitelům sokolovského OV KSČ jen částečně. 35 Po
skončení jednání s představiteli ONV a MěstNV Sokolov zahájili v 11.45 hod. přesun vojsk do
vymezeného prostoru, mimo Sokolov. 36
Ráno nastal velký rozruch v obchodech s potravinami. Tvořily se u nich fronty, převážně žen a dětí, zmizel chléb, cukr a máslo. Orgány národních výborů okamžitě vydaly příkaz
k prodeji omezeného množství potravin na osobu. OV KSČ se ve své výzvě občanům zmiňoval i o tomto problému. „Situaci nezhoršujte ani nadměrným nakupováním potravin, je jich
v okrese na skladě nejméně na období jednoho a půl měsíce a v celkové hodnotě 35 milionů Kčs. Hromadné nákupy již nyní mají za následek potíže v distribuci potravin.“ 37 Většina
pracujících z okresu nastoupila ráno 21. srpna do zaměstnání a zůstala tam až do konce pra-

34

SOkA, OV KSČ, kart. 21, inv. č. 48. Na jednání bylo přítomno 18 členů OV KSČ a 5 kandidátů OV KSČ. Mezi
jejich hlavní program patřilo informovat o situaci, která nastala v noci z 20. na 21. srpna 1968. Dále schválili
stanovisko k situaci v okrese, výzvu k občanům Sokolovska a měli zabezpečit osobní styk se základními organizacemi prostřednictvím pracovníků KSČ.

35

SOkA Sokolov, OV KSČ, kart. 21, inv. č. 48.

36

D. POVOLNÝ, Operace Dunaj. Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968, Praha 2018, s. 272.

37

SOkA Sokolov, OV KSČ, Výzva OV KSČ v Sokolově, s. 2.
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Okupační sovětské jednotky v Sokolově (SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích, fond Soudobá dokumentace
Sokolov).
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Nápis na domě, Růžové náměstí, Sokolov (Chebský deník, online, 21. srpna, dostupné z www.chebsky.denik.cz/
galerie/ch_so_sokk1968.html?mm=615164 [cit. 2018-05-11]).

covní doby. V poledne se veškerá činnost v okresu přerušila a ozvaly se sirény a zvony, které
ohlašovaly zahájení dvouminutové protestní stávky. 38 V tuto dobu městem projížděla i stahující se vojska, a protože byli všude demonstrující občané, musela se zastavit. Až po nějaké
době se ve spolupráci s Veřejnou bezpečností podařilo tanky obrátit a mohly se přesunovat
pryč. Okolo 17.00 hod. sovětský tankový pluk odjel a přesouval se směrem na severozápad. 39
Do Prahy odjeli delegáti XIV. sjezdu KSČ 40 a oba poslanci národního shromáždění za sokolovský okres, protože se obávali o další osud vedoucích představitelů státu. OV KSČ také
obdržel výzvu od Krajského národního výboru (KNV) v Plzni o neposkytování ubytovacích
prostor, místností a zařízení cizím vojákům a o neposkytování jakékoliv podpory a pomoci
vojákům. 41 „V rádiu jsme slyšeli výzvy, abychom demontovali značky obcí a směrové ukazatele, tak kamarád vzal hned ráno sanitku, se kterou tehdy jezdil, a směrem na Cheb jsme

38

V. NĚMEC, c. d., s. 55.

39

D. POVOLNÝ, Operace Dunaj, s. 272.

40

Dne 22. srpna 1968 se konal narychlo svolaný XIV. sjezd KSČ, jenž měl původně proběhnout až v září 1968.
Jednání se konalo v budově ČKD ve Vysočanech a byl zde zvolen nový ÚV KSČ, byla přijata řada dokumentů.
Více zde: Ústav pro studium totalitních režimů, dostupné z www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/securitas-imperii/no15/138-183.pdf [cit. 2018-09-19].

41

SOkA Sokolov, OV KSČ, Výzva OV KSČ v Sokolově, s. 2; Tamtéž, Stanovisko OV KSČ k současné situaci na
okrese Sokolov.
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Nápis na domě v Sokolově (Online deník, 22. srpna 2008, dostupné z www.denik.cz/galerie/srpen_1968-616352.
html?mm=615163 [cit. 2018-05-11]).

až k Arnoltovu všechny z hlavní silnice sundali, směrem od Chebu už to někdo udělal před
námi. Rusové jezdili sem tam a nevěděli, kde jsou.“ 42
Během dne se občané z okresu Sokolov několikrát dostali do kontaktu se sovětskými vojáky. V Sokolově se ocitli dva sovětští vojáci v obklopení skupiny mladých lidí. 43 V Habartově
se odpoledne sami zástupci města vydali za vojskem, aby se zeptali na příčinu jejich pobytu zde. „Vaši nesplnili, co při svých jednání slíbili. Je zde kontrarevoluce“ 44 , zněla odpověď
vojáků. Občané z okresu dávali najevo své smýšlení prostřednictvím různých nápisů, transparentů, dekorací automobilů, vyvěšováním smutečních vlajek či nošením trikolor spolu se
smuteční páskou. V Karlových Varech se situace vyhrotila mnohem dramatičtěji – dav stovek
lidí strhnul sochu rudoarmějce umístěnou naproti hlavní poště, její hlava skončila v řece Teplá. Sochu V. I. Lenina u divadla zachránila skupinka „uvědomělých“ herců, kteří se úspěšně
pokusili domluvit rozhořčeným občanům. 45 V Novém Sedle, v Sokolově, v Horním Slavkově,
ale i v dalších městech a obcích v okresu, se přistoupilo k podpisovým akcím, které vyzývaly
k odchodu intervenčních jednotek Varšavské smlouvy. Celý den přicházely na podporu stanoviska předsednictva ústředního výboru (PÚV) a ÚV KSČ k okresnímu výboru strany četné

42

Sokolovský deník z 22. srpna 2008, Vzpomínky bývalého sokolovského číšníka pana Pavla Zelenky.
Dostupné z www.sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/okupanti.html [cit. 2018-03-03].

43

Pravda z 24. srpna 1968, s. 2.

44

Miroslava SČOTKOVÁ, Kronika města Habartova, Okres Sokolov, 1968–1974, s. 5. Dostupné z www.portafontium.eu/chronicle/soap-so/00885-mesto-habartov-1968-1974 [cit. 2018-03-03].

45

J. NEDVĚD, Neskloníme hlavy, s. 89–91.
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Tank v Horním Slavkově (Slavkovský
zpravodaj, 2. září 2013, roč. III., č. 2, s. 10).

rezoluce, kterými se spontánně vyjadřovala důvěra novému vedení strany a státu. 46 Vyšlo
zvláštní vydání Sokolovské Jiskry, které obsahovalo několik provolání k občanům a k velitelství okupačních vojsk. Rovněž začalo vysílat rozhlasové středisko Sokolov. Také byla vyhlášena upozorňující zpráva pro obyvatelstvo, že na vlně 210 metrů vysílá nelegální vysílačka
pod názvem Vltava, která nemá nic společného s Československým rozhlasem, a tudíž nemá
právo mluvit jménem československého lidu. Během dopoledne a odpoledne došlo k přesunu dalších okupačních jednotek, které obsadily všechna strategická místa v okrese, ale např.
v Horním Slavkově již po 11.00 hod. tanky odjely za město, do polí a lesů. Až do večera byly
ulice zaplněné lidmi, kteří o všem vzrušeně diskutovali. V pozdních hodinách se dokonce na
Kraslické ulici v Sokolově ozvala střelba, ale vzhledem k tomu, že druhý den nebyly žádné
zprávy o obětech, tak se zřejmě jednalo o střelbu naslepo. 47
Tento den vysílal Československý rozhlas také informace ze Sokolovska: „Na Okresnom
výbore Komunistickej strany Československa v Sokolove sa skončilo rokovanie, ktoré hodnotilo súčasnú situáciu v tomto západnom kúte republiky. Doterajší vývoj veľmi zložitej situácie vo vnútri okresu charakterizuje pod vplyvom prítomnosti okupantov všeobecný kľud
a súčasne odsúdenie okupácie Československa. V niektorých miestach okresu sa objavila
obava a znepokojenie občanov o ďalší osud krajiny a obhájenie demokratizačného procesu
46

SOkA Sokolov, OV KSČ, Stanovisko OV KSČ k současné situaci na okrese Sokolov.

