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Anotace

Diplomová práce Medializace sebeupálení Jana Palacha v periodikách Rudé práv,

Reportér a Zprávy se pokouší na základě analýz y novinových článků ze tří odlišných periodik

(Rudé právo, Reportér, Zprávy) ukázat , jakým způsobem vládnoucí ideologie ovlivňuje

způsob med ializace události. V tomto případě se jedná o protest Jana Palacha proti politické a

společenské situaci v Československu po příchod vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

Palach se k protestu, jenž měl formu sebeupálení po vzoru buddhistických mnichů v Tibetu,

odhodlal v lednu roku 1969.

Ukazuje se, že politická situace v té době byla v období jakéhosi přerodu mezi

demokracií a totalitou. Ústřední orgán KSČ, deník Rudé právo, totiž zatím příli š necenzuruje

a nezkresluje realitu, zachycuje události v podstatě tak, jak běžely. ačkol i vynechává

polemiku a texty komentářového typu. To, že jsou články v Rudém právu neutrální. se nám

vyjevuje v porovnání s j inými dvěma typy tištěných médií, jimiž v této práci jsou týdeníky

Reportér (jako zástupce prorefonnního, demokratického média) a Zprávy (jako prototyp

totalitního média).

Annotation

Diploma thesis Media coverage oj the self-immolation oj Jan Palach in Rudé právo,

Reportér and Zprávy attempts to show how the ruling ideology influences the media coverage

of an event by analyzing newspaper articles from three different periodicals (Rudé Právo,

Reportér, Zprávy). In this case, the event is Jan Palach ' s protest against the political and

social situation in Czechoslovak ia after the arrival of the Warsaw Pact troops in August 1968.

Palach perfonned his protest in January 1969 inspired by the form of self-immclati on

displayed by Buddhi st monks in Tibet.

lt appears that the political situation at that time can be characterized as a

transformation from democracy 10 totalitarianism. The official newspaper of the Cornrnunist



Party Rudé Právo was neither using censorship nor distorting real ity. It captured the events

essent ially as they had been running, though there were no argwnents ar comments. The

comparison of Rudé právo with the other two newspapers, Reportér, representing pro-reform

democratic media, and Zprávy, representing totalitarian media , reveals the faet tbat articles in

Rudé právo were neutral.
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pokrytí

Keywords

Jan Palach, Rudé právo , Zprávy, Reportér, ideology, normalization, manipulation, media

coverage



Proh lášení

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

prameny a literaturu.

2. Vlastní text práce bez anotací a příloh má celkem 150 429 znaků s mezerami, tj. 84

nonnostran.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkum u a studia.

V Prazedne 7. ledna 201 0 Kateřina Kaňková

(. .' / I ,..
. I, , I ..



Poděkování patří v prvé řadě vedoucímu mé práce, PhDr. Jakubu

Končelíkovi, PhD., za odborné rady, čas a podporu a hned

v neposlední řadě mé rodině, přátelům a spolužákům za neutuchající

povzbuzování v práci i toleranci , s níž mě při této práci snášeli.



SCHVÁLt:N!L
Institut komunikačníchstudií a žurnalistiky UK FSV

T MAGISTERSKÉ ď I

PredpokJadany nazev prace v cestme:
Ideový rámec sebeupálení Jana Pa lacha v obodobí počínající normalizace na příkladu Rudého
práva

eze rmornove pr-áce
TUTO CAST VYPLNUJE STUDENT: . , II arlova v Praze
Příjmení a jméno diplomanta: Razítko popatelpnulta socialnich v ě
Kaňkové Kateřina

Imatrikulační ročník diplomanta: Do~ lo 1O-06- 2008 ·1·

2006 dne:

P11\olr l\ S IL''' '!~;

E-mail diplomanta: c·jN\~t"J ~' il ,

katerina k@post.cz i'tid~lc ~ O:

Studijní program/studijní obor: katedra medialnJcn stud ii IKSŽ UK FSV

mediá lní studia k rukám Doc. PhDr . Jana Jiráka, Ph.D.
o . . . . o o • -

Předpokládaný název práce v angličtině:

Ideal frame of Jan Palach's suicide at the beginning of the normalization period iIIust rated by an
example of Rudé právo
Předpokládaný termín dokončení(semestr, školní rok - vzo r: ZS 2012)
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí, tedy teze schválené v LS
2010/201I umožň uj í obhajovat práci nejdříve v LS 201112012):
LS 2009
Pedagog, s nímž by ly teze konzultovány (příjmení, jméno, pracoviště - vzor: Mocnář, Karel, KMS
lKSŽ UK FSJ/):
Končelík, Jakub, KMS IKSŽ UK FSV
Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (rozsah do 1800 znaků) :

Zajímá mě období 2. poloviny 20. století v Československu v historii médií, a le i v histo rii jako
takové. Proto výběr tématu dip lomové práce směřuje do této ob lasti. Akt sebeupálení Jana
Pa lacha a jeho kontext (společenský, politický i koneckonců mediální) představuje zásadní
událost a do značné míry je jako celek charakterizovatelný jako pos lední pokus o občanský

odpor proti okupaci a nastupující normalizaci. Jedná se o udá lost, která spustila řadu

normalizačních opatřenív médiích
Předpokládaný cil diplomové práce, původní přínos autora diplomové práce ke zpracování
tématu, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (rozsah do 1800 znaků):

Chtě la bych zachytit, jakým způsobem se projevila nastupující normalizace v mediálním pokrytí
sebeupá lení Jana Pa lacha v led nu 1969. Na základě novinových článků z vybraného periodika se
budu snažil zachytit ideový rámec dané udá losti a jejího výkladu v dobových souvislostech. Dá le
byc h se ráda soustředila na záměrnou manipulaci, již se média případně dopouští při reflexí
udál osti.
Předpokládaná struktura práce (rozděl ení do jednotlivých kapitol a podkapito l se s tručnou

charakteristikou jejich obsahu) :
l. charakteristika politicko-společenskésituace období konce 60.let
2. formy rezistence vůči okupaci
3. kdo by l Jan Pa lach
4. akt sebeupálení a nás ledné udá lost i (hospita lizace, úmrtí, pohřeb, Palachovi následovníc i)
5. reakce veřejnosti a politického vedení státu
6. ana lýza mediálních obsahů

7. závěr

Vymezení podkladového materiá lu (např. analyzované tituly a obdobi, za které budou analyzovány)
a metody (techniky) jeho zpracování:
Deník Rudé právo, období ode dne sebevraždy (16. led na 1969) po den pohřbu (25. ledna 1969)



kvalitativní analýza - bliiší charakteris tiky kvahtatvin í metody sledov án! obsahu vybraného
eriodika \ I ou až ze samotné ráce se sledovan "m materiálem

Základní literatura ( nejméně 10 nejd ů l e ž i t č j š lch titu l ů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech
t itu lů je nu tné uvést s tručnou anotaci na 2·5 řádků) :

BLAŽEK, Petr. Opozice a odpor proti komunistickému rež imu v Českos loven sku 1968-1989.
Praha: Dokořán, 2005.
Sbor ník, jehož jednotlivé pfispěvky jsou věnovány např. programové orientaci čes kého disentu,
hnutí od por u na Slovensku, katolick é církvi, ek ologickým or ganizacím, ženám v disentu,
č i n nos t i Státn í bezpečnosti atd.

Dějiny ~eského novinářství a českých novinářských spolků : výstava k dějinám českého tisku na
území Ceské republik)' : Státní ústřední archiv l-' Praze - archivní areál Chodovec 12. listopadu
15. prosince 2002. Praha : Státní ústřední archiv , 2002.
Katalog k výs t a vě sled uje proměny českého novinářství od roku 1848 do konce 80. let 20. století.

EMMERT, František. Rok 1968 v Českoslov ensku . Praha: Vyšehrad. 2007
Publikace dokumentuj e události Pražského jara, okupace a navazujících událostí až do sr pna
1969.

HOPPE, Jiří. Pra žské ja ro v médiích: výb ě r z dobové publicistiky. Praha : Ústav pro soudobé
d ěj iny AV ČR, 2004.
Soubor textů pol itické publicistíky z let 1968-69.

LEDERER, Jiří. Jan Palach: zp ráva o životě, činu a smrti českého studenta. Praha: Noviná ř,

1990.
Monografie o životě Jana Pa lacha, jeho činu i smrti.

Manipulátoři: O technikách bojů lži proti pravdě a nenávisti proti lásce. Prah a : Univerzita
Karlova, 1992.
Kolekce studií československé propagandy a dezinformací v dom ác ím i mezinárodním měřítku.

OTÁHAL, Milan. Nor malizace 196941 989: příspěvek ke stavu bád ání. Praha : Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, 2002
Stud ie mapuje st av bádáni y oblasti dějin normalizace, tedy období 1969-89.

OTÁHAL, Milan. Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989. Praha: Dokořán,
2003.
Shrnutí studentských aktivit od invaze sovětských vojsk přes Palachův čin, ná stup normalizace,
čistky mezi studenty, ztrátu veškerých politických ambicí v průběhu sedmdesátých a v první
pnlevině osmdesátých let až po studentské opoziční aktivity, vrcholící listopadovými událostmi
roku 1989. Rekapitulace role studentstva v moderních československých dějinách.

PACNER, Karel. Osudové okamžiky Českos l oven ska. Praha: Themis, 1997.
V knize jsou pops án )' události, které v živ otě republiky zn amenaly výrazné změny. Jednotliv é
kapitoly au tor věnuje vzniku Československa, počátku a konci drubé světové války, velkému
únoru a nástupu komunismu k moci , sr pnovým událostem v roce 1968, listop ad ové sametové
rev oluci a rozděleni Čes kos l ovens ka.

PECKA, Jindřich . Proměn)" Pražského jara 1968-1969 : Sborník studií a dokumeotů o
nck ap itulantských postojích v č eskos l ov en sk é. Brno : Doplněk, 1993
Sbo r ník stud ií II málo zn ámčch dokumentů z let 1968-1 969.



které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách č i vysokých školách
za posledních pět let)
TŮMA, Oldřich. Režim - opozice - společnost v boji o veřejný prostor 1969-1989: disertační

práce. Praha: Univer zita Karlova. Institut mezinárodních studií , 2007
PILAŘ, David. Person áln í změny v českých médiích v prvních letech normalizace: diplomová
oráce. Praha : Un iverzita Karlova. Katedra mediálních stu dii , 2007
Datum I Podpis studenta



TEZE JE NUTN O ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ(včetně části, kterou vypl ňuj e institut' ),
PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO T ERM ÍNU UVEDENÉHO
V HARMONOGRAMU PŘiSLUŠNÉHO AKA DEMICKÉHO ROKU, A TO
PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY UK FSV.
PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SE KRETARIÁTU PŘiSLUŠNÉ KATEDRY
A NECHAT VEVÁZAT DO DIPLOMOVE PRÁ CE.

, TUT O CAST VYPLN UJE INSTITUT :
Vyjádření JKSZ: Vedení IKSZ teze projednalo Schvá leno D
na svém zasedání dne ........ ... . . . . .. . . . .. S tímto
vvs ledkem: Neschváleno D
Důvody případného neschválení práce !éma je j iž zpracované BSpatně form ulované tém a a cíl

Špat ně zvolená metoda práce D
Nedostatečná rešerše literatury D
Nevhodně zvolené prameny D
Nedostačující úroveň tezí D
J iné .. . .. . .. . .. . . . . . ... . .. .. ...... ..... ... . . . .. . . . .. . .. . . ...
•••• • ••• • •• • ••• •• • ••• •• •• • • _ •• • • • •• • •• • • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • o • •

o • • • ••• • • ••• ••• • • • •• •• • • • • •• • • • • •• •• • • • •• ••• • •• •• • •• ••• • • •• 0 . 0

Navržený vedoucí Souhlas vedoucího Příjmení a jméno Datum IPod pis
práce práce navrženého

vedením institutu .................... ...... .... . .... ... •... .. .. ... ... .. .. ....
Návr hy na konzultanty (v případě, že takové Příjmení a jméno Přijmenía jméno
návrhy z jednání vedení IKSŽ vyplynou)

.............................. . ... .... ... ... ..... ... .. .. ... .
Schvá lené teze převzalla st udent/ka Příjmení a jméno Datum IPod plS

.... ............ .............. ............. ... ....... ... ....
Návr hy na opo ne nta : Vedení IKSZ na svém Příjmení a jméno
zasedání dne .. . . .. . .. . .. .. ... . .. .. navrhlo, aby
ařed loženou nráci onanoval/a: . ... ... .. .. ... ... ..... . .. ... ..



Medializace sebeupálení Jana Palacha v periodik ách Rudé právo. Report ér a Zprá~)'

Obsah

OBSAH _ 1

ÚVOD _ _ .._ _.......•._•...._.._ 3

DI SKUSE TEZí _ _ ••.._.._ _ .._ _ _ ...• _ _•••••••.•_•••.••••..•....•..._ 5

HI STORICKÝ KONTEXT č txu JANA PAL.ACHA: POL.l TlCKO·SPOL.EtENSKÁ SITUACE
60. L.ET ....•..•••••••_•...._ _••••_••.•••.•._.._ _.._ _ .•_ •.__••••_••_ ••••....._.._ _.._ __ _.._ _ _7

CHRUSCOV NASTUPUJE V MOSKyt 7
CESKOSLOVENSKO NA KONCI 60 . lET 8

PRVNí POLITICKEPROTESTY STUDENTů A SPiSOVATELŮ 8
PÁDANTONINA NOVOTNEHO ....... ... ..•.•..•••.......... ... ........ ...... ..... .••...••...••....••..••....••..••.....••..••...••.....•...... 10
PRA1sK.í JARO.•.•••..•••...•••.••••...•••.•.•.•.................•.•.••••..••...•••..••...••...••..•••..•.•..••.....•...••..•..•...•...••..•.••..•••..11
K vtrNov Á JEDNÁNi v MOSKvf:...•••..•.•.•... ...... ..... .... .....•...••..••...•••..••....•.•.••...••...... ..•......•. ... .•... ....•...... ... 13
D VA nSICESLOV••...•••...•. ..... ....•... .. ..... ..... ...••...•.•.•.••...••..•••..••...•.•..••..•••••••••..••..•••...••.•.•••..•••...••....••.••.•..14

tlERNÁ NADn SOU A B RAn su VA - POSLEDNí JEDNÁNi .•.•.•••.•.••...••..•••..•••...••..••...••...••...•••...... ............ 15

SRPNOVÁINVAZE 16
SRPNOvEONY A CESKOSLOVENSKÁVEWNOST 18
M OSKEVSKY PROTOKOL ...•...••...••...••...••...... ..... .... ..... ..... ...... ..... ..••..••...••...••...••..•••...•....••..••...••...••..•..•...2 1
OBNOVENI CENZURY ..•••.. .•... .•...•.... ........ ... .... ........ .... ........•.... . .... ....••... .....••...•...••..•••...•.•..•....••..••....•••...22
OD il;Í1NA DOLISTOPADU 1% 8 23
PůSLEDNI ODPOR, LEDENAl: SRPEN I % 9 24
D UBEN 1969 ..•...•....•.•..... .... ..•••..•••.•••...••...••. ..••...••...•••.••....•...••...•••.•.•.•..••..••...••.•.•.... .•..•.. ...•.....•... .•...••...25

Ž iVOTOPIS J ANA PAL.ACHA._ _ _...•...._.._ _ .._.._ _ _•._._..•_•••••••••.••_ _•..._27

D~TSTvj JANA PALACHA .... ...... .... ..... . .... ..... ..... ... .•....• ........ ...••....•.... •...••....•..•....••...•...•••...••...••..... ...••....27

Sm EDNi SKOLA........•...•....•..............................•...••...•....•..••....•........••••••••••••.••••..••......••••.••....••..•....•...••.28
VYSOKŮSKOLÁK 30

ZÁJEZDY DOSOveTSKEHO SVAZU 31
OK UPACE 32
PODZIM 1968 32
L ISTOPADOVÁ SruDENTSKÁ STÁVKA ...•.... .... ..... .... .... ...... ...•.... .............••...•...•...•.. ... .........•.. .•....• .... ..... ..35

V ÁNOCNI sv ÁTKY .3 6

PROTEST J ANA PALACH A 36

LEDEN 1969 37
DoPISY 38

PALACH ŮV CIN .39

PREVOZ 00 NEMOCNiCE..••........ .... ...•..... ..... ... ..... ..... ..... .... .... ...... .. ..... ..... ... ...... .. .•...•. ..... .. ..... ....•. .. .....•....42
ZPRÁVAO PALACHOvi: čmu .43
Z PRÁVA RODINE: 44

l VUKOVÁ NAHRÁVKA 46

N Áv~rtvA E v Y B EDNÁRIKOVE A L UBOMÍRA HOLECKA 46
TRYZNY 48
PoHftEB 48
DOKAZJANA PALACHA 50
DF.zINFQRM.ACE VIL~MA NOVEHO 50

PALACHOVI NÁSLEDOVNÍCI _••_••_••_••_••_••••••_ ••_••••••••••.••••••••._•._.._.._.••••••_••_••••••_••••••••••.•.._.•52

JAN Z ic .52
Evl.EN PLOCEK..•..•...• .... ..•.•..•..••..•...•.•.••.... ... ..... .... .... .... ..... ....... ...........••...........••.•••..••..••..••.•.•..••.•••..••...54

PALACHŮV pŘEDCH ŮnCE. _ _ _.. .. .. . ...•.._•.••••••••_•• ._•••.•••••_ 55

RYSZARO SIWIEC 55

JAN PALACH V MÉDllc H, ANALý ZA. •.__••_••_ ••••••_••_.•_...•__.•_•••• ••_•. .._.58

SEBEUPÁlENíJANA PALACHA NA STRÁNKÁCH RUDEHO PRAVA •..••...•..••.••••••..••.••..... ............ .•••..••.••..••.5 8

1



Medializace sebeupálení Jana Palacha 'o' periodikách Rud é právo, Reportér a Zprá'o')'

Z ákladníptehled 58
BliHí charoaer článků 59
Rozbor j ednotlivfch čla"ků 59

Pilotek 17. ledna 59
Sobota 18. ledna 60
~ondt ll 20. led ea 62
Ulery 2 1. ledna 63
Slteda 22. ledna ..... .............................•..........................................•.....•................ ........................................ 66
Čtvrtek a pilek 23. a 24. ledna 67
Sobota 25. ledna 68
Pondtli 27. ledna ..............•............. ........................•..••.....•..•..•..•..•...•.••..•..•..•........................... .... .......•........ 70

SEBEUPÁl..ENi JANA PALACHA NA STRÁNKÁCH REPORTERA 71
Základnipřehled 7J
suu !charakter článků 7}
Rozbor jednOllivých élánků 7}

Čtvnek 30 . ledna 72
Ctvnek 6. ůnora .•...•............•.............._.......•.••..•...•.•..••.....•._ 74
Ctvrtek 13, Unora...•...•..•.....••..•..•......•..•......•.•••_ _••.••.•.75

SEBEUPÁLENi JANA PALACHANA STRÁNKÁCH ZPRÁV 77
ZaVadní přehled 77
suu :charakter élánků 77
Rozbor jednotl;vých élán/ců 78

Sobola 1, UnOta 78
Sobota 8. ůncra _.•..•_.78
Sobota I. btell'la ...•...•..•...•..•...•.....•...•...•...•.••...... _ _ ,....•.....••.............. ........ ....... ... 80

SROVNÁNI .•...•..••.,.•....•••..••.,.......•....•...•..........•....•...•.•...•...••...•••....•...•.•..••......•.•...•.•...........•...................8 I
Zakladní por ovnání 8 1

Palachův dopis 81
Autoři článku 8}

Průběh pietních akcí Qpohřbu 83
Hodnocení situace 83
Pozornost věnovaná Palachové činu 84
Shrnuti 85

ZÁvtR 88

POUŽITÁ L. ITERATURA 92

SEZNAM ZK RATEK 98

JM ENNÝ REJSTŘIK 100

SEZNA M PŘILOH 102

PŘ í L.OHY•••..••••••.••••••............•..••••..•.•.•••.••.................................•••.•••••.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.••••••••••••••••••••••.•..•....103

PHloha č . I : Portrét Jana Palacha 10)
PHJoha e. 2: Ponrtty Jana zejice. Evžena Plocka a RyszardaSlwce 104
Pti/oh a č . 3: Prvnt článek o Janu Palachovi v Rudém právu, 17. ledna 1969 lOS
PHloha Č. 4: i generace m:jkritičttjši, Rudé prá vo. 19. ledna 1969 105
Pnl oha č. 5:ČTK : Student J. Palach zemřel. Rudé prá vo, 20. ledna 1%9 106
Plíloha č. 6:ČTI<.: Extremistické skupiny cht~j í ohrožovll klid II pofádek. Rudé právo, 21. ledna 1%9. . 107
Priloha t . 7: Slovak. A.: Roz.loučeni s Janem Palachem, Rudt právo. 2S. ledna 1969 107
Pti/ oha č, S: Pohanka. Milan : Bylo (OzoufalstVí?, Reportér, 6. února 1969 l OS
Pti loha e. 9 ; Zahraničnl lisk. ke smrti Jana Palacha, Reportér, 6 . února 1969 109
Pli loha Č. 10: Kdo hazarduje s mladými DVory. Zprivy. I . Ů-nora 1969 110
pfi lona Č. I I : H. V.: Očima studenta. Zprávy. I. bfema 1969 .... ...... .............•...•......•...•......•...•....•..•...•...•. 110

2
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Úvod
Téma sebeupálení Jana Palacha a jeho mediální kontext jsem si vybrala

z několika důvodů. Jednak spadá do období druhé poloviny 20. stoleti, což je

historická epocha, která mne osobně zaji rna, předev š ím tedy dějiny

Českos lovenska, respektive České republiky. Za druhé jde o výj imečný moment ,

událost, která nem ěla v moderních evropských dějinách obdoby - nejvyšší oběť

jednotlivce ve prospěch vlasti, výzva k aktivitě, volání po tom, aby

československá veřejnost nezůstala netečná k událostem. které kolem ní

probihaly. A zatřetí jde o téma, které je zajímav é i z mediálního pohledu, ačkoli

trochu jiným způsobem, než jsem původně předpokládala.

