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Rychnov nad Kněžnou, 21. srpna 2018 

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 16/2018  

 

Sýpka – Muzeum Orlických hor si připomene půl století od invaze 

vojsk Varšavské smlouvy 

 

Tento rok uplyne padesát let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejší 

Československé socialistické republiky. Jak probíhaly srpnové události roku 1968 

v našem regionu, představí nová výstava Sýpky – Muzea Orlických hor. Otevřena bude 

od soboty 25. srpna 2018. 

 

21. srpen 1968 se do paměti obyvatel naší země nezapsal jako šťastné datum. Tento den 

vpadly na naše území jednotky vojsk sovětské, polské, maďarské, východoněmecké a 

bulharské armády, a to na základě vlastizrady tehdejšího konzervativního křídla Komunistické 

strany Československa a jejich tzv. Zvacího dopisu. „Samotná invaze započala již v noci 20. 

srpna 1968. Obsazena byla jako první letiště. V průběhu noci docházelo k přesunům vojsk. 

Celou noc byly slyšet přelety letadel,“ říká na úvod historička rychnovského muzea a autorka 

výstavy Mgr. Martina Dostálová. 

 

Operace Dunaj, což byl krycí název pro invazi, zasáhla všechny části země, a to i náš region. 

V blízkosti Rychnova nad Kněžnou se usadila ve Studánce polská okupační vojska. Ve městě 

nastala nákupní horečka. U obchodů se tvořily obrovské fronty. Ve městě se začaly objevovat 

protestní letáky a nápisy. „Zaměstnanci závodu FAB uspořádali protestní pochod proti invazi. 

Na náměstí se pak objevily popelnice pro legitimace členů SČSP (Svazu československo-

sovětského přátelství),“ upřesňuje M. Dostálová.  

 

Do Dobrušky vojska první den okupace nedorazila. Zastavila se v Novém Městě nad Metují. I 

tak se obyvatelé města připojili k protestům. Ničeny byly nápisy hlavních ulic, ukazatele 

směrů a proběhla také podpisová akce za odchod okupantů. 

 

„Rokytnici v Orlických horách zasáhla invaze v plné míře. Obsazena byla nejdříve polskou 

okupační armádou. Tu později nahradila vojska sovětská. Ve městě přistál z důvodu špatného 

počasí také vrtulník s polskými důstojníky,“ popisuje události Mgr. Martina Dostálová. I zde 

se zvedla vlna odporu v podobě protiokupačních letáků a petic. I když v listopadu 1968 

odchází polská, maďarská, východoněmecká a bulharská vojska z našeho území, sovětské 

jednotky zůstávají, a to i v Rokytnici v Orlických horách, až do roku 1991. 

 

Textová část výstavy bude doplněna o množství dobových fotografií a novinových článků, 

které různorodě zachycují události srpna 1968 v našem regionu. 
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Kontakt pro další informace: 

Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420 721 

261 666 

Mgr. Martina Dostálová, historička, tel. +420 494 534 450 

Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768 