47

V. NĚMEC, c. d., s. 55; Dále Anežka DRTINOVÁ, Kronika I. Horní Slavkov, 1965–1983, s. 35. Dostupné z www.
portafontium.cz/iipimage/30860028/soap-so_00101_mesto-horni-slavkov-1965-1983 [cit. 2018-03-03].;
Také SOkA Sokolov, OV KSČ, Stanovisko OV KSČ k současné situaci na okrese Sokolov.
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Okupanti na Starém náměstí v Sokolově (Muzeum Sokolov).

v našej vlasti. Situácia v okrese je pomerne kľudná, na jednotlivých miestach už došlo k presunom okupačných vojsk mimo obce. Väčšina pracujúcich nastúpila do zamestnania a bola
v ňom do konca pracovnej doby. Obecne sa prejavujú obavy o osud vedúcich činiteľov strany a vlády. Do Prahy už odišli delegáti mimoriadneho zjazdu strany i obaja poslanci Národného zhromaždenia za sokolovský okres. Prevolanie Okresného výboru Komunistickej strany Československa v Sokolove na záver srdečne oceňuje kľudný postoj občanov Sokolovska
v súčasnej situácii a ďakuje im za toto príkladné chovanie.“ 48
Čtvrtek 22. srpna 1968
Následujícího dne se v ulicích objevily různé nápisy a hesla v češtině i v ruštině, jež ostře
odsuzovaly invazi vojenských jednotek do Československa. V 9.00 hod. dopoledne vydalo
předsednictvo OV KSČ v Sokolově své stanovisko k událostem a všem obyvatelům okresu
důrazně doporučovalo zaujmout pasivní resistenci, tedy ignorovat přítomnost okupantů, nedávat příčiny k incidentům a při vhodných příležitostech jim zdůraznit, že jejich přítomnost
na území celé ČSSR je nelegální. 49

48

Ústav pro studium totalitních režimů. Pár slov slovenským posluchačům. Zpravodajství z domova: Ostrava, Semily, Sokolov, Plzeň, Karlovy Vary, Teplice, Ústí nad Labem. Dostupné z www.ustrcr.cz/data/mp3/srpen-1968/210868-24a.mp3 [cit. 2015-12-16]. Přepis Mgr. Michaela Koláriková, Žilina.

49

SOkA Sokolov, OV KSČ, den 22. srpen 1968 – 9.00 hod., s. 1.
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V poledne byla na střechu Hornického domu v Sokolově vyvěšena státní vlajka a vedle
ní se objevila i vlajka smuteční. Na protest proti okupaci také obyvatelé ze střechy Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ) srazili na zem velkou rudou hvězdu. Začal se projevovat
odpor k lidem, kteří se vydávali za představitele ÚV KSČ, ale přitom doporučovali otevřenou
kolaboraci s intervenčními vojsky a vůbec neprotestovali proti přítomnosti cizích vojsk a proti
zajetí vedoucích představitelů státu a strany. 50 V Habartově někdo hodil na projíždějící vojenský vůz kámen a zranil jím řidiče, který havaroval. Další člen vozu pak musel ve městě zůstat
do doby, než bylo auto odvezeno. 51 Tento den začala na celém území ČSSR pracovat řada
ilegálních rozhlasových stanic, které rozšiřovaly nepravdivé informace. Rovněž i po okresech,
mezi lidmi, vznikaly různé fámy a mylné zprávy. V Sokolově 52 museli vyvracet nepravdivou
informaci o tom, že předseda ONV v Sokolově, pan Rudolf Rozmara, dal příkaz k zásobování okupačních vojsk. 53 Další případ šíření lživých zpráv zaznamenalo město Habartov. V plzeňské Pravdě se objevil článek o tom, že velitel okupačních vojsk dal Habartovu ultimátum
k odstranění hesel a nápisů. V případě neuposlechnutí ultimáta mělo být město srovnáno se
zemí. 54 Občané v obavách neustále chodili na národní výbor (NV) a žádali vysvětlení. Město
tedy objednalo rozhlasový vůz ze Sokolova, jenž projížděl městem a zprávu vyvracel. 55 Nakonec tuto zprávu plzeňská Pravda označila za mylnou. „ Jak jsme zjistili, šlo zřejmě o provokaci a zpráva se nezakládá na pravdě. Jak nám oznámili z MNV“ (Místní národní výbor)
„Habartov, nikdo z představitelů města o něčem podobném se zástupci okupačních vojsk
nejednal.“56
Ve čtvrtek 22. srpna v Praze zasedal mimořádný XIV. sjezd KSČ. Na tento sjezd odjeli i delegáti z tohoto okresu. Před svým odjezdem vypracovali své stanovisko, které si lidé mohli
přečíst v tisku 57. I tento den vyšlo zvláštní vydání Sokolovské Jiskry a v Sokolově se dalo sehnat i několik čísel plzeňské Pravdy. Divadlo Hornického domu kultury a techniky (HDKT)
v Sokolově odvolalo vzhledem k mimořádné situaci všechny připravované akce pro blížící se
Hornickou pouť. V důsledku okupace zaznamenalo Sokolovsko, stejně jako Karlovarsko nebo
Plzeňsko, zvýšený zájem převážně mladých lidí o vstup do KSČ. ÚV KSČ doporučil všem orgánům, aby tomuto zájmu vycházely vstříc. 58
Pátek 23. srpna 1968
V 8.00 hod. ráno se konalo zasedání POV KSČ. Projednávalo informace z mimořádného
sjezdu strany, s jehož výsledky a závěry se plně ztotožňovalo. Rovněž se zaobíralo současným dění a opět vydalo své stanovisko k situaci v ČSSR, ve kterém podalo zprávy o průběhu

50

SOkA Sokolov, OV KSČ, s. 1. Dne 22. srpna 1968 ještě přesně neměli potvrzeno, o koho šlo, ale v podezření
byli Biľak, Barbírek, Indra a Kolder.

51

M. SČOTKOVÁ, c. d., s. 6.

52

Podobné problémy řešili např. i v Rokycanech, kde se mezi obyvateli začalo šířit, že vedení na radnici má k sovětským vojskům přátelský postoj a že je hostí slaninou a vodkou. Tyto dohady pak Václav Titl, předseda Národního výboru, dementoval. Hana HRACHOVÁ a kol., Rokycany, Praha, 2011, s. 228.

53

SOkA Sokolov, OV KSČ, den 22. srpen 1968 – 9.00 hod., s. 1.

54

Pravda z 27. srpna 1968, s. 1.

55

M. SČOTKOVÁ, c. d., s. 6–7.

56

Pravda z 28. srpna 1968, s. 3.
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Například zde: Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 22. srpna 1968, s. 1.