Struktura a vlastně i obsah práce v podstatě odpovídá tomu. co jsem si

předsevzala v tezích mé diplomové práce . V první části se pokouším zařadit

Palachův čin do politicko-společenské situace v Československu na konci 60. let

20. století. Soustředím se i na aktivitu veřejnosti především po sovětské

intervenci v srpnu 1968, formy odporu jak v srpnových dnech, tak v období

následujícího roku, kam spadá i čin Jana Palacha .

Druhá část je věnována Janu Palachovi ajeho osobní historii, popisuji jeho

protestní akt i události následující: hospitalizaci a Palachovo úmrtí. reakci

veřejnosti , tryzny a pohřeb . Součástí této pasáže jsou také zmínky o Janových

následovnících a také o Ryszardu Siwcovi , muži, jenž jej svým činem sice

předešel, ale do povědomí veřejnosti se dostal až po Palachovi.

Třetí část mé diplomové práce pak obsahuje analýzu novinových článků,

které zachycuj í Palachův čin a událostí následující. Oproti původnímu

předpokladu, že využiji pouze deníku Rudé právo, j sem se nakonec rozhodla

přidat j eště dvě periodika, týdeniky Reportér a Zprávy . Jak se totiž ukázalo,

obsah článků v Rudém právu nenabízel sám o sobě materiál pro rozbor

dostatečně zajímavý. Jeho charakter se pak lépe vyjevil v kontra stu s médii

spadaj ícími ideologicky do odlišných kategorií, jimiž byly Zprávy jako médium

reprezentující Sovětský svaz a jeho postoje a Reportér. j edno z proreformně

zaměřených períodik.
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Medializace sebeupálení Jana Palacha v periodikách Rudé právo, Reportér a Zprávy

Co se metodologie týče, provedla jsem základni kvantitativní přehled

(množství článků, autoři , fotografie, umístění č l ánků v listu) a dále jsem

rozebírala obsah jednotlivých článků, pokusila se je navzájem porovnat jak

v rámci jednotlivých médií, tak jimi napříč . V závěru jsem se pak snažila najít

určité styčné body, na nichž by bylo možné ukázat , j akým způsobem ovlivnila

ideologie (ať už ta socialistická nebo demokratická) způsob informování o stejné

události v různých periodikách.

Jako prameny jsem kromě výše zmíněných novin užívala historické

monografie zabývající se 20. stoletím obecně nebo rokem 1968 , okupací a

souvisejícími událostmi. Takových publikací je poměrně široké množství,

některé, jako napřiklad práce Jana Pauera Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy.

Pozadí, p lánování, provedení, se velmi dopodrobna věnují jednotlivým jednáním

československých politických špiček, sovětských vládních představitelů i

reprezentantů ostatních států Varšavské smlouvy a nabízí velmi detailní pohled

na události, které zůstávaly československé, ale i světové veřejnosti skryty. Jiné

jsou spíše obecnějšího rázu a hledají politické souvislosti, případně se více

zabývají událostmi v ulicích Československé republiky v průběhu srpnových dní.

Další úhel pohledu nabízí napříkíad Zdeněk Mlynář (Mráz přichází

z Kremlu) nebo Jiří Dientsbíer s knlegy (Srpen 1968) - jedná se o vzpomínky

lidí, kteří se na různých, poměrně významn ých pozicích účastnili běhu událostí a

podávají nám svůj osobní pohled na ně.

Osudy Jana Palacha a jeho předchůdce i následovníkú mi pomohly odhalit

knihy historika Petra Blažka a jeho spolupracovníků. Všechny vznikly

v posledních několika letech a soustřeďuj í se na téma sebeupálení Jana Palacha i

jeho předchůdce Ryszarda Siwce, nabízejí dokumenty tajných policií

Československa i Polska a další dokumenty ještě před nedávnem nedostupné.

Nápomocné byly i některé internetové zdroje, především stránka Ústavu

pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Pražské jaro 1968, jenž

nabízí velké množství dokumentů o daném období, a podobně zaměřený projekt

Syndikátu novinářů ČR.
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Sebeupálení Jana Palacha, stejně jako mnoho dalších událostí druhé

poloviny 20. století, patří k dosud málo probádaným momentům moderních dějin

českého státu. Naš t ěst í se, jak již bylo naznačeno výše, tato situace s postupným

otevíráním archivů různých institu cí a díky zvýš enému zájmu především

mladších historiků mění. Díky tomu mohla vzniknou i tato práce, která snad

může být nazvána drobným příspěvkem k poznání zásadních událostí v podstatě

nedávných.

Diskuse tezí

V tezích své diplomové práce j sem si předsevzala, že budu chtít

vyzkoumat, jakým způsobem se projevila nastupuj ící normalizace na mediálním

pokrytí sebeupálení Jana Palacha a to na příkladu Rudého práva. Této myšlenky

jsem se držela, ovšem při zkoumání jednotlivých článků vyš lo najevo, že

normalizace se v této chvíli ještě neprojevovala žádným výrazný m způsobem,

nedalo se hovořit o záměrné manipulaci. Proto jsem se po konzultací s vedoucím

práce rozhodla analýzu rozšířit o další dvě periodika, která vedle Rudého práva

repre zentují dva odlišné směry a způsoby zacházení s informacemi , Šlo o

týdeníky Reportér, jenž reprezentoval jeden z nejvýznamnějších a nej čteněj ších,

dalo by se říci politických časopisů konce 60. let 20. století a Zprávy, médium

sovětských okupantů. Při tomto rozšíření zkoumaných obsahů se mi podařilo

získat zají mavý pohled na odlišné koncepce role méd ií, j ež se v Československu

shodou historických událostí objevily v jednom, poměrně krátkém období. Z toho

důvodu se také proměnil název celé práce.

Ve struktuře práce j sem se v podstatě neodchýlila, ačkoli j sem některé

kapitoly s l ouči la do l ogi čtěj ších celků . Jedná se o tři v ětš í soubory - jeden se

zabývá širš ím zarámováním činu Jana Palacha z historické, politi cké i

společenské perspekti vy (v tezích byly tyto kapitoly označeny jako

charakteristika políti cko-společenské situac e období konce 60. let, formy

rezistence vůči okupaci a reakce veřejnosti a politického vedení státu). Druhý

celek by se dal souhrnně nazvat Jan Palach (kdo byl Jan Palach, akt sebeupálen í a
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následné události - hosp italizace, úmrtí, pohřeb, Palachovi následovnici) a třetí j e

samotnáanalýza mediálních obsahů .

Jak j iž bylo řečeno výše, podkladový materiál jsem rozš íři la na tři

periodika, jež jsem zkoumala od data události ( 16. ledna 1969 ) až do posledniho

č lánku, který se o Janu Palachovi v daném médiu v prvním pololetí roku 1969

vyskytl.
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Medializace sebeupálení Jana Palacha v periodikách Rudé právo, Reportéra Zprávy

Historický kontext činu Jana Palacha: politicko-společenská

sit u ace 60. let

V této část i práce se pokusíme zasadit čin Jana Palacha do událostí konce 60. let

20. století v Československu a najít tak motivaci k protestu, jenž neměl

v moderních evropských dějinách obdoby. Blíže se zaměříme také na ostatní

fonny politického protestu, k nimž se obyvatelé Československa obrátili.

Ch ruščov nastupuj e v Moskvě

Nástup komunistů v roce 1948 byl spojen s n ěkol ikalerýrn obdobim

represí a likvidováni odpůrců nového režimu různými způsoby. Situace se

změnila až po smrti Josifa Vissarionovi če Stalina a Klementa Gottwalda na

začátku roku 1953. Stalinův nástupce Nikita Sergejevi č Chruščov pak otřásl

Stalinovým kultem ve svém projevu na XX. sjezdu KSSS v únoru 1956. Projev

odsuzující zločiny stalinismu byl určen pouze delegátům sjezdu, nicméně

v krátké době se dostal i na západ a rozš íři l se do povědomí států obou bloků.

Z komunistických stran na Západě houfně vystupovali předevš ím intelektuálové,

mnozí politici, politologové a novináři předpovídali , že do dvaceti let se

komunistický monopol zhroutí.'

Součásti Chruščovova projevu byl i požadavek oběti represi rehabilitovat

a potrestat jeji ch viníky. Vedení Československa v čele s prvním tajemníkem

KSČ Antoninem Novotným se nejprve snažilo Chruščovův projev utajit, koncem

března 1956 se ale mezi členy strany rozšířil a začaly probíhat otevřenější

diskuse. Dopad projevu byl i v Československu stejný - otřásl důvěrou ve stranu

i komunismus jako takový. K rehabilitacim nespravedlivě odsouzených však

nedošlo a veškerá kritika. včetně té, jež vzešla z II. sjezdu českosl ovenských

spisovatel ů 22. - 29. dubna 1956, vyšla do prázdna.'

I PACNER. 1997, s. 367.

2 http://www.totalita_czlSO/SO_OI_OIO.php.
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Československo na konci 60. let

Na počátku šedesátýc h let se skupina osmdesáti vědců dostala ke

zkoumaní spisů o politických procesech 50. let. Jeji ch obsah je naprosto šokoval

a vedl je k přehodnocováni minulosti. Informace navíc rozšířili mezi širokou

veřejnost, čímž opět nalomili důvěru v komun istický režim. Čím dál otevřeněj i se

také projevovali uměl ci a nov i náři , čím dál větš í vliv měla televize. v níž se

objevovaly filmy ze Západu, cestopisy a dokumenty ukazující život v

" imperialistických zemíc h", si l nější slovo začala m ít i publicistika, jež se

věnovala palčivým problémům společnosti.' Otevřen í hran ic umožnilo

obyvatelům Československa na vlastní kůži porovnat své životní podmínky

s těmi na Západě - výs ledky takového srovnání opět hovořily proti komuni smu 

životní úroveň je za hranicemi VYššÍ, věda a technika pokročily mnohem dál.

Vynořily se další pochybnosti a kritika režimu.
4

Politické vedeni státu stále odmitalo jakkoli reagovat na společenské

potřeby, ekonomickou reformu ignorovalo a pokoušelo se novými čistkami ,

cenzurou a centralizací upevnit své pozice .' V tomto smys lu vyzněl i XIII. sj ezd

KSČ v roce 1966, který potvrdil vedoucí úlohu KSČ . Politická, ekonomická a

duchovní krize6 v Českos lovensku se prohlubovala a veřejné projevy nesouhlasu

na sebe nedaly dlouho čekat.

První politícké protesty studentů a spisovatelů

Jako prvni se k protivládnim akcim odhodlali studenti a spisovatelé. Již

v květnu 1966 kritizovali studenti KSČ během slavnosti majálesu, o rok pozděj i

se na sjezdu Československého svazu mládeže j iž diskutovalo o tom, že by

mohly vzniknout i dalši organizace mladých, čímž by se porušil monopol ČSM.'

J hrrp:llwww.total ita.czl60/60_02.php.

~ PACNER, 1997, s. 368-369 .

~ PACNER, 1997. s. 369.

6 K ekonomickým i spo lečenským probl émům Českos lovenska v 60. letec h 20. stole tí viz VANČURA.

1990 . s. 9- 31 nebo MENCL (a ko l.), 1990, s. 270-282.

7 PACNER, 1997, s. 370.
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K otevřenému střetu se státní mocí p řistoup ili spisovatelé na svém IV.

sjezdu na konci června 1967. Sjezdu se účastn i l a delegace KSČ v čel e

S tajemníkem ÚV KSČ pro kulturu Jiřím Hendrychem. Hned po zahájení sjezdu

přišel šok - Milan Kundera místo připraveného Stanoviska ústředního výboru

spisovatelského svazu k některým otázkám československé literatury pronesl řeč

vyzý vající ke svobodnému střetu názorů. Proti Stanovisku vystoupil dále Pavel

Kohout. který žádal zrušení cenzury. nove lizaci tiskového zákona. přijeti

manifestu o svobodě slova. Poté. co na konci svého projevu také přečet l dopis

sovětského spisovatele Alexandra I. Solženicyna sjezdu sovětských spi sovate l ů.

uveřejněný v pařížském Le Monde, Hendrych a jeho doprovod sjezd

demonstrativně opustili' Dále vystoupili například Ivan Klima nebo Ludvik

Vaculik, stejně jako Kundera a Kohout svým vyznáním komunisté. lejich

projevy tedy směřovaly do vlastních řad. K projevům se dostali i nestraníci

Václav Havel a Alexandr Kliment'

Asi nejznáměj ší projev přednesl Ludvík Vaculík. Hovořil v něm nejen o

otázkách kultury jako takové, ale kritizoval nerovnost členů KSČ a nestraníků,

omezení občanských svobod, mocenské centrum strany a vlády, tázal se, proč

nevinně souzeným a rehabilitovaným nebyl navrácen majetek a dožadoval se

vyšší kultury politiky."

Antonín Novotný chtěl nejprve sjezd rozehnat a řečníky potrestat. Takový

zásah by byl však pro předsednictvo ÚV KSČ extrémní, proto se nakonec

rozhodlo pro administrativní opatření. Ludvík Vaculik, A. J. Liehman a Milan

Kundera byli vyloučeni ze strany, Pavel Kohout dostal důtku S výstrahou. A

především , Svazu spisovatelů byly odebrány Literární novíny a převedeny pod

ministerstvo kulrurv." lednalo se o zcela bezprecedentní zásah, jenž jen

prohloubil konflikt mezi komunistickou mocí a intelektuály.

• http://www.totaljta.czl60/60_09_01_02.php.

9 PACNER, 1997 . s, 370 ,

roText projevu Ludvíka Vaculíka na hnp:J/www.ludv ikvaculik.c71index.php?pid=56&sid=36.

II hnp:J/www.totalita.c7160/60_09_01_02.php.
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Na podzim roku 1967 také proběhla významná studentská demonstrace 

do ulic vyš li studenti pražských vysokých škol. jimž na strahovských kolejich

neustále nefungovalo světlo. průvod kráčel se sv íčk am i v rukou a provolával

..My chceme světlo:' Politické veden í státu to považovalo za provokaci a

demonstraci proti režimu a proti studentům brutálně zasáhlo.12

Pád Antoníoa Novotnébo

Rozhoduj ícím faktorem pádu Antonína Novotného a následně nástupu

..pražskéh o jara" se stala Slovenská otázka. IJ Novotn ého protisloven ské akce

vyvrcholily na plenárnim zasedáni ÚV KSČ v ř íjnu 1967, kdy nařkl Alexandera

Dubčeka, jenž byl od roku 1963 prvním tajemníkem KSS, z buržoazního

nacionali smu a chtěl jej odvolat. V ú středn ím výboru se zformovala opozice

složená z reformistů a slovenských č len ů," jej íž snahou bylo Novotn ébo

z funkce odstranit.

Novotn ýse pokusi l zachránit hledáním opory v Moskvě. Do Prahy pozval

Brežněva, který sice při letěl tajně na začátku prosínce 1967, ale Novotného

pOZICI nijak zvlášť nevylepšil, jednání s nejvyššími československými

představiteli Brežněv ukončil známým vý rokem ,,Je to vaše VěC! u1 5

Osudným se Novotnému sta lo zasedání ÚV KSČ, kte ré probíhalo od 19.

prosince 1967. Většina členů Ústředního výboru se tady vysloví la pro jeho

odchod z funk ce generálního tajemníka. Novotný se je št ě poku sil získat čas

přerušením zasedání přes vánoční svátky, nakonec se ale na začátku ledna 1968

funkce vzda l a byl nahrazen Alexanderem Dubčekem . " Tím mimo j iné došlo

k oddělení pozic generálního tajemníka a prezidenta rep ubl iky, kterým Novotný

ještě po nějaký čas zůstal.

12 BENCiK, 1998. s. 19.

u Ke ..s l o ,,~nské otázce.. viz. PAUER.. 2001, s. n - 23.

I ~ PAUER. 2001 . s. 23.

u VANČURA. 1990. s. 18.

16 MENCL(a kol.). 1990. s. 286.
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Českos lovenská veřejn ost nevěnovala změnám ve vedení KSČ v prvních

dnech téměř žádnou pozornost. Domnívala se. že jde o běžnou výměnu kádrů . 11

Ačkoli v Rudém právu během ledna vyšlo někol ik text ů hovoříc ích o změně

kursu. tyto informace se dostalv spíše k uzš ímu okruhu lidí.JI Podobné č lánkv. .
totiž četli především lidé. jimž byla politika profesí. širokou veřejnost zajímala

spíše sportovní stránka. než politické dek lamace. l ~

Pražské jaro

Na konci ledna odcestoval Dubček do Moskvy. čímž začal svůj

několikaměs íčn i souboj se státy Varšavské smlouvy a reformní proces

v Československu . Zatímco schůzka v Moskvě a o něco pozděj i i jednáni s

Maďarskem vyzněla v podstatě pozitivně a nový nejvyšší představ itel KSČ z ískal

podporu, NDR a Polsko nebyly ze změn v Československu příliš nadšené.'·

Většina jednání představitelů států Varšavské smlouvy se pak během

následujicích m ě s íc ů věnovala kritice poměrů v Československu a postupnému

nátlaku na jeho vedení."

