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…Je středa 21. srpna 1968. 
Hlásí se okresní rozhlasové stu-
dio Hlas nového Žďárska...Tato 
slova se linula z dráťáku před 50 
lety, a lidé přímo lpěli na tomto 
jediném spojenci se světem... 
� Lenka Kopčáková

Na konec léta roku 1968 pamětní-
ci jen tak nezapomenou. Dodnes má 
pro ně pachuť zklamání. „Vaši otcové 
nás osvobodili, vy nás okupujete!“, hlása-
ly nápisy.

Invaze pěti armád Varšavské smlouvy 
(SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR a 
Polska) ukončila takzvané Pražské jaro 
- pokus o nastolení „socialismu s lid-
skou tváří“. Více na webu Ústavu pro 
studium totalitních režimů.

Okupační vojska překročila hranice 
naší země v noci z 20. na 21. srpna. Čs. 
armáda dostala rozkaz neklást okupač-
ním silám odpor. Valilo se na nás 750 
tisíc vojáků, 800 letadel a 6 300 tan-
ků…

…O půl druhé ráno Čs. rozhlas vysí-
lá upozornění, aby lidé nevypínali při-
jímače, probudili své sousedy a vyčka-
li na důležité informace. Kolem šesté 
začíná vysílat Čs. televize z náhradní-
ho vysílače Cukrák u Zbraslavi… Nej-
větší snahou okupantů však je média 
umlčet. V domnění, že útočí na budo-
vu rozhlasu, rozstřílejí fasádu Národní-
ho muzea… 

…Studio Čs. rozhlasu ve Vinohrad-
ské třídě je obsazeno… V 9.00 sovět-
ští důstojníci oznamují Dubčekovi, 
Kriegelovi,Smrkovskému a Špačko-

vi, že jsou zatčeni. Estébáci navádějí 
sovětské kolony k důležitým institu-
cím…Je umlčen Cukrák, vznikají na-
rychlo studia jinde po Praze, Brně či v 
Ostravě…

…Ve Žďáře nám od brzkého rána 
hučí nad hlavami letadla, lidé skupují 
potraviny. Objevují se hesla na podpo-
ru zatčených členů vlády, ale i vzkazy 
okupantům v ruštině a polštině. Na věži 
kostela sv. Prokopa hlídky s vysílačkami 
informují o blížících se kolonách...

Po umlčení Čs. rozhlasu  se  ve šta-
fetovém zpravodajství střídají utaje-
ná studia po celé zemi. Právě ve Žďá-
ře vydrží rozhlas vysílat jako jeden 
z posledních v republice. Za mikro-
fonem sedí rozhlasáci Luboš a Irena 
Holoubkovi. Předávají i vzkazy mezi 
Žďáráky. Zavládla velká solidárnost. 

Lidé si na klopy připevňují trikolory a 
podepisují protestní archy… 

To však ještě nikdo neví, že do září 
68´si invaze vyžádá 72 lidských živo-
tů, a v říjnu bude mezi ČSSR a SSSR 
podepsána smlouva „o dočasném 
pobytu sovětských vojsk“. A že v zemi 
na dlouhá desetiletí zavládne normali-
zace. Tu ukončí až převrat v listopadu 
1989…

Srpen 1968 v našem archivu
Před pěti lety naše redakce vedla s 

manželi Holoubkovými velký rozho-
vor. Na jejich vzpomínky se podívejte 
v archivu Žďárských novin na www.
jihlavske-listy.cz/zn. Nalistujte srpen 
2013, str.18,19.

Momentky a dobový tisk ze srpna 
1968 najdete v naší fotogalerii. V roce 
2008 nám je věnovali pamětníci. 

Atmosféra srpna 68´ ve Žďáře. momentky z darů naší redakci (více ve fotogalerii). 

Srpen 68´ má dodnes pachuť zklamání
Žďárské „osmičky“