58

V. NĚMEC, c. d., s. 56; Také SOkA Sokolov, OV KSČ, den 22. srpen 1968 – 17.00 hod., s. 1; Nebo Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 22. srpna 1968, s. 2.
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předchozí noci. Co se týče přesunu vojenských armád, převládal v noci v okrese klid, pouze
v okolí Chodova došlo k většímu pohybu vojenských jednotek nebo byly zaznamenány ojedinělé přesuny zásobovacích a spojovacích vozidel okupantů. Do závodu Krajka v Libavském
Údolí vtrhli v nočních hodinách někteří zástupci okupačních vojsk a strhali plakáty a další
vývěsky, kterými pracující vyjadřovali svůj názor na jejich přítomnost v Československu. Krušný večer prožili lidé na Kraslicku. Několik mladých lidí se pustilo do ničení sovětské vlajky,
museli je zastavit až členové MěstNV v Kraslicích. V téže oblasti byla také zaměřena ilegální
okupační vysílačka, jež vysílala na vlnách 1 237 a 1 287 kHz. Bylo zabezpečeno rušení jejího
vysílání a všichni radioamatéři v okrese byli požádáni, aby přispěli k rušení tohoto vysílače. 59
Z Prahy se v ranních hodinách vrátili delegáti, kteří se zúčastnili XIV. mimořádného sjezdu
strany. Plénum OV KSČ v Sokolově rovněž projednalo závěry tohoto sjezdu a všichni členové pléna OV KSČ se plně a bez výhrad postavili za výsledky sjezdu. 60 Přesně v poledne začala jednohodinová protestní stávka proti přítomnosti okupantů na československém území.
V okresním městě se konala stávka před budovou OV KSČ na náměstí 9. května, kde tisíce
stávkujících vyjádřily spontánní podporu a důvěru OV KSČ. Spustily se tovární sirény, zvonily zvony a městem projížděla troubící auta. 61 Na náměstí Jana Švermy62 skupinka lidí strhla
pomník bojovníka od Sokolova, který byl považován za symbol města a boje za svobodu. 63
Obyvatelé Habartova dávali najevo svůj názor jasně – při dalším vojenském průjezdu
městem vyjádřili svůj postoj k okupantům tím, že se k projíždějícím vozidlům a k další vojenské technice otočili zády a skandovali: „Dubček, Dubček!“ 64 Toho dne se rozhlasem šířila
nepravdivá informace – plzeňský rozhlas v 16.25 hod. vysílal zprávu o skupině sovětských
vojáků, jež měla vyrabovat obchod v Dolních Nivách u Sokolova. Tato informace musela být
prověřena u příslušného národního výboru, který ji nepotvrdil a tak byla dementována. 65 Během dne odjel městský kurýr do německého města Klingenthal s dopisem od OV KSČ, ve
kterém protestoval proti pobytu jejich vojsk na československém území. Takový obsah měly
i dopisy poslané MěstNV německému městu Haldensleben a francouzskému městu Vouziers, v obou případech se jednalo o družební města. Podobné akce se udály i následující
dny, některé závody z okresu vypověděly jednostranné smlouvy, dohody a svazky o přátelství
státům, které napadly ČSSR. Ve 22.30 hod. se dlažba na náměstí Budovatelů 66 v Sokolově
stala místem popsaným různými protisovětskými hesly. A po celou noc se po městě pohybovaly skupiny zejména mladých lidí, kteří strhávali směrovky, názvy ulic i čísla domů. 67 Na jedné křižovatce v blízkosti Sokolova se objevil k východu namířený nápis: „Moskva 6000 km.“68
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SOkA Sokolov, OV KSČ, den 23. srpen 1968 – 8.00 hod.

60

Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 23. srpna 1968, s. 2.

61

Tamtéž, s. 3; Také SOkA Sokolov, OV KSČ, den 23. srpna 1968 – 19.00 hod.

62

Náměstí Jana Švermy již neexistuje, bylo v místech, kde je dnes kruhový objezd u ulic Rooseveltova, Rokycanova a K. H. Borovského, u MěÚ Sokolov.
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V. NĚMEC, c. d., s. 56.

64

Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 24. srpna 1968, s. 1.

65

Tamtéž, 23. srpna 1968, s. 3.

66

Dnes lidově nazýváno Nové náměstí.

67

V. NĚMEC, c. d., s. 56; Také SOkA Sokolov, OV KSČ, Zpráva o situaci – dne 26. 8. 1968, 18.00 hod., s. 1.

68

Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 24. srpna 1968, s. 2.

139

140

Historické statě A ČLÁNKY

|

Veronika Plachá – Jan Nedvěd

Strhávání pomníku bojovníka od Sokolova, nám. J. Švermy, Sokolov (Sokolovský deník, online, 28. srpna 2008,
dostupné z www.sokolovsky.denik.cz/zpravy _region/okupanti.html [cit. 2018-05-11]).

Sobota 24. srpna 1968
Ve 4.30 hod. ráno začal hlasatel městského rozhlasu po drátě číst telegram, jenž byl určen
pro prezidenta republiky Ludvíka Svobodu, který den předtím, 23. srpna, odletěl do Moskvy,
kde byla zahájena tzv. moskevská jednání. 69 Plénum OV KSČ se opět sešlo, zhodnotilo situaci
za posledních 24 hodin a zaobíralo se problémem, jak zamezit nebo zmírnit neustále narůstající škody na národním hospodářství.70 Ve svém stanovisku uvedlo, že Sokolovsko bylo
telefonicky spojeno s krajským městem Plzní, Jihlavou a přes Karlovy Vary také s Ústí nad Labem, ale přímé spojení s Prahou dosud nefungovalo. Zprávy z centra tedy přijímali prostřednictvím KV KSČ či z legálního rozhlasového vysílání. Další informace pak museli získávat prostřednictvím spojek, které do Prahy vysílal OV KSČ. Spojení s Moravou či Slovenskem vůbec
neexistovalo. V průběhu dne došlo k dalšímu taktickému přesunu okupačních vojsk směrem
na Habartov a Svatavu, přes Sokolov a dále na Chodov. Okupační jednotky nerespektovaly
dohodu o dislokaci jednotek mimo hlavní komunikace a sídliště. Při jednom z přesunů došlo
ke srážce motocyklisty s vojenským vozidlem.71
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V. NĚMEC, c. d., s. 56–57.

70

Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 25. srpna 1968, ranní vydání, s. 2. Škoda způsobená národnímu hospodářství byla v prvních dnech okupace vyčíslena na asi 200 000 000 Kčs a neustále narůstala, do této částky
nebyly započítány škody na vozovkách, na památkách atd.