Výsledky těchto jednáni však na další události v Československu vlastně

neměly vliv. Několika měsíční kritika Antonína Novotného skončila jeho demisí

z funkce prezidenta republiky, již odsouhlasilo předsednictvo ÚV KSČ 2L

března. O devět dni později byl novým prezidentem zvolen Ludvik Svoboda."

Následovaly další personální změny. Odstoupila vláda vedená Jozefem

Lenártem, nový kabinet utvořil Oldřich Černík, mistopředsedou vlády se stal Ota

Šik. autor ekonomícké reformy. Novým předsedou Národtúho shromáždění se

stal Josef Smrkovský2J

II BENCíK. 1998. s. 21.

II PACNER. 1997. s. 382.

19 MLVNÁIt 1990. s. 63.

20 PACNER. 1997. s. 382-3 83.

21 K prňběh.u jednotlivjch. schůzek a jednán í viz. PAUER. 2001, s. 34-162.

II PECKA. 1993, s. 333.

n PACNER, 1997. s. 388-389 .
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Dalším významným krokem obrodného procesu bylo přijetí tzv . Akčního

programu", k čemuž došlo na plenárním zasedání ÚV KSČ na začátku dubna."

Ještě předtím, 4. března 1968. přijalo předsednictvo ÚV KSČ opatření,

jímž byla de facto zrušena cenzura - Ústředni publika ční správa dosta la pokyn.

aby zákaz uveřejnění vyslovovala j en v případě porušeni státních tajemství a

jinak měla přenechat zodpovědnost šé fredaktorům." K zákonnému zrušeni došlo

v červnu 1968 novelou tiskového zákona Č. 8111966 Sb.. v níž j e řečeno. že

.j akákoli cenzura je nepřípustná."27

Se změnami ve vedení státu se začal a proměňovat i spo lečnost. Probíhala

veřejná shromáždění, diskuse, vznikaly nezávislé sociální a politické iniciativy,

například K-23l, klub, který se zasazoval za důsledné rehabilitace politických

vězňů a před intervencí měl ko lem 100 000 členů, nebo Klub angažovaných

nestraníků, jenž se zaměřoval na lidská práva a jako občanské hnutí se hodlal

účastnit příštích voleb. Vzrůstal také počet členů nekomunistických stran

Národní fronty (Československé strany lidové a Československé strany

socialistické), na Slovensku se ke slovu dostaly cirkevni organizace, např.

Katolické laické hnutí, znovu byla povolena také řeckokatolická církev."

Vytvářelo se nezávislé veřejné mínění a také zárodky občanské

společnosti , a zejména v červenci a na začátku srpna rostlo národní sebevědomí

všech vrstev obyvatelstva. Vyvrcholením tohoto procesu se pak stal týden od 21.

srpna 1968, v němž vzniklo celonárodni hnutí, jež se stalo nejvýznamnějším

- 29
společenským faktorem v Ceskoslovensku.

24 K Akčnímu programu viz. MENCL (a kol.), 1990, s. 293-298.

2l PECKA , 1993. s. 338.

26 PAUER, 200 1, s. 28.

27 Tamtéž.

28 Tamt éž, s. 29.

29 PECKA, 1993, s. 19.
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Květnová jednání v Moskvě

Reakce Kremlu na změny v Československu přirozeně nebyla příliš

nadšená. K přímé konfrontaci politických šp iček obou států došlo na začátku

května (4.-5 . 5.) v Moskvě . Českos lovenská delegace čel ila kritice. na niž

neměla možnost reagovat jinak. než jejím př íjetím ."

Po návratů domů se Dubček snažil budit optimistický dojem. nicméně

dobře si uvědomoval mantine ly, v nichž se měly pohybovat další kroky a nadále

se snažil k ličkovat mezi požadavky Moskvy a požadavky svých občanů. Tak byla

například přibrzděna obnova soci á lně demokratické strany" nebo měl a být s i lněj i

kontrolována televize, rozhlas i tTK.32

V Moskvě se 8. května 1968 konalo setkáni představite l ů pěti států

Varšavské smlouvy. I přes protichůdný postoj Jánose Kádára, prvního tajemníka

Ústředního výboru Maďarské socialistické dělnické strany byla přijata teze

kontrarevoluce v Československu33

Mezitím média "spřátelených států" pracovala na diskreditaci

Československa - například východoněmecký Berliner Zeitung tvrdil, že v Praze

jsou americké tanky, jež mají brzy doplnit kolegové ze západního Něrnecka. Ve

skutečnost i se však u Davle natáčely exteriéry k americkému válečnému filmu
"Most u Remagenu.'

První červnový den skončilo plenární zasedání ÚV KSČ, které mimo jiné

projednávalo federativní uspořádání státu a především ustanovilo tennín

mimořádného XIV. sjezdu na 9. záři 1968." Dubček během něj také prohlásil, že

bez vedoucí úlohy strany si budo ucnost země nedokáže představit a vyh lásil boj

pravicovému extremismu . Tyto výroky pravděpodobně uklidnily Brežněva a opět

oddálily intervenci.36 Na druhé straně se objevily tři událost i, které měly

JO BENčiK, 1998, s. 39-41.

J l PACNER, 1997. s. 392.

Jl PAUER, 200 1. s. 57.

rs Tamt éž, s. 65--66.

:;.. EMMERT, 2007. s. 24.
.,
, PECKA, 1993, s. 35 1.

" PACNER, 1997, s. 400.
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pravděpodobně opačný účinek. Jednalo se o výs ledky okresních konferenci KSČ,

které naznačovaly oslabení konzervativců, dále mediální kritika neodůvodněného

a záměrného protahování odchodu cizích vojsk po skončen i vojenského cvičení

Šumava," který trval v podstatě až do 3. srpna a především zveřejnění výzvy

Dva tisíce stov."

Dva tisíce slov

v ýzvu Dva tisice slov", jejímž autorem byl Ludvik Vaculík, zveřejnily

27. června 1968 Literární listy, Právo , Zemědělské novin y a Mladá fronta.40 Text

napsal na popud čtveřice vědců Otto Wichterleho, Jana Broda, Otakara Poupy a

Miros lava Holuba. Manifest vyšel v předvečer okresnich konferenci KSČ, kde

měli být zvoleni delegáti mimořádného sjezdu KSČ a v době, kdy Národni

shromáždění projednávalo zákon o rehabilitacích a novelu tiskového zákona.

Vaculík v něm nabádal k rozvoji lidového hnutí, které by podepřelo

demokratizační procesy, vyjadřoval obavy z konzervatismu a jeho podpory ze

zahraničí , varoval i před vojenskou intervencí.41

Reakce Moskvy a ostatních spoj enců na sebe nenechala dlouho čekat. Do

Prahy došly jejich rozhořčené dopisy, které se dožadovaly společného projednání

některých palčivých otázek. Československá strana navrhovala bilaterální jednání

s představiteli jednotlivých států, což Varšavská pětka odmítla a na své schůzce

v polovině července (14. - 15. 7. 1968) formulovala spo lečný dopis " adresovaný

KSČ. Jednalo se v podstatě o ultimátum s pokyny, jak postupovat proti

kontrarevoluci , jež v Československu probíhala. 43

Předsednictvo ÚV KSČ ve své odpovědi odm ítlo tezi o kontrarevoluci

v ČSSR a trvalo na Akčním programu a jeho naplňování a na přípravě sj ezdu

n K vojenskému cvičeni Šumava viz. PACNER, 1997, s. 402.

38 BENčiK, 1998. s. 70.

3<;1 Text a signat áři manifestu viz http://www.totalita.cvtexty!2000s1ovt.php.

w PECKA. 1993. s. 354.

• 1 http://www.totalita.cv vysvetlivkyI2000slov.php.

• 2 Kjednání ve Varšavě a obsahu dopisuviz BENCÍK, 1998, s. 89- 92.

u MENCL (akol.), 1990, s. 304.
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strany. Opět navrhovali bilaterálni jednáni. na nichž by mohli československé

poměry každé bratrské zemi osv ět l it."

Československá odpověď spolu s pokračuj í cím i přípravy XIV. sjezdu

zřej mě přivedly sovětské vedení k defini tivnímu rozhodnutí o vojenském zásahu

a také byly zahájeny přípravy ." 20. července 1968 byla vyhlášena bojová

pohotovost vojsk pěti států Varšavské smlouvy. Na konci července již byla ČSSR

obk líčena svými spojenci."

Čierná nad Tisou a Bratislava - poslední jednání

Pokyn k zahájeni operace Dunaj však zatím nepři ch ázel. Naopak. Kreml

učinil j e št ě jede n pokus vyřeš it situaci jednáním. To se po krátk ém dohadování

nakon ec uskutečnilo od 29. července do 1. srpna 196R v Čicrn é nad Tisou na

v-ýchodoslovenských hrani cích." Třídenn í debaty v šak nevedly k žá dn ému

výs ledku. Obě strany trvaly na svých stanoviscích. tedy sověts k á hovořil a o

kontrare voluci a antisocialismu. zatímco československá obhajovala své kroky.

pop írala kontrarevoluci a hájila se širokou podporou veřejnosti a autoritou, jíž se

KSČ u veřejnosti dostávalo. Jediným konkrétním výsledkem jednáni v Č iern é

nad Tisou byla dohoda o dalšim setkáni tentokrát šesti států ., Československa

s Varšavskou pětkou v Bratislavě."

V Bratislavě obdržela sovětská strana neoficiálně druhý z takzvaných

.,zvacich dopisů. " První Brežněvovi předal kandidát předsednictva ÚV KSČ

Antonín Kapek pravděpodobně již v Č ierné nad Tisou" , druhý, rozsáhlejší,

podepsalo pět konzervativců - Alois Indra, Drahomír Kolder, Antoní Kapek,

Oldřich Švestka a Vasil Bil'ak ., Kolderův tajemník jej měl předat členu

sovětského politbyra Petro Šelestovi. Jejich význam byl spiše symbolický,

Brežněv je ke zdůvodnění zásahu nepotřeboval , nicméně byl y pro něj znamením,

44 PAUER, 2001, s. 114--11 5.

4S PACNER, 1997, s. 405.

46 PAUER, 2001, s. 119.

47 Jednání v Čiern é nad Tisou se blíže věnuje například BENCiK, 1998, s. 111- 11 7, PAUER, 2001, s.
121-162.

48 PAUER, 2001, s. 154.
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že v Praze má věrné soudruhy, jež mohou pomoci jak s intervencí. tak

s následnou norma lizaci poměrů . 50

Po jednání v Bratis l avě nastalo období zdánlivého klidu. Dubček a osta tní

re form á toř i se cítili potvrzeni ve svém kurzu a soustřed i l i se na mimořádný

zářij ový sjezd strany, sov č tské vedení očekávalo kroky dle svých požadavků. Na

schůzi sovětského politbyra 16. srpna definitivně došlo k rozhodnutí. že

Českos l ovensku je třeba poskytnout vojenskou "pomoc" . Datum a hodina

začátku intervence byla stanovena na 21. srpna 1968 v 1.00.51

Srpnová invaze

První vojenské jednotky překroč ily hranice Českos lovenska j iž kolem

desáté hod iny večer 20. srpna 1968.52 Z vojenského hlediska proběh la celá

operace s krycím názvem Dunaj podle plánu. Během 36 hodin měla invazni

vojska celé Československo včetně jeho vzdušného prostoru vojensky pod

kontroiou.c'

Z poli tické stránky intervence již tak hladce neprobíhala. 20. srpna

zasedalo předsednictvo ÚV KSČ j iž od odpoledních hodin. Na programu mělo

především další body přípravy XIV. sjezdu, ale také již dříve odložené

stanovisko předsednictva ke zprávě o vnitropolitické situaci po ukončení jednání

v Čierné nad Tisou a v Bratis lavě, jí ž vypracovali Kolder a Indra. Ta měla

v okamžiku intervence splnit dvě funkce : měla vyjadřovat nespokojenost co

nejširšího spektra konzervativců uvnitř KSČ a také se měla stát ideologickou

platformou pro legitimizaci intervence, pro rozštěpení stranického veden í a

vydělení prosovětského mocen ského centra." K přijetí tohoto stanoviska však

nakonec nedošlo, naopak, poté, co dostalo předsedn i ctvo kolem pů l dvanácté

v noci 20. srpna zprávu o vstup u cizích vojsk na území ČSSR, vzníklo prohlášení

~ 9 PACNER. 1997. 5.409.

so EMMERT, 2007, s. 28.

SI PAUER, 200 1, 5 175- 176.

Sl EMMERT, 2007, s. 30.

~ :; PAUER., 200 1. s. 188-1 90.

S~ PA UER, 200 \ , s. 196-7.
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předsednictva, jež odsuzovalo vstup cizich vojsk jako porušeni zásad vztahů

mezi socialistickými státy i jako porušeni norem mezinárodního práva. Ještě

v noci se prohlášeni dostalo do Českos l ovenského rozhlasu, krátce před druhou

hodinou v noci jej poprvé hlasatel Vladimir Fišer předčítal národu.55

Karlu Hoffmanovi. ředitel i Ús třední správy spoj ů. který mě l 711 úkol

zajistit kontrolu nad sd ě l ovacím i prostředky . se sice podařilo vysílání rozhlasu

zastavit. prohlášeni se však š íři l o pomocí rozhlasu po drátě. na je ho}. vysíláni

řed itel spoj ů zapomn ěl . " Ani snah) prosuvčtsk č skupin) \ CIK nťpřin ť~J}

výs ledky. službu konající redaktor zncmoini l odes lal da!nopis s textem

..pozvání", stejné dopadl i pokus šé fredaktoru Rud ého práva Oldřichu S\ cs[k ~ .~ .

Text proh l ášeni přcdsednictva ( IV KSC' Sl' dostal na titu ln i stran! \ ~cťh de níku i

časop isů . Hoffmann svuj úkol ovládnout média nesplnil."

Ve tři hodiny ráno byl zatčen předseda vlády Čern ík . kolem pul patě ráno

došlo k obsazení budovy ÚV KSČ a o čtyři hodiny později byli nejvyšší

p ředstavitel é Alexander Dubček, Josef Smrkovský, František Kriegel a Josef

Špaček ,Jménem revoluční vlády Alosie Indry" zatčeni a internováni.59

K převzetí moci Indrou a jeho společníky však nedošlo - prezident Ludvík

Svoboda nepomohl prosov ě tsk é straně a jeji "rolnicko-dělnickou vládu" odmítl
. 60
Jmenovat.

Všechny orgány státní správy se snažily fungovat, byť v omezeně formě 

vláda, sice nekompletní, úřadovala přímo na Hradě, poslanci Národního

shromáždění se sešli v budově jednoho podníku na dnešním Senovážn ém n áměst í

a ve čtvrtek 22. srpna se v jídelně ČKD Elektronika v pražských Vysočanech

sešli delegáti mimořádného XIV. sjezdu KSČ. Sjezd zvolil nový ústřední výbor,

55 PACNER.., 1997. s. 360.

56 DlENTSBIER (a kol.), 1990, s. 31- 32.

~7 PAUER, 2001, s. 20 1.

~3 EMMERT. 2007, s. 33.

S9 Tamtéž, s. 3.5.

" VANČURA, t990, s. 79.
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přijal úvodní politické prohlášeni. výzvu ke komunistickým a děln ickým stranám

celého světa. dopis A. Dubčekovi a prohlášení k slovenskému národu."

Ještě ve čtvrtek 22. srpna se jednalo na sovětském velvyslanectví o

ustavení prosov ětsky orientované vlády. Jed nání se účastn il krom spiklenecké

skupiny také Zdeněk Mlynář. jemuž se s pomocí známého ze studií v Moskvě

dařilo telefonovat zpráv)' o průběhu jednání delegátům vysočanského sjezdu.

odkud se informace dostaly i do médií. 62 Po celodenním jednání opět vyrazila

delegace pod vedením Indry a Bil'aka na Hrad. Svoboda ovšem j ej ich návrhy

opět odmítl a vyžadoval. aby se nejprve všichni zatčení vrátili do svých funkcí.

Jednán í měla dál pokračovat v Moskvě.63 K podobném u závěru nakonec dospěl i

Kreml- politicky akce zkrachovala a bylo nutné zaháj it jednání.

Srpnové dny a československá veřejnost

Na rozdíl od váhavého postoj e nejvyšších představitelů Československa

jeho obyvatelé zaujali rázné stanovi sko. Neuposlechli výzvy prezidenta

repub liky, jenž v rannim projevu 21. srpna vyzval, aby lidé šli normálně do

práce, ani hlasatele Československého rozhlasu, kteří je nabádali k témuž.bol

Krátc e po odvysíláni prohl ášeni předsednictva ÚV KSČ kolem druhé

hodiny ráno se začali v ulicích shromažďovat lidé. především kolem budovy

ústředn ího výboru a také u Československého rozhlasu na Vinohradské ulici.

přicháze li i na Václavské a Staroměstské náměstí.

K prvn imu střetu obyvatelstva a sovětských vojsk došlo kolem půl páté

ráno před budovou sekretariátu ÚV KSČ , kde se davy demonstrantů postavily

sovětským tankům . Odpověd i jim byla střel ba do vzduchu. několik lidi bylo

zraněno, jeden mladík zásah kulkou nepřežil.M

Nejvíce obětí padlo během střetu u Rozhlasu. Prot i sovětským tankům se

opět postavili civilisté, dokonce došlo i na s tavěn í barikád z autobusů a

61 PECKA. 1993. s. 373.

ó2 MLYNÁŘ. 1990. s. 210.

6J BENCIK. 1998.5. 187.

~ D1 ENTSB1ER (a kol). 1990. 5. 33.

MpACNER, 1997. 5. 4 18.
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nákladních vozů . Vojáci začali střílet do vzduchu. čímž rozbíjel i okna a fasády

oko lních domů . Kritický moment nasta l v okamž iku. kdy jeden z tanků narazil do

nákladního auta. jež mu stálo v cest č . To začalo hořet. Nezn ámý mladý muž

vylezl na tank a krumpáčem mu roztrhl palivovou nádrž. z ní vytékaj ící nafta se

vzňala a tank se taktéž ocitl v plame nech. Oheň pak zasáhl ještě další dvě

sovětská vozidla , při čemž jedno vezlo nák lad munice. Došlo k obrovskému

výbuchu, j ehož následky zemřelo dvanáct Čechoslováků . Další dva lidé zemře li

při skoku z oken hořících domu, tř i byli zastřclcni .ř'

Ani další střety se sice neobešly bez obětí , jednalo se ale spíše o

jednotlivce a často i nešťastné náhody, zbrklou reakci vojáků okupuj ících arm ád

nebo srážky pod vlivem alkoholu.

Lidé se scházeli ve všech městech repub liky, v Praze mimo ji né II sochy

Jana Husa na Staroměstském náměstí, na vrchol pomníku dokonce vynesli

československou státn í vlajku. Hlavní "zbraní" byly diskuse se sovětskými

vojáky ve smyslu .Pro č jste přišli. vždyť jste naši přátelé. My stojíme za

Dubčekem , Dubček chce socialismus.v'" Větš i na lidí byla přesvědčena, že j de o

nedorozuměn í.