71

SOkA Sokolov, OV KSČ, den 24. srpen 1968 – 16.00 hod., s. 1–2.
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V sobotu se znovu konala generální stávka, které se zúčastnily všechny závody ze Sokolovska. Stejně jako z Karlovarska, tak i ze sokolovského okresu byla odeslána zpráva odmítající účast států podílejících se na okupaci ČSSR na olympijských hrách v Mexiku.72 Občané
nastoupili do práce i v sobotu 24. srpna, a to převážně tam, kde by přerušení práce způsobilo
ještě větší hospodářské škody. Jednalo se zejména o elektrárny, sklářské hutě nebo jiné průmyslové závody. Na mnoha místech v okresu opět mizely a byly snímány orientační tabule
při komunikacích, tabulky s názvy ulic nebo byly úmyslně umisťovány tak, aby zhoršily orientaci okupantům. Lidé přejmenovávali názvy institucí či své vizitky a jmenovky na zvoncích
u dveří. Před osudným 21. srpnem 1968 se v sokolovském okrese vyskytovalo mnoho cizinců, převážně západoněmeckých turistů. A ti, právě v sobotu, začali opouštět okres a vraceli
se do svých domovů.73 Cizinci s vízem už okres opustili, jiní občané německé národnosti pak
prohlašovali, že pokud okupační vojska neopustí území republiky, pokusí se o ilegální přechod hranic do NSR.74
Navečer rozhazovali okupační vojáci z vrtulníků a vojenských vozidel propagandistické
letáky a plakáty v ruštině. Psalo se v nich o přípravě kontrarevoluce v ČSSR, o nutnosti obhájení našich zájmů nebo o proniknutí nepřátelských živlů do strany. Největší koncentraci letáků zaznamenali na trase Lipnice–Chodov–Vřesová–Boučí–Oloví–Kraslice. Pohotová mládež
a ostatní občané je ihned sbírali a ještě na ulicích pálili, aniž by je přečetli. I přesto se podařilo jeden leták zachovat, byl předán na okresní oddělení VB v Sokolově a přeložen. Jeho obsah poté ve vysílání komentoval okresní rozhlas.75
Neděle 25. srpna 1968
V neděli se na novinových stáncích objevila nová Sokolovská Jiskra. Vyšla dvakrát během
dne – v ranním a odpoledním vydání.76 V průběhu dne se v Horním Slavkově konalo veřejné
shromáždění. Na základě četných žádostí obyvatel, kteří bydleli v ulici Československo-sovětského přátelství, se rada NV a později rovněž plenární zasedání usnesly, že se název ulice
změní. Ulice byla nově přejmenována na ulici Svobody 77, během dne se na ulici objevil také
alternativní název ulice Okupantů.78 Okresnímu stranickému výboru neustále přicházely rezoluce, telegramy a výzvy k okamžitému přerušení jednání československé delegace v Moskvě.79 Kolem sedmé hodiny večerní projely Karlovými Vary nové okupační jednotky. Jednalo
se o sto čtyřicet tanků a další bojovou techniku. V obci Mezirolí se několik sovětských vojáku
dopustilo se zbraněmi v rukou rabování v prodejně Jednota. 80 Nad Sokolovem létala helikoptéra a shazovala letáky, které však lidé hned pálili. Sovětští vojáci se usídlili ve výšinách
kolem Sokolova, aby mohli snadno kontrolovat celou kotlinu. V oblasti Slavkovského lesa
docházelo k přesunům vojsk. Účel přesunů nebyl znám. Ve větším seskupení se pak vojska
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Stráž míru z 24. srpna 1968, s. 2.
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SOkA Sokolov, OV KSČ, den 24. srpen 1968 – 16.00 hod., s. 1–3; Také V. NĚMEC, c. d., s. 57.
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Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 24. srpna 1968, s. 2.
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SOkA Sokolov, OV KSČ, Zpráva o situaci POV KSČ dne 25. 8. 1968 v 10.00 v Sokolově, s. 1.

76

Sokolovská Jiskra z 28. srpna 1968, s. 2. Od soboty 24. srpna 1968 vycházela dvakrát denně a z původních
2000 kusů stoupl náklad na 7000 kusů.

77

Název ulice byl odvozen podle svobody jako takové, nikoli podle názvu žijící osoby, na to byl potřeba souhlas
představitele, to však za dané situace nebylo možné.
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A. DRTINOVÁ, c. d., s. 34.

79

SOkA Sokolov, OV KSČ, Zpráva o situaci POV KSČ dne 25. 8. 1968 v 10.00 v Sokolově, s. 3.

80

Stráž míru 27. 8. 1968, roč. 23, č. 36, s. 2.
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soustředila na třech místech v tomto prostoru – na Bílé hájence, Mýtském rybníku a mezi
Krásnou a Hruškovou. Němečtí vojáci se na Sokolovsku nezdrželi, pouze okresem projeli. 81
V nočních hodinách, zhruba ve 22.30 hod., došlo k zničení televizního vysílače pro západní
Čechy v obci Krašov u Bezvěrova 82 , zdemolovaly ho jednotky sovětské armády a jeho 17 pracovníků dočasně internovaly.
Škoda na vysílači byla vyčíslena na téměř 75 000 000 korun. 83 V nočních hodinách se
podobná situace odehrála na Klínovci, kde intervenční jednotky zničily transformátor. „Dva
výstřely z děla zničily transformátor ve staré věži na Klínovci. Potom vnikli okupanti do nové
věže, kde rozstříleli všechno zařízení retranslační stanice.“84
Pondělí 26. srpna 1968
V noci, v prvním nočním vysílání, hovořil v rozhlase po drátě 85 na „sokolovských vlnách“ člen
České národní rady z okresu Sokolov Walter Piverka a informoval obyvatele okresu o situaci. Českoslovenští hlavní straničtí a státní představitelé zůstávali stále v Moskvě, lidé byli
zneklidnění a žádali si jejich návrat. Plakáty a hesla po městech to dokazovaly: „Vraťte nám
Dubčeka!“ 86
Šestý den okupace se protiokupační nálady vyhrocovaly. V Horním Slavkově se různá
hesla v českém i ruském jazyce objevovala po celém městě, např. „Proč jste přišli sem, když
máte svou zem?, Lenine, vzbuď se, Brežněv se zbláznil nebo Ivánkové, jděte domů!“ 87 Uprostřed silnice na Kounici 88 se objevil nápis: „Kdo kašle na Rusáky, ať zatroubí.“ 89 I zde byly
uváděny směry na Moskvu, normální směrovky, značky, názvy ulic a čísla domů se, podobně
jako v jiných městech, strhávaly a nahrazovaly novými, matoucími. 90 Požadavky okupantů,
kteří se zdržovali ve městech a v obcích okresu, se neustále zvyšovaly, např. v Dolních Nivách
na státním statku, ale i na dalších statcích v sokolovském okrese, se asi 20 vojáků se samopaly a kulomety dožadovalo vody. V Dolních Nivách okupanti sami vylepili plakáty a se zbraní
v ruce z blízkých křovin hlídali a fotografovali každého, kdo si je přečetl. 91
Nadále vzrůstala důvěra v KSČ – do pondělí 26. srpna došly na OV KSČ zprávy o 25 požadavcích vstupu do KSČ a o 40 požadavcích vstupu do Lidových milicí (LM). 92 V celé republice se v pondělí a poté ještě i v úterý 27. srpna konala generální stávka. Opět se rozezvučely všechny sirény a rozezněly všechny zvony. Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra opět
vyšlo v ranním i v odpoledním vydání. Do redakce Jiskry se dostala řada novin a časopisů,
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V. NĚMEC, c. d., s. 57; Také SOkA Sokolov, OV KSČ, Zpráva o situaci – dne 26. 8. 1968, 18.00 hod., s. 1.
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Opět zprovozněn byl dne 5. září 1968. Viz A. FIDLEROVÁ, c. d., s. 235.
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J. PECKA, c. d., s. 22 a 25.
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Stráž míru 27. srpna 1968, s. 1.
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Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 26. srpna 1968, ranní vydání, s. 2. Sokolov vysílal na středních vlnách, svobodné rozhlasové studio Sokolov vysílalo ze stanoviště 2 na středních vlnách 202,5 m, tj. frekvenci 1 480 kHz
v pravidelných intervalech 5, 10, 12, 18, 22 hod.
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V. NĚMEC, c. d., s. 57.

87

A. DRTINOVÁ, c. d., s. 34.

88

Část města Horní Slavkov.