Podobně vypada la situace i na Václavském náměst í , po kterém jezdila

auta, z nichž pasažéři pokřikovali různ á hesla, jedním z klasických se stal slogan

"Lenine probud' se, Brežněv se zblázniL,,6H Budova Náro dního muzea utrpěla

velké škody při ostřelování okupačními vojsky. Na sochu svatého Václava

ověšenou státními vlajkami kdosi umís til nápi s "Vojáci, jděte domů ! Rychle !".

kolem posedáva li lidé, nej novější zprávy získávali z rozhlasového vysílání

pomocí přenosných přij imačů .ř"

Ve 12.00 naopak na dvě minuty všechny akce a činnost i ustaly, tvůrčí a

umělecké svazy prostředn i ctvím Československé televize a rozhlasu vyzva ly ke

66 EMMERT, 2007, s. 38.

67 MACEK (a kol.), 1990, s. 39.

6H BLAŽEK (a kcl.) , 2006, s. 203.

69 MACEK (a kol.), 1990. s. 55.
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stávce. jež se opakovala i druhý den a v pátek 23. srpna byla vyhlášena hodinová

generální stávka. k niž vyzval mimořádný XIV. sj ezd KSČ . 'o

Nejen Československá arm áda, ale i mnozí civilisté se snažili. když nebylo

možné bránit se vojensky. alespoň komplikovat cizím arm ádám pohyb po

republice. Vojáci rozmístili na při stávací dráhy vojensk ých l eti š ť nákladní auta.

aby znem ožni li sovětským letadlům snadné přist ánt . " Civilisté pak v horkých

letních dnech odmítali poskytnout vodu nebo j idlo okupačním arm ádám, jejichž

zásobování vázlo. Neje n v Liberci. kde se touto činností zabývala j indy obávaná

skupina trampů. j enž se dala ve služby mistního starosty. zmizely z ulic jeji ch

názvy a směrovky. aby sověti měli potíže s orientacl .P Na mnoha místech se

obj evily provizorn í názvy jako Dubčekova třída. nebo N á rn ěsti Ludvíka

Svobody"

Na zdech se začaly objevovat různé nápisy, plakáty. výlohy se proměnily

v in formační tabule. Mezi lidmi se šířily letáky, napřík lad ve čtvrte k 22. srpna se

mezi lidmi začaly šíři t letáky vyzývajicí k podpisu petice za propuštění

Alexandra Dubčeka."

Okupanti se snaži li pomocí vlastních l etáků a tiskovin, včetně Zpráv,

tiskoviny vydávané sovětskou armádou, ovlivnit postoje Čechoslováků. podobný

účel měla stanice Vltava, která vysílala z Drážďan . Špatnou češt i nou promlouvali

o internacionální pomoci proti hrozbě kontrarevo luce."

Podporu československému lidu vyjadřovali i cizinci, kteří v té době byli

v Praze většinou jako turisté. Připín al i si na klopy trikolory a odmítalí opustit

republiku, například jeden italský turista prohlásil. že potřebuj e vidět. jak to vše

bude probíhat. aby o tom jako člen Komunistické strany Itálie mohl doma řádně

informovat a také. aby k situaci mohl zaujm out správné stanovisko."

'" http ://wwW.lota líta.c711968! 1%80823.php.

71 EMMERT, 2007. 5 . 37.

t ] PACNER. 1997, 5. 424.

7J VANt URA. 199O. s. 85.

.. MACEK (a kcl.), 1990. 5. 74.

~' B ENtíK. 1998. s. 161.

,. MAC EK (a ko l.). 1990. 5.1 72.
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Hlavním komunikačním méd iem se stal rozh las a zvláš tní vydání deníků .

Pomocí nich se lidé dozvídali, že chléb je vyráběn. nakl ádán a rozvážen. stcj nč

tak i mlékárn y slibovaly běžnou dod ávku. ačkoli možná kvůl i problémům

s průjezdnosti ulic zpožd ěnou. " Především pracovníci Československ é ho

rozhlasu " při spěli k tomu. že propagační systém okupantů zko laboval a naopak.

v podstatě říd i li pasivni odpor obyvatel.7Y

RŮ7J1é pracovní kolektivy vydávaly rezoluce. v nichž se s tavč ly na strunu

leg álního vedeni státu. podporovaly noční Provolání předsednictva ( IV KS(".

některé dokonce požadovaly vyhlásit ncutral itu?" Jako pn ni se s podporou

při h lásil y redakce den íku - Rud';110 právu, Mllldt: f ro nty . Zcmédéís kvch novin.

Práce. ale i dal ších.lI l

Postupné se takt ikou stalo ok upanty ignorovat: ..Na Staroměstském

náměstí stojí dě la a kulomety. kolem nich vojáci s nabit) mi samopaly. s prsty na

spouštích. Nikdo si jich nevším á, nikdo nerozrnlouv á.v'"

Moskevský protokol

Ačkoli Svobodovi cestu nedoporučil ani vysočanský sjezd, ani Národni

shromáždění, v pátek 23. srpna do Moskvy odletěl." Prvnim jeho požadavkem

bylo osvobození internovaných pol itiků. Dubček a Černík byli do Kremlu

přivezeni hned v pátek, Smrkovský. Špaček a Šimon o den později . 84 Kriegel se

k ostatním připoj i l až na posledni okamžiky jednání, kdy 26. srpna jednala

předsednictva ÚV KSČ a KSSS" Výsledkem jednání byl dokument, jenž

znamenal jednoznačné vměšováni do vnitřních záležitosti Československa a

podstatnou ztrátu jeho suverenity. Reformisté včetně Dubčeka jej nejprve

77 TAMTÉŽ, 1990, s. 35.

:'8 Vice k událostem v Rozhlase viz. DIENTSBIER (a ko1.), 1990, s. 18-116.

" č ·BEN (K, 1998, s. 161.

80 BENCíK. 1998. s. 162.

I I MACEK (a kol .), 1990 , s. 39.

H2MACEK (a kol.), 1990. s. 190.

II] K jedn ání v Moskvě viz BENČíK, 1998, s. 195-227.

u PACNER, 1997, s. 430.
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odmítalí podepsat. Výhrůžky ze strany Kremlu i ze strany prezidenta Svobody a

ostatních prosovětských polit iků však přiměly nakon ec celou českosl ovenskou

delegaci kromě Františka Kriegla podmínky přijmout a protoko l podepsat."

Všichni zajatí politici se nakonec mohli vrátit do republiky. veřejnost je

vnímala jako hrdiny. Dubček sv ůj rozhlasový projev kr átce po návratu zača l sice

uj ištěním. že reformy budou pokra č ovat . postupn ě však j istotu ztrácel a nakonec

se téměř rozpl akat."

Konkrétní proje vy záv azku na sehl' ncnccbalv dlouho čdal JI . ' rpna

1968 doš lo k anulováni XIV. sjezdu ve Vy soč an ec h . / ptcdscdnictv u nv KS(

byli odvo lán i Císař a Kriegcl. I. funk ce ministra vni tru h;. I donucen od cji t J.

Pavel. Kll

Obnovení cenzury

Nové zákonodárstvi zasáhlo do č i n nost i médií. 13. záři 1968 Národni

shromáždění obnovilo cenzuru. Rozhlas a televize se dostaly pod pravomoc

vládních zmocněnců , vznikl Vládní výbor pro tisk a informace pod vedením

Petera Colotky, kterého později vystřídal Jaroslav Havelka. Pod tento výbor

spadal í Úřad pro tísk a ínformace, jenž bezprostředně řídil médía, mohl udělovat

pokuty a odnimat publíkační oprávněn í. Nesmělo se publikovat nic, co by mohlo

vyznít jako kritika Sovětského svazu. soc ialistického zřízeni, KSČ a Národní

fronty. Zakázána byla slova okupant a okupace, stejně jako negatívní stanoviska

vů či působení cízích vojsk na našem území. Vedeni komunístícké strany se však

snaž ilo postupovat liberálně a spoléhalo na autocenzuru jednotlivých redaktorů.

Dokonce byly povoleny některé proreformni časopísy jako Politika, Zítřek,

Obroda a další.89

aj EMMERT, 2007, s 53.

116 PACNER, 1997, s. 434-435.

87 EMMERT, 2007. s. 53.

88 YANCURA, 1990, s. 105.

.. DOSKOCIL.2006. s. 30-) I.
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Na začátku října byla podepsána dohoda o dočasném pobytu sovětských

vojsk na československém ůzemí.90 Předn í pozice opouště l i i další reformisté 

Šik, Mlynář, Hájek ."

Od října do listopadu 1968

Obrovskou podporu svých občanů nedokázali č eskosloven š t í představ itelé

využít. po návratu z Moskvy začali postupně situaci normalizovat a aktivitu

obyvate lstva otupovat. Stále j eště však docházelo k projevům odporu jak

proti tzv. Moskevskému protokolu, tak proti dalším ústupkúm, jež

československá vláda činila . Jednou z příle ž i tost í bylo 50. výročí založení

Československé republiky - 28. říj na 1968 se uskutečnily demonstrace v Praze,

Brně, Brat islav ě a několika dalších městech." Další demonstrace proběhly 6. -7.

listopadu, během oslav Velké říjnov é revoluce. Jej ich účastníky byli především

vysokoškolští studenti, kteři v ulicích vyvolávali protisov ětsk á hesla, strhávali

sovětské vlajky. Během listopadových demonstrací také došlo k prvnim

zat čen ím." zadrženo bylo 167 osob. Někteř i byli obžalováni, jin í nahlášeni

zaměstnavatelům a školám, což mohlo vést k vyloučen í ze studia, případně

zamezení jakéhokoli pracovniho postupu." Studenti vysokých škol v Českých

Budějovicích také vstoupili do stávky, protestovali proti nedostatečné výzdobě

města 28. říj na a nadměrné výzdobě k oslavám 7. listopadu."

Další studentská stávka byla zahájena 17. listopadu. Na shromážděni

k oslavám tohoto významného výroči vyhlásili pražští studenti stávky za deset

požadavků vycházejících z dubnového Akčního programu KSČ . K třidenni

'10 Ke smlouvě od dočasném pobytu sovětských vojsk vice viz VANČURA. 1990 . s. 108· 111.

"I EMMERT. 200 1. s. 54·55.

"~ VANČURA . 1990 . s. 117.

'lIJ PECKA. 1993. s. 395.

'lIol hnp:llwww.lotal ita.czll968/1968 _I I_02 .php

'lIS PECKA. 1993. s. 395.
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stávce se připoj ila všechna vysokoškolská centra, olomoučtí studenti Univerzity

Palackého do ní dokonce vstoupili už dva dny před jejím ofic iálním zah ájen ím."

Vláda se pokoušela se studenty jednat. aby uklidnila situaci a zamezi la

rozš í řen í stávky, které vyjádřil i podporu i pracující některých závodů .

Organizátoři stávky byli po necelém roce potrestáni. stali se dalšími z obětí

represí normalizačn ího režimu."

Během podzimu se také zdvihla mohutná vlna emigrace. Odcházeli

především vysoce kvalifikovaní odborníci. republiku celkem opustilo kolem 200

tisíc obyvatel.

Na podzim roku 1968 vyšla kniha Sedm pražských dní. 21. - 25. srpen

1968, Dokumentace, z niž je citováno i v této práci. Obsahovala jednak

fotografie a jednak texty ať už rezolucí jednotlivých skupin obyvatel. novinových

textů. projevů, politických prohlášení. Nebyla vol ně prodejná. Akademie věd. jež

j i vydala, rozeslala jednotlivé výtisky do knihoven a veřejných institucí. Za

normalizace pak byla stažena a StB usi lovně pátrala po jednotlivých výtiscích.

Vyšla i v zahrani čí a stala se známou pod názvem Černá kniha.98

Poslední odpo r, leden až srpen 1969

Po studentské stávce následovaly další tři velké manifestace národního

odporu proti Sovětskému svazu. Jednak šlo o sebeupálení Jana Palacha a s tím

souvisej ící události, dále to byly "hokejové události" z března 1969, o nichž vice

pohovoříme níže, a posledním výrazným protestem proti srpnovým událostem se

stalo jej ich prvni výročí. Vedení KSČ se oprávněně obávalo událostí, jež by

mohly v souvislosti s tímto datem vypuknout. Již dva měsíce dopředu armáda

vyčleni la 20 tisíc vojáků, 310 tanků a přes dvě stě obrněných vozidel. Byly

připraveny i další speciální oddíly, které 21. srpna 1969 zasahovaly protí 100

tisícům demonstrantů na Václavském náměstí v Praze, další tisíce lidí

protestovaly v Brně. Liberci a dalších městech. Srážky s bezpečnostními

\!Co VANCU RA. 1990 . s. 119.

97 hnp J/www.lolalita.cllI968 /1%8_11_02 .php.

'" EMMERT. 2007. s. 49.
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složkami přerostly v některých místech v pouliční bitky.99 Lidé stavě l i barikády a

po zasahujících policistech házeli dlažební kostky . S největší brutalitou jednaly

jednotky Lidových milic. byly to pravděpodobně zbraně jej ich příslušníků, které

zabily tři osoby v Praze a další dvě v Brně. JOO

Z necelých dvou a půl tisíc zadržených bylo asi tisíc pět set odsouzeno na

základě tzv. pendrekového zákonu z 22. srpna 1969. který umožňoval zadržet

demonstranty bez soudního příkazu až na tři týdny a odsoudit je v urychleném

řízení. V následujících 20 letech byl tento zákon hojně využíván.JO l

Duben 1969

Alexander Dubček byl donucen vzdát se funkce v dubnu 1969 po tzv.

hokejových událostech . Vítězství československého týmu nad SSSR v prvním

vzájemném zápase na mistrovství světa v ledním hokej i ve Stockholmu bylo

oslavováno po celé republice. Jednalo se sice o akce umírněné, ale s jasným

politickým podtextem. Toho se patrně rozhodla využít prosovětská strana, která

zahájila přípravy provokací proti sovětským objektům. Když potom

českoslovenští hokeji sté o týden později (28. března 1969) zvitězi li podruhé,

obyvatelé opět vyrazili do ulic slavit. Agentům StB se podařilo vyprovokovat

několik útoků na objekty. v nichž byly umístěny sovětské instituce nebo vojenské

posádky . Nejznámějším případem se stala kancelář Aeroflotu na Václavském

náměstí v Praze. 102

Reakce z Moskvy byla velmi ostrá, přišlo varování před nedozímými

následky, které mohli někteří chápat jako hrozbu úplné ztráty samostatnosti. Je

pravděpodobné, že si Sověti vyžádali kromě j iných požadavků především

definitivní odchod reformního křídla z vedení KSČ , I OJ Nátlak a kritika ze strany

Moskvy i z domácích prosovětských kruhů přiměla Alexandera Dubčeka

k rozhodnutí rezignovat na svou funkci , což učinil na zasedání předsednictva ÚV

'l'J PACNER, 1997, s. 45{}--4 51.

100 BLAŽEK (a kol. ), 2006, s. 206 .

1(11 EMM ERT, 2007, s. 57 .

102 K "hokejovým událostem" více viz DOSKOČIL, 2006 , s. 97- 113.

103 MENCL (a kol.) ,1990, s. 320.
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KSČ 17. dubn a 1969. Jako svého nástupce Dubček oficiál ně navrhl Gustáva

Husáka, jenž při volbě uspěl a stal se symbolem normalizace poměrů podle

představ Sovětského svazu.104

1()oO O zasedání předsednicrve ÚV KSČ 17. dubna 1969 viz DOSKOČiL, 2006, s. 211-230.
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Ž ivotopis J ana Palacha

V této části práce si přibl í žirne Jana Palacha jako člověka s jeho vlastními

,.děj inami . ' ·

Dětství Jana Palacha

Jan Palach se narodil ll. srpna 1948. Jeho rodiče. Libuše a Josef

Palachovi, se vzali v roce 1939 a žili v městečku Všetaty, asi 50 kilometru od

Prahy, kde provozovali cukrářskou výrobnu a obchod. Po druhé světové válce se

jim začalo dařit lepe a tak se Jan, na rozdíl od sv ého o sedm let staršího bratra

J iřího, narodil v pražském sanatoriu v Londýnské ulici.IOS

Na začátku 50. let byli Palachovi v rámci komunistických reforem

donuceni uzavřít nejprve cukrářství a po čtyřech letech i výrobnu. Josef Palach si

pak našel práci v podniku. jenž nahradil místní drobnou výrobu, Pekárny a

cukrárny v Brandýse nad Labem, kde nastoupil jako dělník . ' 06 Jeho žena začala

prodávat ve stánku podniku Restaurace a j ídelny na všetatském nádraží.l' "

Palachovi přitom tyto události nebrali jako nějakou nespravedlnost, ale spíš jako

nutnost, samozřejmost, ačkoli to pro ně nebylo nikterak příjemné . lOg

Janovo d ětstv í probíhalo i přes dobové obtiže víceméně harmonicky.

Nikdo ze sousedů nebo blízkých osob si nepamatuje žádnou mimořádnou

událost, která by mohla zasáhnout jeho psychiku. Obou rodičů si Jan vážil, i se

svým bratrem měl pozitivní vztah. Jako jedna z výrazných charakteristik jeho

povahy vystupovala zvláštní náklonnost a přecitlivělost ke všemu živému a

nezvládnutelný odpor k jakémukoli ubližování živým tvorům.
1 09

Janův otec vnímal komunistícký režim jako nepřáte lský, byl č lenem

Československé socialistické strany a také těl ovýchovné jednoty Sokol.

1M LEDERER. 1990, s. 10.

106 Tamt éž, s. 12.

101 BLAžEK_ EICHLER_ JARES(a kol.), 2009. s. 40.

101 LEDERER, 1990. s. n.
109 Tamt éž, s. 13.
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Obdivoval velké postavy českých dějin, j ako byl Žižka nebo Hus.110 Tuto svou

zálibu také předáva l oběma synům. především u Jana se jeho vyprávěni setkalo

s velkým zájmem a zaujetím. Tady lze zcela ji stě hledat původ Janova zájmu o

historii, který se projevil j iž na základní škole. Palach patřil spíše k průměrným

žákům. zač ínal s trojkami. ale postupně se vypracoval a devátou tříd u končil

s převahou jedn iček. Z dějepisu měl ale jedn i čku vždy. rád čet l historické romány

a povídky. Obecně jej učite l é charakterizovali jako tichého, přemýšl ivého.

bezproblémového žáka.I II

Do značné míry to tedy bylo tatínkovo vyprávěn i. které významně

utvářelo Janovu osobnost. protože před něj stavělo velké vzory. K těmto vzorům

se pak také odvolává na pohlednici odeslané přítel i těsně před Palachovým

činem. O tom ale později.

Ačkoli v tě locviku nijak nevynikal. velmi rád sportoval. Chodil do místní

sokolovny a také se věnoval běhu. Jak vzpomíná jeho nejbližší přítel ze Všetat

Jaroslav Brandejský, byl sice Palach fyzicky slabší než on sám, ale vydržel

mnohdy plavat i běhat na velmi dlouhé vzdálenosti. 11 2 Silou vůle a pracovitostí

se dostal fyzicky na vyšší úroveň. než mnoho kamarádů j eho o sedm let staršího

bratra Jiřího. 113

Prvním velkým otřesem Janova života byla smrt otec. Josef Palach zemřel

3. ledna 1962 ve svých 52 letech na infarkt. Pro tehdy tfinácti letého chlapce to

byla velká ztráta, odešel člověk, který byl pro něj velkým vzorem, oporou. Velmi

dlouho se s novou situací nemohl vyrovnat. 114

Střed n í škola

Od září roku 1963 začal Jan Palach studovat Střední všeobecně vzděl ávací

školu v Mělníce (v podstatě gymnázium). Stejně j ako na škole základní vynikal

v dějepise. jedn ičky míval také v dalších svých oblíbených předmětech (zeměpis.

" G Tamtéž, s. l l .