89

A. DRTINOVÁ, c. d., s. 35. Kronika města Horní Slavkov zaznamenala tento nápis v jemnější podobě, pravděpodobně byl místo slovesa „kašle“ použit jiný, vulgárnější výraz.

90

A. DRTINOVÁ, c. d., s. 34–37.
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SOkA Sokolov, OV KSČ, Zpráva o situaci – dne 26. 8. 1968, 18.00 hod., s. 1.

92

Tamtéž; Také Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 26. srpna 1968, odpolední vydání, s. 2.
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jež nebyly v těchto dnech běžně k dostání, a tak její pracovníci alespoň z některých vybírali
nejdůležitější zprávy a tiskli je na svých stránkách (jednalo se např. o deník Svoboda). V ulicích se i tento den objevila nová hesla 93 , chystaly se další rezoluce a řada dobrovolníků opět
odjela na chmelovou brigádu. 94
Úterý 27. srpna 1968
Během noci opět nepřišly žádné zprávy z Moskvy. Od rána okresem bloudily sovětské jednotky. Až v 6.00 hod. rozhlas oznámil, že jednání byla ukončena. V 7.30 hod. vysílal zprávu
o propuštění československých vládních činitelů, což mnozí uvítali s ulehčením. V 9.00 hod.
se na ulicích rozezněly klaksony aut, sirény a zvony. V 10.00 hod. zazněla v rozhlase znělka
chorálu Ktož jsú boží bojovníci a poté promluvil Josef Smrkovský. Po jeho projevu zasedala vláda. V 15.00 hod. však oznámil oficiální komuniké z Moskvy a informoval o podpisech
moskevského protokolu 95 , což vyvolalo rozhořčení veřejnosti i mnohých institucí. Pak se ozval hlas prezidenta a po dlouhém čekání také hlas prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra
Dubčeka. 96
Toho dne zasedalo plénum OV KSČ v Sokolově. Zasedání začalo hodinu po projevu prezidenta, plénum schválilo stanovisko ke komuniké a poté bylo přerušeno. Znovu zasedlo po
projevu A. Dubčeka, nastala diskuse, po níž se stanovisko pléna OV KSČ jednohlasně odsouhlasilo. 97 Situace v okrese se jevila klidná, pouze v některých městech a obcích došlo k menším incidentům. V Chodově projížděly městem průzkumné vozy s okupanty, kteří vylepovali
letáky a již vylepené od místních občanů strhávali. 98
93

Zvláštní vydání Sokolovská Jiskra z 25. srpna 1968, odpolední vydání, s. 2. Mezi nejčastější hesla patřila tato:
1. „Dubčekovi slivovici, Kolderovi šibenici, 2. Inzerát: 7 tajtrdlíků prodává republiku. Zn.: Biľak, Indra, Kolder,
Švestka, Rigo, Hofmann, Jakeš, 3. Báli jsme se západu, napadli nás z východu, 4. Bratře Žižko vstaň, zažeň
ruskou saň, 5. Se Sovětským svazem do věčných pekel, 6. Ivani, když nezmizíte, přijde doba, že budeme mít
h...o oba, 7. Nevěřte Sověti, že vám ČSSR naletí, 8. Češi a Slováci v jednom šiku, ubrání svou republiku, 9. Pod
cedulí: „Pohřební služba …“ nápis: Pro okupanty ZDARMA, 10. Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil“ atd.

94

Tamtéž, s. 1; Také V. NĚMEC, c. d., s. 57.

95

Moskevský protokol, celým názvem Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR, je dokument, k jehož podepsání nutilo sovětské politbyro představitele KSČ, československé vlády a parlamentu ve dnech jejich internace
v SSSR. Čs. delegace nakonec 26. 8. pod sovětským nátlakem s výjimkou F. Kriegla protokol podepsala. Dokument stanovoval čs. straně podmínky, jež musela splnit pro obnovení pořádku. Na jeho základě vedení KSČ
souhlasilo s přítomností okupačních vojsk. Protokol dále požadoval, aby byl vysočanský mimořádný XIV. sjezd
KSČ prohlášen za neplatný. ÚV KSČ měl provést řadu opatření směřujících k upevnění „vlády pracujících“, kupříkladu ovládnout sdělovací prostředky, aby plně sloužily věci socialismu. Za tím účelem se musela provést
„nutná kádrová opatření“, což znamenalo odvolání nejvýznamnějších představitelů „kontrarevoluce“ z médií
a z politických a veřejných organizací. ÚV měl tímto posoudit otázky „normalizace“ (v protokolu je tento termín vymezen poprvé) a uvolnit z funkcí ty, „jejichž další činnost by neodpovídala potřebám upevnění vedoucí
úlohy dělnické třídy a komunistické strany“. Naopak odpůrcům reforem protokol zajišťoval setrvání ve funkcích a bezpečnost. Dokument také požadoval zrušení některých organizací, zejména K 231 a KAN. Zároveň je
potřeba přiznat, že protokol zaručoval nevměšování okupačních vojsk do vnitřních záležitostí ČSSR. Dokonce
v jedné pasáži přiznával čs. straně právo pokračovat v polednové linii, čímž jí poskytoval určitou naději na zachování alespoň některých reforem. Reformisté však šanci nedokázali využít. Viz Jan MĚCHÝŘ, Na okraj legendy 1968. Soudobé dějiny 1/93, Praha 1993, s. 11–23.
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V. NĚMEC, c. d., s. 58.

97

SOkA Sokolov, OV KSČ, den 27. srpen 1968, Stanovisko pléna OV KSČ v Sokolově k výsledkům jednání našich
představitelů v Moskvě a k projevu s. Dubčeka.

98

Tamtéž, Zápis z předsednictva OV KSČ v Sokolově, zpráva o situaci v okrese ke dni 27. srpna 1968 – 16.00
hod., s. 1.
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Poslední srpnové dny
Ke dni 28. srpna 1968 moskevské komuniké nikdo z pracujících z okresu nepřijal. 99 V Sokolově i v okolí vládl relativní klid, všude však bylo cítit zklamání z výsledků moskevských porad.
V Habartově se mnozí lidé zúčastnili protestních akcí proti skutečnostem, jež přinesla okupace a v Kynšperku zase občané zorganizovali podpisové akce na podporu legálních orgánů
strany a státu, ve 12.00 hod. ji podepsalo přes 400 lidí.100 Tento den si mohli lidé v novinových stáncích zakoupit krajský deník Pravda, Stráž míru, k dostání byly i některé pražské časopisy, např. Vlasta či Svět v obrazech, v Karlových Varech pak ještě i Zvláštní Zpravodaj města Ostrova. Němečtí občané si mohli v Karlových Varech pořídit oblastní noviny Volkszeitung,
které zde vyšly, i přestože byla ústřední redakce se sídlem v Praze okupována. Tyto oblastní
noviny nebyly distribuovány jen na Karlovarsku, ale i na Sokolovsku a Chebsku.101 Tento den
pak okresní noviny Sokolovská Jiskra uveřejnily zprávu: „Sokolov je snad jediné město, které
okupanti znají. Spojují ho s nálezem menšího množství zbraní na Sokolovsku. Tyto zbraně
podle nich měly sloužit ke kontrarevoluci. My už dnes víme, že nám je sami podvrhli, aby
měli záminku ke svému barbarskému vpádu.“ 102
Ve čtvrtek 29. srpna 1968 OV KSČ v Sokolově nadále přijímal řadu hromadných rezolucí,
které opět nesouhlasily s výsledky jednání v Moskvě, vyslovovaly podporu československému vedení a potvrzovaly souhlas se závěry mimořádného XIV. sjezdu strany.103 V 15.00 hod.
se konalo plenární zasedání OV KSČ v Sokolově. Všichni uznali nutnost svolání XIV. mimořádného sjezdu, který měl projednat nově vzniklou situaci a z ní vyplývající komplikace. Nesouhlasili, aby do ústředního výboru byli navrženi ti, kteří předtím zradili zájmy strany (Kolder,
Biľak, Indra a další) a rovněž nesouhlasili s vystoupením Gustáva Husáka na sjezdu Komunistické strany Slovenska (KSS).104
Podle záznamů POV KSČ v Sokolově se na jednotlivých místech okresu začal život občanů postupně navracet do normálu, lidé nastupovali zpět do zaměstnání, někteří ještě odjeli
na chmelovou brigádu. Ojediněle obcemi projížděla vozidla okupačních vojsk. Některé skupiny okupantů ještě ve čtvrtek 29. srpna rozhazovaly po městech výtisky moskevské Pravdy, ale občané je hned pálili. Stále docházelo k odstraňování protiokupačních hesel, nápisů,
kreseb a letáků sovětskými vojsky, zejména v Horním Slavkově.105 Nastával pozvolný návrat
k normálnímu životu a objevovaly se výzvy k normalizaci. Mladí lidé uklízeli město, doprava
se postupně obnovovala. Na přelomu srpna a září se množily dotazy občanů na termín odchodu vojsk, kdy přestane vysílat rozhlasový vysílač Vltava a kdy se obnoví vysílání Československého rozhlasu a televize. Mnozí občané kraje volili emigraci. Do konce roku emigrovalo přes 1 200 občanů, projevilo se též úsilí německých obyvatel o vystěhování. Sokolovsko
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SOkA Sokolov, OV KSČ, den 27. srpen 1968, Zpráva o situaci v okrese ke dni 28. 8. 1968 – 13.00 hod., s. 1.