I I I BLALEK _ EICHLER_ JARES(a kol.). 2009. s. 41.

112 BLAŽEK _ EICH LE R _ JARES (a kol.), 2009. s. 43.

lil LEDERER. 1990, s. 16.

ll ' Tamtéž., s. 17-1 9.
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biologie, občanská nauka). Podle u č itel ů byl klidné povahy a na rozdíl od svých

spo lužáků ho zajímaly politické událcst í.!" Měl také potřebu zastat se druhého

člověka, pokud měl pocit. že je mu čin ěna křivda . Například vystoupil na obranu

spolužáka, který měl podle něj (i podle miněn i celé t ř ídy) dostat lepši známku.

než mu učitel chtěl dát. Nebyl to projev exhib icionismu, ale potřeby vystoupit

proti ktivdě. 1 1 6

Podle jeho středoškol ského učitele dějepisu se nesnažil Jan historii

memorovat. ale spíše nad událostmi přemýš l et a diskutovat. Už na středn í škole

také hovoři l o tom, že by chtěl studovat filosofii a politickou ekonomii.

V šestnácti letech se Jan také začal velmi intenzivně zajímat o BiblLII 7

V červnu roku 1966 Palach odmaturoval - s trojkou z ruštiny, dvojkou

z češti ny a matematiky a jako jediný ze třídy jedničkou z dějepisu . Přij ímací

zkoušky na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy sice složil úspěšně,

Z kapacitn ích důvodů však na obor historie nebyl přijat. V náhradní terminu tak

složil zkoušky na Vysoké škole ekonomické a začal studovat zemědělskou

ekonomíí.!"

Tou dobou opouštěl Jiří Palach vysněné studium medicíny. Na lékařskou

fakultu se dostal teprve po třech letech od maturity, ale po druhém ročn íku měl

nehodu na motocyklu, utrpěl otřes mozku a studium musel na rok přerušit . Poté

se přes doporučen í lékařů, podle nichž se neměl namáhat, vrátil, ale na konci

třetího ročniku nezvládl složit zkoušku a studium ze své vůle ukončil. Odešel do

Kamenického Šenova, oženil se a nastoupil zaměstnán í vedoucího brusi če

v místní skl ámě. 1I 9

Předtím, než Jan započal svá pražská studia, absolvoval povinnou brigádu

- sbiral brambory v Horažďovicích . Zde se seznámil s Ladislavem Žižkou, jenž

ll) BLAŽEK _ EICHLER _ JARES (a kol.). 2009. s. 43.

116 LEDERER.., 1990. s. 21.

117 Tamt éž, s. 22.

III BLAžEK _ EICHLER _ JARE~ (a kol.), 2009, s. 43.

l l' LEDERER.., 1990. s. 26.
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byl jeho spolužákem a stal se také jedním z j eho nejbližších přátel. Spojovala je

především záliba v šachách.120

Vyso koško lák

V Praze se Palach nastěhoval na vysokoškolskou kolej na Jarově. tehdy

jednu z nejmodernějších . V prvním ro čn íku bydlel se staršímu spolužáky. s nimiž

nenavázal příliš kontakt. zato ve druhém ročníku měl za spolubydlící j iž

zm íněného Ladislava Žižku a Pavla Bursu. Druhý jmenovaný o Palachovi

pozděj i vyšetřovatelům řek l : ,.Šlo o člověka tiché povahy, racionálního založení,

a už tehdy se j evil jako typ filosofa , a jak j sme pozděj i zjistili, původně filosofii

studovat chtěl. Byl v áž něj š í povahy. Uči l se tak, aby věci poznával do hloubky, a

ne proto, aby oslnil u zkoušek. Velmi rád pomáhal jiným ve studiu nebo při

řešen í věcí ve vztahu ke škole. Převážně se zúčastňoval debat se vztahem buď ke

studiu, nebo politickým probl émům.v' I !

Pomalu přicháze l leden 1968 a velké změny na československé politické

scéně. Palach novou situaci prožíval velmi intenzivně především spolu s kolegou

Hubertem Bystřičanem, členem Hlavniho výboru ČSM na Vysoké škole

ekonomické, s nímž se seznámil během přípravy zájezdu do Sovětského svazu, o

němž se zmíním pozděj i . Nevšt ěvoval i spolu diskusní kluby, podíleli se na

zakládání nové studentské organizace. Ladislav Žižka na toto téma řekl : "Byl

přesvědčen, že ten obrat, který v politice byl, že je správný . Ze to republice

pomůže . Asi tak v březnu 1968 se na naší VŠE začal a zřizoval Akademická rada

studentů (ARS ). Honzik se zapoj il do organizace a jako zástupce své skupiny byl

v parlamentu (studentském) a mám dojem, že byl i členem předsednicrva ARSu: "

Bystři čan na podobné téma dodal : ,,( .. .) mohl jsem velmi dobře poznat i politické

názory Jana Palacha. Proto mohu prohlásit. že jeho názory nebyly nijak

extremistické a rozhodně nebyl pro nějaké násilné řešení vzniklé politické

situace . Během jedné z našich schůzí ve Slovanském domě byla mezi naše

studenty rozdána ,.Všeobecná deklarace lidských práv: ' schválená OSN. Tato

IlO Tamtéž. s. 26-8.

121 BLAžEK _ EICHLER _ JAREŠ (a kcl.) , 2009. s. 44- 5.
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deklarace se potom stala jakýmsi životním a politickým krédem Jana Palacha,

který se plně stavěl za její obsah a dodržování všech jejích bodů:· 122

Zájezd y do Sovětského svazu

Spolu s Bystřičanem Palach připravova l na konci jara 1968 svůj druhý

zájezd do SSSR. Poprvé navštívil tuto zemi už v l étě 1967. po prvním roce studia

na VŠE. Jednalo se O brigádu. studenti měli pracovat na výstavbě s lepič í farmy.

Jan se tam dostal do sporu s velitelem tábora - byl nespokojen s jeho jednáním.

s jídlem. ale i s organizací práce. Dokonce zorganizoval stávku, nutno říci. že

úspěSnou
l23 Po skončení brigády v červenci 1967 je š t ě asi čtrnáct dni po

Sovětském svazu cestoval. projezdil Kazachstán a Uzbekistán. navštívil Moskvu,

Leningrad a Varšavu. Společnost na cestách mu děl al právě Hubert Bystř í čan .! "

Na druhý zájezd o rok pozděj i vyjížděl Jan Palach již jako vedouci zájezdu

30. června 1968, tentokrát směřoval i na stavbu u Leningradu. Jan byl opět velmi

nespokojen s organizací ze sovětské strany. ale pozoroval také důsledky

propagandy proti pražskému jaru: "Udivilo a znepokoj ilo mne zde ovzduší

strachu a obav mezi lidmi (např. známý před rozhovorem pustil h lasitě rádio).

Někteří sovětšt í představitelé se úporně snaží izolovat svoje lidi od ostatního

kacířského světa, tam patříme i my," píše ve svém dopise mamince.12s

Do republiky se Palach vrátil 17. srpna 1968. Doma na něj čekal dopis

z Filosofické fakulty UK, který mu oznamoval, že na základě vykonané zkoušky

mu byl povolen přestup do druhého ročníku oboru dějep is a politická ekonomie.

Aby získal místo na koleji , přehlási l si trvalé bydli št ě ze Všetat do Kamenického

Šenova, k bratru Jiřímu . Pak se mohl nastěhovat do kolejí na Spoři lov ě . Oproti

moderním jarovským budovám to byl značný rozdíl - studenti bydleli na pokoji

až po osmi. ústřední topení chybě lo, takže sí museli chodit pro uhli a topit v

kamnech. Jan si na změnu kvality bydlení nestěžoval. bral to jako nutnos1. I26

122 BlAZEK _ EICHLER _ JA RE~ (a kcl.), 2009. 5. 46.

m LEDERER. 1990.5. 36-37.

ll. BLA2EK _ EICHLER _ JAREŠ (a kol. ), 2009. 5_ 46 .

' 2~ LEDERER, 1990. s. 38- 39.

I:' Tamt éž, s. 46.
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Okupace

Po návratu ze Sovětského svazu odjel Palach do Všetat, kde se také ráno

21. srpna dozvědě l o okupaci Českos lovenska vojsky pěl i č l enů Varšavské

smlouvy. I přes maminčin odpor se vydal autostopem do Prahy. Chodil po

ulicích, snažil se diskutovat se sovětskými vojáky. Večer se vrátil domů . snad

aby uklidnil maminku. a také si chtěl vzít fotoaparát. Druhý den opět cestoval do

Prahy a poříd il velké množství sn ímk ů pražských ud álost í v okoli

Československého rozhlasu i na Václavském náměstí. 1l7 Dokonce se snažil

dostat na Pražský hrad. Podle jeho pozděj š ího vyprávěni si prý uvědomil, že

prezident je na obklíčeném Hradě úplně sám a chtěl mu pomoci. Snažil se tam

dostat po straní v Jelením příkopu. Vyšplhal se jim až nahoru, ale tam byl

zadržen sovětským i voj áky. Jej ich d ů stojn ík se Palacha neustále ptal, proč se

chtěl dostat na Hrad, Jan odpovídal, že se tam chtěl podívat. Po chvílí byl předán

příslušn íkům hradní stráže a český důstojn ík ho po krátkém rozhovoru

propustil.128

Svůj odpor proti invazi dal najevo i ve Všetatech - spolu s několika

dalšími mladíky psal vápnem na zdi nápisy proti okupantům . Tvrdil, že takto

. každv I 12'postupovat musí Yv astenec.

Pro Jana Palacha se srpnové události staly zásadním zlomem.

V následujících měs ících se k nim v debatách často vracel a těžce nesl, když se

celonárodní odpor postupně měnil v rezignaci. Ladislav Žižka označ il Palachův

odpor ke vstupu cizích vojsk až za vášnivý.no

Podzim 1968

Ještě předtím, než Jan nastoupil studium na Filosofické fakultě, vydal se

na další zahraničn í cestu - tentokrát na západ, do Francie. Zájezd mu zaj istil

m BLAi EK _ EICHL ER _ JARE~ (a kol.). 2009. s. 48.

m LEDE RER. 1990. s. 45.

129 BLA1.EK _ EICHLE R - lARE~ (8 kci.), 2009 . s. 48.

IJO Tamt éž, s. 48.
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Hub ert Bystřičan jako odměnu za organizaci brigády v SSSR.n i Odje l v polovině

září, ve východní Francii sbíral hrozny na vinici Adriena Bellanda. Jan byl

spokojen s prací, rodinným prostředím. stravou i ubytováním . V dopise mam ince

píše: ..Krom Čechu j sou tu i francouzští studenti. Vztahy mezi námi jsou dobré.

Chybí mi pouze styk a zprávy z domova. Prý Rusové nechají na hranic i 100.000

vojáků, to se dalo čekat. (. . . )"' 132

Krom tohoto dopisu odeslal z Francie j eště pohlednici. na niž vedle

b ěžn ého pozdravu připsal jako post skriptum tři slova: ..Víra - nenávist _

vydržet." Adresoval ji své přítelkyni , Heleně Zahradnikové. S Helenou se Palach

zna l z dětství , j ejí rodiče se v roce 1946 přestěhovali do Všetat a spřáte li li se

s manželi Palachovými. Jan s Helenou chodil i spol ečně do mateřské školy a často

si spolu hráli. V roce 1954 se Zahradníkovi odstěhovali na Moravu a obě rod iny

se znovu potkali až když jejich děti dělaly přijimaci zkoušky na vysoké školy

v Praze (tedy v roce 1966). Helena Zahradniková byla přijata na Fakultu

sociálních věd a žurnalistiky. V Praze se pak s Jane m poměrně často vídali.

chodili společně do menzy a Jan Helenu navštěvova l na kolej i Na Větrn íku. Poté,

co se Helena podrobila několika operacím , při nichž lékaři odstraňovali následky

obrny, se Jan o ni staral a pomáhal j í. 133

Z Francie jel Palach domů autostopem přes Spolkovou republiku

Německo a do republiky se vrátil 19. října 1968.134 Po návratu se napln o vrhl do

studia. Musel si doplni t zkoušky z prvniho ročníku, proto měl vice práce než jeho

spolužáci . Neúčastni l se debat svých spolubydlících, u čival se v noci, když

ostatní j iž spali. Na podzim 1968 složil Jan zkoušku z antiky a z dějin pravěké

Evro py a získal zápočet z děj in filosofie. Během zimniho semestru se

pravděpodobně věnoval dvěma seminárním pracím: první se j menovala Význam

vědomí v jednání člověka, kde se Palach zabýval obecnými otázkami exis tence

II I BLA1E K _ EICHLER _ JARES (a kol.], 2009. s. 49.

ll! LEDERER. 1990, s. Sl.

UJ BLAŽEK _ EICHLER _ JAREŠ (3 knl.], 2009. 5. 45.

IU BLAžEK _ EICHLER _ JAR ES (a kc l.), 2009. 5 . 49.
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lidstva i mezinárodními souvislostmi.115 Píše. že lidstvo se nachází na scestí. j eho

existence j e v jeho vlastních rukou . K dalšímu lidskému byti je třeba přeměny

vědomí lidstva. které se musí stát uvědomělým a teprve jako takové je schopno

řeš i t současné problémy. Lidstvo se má sj ednotit na základě takového systému

hodnot, j enž by byl všeobecně uznáván. K rozš í řeni a upevněni takového

systému hodnot by mělo přispět i rozšířeni styku mezi zeměmi formou výměn.

turistiky. přesunů pracovních sil atd. Palach zdůrazňuj e vědomí člověka, jenž

tento systém hod not přij ímá za své a tím se pod ílí na sjednocování lidstva.136

Druhá seminární práce byla určena pro historický sem inář prof. Vladimíra

Kašíka. K překvapení všech si Palach vybral téma ,.děj iny Kominterny a

povál ečný vývoj". Spojil tak v lastně své dva obory. tedy historii a politickou

ekonomii. a k nim přidal zájem o počátky komu nistického hnutí , jenž ho prováze l

již na Vysoké škole ekonomické. Obdivoval dílo Karla Marxe. ačkol i jeho

spolužáci měli j eho j méno spojené s nepodařenou socialistickou společností,

kolektivistickou ideologií a v podstatě i s vpádem sovětských voj sk a ruskou

mocenskou poli tikou ospravedl ňovanou marxistickým světonázorem. Palach ale

nikdy Marxe s lepě neobhajoval, byl otevřen diskusi nad literaturou a fakty.l37

V říjnu 1968 se opět Jan začal setkávat s Helenou Zahradníkovou. Spolu

se účastnili manifestace k 50. výroč í založení Českosl ovenské republ iky 28. říj na

na Václavském náměstí a také navštívili v Lánech hrob Tomáše Garrigue

Masaryka.1l8 J iž bez He leny manifestoval Palach tak é 7. listopadu v den výroči

bolševické revo luce za národní samostatnost, proti násilí. proti porušení

českos loven ské suverenity. Nejprve byl součást í menšího hloučku, který

pochodoval ulicí Na Příkopě a potom Václavským náměstím k Jind ř i š sk é ulici,

kde naraz il na policejn í kordón. Palach zůstal v průvodu a pravděpodobně se stal

us BLA1EK _ EICHLER_ JARE~ (a kcí.j. 2009. s. 49-50.

1)& LEDERER. 1990. s. 56--57.

m BLALEK _ EICHLER_ JAREŠ (a kol.). 2009. s. 50.

III BLAiEK _ EICHLER_ JAR E5 (a k.oL). 2009. s. 51.
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obětí policejních obušků a vodních dčl. Na kolej se vrátil kolem druhé hodiny

v noci. ale o svýc h záž itc ích se spolubydlicimi ncmluvi l.D'"

Lis to pa dová studentská stávka

Politická situace se na podzim roku 1968 zhoršovala. představ itel é státu

stále více ustupovali okupačn í moci. Legalizace přítomnost i sovětských vojsk.

zásahy proti demonstracím. zastavení oblíbených časop i sů j ako Reportér a

Polit ika ved ly vysokoškol áky k vyhlášení okupač ní stávky. Student i žádali

respektován í lidských práv. dodržování shromažďovací a spol čovací svobody.

svobody slova. vědeckého bádán í a umělecké tvorby. Protestovali proti

kabinetnímu stylu politiky a žádali, aby vláda stanovila závazný term ín pro

odchod cizích vojs k z československého území. Ti politici. kteří ztratili důvěru

občanů. měl i opustit své funkce . Mělo se také pokračovat v ustavování rad

pracujících jako orgánů podnikové samosprávy. Chtěli, aby se pokračovalo

ve XIV. sjezdu KSČ, aby byly vypsány volby do všech zastupitelských úřadů.'"

Stávka byla vyhlášena na dny 18. - 20. listopadu. na v ě t šin ě Skol pak byla

o den prodloužena. Sice získala ohlas ve společnosti , jinak ale skonči l a

v podstatě neúspěchem a většina studentů se zača la vracet ke svým osobním

záležitostem.

Palach se stávky účastn il , větš in u času strávil v budově Filoso fické

fakulty, ale objevil se i na Vysoké Skole ekonomíck é.!" Byl velm i aktivni, měl

pocit, že se konečně něco děj e. 1 4 2 Neúspěch stávky si Jan bral velmi osobně .

Někteří jeho kolegové zmiňoval i , že se Palach v listopadu seznámil s několika

studenty, s nimiž si velmi dobře rozumě l a spolu s nimiž dospěl k názoru, že je

třeba vyburcovat spol ečnost velkým činem . 1 4 3 Jen těžko lze posoudit. zda

podobné výroky byly nebo neby ly pouhou spekulaci. V každém připadě se lze

domnívat, že právě neúspěšná stávka byla prvním impulsem k jeho úvahám o

1:>9 LEDERER. 1990. s. 59-60.

1.tO BLAž EK _ EICHLER _ JAREš ( 3 kcl.). 2009. 5 . 52.

I~I BLA2:EK - EICHLER - JARES (3 kol.). 2009. 5. 5:!.

1~1 LEDERER, 1990. s. 61.

ln Tamt éž, s. 63.
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velkém činu. ačk ol i jím mohl zpočátk u být j iný akt. než ten. ke kterému se

nakonec odhodlal.

Vánoční svátky

Palachův život však běžel nonnálnim rytmem. Jan se věnoval studiu. na

víkendy jezdil domů. navštěvoval Helenu Zahradníkovou. Stýkal se také se svým

kamarádem z VŠE Ladislavem Žižkou. probíral s nim okupaci, ale i nakupování

vánočních dárků . Na Vánoce odjel za maminkou do Všetat. ještě předtím se

setkal s Helenou. která také odj íždě la na svátky domů na Moravu, předali si

vánoční dárky. Štědrý den proběhl podle běžných rodinných zvyklosti, Jan se

choval jako obvykle, oh leduplně a pozorně, neudělal nic, co by Libuši

Palachovou mohlo zneklidnit a vzbudit v ní podezření. Palach ještě navštívil

půlnoční mši v místním katolickém kostele sv. Petra a Pavla. Druhý den odjel

s maminkou do Libiše na mši v českobratrském evangelickém kostele,

bohoslužbu vedl mladý farář Jakub S. Trojan. Když se farář dle svého zvyku

osobně louči l s každým návštěvníkem, hovořil i s Palachem, který na něj uděl al

hluboký dojem. Hovořil i nejen o jeho studiu, ale Jan také mluvil o poslání církví

v národním životě. o jejich spol ečenském významu. o tom, že by mě ly sehrávat

buditelskou úlohu.144

O vánočn ích svátcích Palach navštívil také Miroslava Slacha, svého

uč ite le dějepisu ze střední školy. Jan si stěžoval , že "celá Praha a celý český

národ jako by ztratily veškerou naděj i. Pořád se jen mluví a mluví. Padají velká

slova, velké myšlenky, ale ( ) velké myšlenky je třeba nejen mít, ale je třeba je

umět vyslovít a prosadít. ( ) Někdo by měl národu sáhnout do svědomi.