100 Tamtéž, s. 1–2.
101 Večerní Stráž míru z 28. srpna 1968, s. 2; Nebo SOkA Karlovy Vary, f. Městský národní výbor Karlovy Vary, kni-

ha Kronika města Karlových Var 1968 III. díl, s. 75.
102 Sokolovská Jiskra z 28. srpna 1968, s. 2.
103 SOkA Sokolov, OV KSČ, Zpráva o situaci v okrese ke dni 29. 8. 1968 – 13,00 hod., s. 1; Tamtéž, Zpráva o situ-

aci v okrese pro POV KSČ – 30. 8. 1968 – 13.00 hod., s. 1.
104 Ve dnech 26. – 29. srpna 1968 se v Bratislavě sešel mimořádný sjezd Komunistické strany Slovenska, kde byl

prvním tajemníkem zvolen Gustáv Husák a ve své řeči měl kriticky zhodnotit závěry XIV. Vysočanského sjezdu.
Zúčastnilo se jej málo Slováků, což poskytlo Husákovi a normalizátorům záminku, aby rozhodnutí sjezdu nepovažovali za demokratická.
105 SOkA Sokolov, OV KSČ, Zpráva o situaci v okrese pro POV KSČ – 30. 8. 1968 – 13.00 hod., s. 1.
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zaznamenalo za necelý měsíc po intervenci 160 žádostí o vystěhování do Spolkové republiky
Německo.106
Škody v sokolovském okrese po vpádu vojsk
V průběhu období od 1. srpna do 31. srpna 1968 došlo v důsledku obsazení sokolovského
okresu k velkým škodám v celkové výši 13 421 000 Kčs.107 Nejvíce poškozeny byly silnice
a veřejná prostranství, budovy a stavby, zemědělské prostory a lesy, stroje a také motorová
vozidla. Bylo zjištěno, že v důsledku přesunu vojsk Varšavské smlouvy bylo v okrese poškozeno 7, 5 km silnic I. třídy a 37 km ostatních komunikací. V jednotlivých obcích byly největší
škody spáchány v Kynšperku, odhadovány byly na částku 500 000 Kčs, dále v Kraslicích –
300 000 Kčs a v okresním městě Sokolov spočetli škody v hodnotě 80 000 Kčs. K poškození
budov došlo pouze v Sokolově a v Lomnici, tam ji ale příslušníci vojsk ihned opravili, takže
žádná škoda nakonec nevznikla.108
Také na Sokolovsku způsobila intervence újmy v zemědělské oblasti a v průmyslu. Značné škody na polích byly napáchány zejména v Zemědělském závodě Prameny.109 Vážně narušen byl také chod Státního statku Kraslice, kde byly způsobeny rozsáhlé škody na porostech.110 Tíživá situace nastala také ve spotřebním průmyslu, zejména tedy v odbytu, jenž byl
absolutně zablokován, což byl případ Karlovarského porcelánu v Horním Slavkově a Lokti.111
Politická situace dále způsobila nepříznivou situaci na vnitřním trhu. Lidé měli pochybnosti
o pevnosti československé měny, vyskytly se informace o zadržování některých druhů zboží a v souvislosti s tím pak docházelo ke skupování převážně dlouho trvanlivých produktů.112
Problém nastal i v zásobování míst v okrese. Většina obcí a závodů však měla ke konci měsíce srpna zásobování již v pořádku, jen na některých místech se projevoval nedostatek uhlí
a v Kraslicích v obchodech bylo omezené vydávání soli.113
Při přesunu vojsk často docházelo k nehodám – 24. srpna došlo k neúmyslné srážce motocyklisty s vozidlem okupantů, řidič motocyklu byl vážně zraněn.114 Sovětské vedení nepočítalo v případě Československa s většími bojovými akcemi, přesto docházelo během okupace k úmrtím a řadě těžkých i lehkých zranění (asi 130 lidí v důsledku intervence zahynulo
těžce, zraněno bylo zhruba 500 československých občanů a stovky jich bylo zraněno lehce).
Okupační jednotky použily zbraně proti obyvatelstvu při projevech nesouhlasu s přítomností vojsk, při psaní hesel či vylepování letáků, někde však vojáci na občany stříleli i bez motivu. Srpnová invaze armád Varšavské smlouvy si tedy bohužel vyžádala i oběti na životech.115

106 A. HYNA, c. d., s. 84.
107 Celkové škody na komunikacích byly jen v Západočeském kraji vyčísleny na 277 000 000 korun a škody na

objektech pak na 160 000 000 korun a pro srovnání – v sousedním Karlovarském okrese byla hodnota zdevastovaných objektů k 31. 8. 1968 odhadována na 51 000 000 korun. J. PECKA, c. d., s. 25; Také A. HYNA,
c. d., s. 84; Nebo Pravda z 31. srpna 1968, s. 1.
108 SOkA Sokolov, OV KSČ, kart. č. 96, inv. č. 83.
109 V. NĚMEC, c. d., s. 57.
110 SOkA Sokolov, OV KSČ, Zpráva o situaci v okrese ke dni 28. 8. 1968 – 13.00 hod., s. 1.
111 Pravda z 2. září 1968, s. 4.
112 SOkA Sokolov, OV KSČ, kart. č. 96, inv. č. 83.
113 Tamtéž, Zpráva o situaci v okrese ke dni 29. 8. 1968 – 13.00 hod., s. 1–3.
114 Tamtéž, Stanovisko pléna OV KSČ v Sokolově – sobota dne 24. 8. 1968 – 16.00 hod., s. 1.
115 Více informací: Ústav pro studium totalitních režimů, dostupné z www.ustrcr.cz/uvod/srpen-1968/obeti-oku-