Probudit lidi z beznaděje. Zastat se národa proti tomu bezbřehému bezprévt.v':"

Protest Jana Palacha

Sebeupálení bylo v podstatě až poslední formou protestu, k níž Jan chtěl

přistoupit. "Něco by se mělo udělat," byla myšlenka, jež jej provázela snad j íž od

I U LEDERER.. 1990. s. 65-69 .

IH BLÁŽEK _ EICHLER _ JARE~ (a kcl.) . 2009, s. 53.
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podzim u a prosazovala se čim dál i ntenzivněj i a prostoupila poslední týdny jeho

života, jak se dozvíme z následuj ící části .

Leden 1969

V lednu Palach učinil první pokus o velký čin - obrátil se dopisem na

Lubomíra Holečka, studentského představite le . Navrhoval obsadi t rozhlas (jako

médium potřebné k mobili zaci široké veřejnosti ) a vysílat výzvu ke stávce za

zrušení cenzury a za Smrkovského. Vlastn í akci měla provést malá skupinka.

teprve dodatečně by se kolem rozhlasu shromáždila masa studentů . především

z blízké VŠE.
146

Holeček však na výzvu nikterak nereagoval a Palach se tak

rozhodl při stoup it k jinému či n u.

Zají mavé je, že ani v této době nic nenasv ěd čovalo, že by Jan Palach

zvažoval a připravoval něco tak extrém ního, jako sebeupálení. Opět se po

svátcích setkal s Helenou Zahradníkovou, která dokonce tvrdila, že spolu při

jedné večeři na j ej í kolej i na Větrníku probíral i spol ečnou budoucnost."?

O víkendu 10. - 12. ledna jel do Všetat, ve vlaku potkal učitelku ze

základní školy. Celou cestu si povídali. Jan mluvil o náladě mezi studenty a často

opakoval větu "Něco by se mělo udělat! ". Celý víkend však prožil dle běžných

zvyklostí. Libuše Palachová si nevzpomněla na nic neobvyklého v jeho chování.

V pondělí ráno odje l do Prahy, kde se pravděpodobně dopoledne naposledy

setkal s Helenou, odpoledne byl na historickém sem ináři profesora Kašika,

předtím byl za ním ještě konzultovat seminární práci. V úterý 14. ledna večer

však musel zpět do Všetat, druhý den se měl konat pohřeb jeho strýce,

Ferdina nda Kosomlatského.148

Pohřeb proběhl v Libiši na českobratrském evangelickém hřbitově. Na

ob řad přijel i Jiří Palach. domů do Všetat však s Janem a Libuši Palachovou jely

pouze j eho teta. paní Kapková a rodinná p ř ítelkyn ě Růžena Machalická.149 Paní

Kapková pozd ěj i tvrdila. že l an na pohřbu plakal a doma byl zam lklý. Nikdo

I~ BLAŽEK - EICHLER - JARES (a kol.). 2009. s. 53-54.

141 LEDERER. 1990. s. 70.

I~' LEDERER , 1990. s. 70-72 .
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jiný. ani Janova maminka, SI však pod obného chováni nevšim l. nIC

nenazna čovalo, že by Jan v těch to chvílích dosp ě l k definitivnímu rozhodnutí.

Dokonce se s mam inkou domlouval. že za ním přijede do Prahy. aby spolu

koupili nový klobouk.rse

Druhý den, ve čtvrtek 16. ledna. odjel Jan zpět do Prahy. Před odchodem

z domova žádal ještě maminku o dop isní obá lky. Protože však byly ve ved lej ším

pokoji, kde spaly návštěvnice. opustil dům bez nich. S maminkou se rozlouči l

běžným způsobem . Ze všetatské ho nádraží odjel vlakem v šest hodin a na svou

spořilovskou ko lej doraz il okolo os mé hod iny ranní. Po příchodu se šel vykoupat

a od spoluby dlicí ho Jaroslava Smazala si vypůjč il pět obálek. Smazal pozd ěji

vypověděl, že na Palachovi nepozoroval žádné známky rozrušení ani příznaky

únavy . Když odcházel z pokoje, sedě l Jan na své poste li a cosi psal do

linkovaného seš itu s černými deskami. Do něj Palach koncipoval znění dop isu,

jenž pozděj i rozeslal na několik adres.JSI

Dopisy

Původn í verze dopisu byla poměrně rozsáhlá. Palach v ni navíc požadoval

odstoupeni pol itiků, kteří ztratili důvěru lidu, jmenoval Štrouga la, Biřaka. Indru,

Jakeše a Koldera. Jana Pelnáře mě l nahradit gene rál Pavel a dokonce navrhoval

soudni proces s Viliamem Šalgovičem. Ve finální verzi lS2 dop isu však Palach

ponechal jen dva požadavky - okamžité zrušení cenzury a zákaz rozšiřováni

Zpráv (tiskoviny okupantů, j ež vyc háze la od konce srpna 1968) . Text obecně

zkrátil a zjednodušil. odstranil citově apely a soustřed il se na základní informaci.

základní požadavky soustředěné na svobodu slova. Vzda l se i apelu na

. ~., BLA2:EK - EICHLER - JARES (a kol.}, 2009. s. 56.

• $(1 LEDERER. 1990. s. 73-74.

•, . BLA2:EK - EICHLER - JARES (a kol.). 2009. s. 56-57.

tn Vzhlede m k tomu. že se naše národy ocitly na okraji beznaděje . rozhodl i js me se vyjadfil svůj protest a
probudit lidi této zem ě následujic im způsobem . Naše skupina se skládá z dobrovoln íku. kleli jsou
odhodláni se dál pro naši vec upálil. Já jsem mě l tu č e st vylosoval si jednotku a lak jsem ziska l právo
napsat prvni dopisy a nastoupit coby prvn í pochodeň . Naše požada vky jsou: Okamžité zrušen! cenzury:
Zákaz rozšiřov án ! ' Zprav' (okupační tisk - pozn. aut.). Jestl íže naše požadavky nebudou splnt ny do pět i

dnů . tj . do 2 1. ledna 1969, a nevstoupi-li lid s dostatečnou podporou (Ij. č asov ě neomezenou stávkou).
vzplano u da lM pochodně . Pochodeň C.I PS: Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice se uvolnil

prostor pro ČSS R. využ ij me jej . (LEDERER.. 1990, s. 89-90l
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pracovníky ČKD. že ve sk upi ně ..pochodn í" jsou i jejich potomci. Zachoval

poža davek č asově neom ezen é stávky a varování. že nebudou-li do pěti dnu

požadavky spl něny. nastoupí další ..pochode ň : ' . m

Dopis chtě l původně odeslat mnohem vice adresátům . Lad islav Žižka.

spolužák z VŠE. Svaz československých spisovate lů a Lubo š Holeček.

studentský vůdce z Filosofické fakulty UK j ej doopravdy obdrželi. Palach ještě

zvažova l obeslat redakci den íku Práce. Vysokou školu ekonomickou. prezidenta

Svobodu, •.vysočanské d ělníky- a patrně také Československou televizi. těm je

však nakonec neodeslal. Posledn í kopii s i v aktovce přinesl s sebou na Václavské

náměstí.

Palachův čin

Pokoj na koleji opusti l Palach někdy mezi jedenáctou a půl dvanáctou se

slovy: "Tak kluci ahoj." Neni úplně jasné, co děl al v následuj ících hodinách, ve

městě zřejmě zakoupil pohlednici Malostranského náměstí. jíž poslal příteli

Hubertu Bystři č anovi . Text zněl : ,,Ahoj Huberte. Z města nad Vltavou Ti šle

pozdrav Tvůj Hus." Pohlednici spolu s dopi sy odeslal.!"

Kolem 11.45 měl být Jan Palach viděn v budově VŠE na Žižkově, jak

hovoří se dvěma chlapci, jej ich totožnost je ale neznámá. Dále j e možné. že

Palach byl na obědě v menze v Opletalově ulici, v archu stravenek. které byly

nalezeny v jeho aktovce chyběla ta s datem 16. ledna. V každém p řípad ě si kolem

poledne zakoupil v prodejně domácích potřeb v ulici Na Poř í č í dvě bilé

umělohmotné nádoby s modrý mi víky a na čerpad le v Op letalově ulici si do nich

nechal načepovat čtyř i litry benzínu. S nimi vyrazil Václavským náměstím

směrem k rampě Národniho muzea, kam došel někol ik minut před p ů l třen. "

Poblíž místa, kde Palach provedl svůj č i n. parkoval pětačtyřicet i letý řid ič

Josef Kříz z Brna : Ten vidě l •.že na vzdálenost ode mne asi 5 až 6 metrů se

zastavil ( . . .) muž ve věku kolem 20 let. ( . .. ) Jen tak mimochodem mě napadlo,

I ) :; LEDERER. 1990. s. 89- 91.

1J.l BLAž EK _ EICHLER _ JARES (a kol.). 2009. s. 60.

us Tamt éž, s. 61-ó2.
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že půjde o nějakého mechanika. (. . . ) mezitím se svlékl a kabát byl ji ž přehozen

přes vrch záb radlí. ( . .. ) Zase jsem se zah leděl do novin a nemohlo 10 trvat déle

jak dvě minuty. když j sem najednou zpozoroval. jak se blízko mne cosi

zablesklo. (. . .) V době. kdy jsem jme novaného viděl hořet. plameny j iž byly tak

mohutné, že j sem viděl spoře j en jeho výraz v obl ičej i. V tuto chvíli jsem se

hrozně lekl a podvědomě jsem vyskočil z auta. že uchopím minimax (.. .), abych

na něm plameny uhasil. Než jsem však mohl něco podn iknout, j menovaný hořici

mladík (. .. ) přeskočil zábradlí od chodníku (. ..) a p řeřt ti l se do vozovky a zaběhl

za elektrickou pouli ční dráhu. která v tuto dobu projížděla ve směru od spadu

náměstí Václavského k Muzeu. (. ..) V průběhu asi t ří minut přij el a houkačka, tj .

sanitní vozidlo. kterým byl zřejmě poran ěny . tj . popálený odvezen. To jsem však

neviděl. toto vše se odehrávalo za stojící poul i ční dopravou a stoj ící tramvají...156

I další svědek, šestašedesátiletý důchodce Jaroslav Vandas, který stál na

spodní rampě Muzea, nejprve Palacha považoval za řemeslníka a nevěnoval mu

větš í pozornost. Dále však hovoří o tom. že viděl Jana, jak vyndává z aktovky

malou skleničku hnědé barvy asi IQ centimetrů vysokou a o průměru asi 5

centimetrů. Měl j i otevřít nožem. Při dalším pohledu ji Vandas vi děl rozbitou na

zemi a když se podíval znovu. Palach už hořel , přeskakoval zábradlí a běžel

směrem k Domu potravin. Na rozdíl od Josefa Kří že se vydal směrem za hořícím

mladíkem. "Seběhl jsem dolů po schodech směrem napravo a běže l jsem se

podívat, co tam je dál. Přeše l jsem ulici - vozovku a vi dě l j sem mladíka ležet na

zemí, oddychovat (. ..) a pozoroval jsem, že je po obl ičej i celý bílý. vlasy spálené

a ruce měl na hřbetě bílé, prsty a zápěstí mě l červené. Mezitím jela náhodou

okolo sanitka, která zastavila, naložila ho a odvez la pryč někam na Legerovu

I· · dv t í ě ,0157U te l, te y t ím srn rem.

Rudolf Hruška. dvaapadesátiletý technik, viděl situaci z protěj šího

chodníku. Viděl mlad íka, jak se č imsi polívá a zpočátku jej považoval za opilce a

nevěnoval mu pozornost do té doby, než začal hořet.•.Když začal hořet .

l :ko BLAžEK _ EICHLER _ JARES (a kol.), 2009. s. 63.

m Tamt éž, s. 64.
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předstoup il dvatři kroky před ten sloup, úplně klidně. otřel siruce aasidvakrát
nebo třikrát si sáh l rukama na hrudník. Ruce mu při tom hOřely:- 1 5 11

Nejznámějším svědkem se stal Jaroslav Špirek, dvaapadesátiletý d i spečer

pražského Dopravníh o podniku. který seděl ve výhybká řsk é budce proti Domu

potravin, v místech. kde Palach upad l na zem. Jeho těžký kabát Palacha

definit ivě uhasil. Pod le Špírkových slov .Palach na vozovce padnu I sám, nikdo

jej nepodraz il, on padnul na znak mezi chodn íkem a kolejemi . hlavou k Muzeu .

V době, kd y j á jsem byl u Palacha, ležícího na vozovce, tak Palach vůbec

nemluvil an i nekři č el , neslyšel j sem. že by v té době něco říkalo aktovce nebo

dopisu. Já jsem a le hned na to šel volat sanitku. tj . jak j sme na něm uhasili

plameny, a to j sem byl pryč tak dvě minuty. Když jsem se vrátil z telefonování.

tak už u Palacha byla sanitka a hned nato ho nakládali do san itky, resp. na

nosítka a do sanitky. Mým kožichem byl ještě částečně přikryt:d 59

O aktovce a dopisu se měl Jan Palach zmínit manželům Indrovým, kteří

v těchto chvílích stá li u vchodu do Domu potravin. " Když byl požár uhašen, tak

mladik ř íkal , že zde má tašku , a j á jsem se ho ptala, kde. Mladik uvedl . že u

fontány. Uvedl, že v tašce má dopi s, a aby byl přečten. Z toho důvodu j sem

odešla k fontáně, kde ležel přes zábrad lí přehozen zimní kabát a na zemi ležela

aktovka. ( ...) Zde j sme otevřelí aktovku a v aktovce byl dopis bez adresy . Ten

byl za lepen jen na pů l, a tak jsem jej otevřela a přečetla jsem si jen začátek

dopi su, ze kterého jsem zjisti la, že čin, který spáchal mladík, byl motivován

politickou situací. Uložila jsem jej zpět do obálky a dala do tašky. Potom si věci

vzali příslu š nici VB . ( ... ) Celému připadu bylo př ítomno asi kolem 50 až 100

lidí. tito byli u nás u Muzea , další chumel lidí byl II mladíka. kde padl k zemi:d 60

Ve 14.37. v době. kdy byl Palach j iž uhašen a odvezen sanitkou. dorazili

na místo příslušníci Útvaru požárn í ochrany hlavního města Prahy a uhasili hořící

plastové nádoby, v nichž si Jan přinesl benzin . Poté se dostavili i příslušnici

Veřejné bezpečnosti a také výjezdová skupina Městské správy VB Praha.

1St Tamtéž. s. 66.

'" BLAŽEK - EICHLER - JAREŠ(a kcl.). 2009. s. 67.

160 Tamtéž, s. 67.
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Přítomný technik pořídi l několik fotografií místa či nu . U kašny byly krom

plastové nádoby nalezeny také střepy z hnědé l ahvi č k O •• h . ., . d
I y. mz ovon Je co ze

svědků. Dle náp isu se j ednalo o éter. kletým se Palach pravděpodobně snažil

zmírnit bole st. Vyšetřovatelům se nicméně nepodařilo zjistit. kde ji Palach získal.

éter se jako anestetikum vo l ně neprod ával,

Další nálezem byly dva papíry s nápisem .Z de se upálil dvacetiletý

student," které na místo položili dva mladici. kteří událost z rampy Národniho

muzea pozorovali.

Příslušn íci Veřej n é bezpečnost i převzali Palachovy osobní věci včetně

dopisu. Na jeho zák l adě také následující den přísl ušník Odboru vyšetřování VB

Praha-město npor. Jaroslav Jankot rozhodlo zahájení trestního stíhání pro trestný

či n účasti na sebevraždě. Odůvodňoval to zm íněnou skupinou osob. které měly

Pal achův čin nás ledovat.l' "

Převoz do nem ocntce

Sani tka, j ež Palacha naložila, se na místě objevila shodo u okolností. Vezla

j iného pacienta ze Střešovic do Krakovské ulice a když míjela Národni muzeum.

všimli si ři dič Miloš Pokorný a jeho spolujezdec Miloslav Sova pohybuj ícího se

ohně. Pacienta vyložili na místě určení a rychle se vrátili, předpokl ádal i, že na

Václavském náměstí hoří automobil. Když přijeli na místo, našli ležícího muže

přikrytého kožichem. Za pomoci dvou přihlížej ících občanů jej naložilí do vozu,

kam si přisedl i di spečer Špírek, a odváže li Jana Palacha nejprve do Všeobecné

nemocn ice na Karlově náměstí, odkud byli ale okamžitě odesláni na Kliniku

plastické chirurgie Fakultní nemocnice 10 v Legerov ě ulici. Jej í součástí bylo i

odděl ení pro léčbu popálenin, kam byl Palach asi 15 minut po činu převezen. Po

celou dobu nebyl nijak o š et ř en.

Z ambulance byl Palach převezen na šokový pokoj . Na j eho těle byly

zbytky spáleného oblečení. Sestra Svatava Pinkasová ve výtahu ucít ila výpary

benzínu a ptala se pacienta. zda šlo o nešťastnou nehodu . Jan měl na to

161 Tamtéž, s. 67-<i9.
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odpovědět: ..Ne, já jsem se poli l sám a sám jsem se zapálil. Na protest proti tomu.

co se tady děje. ( . . .) Prot i cenzuře a proti vydáváni Zpráv: ' Také hovořil o tom,

že jsou skupina, že za pět dnů se upálí další člověk a že j sou inspirování

buddhistickými mnichy z Vietnamu. Nakonec měl také říct : ..Nemyslete si. že

jsme spolek sebevrah ů . ' : "

Na pokoj byl přivezen okolo t řet í hodiny odpoledne. Lékařka Marta

Zádorožná konstatovala popálenin)' druhého a třet ího stupně na zhrub a osmdesáti

procentech tě la . Přes šok, v němž se Palach nacházel. byl schopen komunikovat,

opakoval informa ce, které podal sestře ve výtahu. Někol ik desítek minut poté

také na kliniku dorazili č lenové výjezdové skupiny Městské správy VB Praha.

Doktorka Zádorožná je ale odmítla na pokoj s ohledem na paci entův stav
• 163pusnt.

Zpráva o Palachově či n u

Prvn í ofic iální informace přinesl a zpráva ČTK vydaná 16. ledna v 17.55.

Hovoři lo se v ní o tom, že se kolem 15. hod iny na Václavském n ám ě st í těžce

popáli l 211elý student Filosofické fakulty v Praze J. P., že byl převezen do

nemocnice a že se motiv činu vyšetřuj e . 1M

Zpráva se ovšem š ířila nezávisle na oficiálních zdrojích a tak se Palachův

spolubydlící Jan Hlaváč ji ž na odpoledni přednášce toho dne dozvěděl , že se

kdosi upálil na Václavském náměstí a že to měl být student historie z Filosofické

fakulty a že sem měl přestoupit z VŠE. Hlaváče napadlo, že by se mohlo jednat o

Palacha, ale nechtěl tomu věřil. '" Když se vrátil na kolej , našel v pokoj i všechny

své spolubydlící krom Jana. Ostatní o události zatím nevědě l i , ale když dostali od

Hlaváče informace, opět přiš lo na myšlenku. že by oním studentem mohl být

162 BL AŽEK _ EICHLER _ JARES (a kcl.) , 2009. 5. 70.

163 Tamtéž. s. 7 \-72.

16.1 POK US O UPÁLENí. Praha. 16.1edna (ČTK) - Městská správa veřejn é bezpečnost i v Praze sdt luje.
H ve čtvrtek kolem 15. hod iny se těžce popálil 2 11elý student . filoso fické Fakulty v ,Pr.u:e J: P. N~

Václa vském náměsr ! se po lil dosud nezná mou hoř l av inou . zapálil na sobě od ěv a přjvodil Sl ttžk~

popálenin . Rychlým zákrokem dispečera Dopravního pod niku byl oh~f1 na studentu uhašen. Záchranna
služba od~eZla stu~enta do nernocnice k ošetřeni . Motiv činu se~tfuJe .
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Palach. Volali proto nejprve na Veřej nou bezpečnost. kde je odkázali na ČTK .

Tam získali podrobnosti o události včetně iniciál studenta. Tato informace j im

definit ivně potvrdila, že muselo jít o Jana Palacha. Navíc v jeho stole našli sešit

S černými deskami , v němž narazili na koncept Janova dopisu.'"

Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy okamžitě svolal

mimořádné zasedání, kam se dostavili i předseda české vlády Stanislav Rázl a

minstr školství Vilibald Bezdíček. Předsednicrvo nakonec vydalo prohlášení. ve

kterém označilo čin Jana Palacha za politický protest a varovalo před jeho

znevažováním. Vyzvalo vedení KSČ, aby k události vydalo zvláštní prohlášení.

Toto prohlášení také bylo ve velkém nákladu šířeno po Praze.'"

Obdobně - zvláštní zasedáním - reagovali i studenti VŠEI68
• kteří vyzvali

nejvyšší stranické a státní orgány, aby ,.zaháj ily politiku důsledného hájení zájmů

našich národů" . 169

o den pozděj i byl v aule Filosofické fakulty také poprvé přečten dopis

Jana Palacha v celém znění. 1 70

Zpráva rodině

Jako první z rodiny se o Janově činu dozvěděl j eho bratr Jiři . MUDr.

Zádorožná mu telefonovala na poštu v Kamenickém Šenově (Jan měl u něj

hlášené trvalé bydl iště ) a požádala ho. aby přijel Prahy.'ll Protože nejel tou
dobou do hlavního města žádný spoj. s pomocí místni Veřejné bezpečnosti se po

několika telefonátech podařilo sehnat taxi, Do nernocnice se Jiří se svou ženou

Ilonou dostali v pů l tře tí ráno. l . ck ař. který m ěl službu. pouze potvrdil to. co ji ž

vědě li z telefonátu - že Jan má vážné popáleniny a jeho stav j e vážni"- Vzhledem

k tomu, že Jan spal. nepustili jeho bratra k n ěmu do pokoje .

16S BLAŽEK _ EICHLER _ JAREŠ (a kol.], ~009. 5 . ~.

166 LEDERER.., 1990. s. 83-84 .

'" BLAŽEK _ EICHLER - JA REŠ (a kol.). ~009. s.7) .

'~ V . 16 17 ledna zasedalo předsednictvo Akademické rady studentu. Aktniho výboru
nocI ze . na ' . · 10 • I '009 7

studentů VŠE a redakce časopisu Ekonom. (BLA2:EK - EICHLER - JARb (a ke .], - . s. 4).

,.. BLAŽEK_ EICHLER - JAREŠ (a kol.). 2009, s. 7) .

"" BLAŽEK_ EICHLER - JAREŠ(a kcl.), ~009. s. 74.
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Palachovi opustili kliniku. strávili něko li k hodin v čekárně na Hlavním

nádraží a Jiří se ráno vydal vlakem za maminkou do Všetat Doma ji však

• I 172 Lib š P l h ' , ,nenase . I U e a ac ove totiž v patek ráno vyrazila podle domluvy za Janem

do Prahy na nákupy, Ve vlaku si však u spolucestuj ícího všimla č lánku. u nějž

byla fotografie jejího syna a přečetla si zprávu o jeho č i nu . V tu chvíli se

psychicky zhroutila. Za pomoci známých ze Všetat vystoupila na následující

zast ávce, kde ji ošetřil přivolaný lékař, Když pominul první šok. rozhodla se. že

ihned musí za synem do Prahy.173 Lékař j í nabídl sanitku. která právě směřovala

do Vysočan. Do nemocnice se dostala v doprovodu jednoho ze zmíněných

známých, Jaroslava Bartoníčka. Tam už na chodbě na povolení návštěvy čekali

J iří a 1I00 a.
174

Během dopo ledne 17, ledna připravila MUDr, Zádorožná Jana na

návštěvu přibuzných - ostřihala mu spálené vlasy. ošetři la obl ičej . Podle j ej i

výpovědi byl Jan ten den v poměrně dobrém stavu, dokonce žertoval.17S Do

pokoje nakonec směl a jen maminka a bratr - jakékoli narušení sterilního

prostřed í hrozilo infekci a tedy nebezpečim pro pacienta, n icméně lékařka

udělala pro nejbližší příbuzné výjimku. Bylo to vlastn ě jej ich pos lední setkání.

Libuše Palachová se dle svých vzpominek snožila syna utěši t , řekla mu:

"Jeníčku, to UlS bude dobrý." J iří nebyl schopen jediného slova. Jan však

reagoval klidně a prohlásil : "K životu potřebuj eme prostor: ·1 76 Tento průběh

však popírá svědectv í sestry Svatavy Pinkasové, která byla setkání přítomna .

Podle ni k žádné rozm luvě nedošlo, oba návštěvn íci podle ní byli nesmírně

otřesení . l 77

111 BLAi EK _ EICHLER_ JAREŠ (3 kol.). 1009. s. 75.

m LEDERER. 1990, s. 81-82.

11} Tamt éž, s. 85-86.

IU BLAL:EK _ EICHLER _ JAREŠ ( 3 kcl.j. 2009. s. 75.

m Tamtéž, s. 75.

11ol> LEDERER. 1990. s. 87.

m BLAŽEK _ EICHLER _ JAREŠ(a kol.). 2009. s. 76.
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Libuše Palachová se po návštěvě opět psychicky zhrou tila a byla

hospita lizována na nedaleké psychiatrické klinice prof. Vondráška. Do 19. ledna

tam s ní byl také její starší syn.178

Zvuková nabrávka

o Palacha se v nemocnici starala p ředev š ím psychiatri čk a MUDr. Zdenka

Kmun í čkov á , která k němu dorazila v pátek 17. ledna. Byla č lenkou Výzkumné

psychopatologické laboratoře psychiatrické kliniky prof. Vondráčka. kde

prováděla výzkum psych ických změn u popá lených pacientů . Na Palachově

případu spo lupracovala s dal ší psych iatri čkou MUDr. Marii Vojto vou, která byla

u Jana od počátku jeho hospitalizace. Kmuníčková se snaži la přesvědčit Jana

Palacha, že jeho čin splnil svůj význ am. Její m záměrem bylo umožnit Janovi

klidn ou smrt a také zjist it bližší informace o skupině jeho násl edovníků, aby bylo

možné dal ším podobným činům zabránit.

Z doby Palachovy hospital izace ex istuje j ediná dochovaná zvuková

nahrávka - devítim inutový záznam, který pořídila MUDr. Kmuničková na

magnetofon. který podle svých vzpom ínek dostala od kameramana

Č eskos lovensk é televize Vladimíra Tůmy. Janově slovům není příli š dobře

rozumět, vzhledem k tomu. že měl značně popálen é dýchac í ústroj í. Z nahrávky

vyp lývá, že Palach svůj čin vnímal jednoznačně jako politický protest. trval na

svých požadavcích zmíněných v dopisu a také se držel verze o existenci skupiny

.pochodnr '."?

Návštěva EV)' Bednáríkové a Lubom íra Holečka

18. ledna převzal službu u Jana Palacha MUDr. Radko Vrabec, který jej

ošetřoval až do jeho smrti. Kromě péče o pacienta byl zaměstnán neustálý mi

rozhovory a telefonickým i dotazy až do té doby. než dostal v odpoledníc h

hodinách pokyn podávat zprávy o Pal achově stavu přes tiskový odbor

ministerstva zdravotnictv í.

.. BLAžEK_ EICHLER- JARES (a kol.). 2009. s. 76.

179Tamtéž. s. 76-77.
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MUDr. Vrabec také pozval do nemocnice Evu Bednárikovou. její ž jmé no

Palach několikrát v noci na 19. ledna vyslovil. Bednárikov á byla spo l užačkou

Heleny Zahradníkové z Fakulty sociálních věd a žurnalistiky. Práv ě Helena je

seznámila v řijnu roku 1968.'80 Přesný charakter vztahu Jana Palacha s Evou

Bednárikovou není příliš jasný. Zahradníková tvrdila. že se s ni v iděl jen párkrát

a na velmi krátkou dobu. Naopak Bednáriková prohlašovala. že jejich vztah byl

velmi intimní. III

Při návštěvě v Palachově pokoji měla Bednáriková opět za úkol především

zjistit jména jeho případných násl edovníků. Neexistuje však doklad o tom, že by

k tomu byla nějak nucena, spíše se vedena celospolečenským šokem z Janova

č i nu a obavy z jeho opakování snažila předej ít dalším tragickým č inům . Palachův

stav byl již natolik špatný, že nebyl schopen souvislejš ich výpovědí. Nakonec

však požádal, aby k němu přivedli Lubomíra Holečka. studenta Filosofické

fakulty UK. jemuž adresoval svůj návrh o obsazení rozhlasu. Bednáriková

Holečka našla poměrně rychle, v poledne 19. ledna oba dorazili do Palachova

pokoje. Jan už však nebyl schopen zřetelně artikulovat. Oba návštěvn ici pak jeho

vyjádřeni interpretovali j ako žádost, aby už se nikdo dalši neupaloval. Co chtěl

Jan ve skutečnosti s děli t však nevíme. Holeček si zaznamenal několik výroků a

také možných tvaru jména, které se Palach snažil vyslovit. Jeho pátraní po této

osobě však bylo neúspěšné . Poslední setkání Jana s někým mimo nemocnici tak

nepřineslo žádné konkrétní infonnace.182

Palachův stav se v neděln ích odpoledních hodinách velmi rychle

zhoršoval, smrt lékaři konstatovalí v 15.30 v neděl i 19. ledna 1969. Jeho tělo

bylo na příkaz Veřejné bezpečnosti převezeno do budovy Soudního lékařství, kde

byla provedena pitva.

IIW Tamtéž, s. SI .

III LEDERER, 1990. s. 34-35.

l il BLAi EK _ EICHLER _ JARES (a kot.). 2009. s. 79-80.
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Tryzny

Již v sobotu 18. ledna začali na m íst ě Palachova čin u držet dva mladici

hladovku za spl nění jeho požadavků. Postupně se počet účastn íků zvyšoval. ale

ráno 23. ledna byla hladovka zásahem příslušníků Veřejné bezpečnosti ukončena.

Podobným způsobem vyjádřil i svůj postoj lidé i v dalších m ě stech

Československa.

Po celé republice a dokonce i v zahran i č! se konaly smutečn í tryzny.

mnoho z nich přerostlo v pokojné demonstrace. jejichž účastníci se dožadovali

sp lněni Palachových požadavků a odstoupeni zkompromitovaných pol it i ků .

Státní moc se snažila celou situaci uklidnit. Proti tryzn ám raděj i

nezasahovala, různé čel ní orgány vydávaly prohlášení k činu Jana Palacha. Jej ich

charakter byl totožný - vyjadřovala litost, ale zároveň odsuzovala formu protestu .

V nedě li 19. ledna byla vyhlášena pohotovost bezpe čnostn ích složek a

arm ády, místní stranické organizace m ěly za úkol zabránit spojení studentů

s dělníky. Redakce novin směly zveřejňovat pouze oficiální sděleni.

Česká vláda odsouhlasila tryznu za Jana Palacha, která se uskute č n ila 20.

ledna. Akci organizoval Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy.

Průvod kráčel centrem Prahy až na náměst í Krasoarrnějců , které bylo ten den

přejmenováno spontánně na Palachovo. Z balkónu Filosofické fakulty promluvil

mimo j iné i Lubomír Holeček, právě tady hovořil o Janově přání . aby se už nikdo

další ncupaloval.l' "

Pohřeb

Poklidný charakter tryzny umožnil. že Svaz vysokoškolského studentstva

Čech a Moravy mohl uspořádat i Palachův pohřeb. Jeho představitelé chtě li

prosadit, aby byl pohřben na Vyšehradě, nakonec však byly vybrány Olšanské

hřbitovy. Rakev s Janovými ostatky byla j iž od pátku 24. ledna vystavena na

nádvoří Karolina, kam postupně přišlo až na sto tisíc lidí I 8-1, kteří se chtěli

S Palachem rozlou čit , N á dvoři se postupně téměř celé zaplnilo květinami a věnci .

l il BLAŽE K _ EICHLER - JAREŠ (a kol.), 2009. s. 8 1-83.

184 BÁRTA (a kol.), 1993. s. 4$.
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u rakve držely čestnou stráž střídavě desítky lidi. Smute č n í průvod se ten den

uskuteční I také ve Všetatech .

O den později se v Karolinu uskutečn il smutečn í obřad. Krom

představi telů Univerzity Karlovy, Filosofické fakultv a studentskvch oraanizací
• • o

pro nesl projev také mini str školství české vlády Vílibald Bezdíček. který byl

spolu s ministrem pro mládež a tě lovýchovu Bosáke m j ediným státním či n i telem

účastnicím se pohřbu ,

Po projevech vyrazil smuteční průvod za pohřebn ím vozem s rakví

zemře lého přes Staroměstské náměstí k budově Filosofické faku lty. kde byl

ukončen . Obřadu na Olšanských hřbitovech se účastn i li jen rodinní přís l ušníci a

blízcí přátel é . Kázá ni nad Palachovým hrobem pronesl kněz Jakub S. Trojan

z Libiše, s n ímž se Jan seznámil na pohřbu svého strýce před necelými dvěma

týdny.

Lib uše Palachová dostala v té době kondol enční telegramy od Ludvíka

Svobody, A lexandra Dub čeka, Josefa Smrkovského a Oldřicha Čern íka . Už rok

po Palachově smrt i se však o něm už veřejně nemluvilo, postupně byl také

zlikvidován jeho hrob na Olšanech. Důvodem j istě byla vysoká návštěvnost,

Palachův hrob se stal j akýmsi poutnim místem. neustále byl obložen květi nami a

sv í č kam i. Nejvice lidí se kolem něj pohybovalo vždy 16. ledna a 2 1. srpna,

v těchto dnech se také ko lem hrobu pohybovali tajn í policisté v civilu,185

V červenci 1970 byla odstraněna (posléze i roztavena) náhrobní deska, již

vytvořil sochař Olbram Zoubek '" a v ř íjnu 1973 po dlouhodobém nátlaku tajné

policie odsouhlasi la Libuše Pa lachová spolu se synem Jiř ím , aby byl Jan

liSLEDERER, 1990. s. 132,

1J6 Olbram Zo ube k ta ké za pom oc i Vladi mira MaH~jička. l é ka ře z kliniky popálenin: sňa l ve čer 19. ledna
Palachovu posmrtnou mask u, Vyhotovil pět sádrových odli tku. j eden z ? iCh ph pevnl ' na ~,řeVěnou černou

desku a donesl j ej je š t ě v noc i demonstrujícím studentům na Václavske ná~ěst l. OdlU~ JI ocoest stu~ent

filosofick é fak ulty Tom áš HaHk na zadu~ni m~i do kostela svatého To~ak na Ma le. S1ra~ě a pote na
filosofic kou fakultu . Tady j i student i umístili do výkle nku nad sc~odt m,lslo od~lraněnt LtnlnoV): bysty.
Zbývaj ící mask y dostali od Ol brama Zoubka Palachova matka: bas~!k M i, Kola' nebo ~ko,lská. j ednota
ve všetatech. Jednu m ě l sochař pověšenou v ateliéru a pos led rn kop ii ulot /,I d? sklepa, Stauu .~zpečnosl

zji stila původce masky. jak Vlad imír Matějiček, lak Olbram Zoubek nt sh, ~asltdky - Mat~JI~ek ~usd
. kli .,_ " . , eav ě Zoubek nesměl vvsravover 11VII St resta urovarum zám kuOpustit .. InlKU a pracova v ce ni p... . . . J .. •• '

L· li v ,- d '989 • o , I Zoub" Jednu z kopII studentům Filosofické fakulty UK.v nomy š I, rstopa u v n v '" "
Zanedl h b 1 odh b lednu 1990 umtsrěna na budově školy. Ongmal Je součásti sbirkvDU O y a rta z ronzu a vrevn •
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exhumován a zpopelněn s tím. že jeho umu převeze do Všetat . Exhumace byla

provedena v tajn osti pod policejním dohledem brzy ráno 22. ř íj n a 1973. Na místě

Palachova hrobu se objevil nový náhrobek se jménem Marie J ed ličkové. Janov)'

ostatky. které byly zpopelněny ve Strašnickém sanatoriu. Libuše Palachová

odvezla domů do Všetat, na místní hřbi tov je však mohla uložit až na konci

března 1974.187

Odkaz J ana Pa lacha

Ačkol i byl Janův čin považován jako doma. tak v zahranič í za mot iv

k celonárodní mani festaci prot i návratu k před lednovým poměrům, Iss svého

naplnění se dočkal až po dvaceti letech. K jeho odkazu se výrazně veřejně

přihl ási li představitel é pěti opozičních skupin teprve v lednu 1989, když chtěl i

jeho památku připomenout krátkým pietním shromážděním . Policejní zásah proti

této akci vyvolal odpor široké veřejnosti a pietní shromáždění přerost lo

v celotýdenní demonstrace. Tzv. Palachův týden byl jakýmsi předznamenáním

listopadových událost í a pádu komunistického režimu .

V prosinci 1989 bylo n ám ě st í před Filosofickou fakultou UK

přejmenov áno na Palachovo, urna s jeho ostatky byl v říjnu 1990 s l avnostně

převezena zpět na Olšanské hřbitovy a 28. řijna 2001 prop ůj č il prezident

republiky Vá clav Havel Janu Palachovi in memoriam Řád To máše Garr igua

Masaryka I. třídy za vy nikající zás tuhy o demokracii a lidská práva .189

Dezin form ace Vilé ma Nového

Ve středu 22. ledna se konala schůze 14. u l ičn í organizace KSČ, tzv .

libeňské skupiny, jejíž členové byl i vesměs proti obrodném u proc esu a

podporovali sovětskou invazi. Jako host se této schůze účastn il Vilém Nový,

agent státní bezpečnosti. č len ÚV KSC a také poslanec Federá lního shromáždě n í ,

Právě Vilém Nový se stal hlavním představitelem teorie, podl e niž měl b ýt

posmrtných masek významných osobnosti v antro~logi:k~m oddělení Národního muzea. ( KOVÁŘ.
2009, citováno 31. 12.2009 z hup: ~\\\\\ .rdk\.l:I.l/a!l-,1.dillh!lll.D
111 BLAtEK _ EICHLER _ JARES (a kol.). 2009. s. S7.