pace/ [cit. 2018-09-9].; Nebo Hynek FAJMON, Sovětská okupace Československa a její oběti, Brno 2005,
s. 35–37.
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Sokolovský okres, stejně jako sousední karlovarský, nehlásil žádné usmrcené osoby, vyskytlo
se však několik zraněných obyvatel. Známe jména tří zraněných: Terezie Červeňáková (narozená roku 1947), Heinz Heinl (narozený 1948) a také Oldřich Vachovec (narozený 1940). Zraněných mohlo být ve skutečnosti více, ale stávalo se, že někteří lehce zranění občané z obavy
před dalším postihem ani nenahlásili způsobenou újmu.116
Největší škody nebyly tak viditelné, jako materiální ztráty. Představitelé reformního kurzu se rekrutovali z novinářů, učitelů, kulturních pracovníků, techniků, lékařů nebo dělníků. Ti
se stali s nastupující normalizací terčem útoku normalizátorů. Již se přestávalo jednat o osud
reformního procesu, ale o udržení alespoň slušných poměrů. Od počátku roku 1969 se odpor postupně hroutil, začínali se objevovat „realisté“, kteří volali po obnově pořádku a tím, že
ustupovali nehoráznostem stalinistů a internacionalistů, volili údajně menší zlo.117 I z tohoto
důvodu můžeme říci, že nikoliv sovětská okupační moc, nýbrž čeští a slovenští konzervativní komunisté způsobili, že šance na snesitelný způsob života byla zmařena. V plzeňském KV
a v mnoha okresních výborech strany Západočeského kraje zůstávalo již od května 1968 personální obsazení téměř stejné. V situaci, kdy nastupovalo husákovské vedení strany, se vedení kraje i okresů snažila o zachování co největší míry polednového reformního kurzu. Vedoucí komunisté v regionu často zdůrazňovali, že ve srovnání s jinými kraji se vývoj v západních
Čechách nestal konfliktním. Takto se snažili i další proreformní ladění funkcionáři KSČ a dalších orgánů o zpochybnění a utlumení očekávaných represívních dopadů vůči stoupencům
reforem. Tímto postupem se jim dařilo zpomalovat nástup normalizace v režii prosovětských
sil.118
V srpnu 1969 započali západočeští neostalinisté svůj útok. Obviňovali krajské vedení, že
stále zastává reformní názory a kritizovali fakt, že se stále nepřikročilo ke změnám ve stranických funkcích, když s podnětu pléna ÚV KSČ ve všech krajích republiky již politické hodnocení činnosti stranických orgánů a funkcionářů probíhalo.119 Již od května se prováděly pohovory s funkcionáři a padaly první stranické tresty. Ovšem až teprve plénum KV KSČ konané
27. září 1969 v Plzni způsobilo obrat ve prospěch normalizační reakce. Od tohoto pléna již
docházelo nejen ke změnám ve vedoucích stranických a veřejných pozicích, ale také k pohovorům a prověrkám. Stranické čistky následovala likvidace všech ostatních organizací vzniklých za pražského jara (kulturní spolky, Junák, Sokol). Čistky začaly nejprve v bezpečnosti
a v armádě, posléze v odborech a v zájmových organizacích a složkách NF.120 Další fázi zahájil
tzv. Dopis ÚV stranickým organizacím schválený koncem ledna 1970, který vyhlašoval principy „výměny stranických legitimací“.121 V okresech se konala hodnocení a personální změny
pomaleji, přesto mnozí vedoucí tajemníci okresů rezignovali, včetně Miloslava Zvěřiny ze sokolovského nebo Leopolda Pavelky z karlovarského OV.122 Normalizátoři začali v kraji naplno
působit až v říjnu 1969. Nejprve komise vylučovaly členy OV a dosazovaly na jejich místa ty,
kteří „nezradili“. V únoru 1970 pak OV zavedly disciplinární a stranické řízení s reformisty.
Po stranických špičkách a těch, kteří byli označeni za iniciátory reforem, přišli na řadu řadoví
komunisté i nestraníci. Tato opatření vedla v tehdejším kraji k výrazným kádrovým změnám.
116 H. FAJMON, c. d., s. 118, 120, 128; Ústav pro studium totalitních režimů, dostupné z www.ustrcr.cz/uvod/sr-

pen-1968/obeti-okupace/ [cit. 2018-09-9].
117 J. MĚCHÝŘ, c. d., s. 22.
118 A. HYNA, c. d., s. 115.
119 Tamtéž, s. 133.
120 J. NEDVĚD, Neskloníme hlavy, s. 112.
121 TOTALITA, dostupné z www.totalita.cz/norm/norm.php [cit. 2018-02-03].
122 A. HYNA, c. d., s. 143.
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Z krajského výboru odešlo 23 členů, z okresních výborů bylo nuceno odejít 22 tajemníků.123
Hlavní zastánci reforem přišli o své funkce a zároveň o členství v KSČ. Později byli mnozí perzekuováni, zejména v souvislosti se zaměstnáním nebo s nemožností studia jejich dětí.
Závěr
Po potupném moskevském protokolu, který diktoval československému komunistickému
vedení další postup včetně restrikcí, především svobody tisku, ještě trvala naděje na slušný život společnosti. Tu pak pohřbili stalinisté a pragmatičtí kariéristé deroucí se k moci se
sovětskými tanky v zádech. Reformisty čekaly prověrky a pohovory, u nichž většinou pod
existenčním tlakem souhlasili s okupací, eufemisticky nazvanou jako „bratrská internacionální pomoc proti kontrarevoluci“, a sebekriticky se vyznávali z pomýlení, které ortodoxní
komunisté označovali jako revizionismus nebo pravicový oportunismus. Menší část lidí spjatých s reformním procesem nesklonila hlavy a nesla v následujícím dvacetiletém období tíhu
normalizačních represí, šikany, nemožnosti realizace nebo stálého dohledu StB. Z této skupiny někdejších reformních komunistů se po devíti letech rekrutovala významná část prvních
signatářů Charty 77.124
Reformní proces na Sokolovsku se rozbíhal od jara 1968 v závislosti na vývoji v Západočeském kraji a pod vlivem událostí v karlovarském okresu. Klub bývalých politických vězňů
K 231 se ustavil v Karlových Varech za účasti Sokolováků, ale i Chebských. V Sokolově pak
ustavili vlastní organizaci, podobně jako se pokoušeli s menším úspěchem ustavit a provozovat KAN, což vše dokumentovala a sledovala StB. Sokolovsko se v létě 1968 nechtěně dostalo do pozornosti médií a na stránky východoevropských novin, a to v souvislosti s provokacemi sovětské KGB, jejíž agenti na Sokolovsku vyráběli důkazy jako doklad „kontrarevolučních
příprav povstání“ a záminku k vojenské intervenci do Československa. Těmito „důkazy“ měly
být skrýše se zbraněmi amerického původu, ovšem kriminalistická expertíza odhalila značné
nesrovnalosti. Stopy vedly do Sovětského svazu a do NDR. Přesto vojáci invazní armády skupiny B, která se v době srpnové intervence objevila v regionu západních Čech, byli o těchto
skrýších instruováni. Dodnes tyto sovětské dezinformace využívá současná ruská propaganda, jak o tom svědčí dokumentární film s mnoha zkreslenými historickými fakty – Varšavská
smlouva. Odtajněné stránky (rusky Варшавский договор. Рассекреченные страницы). Za
hybatele pražské opozice a hlavního viníka invaze vojsk do Československa v roce 1968 dokument označuje klub někdejších politických vězňů K 231. Členy klubu tvůrci filmu ukazují
jako odsouzené esesáky, fašisty, kolaboranty a nepřátele československého lidu, kteří chtěli
vytvořit situaci beztrestného teroru a vyvolat ozbrojené srážky a krveprolití.
Srpnové události v regionu, ať už na Sokolovsku nebo v sousedních okresech, nebyly na
rozdíl od některých dalších regionů tolik dramatické, střílelo se jen výjimečně, nevyskytovali
se mrtví, a ani okupační vojska nezavedla přísnější režim. Občanský odpor vůči okupantům
však nebyl menší. Občané již od počátku vyjadřovali podporu ÚV KSČ v čele s Alexandrem
Dubčekem a rovněž prezidentu republiky Ludvíku Svobodovi, předsedovi Národního shromáždění Josefu Smrkovskému a předsedovi vlády Oldřichu Černíkovi. Hned po vstupu vojsk
do okresního města a obcí se okupanti pokoušeli hlavním představitelům měst nabízet svou
pomoc, ale nikde nebyli kladně přijati. Občané se snažili s přítomností okupačních vojsk vyrovnat, organizovali nenásilné demonstrace, protestovali, své názory vkládali do protiokupačních hesel, kreseb a letáků. Zástupci okresu dokonce se sovětskými důstojníky několikrát
123 A. HYNA, c. d., s. 145.
124 J. NEDVĚD, Neskloníme hlavy, s. 120.
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vyjednávali. Vždy jim důstojníci nabízeli svou pomoc v boji proti takzvané kontrarevoluci, ale
členové OV KSČ jakoukoli pomoc odmítli. V těchto dnech, ale i v následujících, se veřejnosti jevil velice důležitý necenzurovaný tisk a další sdělovací prostředky, jež podávaly celému
okresu cenné informace, převážně Sokolovská Jiskra nebo plzeňská Pravda či karlovarská
Stráž míru. Významnou opozici tak proti nastupující normalizaci představovali novináři, kteří nesouhlasili s obnovením cenzury. Mimo jiné se jim vytýkalo, že rozněcují protisovětské
vášně. Odpor vůči režimu v kraji vyjadřovali také kulturní pracovníci nebo učitelé. Když se na
dubnovém plénu ÚV KSČ 125 za podpory sovětského vedení chopil moci Gustáv Husák, přikročil k tzv. konsolidaci poměrů ve společnosti, což mimo jiné znamenalo renesanci starého
pojetí centralismu, opuštění Akčního programu KSČ, obnovení vedoucí úlohy komunistické
strany ve společnosti, v masových organizacích, Národní frontě a státních orgánech atd. Tím
položili komunisté základní kámen normalizace.
Resümee
Truppen des Warschauer Vertrags im Falkenauer Land
Veronika Plachá – Jan Nedvěd
Die Entwicklung in Westböhmen, insbesondere in den Bezirken Falkenau, Eger oder Karlsbad, erlangte nach den 1960er Jahren einige Besonderheiten. Das unzureichend nachgesiedelte Grenzgebiet litt an Versorgungsengpässen, es fehlten neue Wohnungen und oft auch die Gegenstände
des täglichen Gebrauchs. Arbeit war Mangelware und wenn es sie gab, dann nur in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe. In der Region lebten auch viele deutsche Einwohner, wie auch junge
Bevölkerung, die offen für reformistische Ideen war.
Mit den freier werdenden Verhältnissen wuchs erheblich der Tourismus an. Auch das Falkenauer Land verzeichnete eine höhere Anzahl von Touristen, vor allem aus dem Westen. Zu Beginn des Jahres 1968 fanden mehrere Meetings statt, und die Diskussionen wurden immer offener, was auch die Situation in Westböhmen betraf. Der Umbruch in der Region wurde durch
die Kreiskonferenz der KSČ (Kommunistische Partei der Tschechoslowakei) in Karlsbad beeinflusst, die auf die Reformkommunisten in der gesamten damaligen Westböhmischen Region
wirkte. Auch das Falkenauer Land nahm, mehr oder weniger wie auch die anderen Regionen,
in den Frühjahrsmonaten einen Reformkurs an, es wurden örtliche Zweigstellen der Vereinigungen der politischen Häftlinge K 231 und KAN gegründet, die Kritik an den lokalen kommunistischen Funktionären vermehrte sich, und es tauchten sogar antikommunistische Flugblätter auf.
Zum bedeutendsten Ereignis des Sommers 1968 in der Region Sokolov vor dem Einmarsch der
Truppen des Warschauer Paktes wurden die Entdeckungen der Verstecke von Waffen amerikanischer Herkunft. Diese sollten von der angeblichen Planung der Kontrarevolution und dem bewaffneten Aufstand gegen das kommunistische Regime zeugen, was offensichtlich zugunsten
einer Intervention in die Tschechoslowakei dienen sollte. Die Freigabe der geheimen Dokumente aus den sowjetischen Archiven beweist die Rolle des sowjetischen Geheimdienstes KGB, der
außer der Desinformationskampagne Provokationen auf dem Territorium der Tschechoslowakei

125 Dubnové plénum KSČ se konalo 17. 4. 1969. Kromě volby Husáka prvním tajemníkem strany se projednávala

rekonstrukce vedoucích orgánů KSČ. Husák se odhodlaně hlásil k zabezpečení normalizace coby podmínky
dalšího socialistického vývoje, odmítal protisovětské tendence a varoval před novým extrémismem. Kritizoval
inteligenci a novináře, F. Kriegla a další. Předložil koncept vyvedení KSČ z krize a její obnovu na bázi disciplinované, ideově jednotné, leninské strany, neomezeně rozhodující o celé společnosti. Viz Miloš BÁRTA a kol.,
Československo roku 1968. 2. díl: počátky normalizace, Praha 1993.
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vorbereitete, mit dem Ziel, die Situation zu destabilisieren, die Reformisten zu diskreditieren und
den Wiederbelebungsprozess als konterrevolutionär zu denunzieren.
Der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei bedeutete aus
tschechischer (tschechoslowakischer) Sicht das Ende der Hoffnung auf eine, wenn auch unrealistische, Reform des Kommunismus. Aus sowjetischer Sicht allerdings schien es als eine Lösung
für das geopolitische Problem zu sein, denn die Tschechoslowakei blieb bis August 1968 das
einzige Land des Warschauer Paktes ohne die permanente Anwesenheit der Sowjetarmee. Die
August-Ereignisse im Falkenauer Land oder in den benachbarten Bezirken verliefen im Gegensatz
zu einigen anderen Regionen nicht so dramatisch, es wurden weder Tote registriert noch führten
die Truppen der Okkupanten ein strengeres Regime ein. Der zivile Widerstand gegen die Besatzer
war aber keineswegs geringer. Gewaltfreie Demonstrationen und Proteste wurden organisiert,
die Bürger drücken ihre Gefühle gegen die Okkupation in Parolen, Zeichnungen und Flugblättern
aus. Eine wichtige Rolle spielte die Regionalpresse. Von der Zensur befreit leitete sie wertvolle
Information an den Bezirk, es handelte sich dabei vor allem um Sokolovská jiskra, Pravda oder
Karlsbader Stráž míru. Zur tatsächlichen Opposition der antretenden Normalisierung wurden logischerweise Journalisten aber auch Kulturarbeiter, Lehrer und die Intelligenz im Allgemeinen.
Die Niederlage der Reformisten der Jahre 1969 bis 1970 bedeutete für die meisten von ihnen das
Ende ihrer beruflichen Karriere und ihres gesellschaftlichen Einflusses, sofern sie nicht rechtzeitig
auf die Seite der Normalisatoren wechselten.
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