I" MENCL (a kol.). 1990. s. 319.
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Palach v podstatě obětí. Během stávky v listopadu 1968 měla vzniknout

pětičlenná skupina vysokoškoláků, nazvaná Pětice smrti. j ejímž ú čelem měla být

příprava mimořádné události. případně i sebevraždy. která by hnula se svědomím

národa. Nakonec se rozhodla provést demonstraci s živou pochodní. Losování

rozhodlo, že se jí stane Jan Palach . Ten odmítl akci provést. ale nakonec jej

ostatní členové skupiny přesvědčili. Podmínkou bylo. že hořlavina. kterou se

polije, bud e z chemické látky způsobující tzv. studený plamen s velmi nízkou

hořlavosti a s minimální nebezpečím smrtelného popá lení. Chemik. který měl

látku připrav it j i však nesmíchal správným způsobem a tak došlo ke smrtelnému

popáleni. Podle výroků Viléma Nov ého byly tylo s kutečnost i sdě leny Pa l achově

matce, která údajně 20. ledna požádala o zavedení soudního řízení s č leny Pětice

smrti a s chemikem. Nový dokonce jmenova l osoby. které měly mít pod íl na

vzniku skupiny, mezi ji nými například Pavla Kohouta nebo Emila Zátopka.

Tyto informace Vilém Nový přednesl nejen na zmiňované l i beňské schůzi,

ale také o měsíc později v České Lípě a především v rozhovoru s francou zsko u

agenturou AFP.llJO Odvolával se na vyšetřování ministerstva vnitra . To ovšem

prohlásilo, že Nov érnu žádné informace neposkytnulo a také vyšetřovatelé

Veřejné bezpečnost i odmítli všechny obdobné výroky jako nepodlo žene.!"

Jak se brzy zjisti lo. původ dezin forma čn í výkladu se nacházel v dopisu

prvnih o tajemnika KSSS Leonida Ilj i če Brežněva a předsedy Rady ministru

SSSR Alexeje Nikol ajeviče Kosygina, který 23. ledna 1969 zaslali svým

československým protějškům Alexandru Dubčekov i a Oldřichu Čern íkov i . Jana

Palacha označili za ob ěť provokatérů, kteří jej k tomuto činu donutili. Vyzvali

československé vedeni. aby okamžitě zamezilo dalším ohlasům Palachova

činu . 1 92

119 BLAžEK _ EICHL ER _ JARES (a kol.). 2009. s. 87-9.

190 LEDERER. 1990. s. 126- 128.

'" BLAžEK _ EICHLER _ JARES(a kol.). 2009. s. 84.

".- Tamtéž, s. 84.
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Palachovi následovníci

Ačkol i mělo být výslovným Janovým pramm. aby se už nikdo dal ší

neupaloval. jeho cestu následova lo někol ik osob nejen v Československu. ale i

v zahraničí. Z dokumentů Veřejné bezpečnosti vyplývá. že v období mez i 20.

lednem a 26. lednem došlo v Československu k 9 případům pokusů o sebevraždu

' 1 . " ) AI beunál . dupa emrn, e pouze se eupa eru vou mužů. Jana Zajíce a Evžena Plocka. lze

považovat za politický čin odkazuj ící na sebeupáleni Jana Palacha.

Jan Zajíc

Jan Zajíc se narodil 3. července 1950 a pocházel z Vítkova. Střední ško lu

studoval v Šumperku. Od ledna 1968 se začal živě zajimat o po litickou situaci.

ziskal mnohem větš í přehled než jeho spolužáci. Podobně jako Palach velmi

in tenzivně prož íval srpnovou invazi. odm ítl emigrovat a zapoj il se do odporu

proti okupant ům . !" Poté. co se dozvěděl o č inu Jana Palacha. odcestoval do

Prahy (18 . ledna) a p řipojil se (pravděpodobně ráno 21. ledna) ke studentům

držícím hladovku před Národním muzeem.l' " Domů se vrátil den po Palachově

pohřbu. Již během hladovky nahlas mluvil o tom, že by byl schopen podobn ého

činu, jako Palach . Necelý měsíc po jeho pohřbu se na něj také zača l připravovat.

Na rozdíl od Palacha a také Evžena Plocka to č in i l veřej ně v tom smys lu, že o

jeho plánech vědělo několik j eho spolužáků, kteři sice upozorn ili pedagogy školy

a o Zaj ícových plánech se dozvěděli i vychovatelé na internátu. nikdo ovšem

nevěřil, že by měl odvahu je naplnit. Ještě 24. února se Zajícovi snaži l č i n

rozmluvit jeho profesor Jan Koč l , myslel si, že úspěšn ě (při vý slechu o dva dny

19> Jmenovitě šlo o Jose fa Hlavatého (jako jed iný nepfdil)".M iro$lav~ Malinku, Josefa Jaroše. Karla
Nováka, Milana Dinžika. Albína Millera, Jana Soukupa, Františka Kerpieta a Jana Burek . (BLA2 EK 
EICHLER _ JARES (a kol.). 2009 , s. 446).

194 BLA2.EK _ EICHLER _ JARES (a ko\.). 2009. s. 90--91.

1" Cetko . polel hlado....kařů nepresahl1 6 osob. Ve čt vrtek 23 . l ed~ byli předveden i na Mistni oddtl~n í
V . vy . lé šr ě i Následně se pfesunuh do prostor Svazu vysokoškols kého

etej n é bezpečnostl .a pos ze . PTO~ náŽn , naměst i a pokračovali v hladovce neve řejn ě . v ě tstna
studentstva na Go rkeho. dne šním nov trn . . '. t .. tila svůj efekt. Jan Zaj ic v ni
účasmfků j i pak během nasled ujtcfbo dne ukonč l l~ Jako.t:vt e~na Zl.,..' Ta tbu (BLA2:EK _ EICHLE R _
pokračoval až do odpoledne 25. ledna 1969. kdy se z ůeasem a ac ova .

JAREš (a kol.). 2009. s. 92).
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později však uved l, že Zaj íc byl odhodlán a s profeso ,. I hl 'I 'II rovyrm s ovy sou aSI Jen
proto, aby už mohl odejit).' "

Jan Zajíc sebeupálení plánoval původně na I. března a dokonce se snažil

přemluvit i některé své spolužáky a kamarády. aby jej následovali (mezi nimi

například Evu Vavrečkovou, která mu slíbila, že se také upálí. spolu také došli

k termínům 25 . února pro Zajíce a 8. března na mezinárodní den žen pro

Vavrečkovou) .

25. února odjel Jan Zaj íc v doprovodu spolužáka Jana Nykla do Prahy, ve

vlaku se k nim připoji li také dvě spo l užačky z j iné t ř ídy . Protože v ě d ě ly o

plánech Jana Zaj íce. nevrátily se z Pardubic domů. jak původně měly, ale

následovaly dva chlapce do Prahy. Zajíc s Nyklem v Praze nejprve nakoupili

potřebné pomůcky, část z nich uložili do kufru do úschovny zavazadel na

Hlavním nádraží pro Evu Vavrečkovou. Poté Zajíc všechny tři své spolužáky

opustil a vyrazil na Václavské náměstí, kde se na záchodě v průjezdu domu č.p.

39 polil hořlavinou a zapálil. Nepodařilo se mu vyběhnout zpět na Václavské

náměstí, ale omylem vyběhl po schodech do přizerni. kde se zhroutil a na místě

zemřel. 197

Jan Zaj íc si přál být pohřben v Praze, aby se tato událost mohla stát

příležitostí k manifestaci. jeho rodiče ale Jana pohřbi l i doma. ve Vítkově .

Pohřbu, který se konal 2. března 1969, se zúčastnilo asi osm tisíc lidí. Jeho rodina

měla v souvislosti se Zaj ícovým č inem problémy - matka při šla o místo učitelky,

otec byl vy loučen z KSČ . oba sourozenci měli potíže se studiem na vysoké

škole.!"

I Zajíc zanechal po sobě dopis - provoláni ..Občané republiky

Československé". !" Jeho č in i politické motivy byly společnos t i známy,

1911 BLAŽEK _ EICHLER _ JARE~ (a kol.), 2009 . s. 95.

197 BLAŽEK _ EICHLER _ J ARE~ (a kcl.), 2009. s . 97.

19lJ Tamtéž, s. 103.

1'19 OBCANÉ REPUBLI KY CE.SKOSLOVENSKt !..P~~~~Ž~ě~:~~~~~~~~n~6~n~f'r:.l a;.h~e~~~n:~
život do starých kolej i, rozhodl Jsem se. že vyburc~~l b J stavným. ~nebo snad. že j sem se zbláznil. K
proto. aby mne někdo oplakával, nebo proto, abyž J ě vzchopili a nedali s sebou .... lafet n ěkolika
tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste. sedu vd hl je už jedno o kolik," Nemáme se čeho bát
diktátory! Pamatujte: "Když někomu vystOUpl ve a na avu.
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publicita byla však nesrovnate lně nižší než v př ípad ě Pal h ' D ' "
c ac OVl;; . o znacne mu)'

to ovlivnily mocenské orgány které neměly zájem na . . A • • ~ •

• zverejneru mrormacr o
př ípadu. jednak byla zcela jiná situace ve studentském hnuti. na něž se Zajíc

spoléhal. Pro státní aparát bylo také důležité. že neproklamoval č lenství v nějaké

skupině lidí odhodlaných se upálit v případ ě nesplněn í požadavků. A svou roli

hrálo nakonec i to. že Zajíc nedokázal vyběhnout z pnijezdu a protestova t

veřejné. A tak byly ohlasy jeho činu omezené nejen v roce 1969. ale také

v revolučním obdobi roku 1989 a po něm .

Evžen Plocek

Evžen Plocek byl výrazně starší nežoba jeho předchůdc i - narodil se 29.

řijna 1929 v J ih lav ě . vychováván byl v náboženském duchu. vychodil obecnou a

mě šťanskou školu a už do roku 1943 pracoval v jihlavské továrně Lionel Šerme.

odkud v roce 1946 přešel do nově zakládaného národního podniku PAL (v roce

1950 došlo k přejmenován í továrny na n. p. Motorpal Jihlava). kde zůstal až do

své smrti. Po absolvování povinné vojenské služby v letech 1950-1952 se Plocek

oženil se Zdenou Dolníkovou a po roce a pů l se mu narodi l syn J iří. V roce 1955

se Evžen Plocek stal členem KSČ a přešel na placenou funkci předsedy

Závodního výboru ROH a pozděj i, po absolvováni dálkového kurzu do odděl ené

obchodně-techn ické služby, kde se pozděj i stal vedoucím.

Koncem června 1968 byl jako jeden ze čtyř icet i delegátů ji hlavského

okresu zvolen na krajskou konferenci KSČ v Brně a doporučen jako delegát na

XIV. mimořádný sjezd KSČ a také do úst ředn ích orgánů strany. Vysočanského

sjezdu se pak také opravdu účastni l. Celou situaci po invazi prožival velmi

emotivně, nepovažoval ji však za ztracenou. Zlom v jeho postoji nastal po

vyrabování pražské kanceláře Aeroflotu na konci března 1969. Celková politická

- jedin~ smrti. AI~ : "Smrt nent zlá. strašné je jenom umirá.ni."A 1010 je po~alé umjrán ~ nár.odni svo~~':

Nenec h si , hrdý a krásný český a slovenský lide. diktovat, s kým navtky.P~J:~.~.! ~Y .v ~ l c.~n~;:.~~~J~~
čin zapusobl a kte ří nechcete. aby byly dalš! obt~i. uposlech~:le nas e . u~I~ lb~r;:l: moje hodeň
BOJUJTEI "KDO NEBOJUJE NEZV ITĚZI! " Nemam na mysli Jen ozbroje y . ~. . ~ ~ .

. ' . . hod~l'I svili na cestu k s..obodnemu a šrasmernu
zapáli vaše srdce a csvur Vil rozum! Al moje~ T V ' H šaoci Ifeli. NEZAHAZUJTE
ČESKOSLOVENSKU! Mtli jsme d..·t šance a obě ~sme ~a;~~E' ť;~A2EK _ EICHLER _ JAR ES (a
JI! Jen tak budu Žil dál. UMŘEL JEN TEN. KDO Zll, P .
ko!.), 2009 , s. 98).
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situace, ztráta pozice reformních politiků. ale například i zákaz teoreticko

politického týdeníků Pol itika, to všechno byly motivy Plockova činu .

Plocek se zapálil před jihlavskou radnici v pátek 4. dubna 1969 po šesté

hodině večer. Na pult střelnice (na náměstí se právě konala pouť) položil dva

složené letáky s náp isy Pravda je revol uční - napsal Antoni ů Gramsci a Jsem pro

lidskou tvář - nesn áš ím necit - Evžen.

Zprávě o Plockově činu nevěnoval a centrální média téměř žádnou

pozornost, proto se o něm i velká část obyvatel Jihlavy dozvěděla se zpožděním .

Účastníci zasedání OV KSČ . jež se konalo 4. dubna večer a 5. dubna ráno. si

uvědomovali po litický rozměr jeho činu a nakonec vydali prohl ášeni, z něhož

čerpal místní tisk. Plockovi přiznali politickou motivaci. ale zároveň hovořili o

duševní depresi. Jeho chováni odmitli jako neuvážené.

Evžen Plocek zemřel 9. dubna 1969. pohřben byl o dva dny později.

Pietního aktu v areálu Motorpalu se účastn ilo asi dva a půl tisíce lidi. samo tného

pohřbu na jihlavsk ém hřbitově o tři tisíce lidi víc.2OO

Palachův předch ůd ce

Ryszard Siwiec

Jan Pa lach nebyl prvním případem protestního sebeupálení jako protestu

proti politické situaci ve východním bloku. Již 8. září 1968 se ve Varšavě upálil

účetní Ryszard Siwiec.

Siwiec se narodil 7. března 1909. vystudovat gymnázium a Filosofickou

, kul U ' . J Kazimíra Po ukončen i studia se přestěhoval dora tu mverzny ana .
. . - 'k fl č n ím úřadě v roce 1945 se oženil a

Přemyšle, pracoval Jako ú ředn í na man •

, I ě • d ě t í 201 Podle slov Ryszardových bl ízkýc h byl protipostupne se sta otcem p tl e I . ~

. . - I lidmi ze zabíjení inicia tivv a tvůrč íkomunismu. obviňoval Jej z mampu ace s I • #

. od . h á rodů ale od všeho, co bv mohlo
činnosti. z izolování národa nejen ostatruc narouu. #

. h t .. znamenaly události z března 1968,
narušit status qu o. Zásadn í zlom v Je o pes OJ ' •

:!OO BLAžEK _ EICHLER _ JARES (3 kol.). 2009, s. 108- 114.

!Ol Blažek, Petr: Živ ápochodeň "a stadionu desetiíeti, 2008. s. 12.
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kdy vládní moc brutálně pot lačila studentské protesty P d ě db ' ...
. rav po O ne pod Jejich

vlivem se rozhodl pro dramati ckou formu protestu (záv ěť R d S'yszar a iwce

pochází z 20. dubna 1968). Změny v Siwcov ě chování pozorovala i jeho žena.202

Posledním impulsem pro Siwce byla sovětská invaze do Českosl ovenska a

lživá propaganda, j ež ji doprovázela. Od tě to chvile začal systematicky

připravovat svůj protest. Vybral si pro něj dožínkové slavnosti. jež se měly konat

8. září ve Varšavě na Stadionu desetiletí za účast i desítek tisíc d iváků včetně

nejvyšších představite l ů strany a státu.l Oj

Před odjezdem do Varšavy zakoupil tři lahve rozpouštědla, na národn í

vlajku napsal heslo .2 a naši i vaš i svobodu. Čest a vlast.': Přichystal si také

necelé tři desitky letáků, na nichž vysvětloval motivy k činu .204 Dva dny před

dožínkami také namluvil na magnetofon poselství. které m ěl i jeho přáte lé předat

polské sekci Rádia Svobodná Evropa.ř"

Rán o 8. září 1968 dojel Siwiec vlakem do Varšavy. Ještě cestou napsal

dopis své ženě. jenž neposlal poštou. ale po rodinné známé. K dopisu se ovšem

dříve než Siwcova rod ina dos tala Státní bezpečnost , Maria Siwcov á si jej mohla

přečíst až po třiadvacet i letech.206

Po příchodu na stadion si sedl do sektoru přímo naproti čestné tribuně a ve

čtvrt na jedou se polil hořlavinou a zapálil. Diváci sedící kolem něj se rozprchli a

utvořili tak voln ý prostor. jenž byl viditelný z celého stadionu, ačko li ze

vzd á leněj š ích sektorů h l ediště jen těžko šlo rozeznat, co přesně se děje . Něko l i k

mužů v uniform ách ( p ravděpodobně hasičů a po l ic istů ) se jej snaž ilo uha sit,

Siwiec se ale bránil a křičel několik hesel, napřík l ad "Ať žije svobodné Polsko."

Když oheň uh asl. stá l Ryszard dál na místě a promlouval ke kolemstoj ícím: ,J e

!02 Bl AžEK _ EICHLE R _ JARE Š (a ko l.).1009, s. 118.

:!Ol Tamt éž, s. 118. .. .
!04 . ikvjd . . víme jen že zač inal\' 510\')' ..Protesrujt pron

Tyto leták y byly polskou S.lárníbe~nostl zll ·V I . ovan~. (BLAZEK _ EICHLER _ JARES (a kol.).
nevyprovokovaně agresi pron bratrskému Ceskoslovensku
2009, s. 119).

lOS BLAžEK. 2008. s.29.

'" Tamtéž, s. 31.
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to výraz protestu proti porušováni zákonnosti a svobody." Po chvíli byl policisty

odveden a převezen do nemocnice.i"

Reakce Státní bezpečnosti byla rych lá a precizní. Byt Siwcovy rodiny byl

neustá le sledován. zaměstnanci nemocnice nesměli poskytovat žádné informace a

k pacientovi směla jen nejbližš í rodina. K jeho l ůžku byl umístěn magnetofon.

Ryszard Siwiec zemřel 12. září . jeho pohřeb se konal v Přerny šli pod dohledem

místní Bezpečnosti. Po Varšavě sice kolovaly zvěst i o S iwcov ě č i nu. ale bližš í

okolnosti nebyly zn ámy."

Posel ství nahrané na magnetofonovou pásku se do Svobodné Evropy, a

tedy ani na Západ ned ostalo. zpráva o samotném činu a jeh o okolnostech sice do

západních médii pronikla. nebyla ale uzn ána za věrohodnou, některá média se ji

znovu začala za bývat v kontextu S činem Jana Palacha.209

207BLAžEK _ EICHLER _ JARE.S la kol.). 2009. s. 120-121.

2t* BLAŽEK. 2008 . s. 34-35.

109 Tamtéž, s. 35 .



J an Palach v médiích: a na lýza

Poslední oddil této práce je věnován médiím a způsobu. kterým referovala o

Pal achov ě č i n u a s tím souvisej ícími událostmi. Nejprve se podíváme na Rudé

právo. následovat bude Reportér a Zprávy.

Sebeupálení Ja na Palacha na stránkác h Rud ého práva 2 lO

Základní přell/ed

V Rudém právu s v obdobi od 17. do 27. ledna objevilo celkem 32 článků.

jež se něj akým způsobem dotýkaly činu nebo osoby Jana Palacha . První zpráva

se objev ila den po činu na straně číslo dva ved le černé kroniky. V příštích dnech

obsazovaly č lánky především první a druhou stranu Rudého práva (13 č lánků se

objevilo na prvn í, 16 na druhé straně), zbylé tři články najdeme na straně sedm,

z toho dva č lánky jsou ze soboty 18. ledna. t řetí je o týden starší (sobota 25.

ledna) a najdeme v něm informace ze zahraničí.

V poloviny (16 článků) je jako autor uvedena ctx. dalších 5 textů j e

přet i št ě n ím projevu některého veřejného představ itel e nebo skupiny, 8 článků

napsali reportéři Rudého práva (pod zkratkami ma. oz , van, sme. boo ka a trn,

poslední uved ená zkratka se objevuje dokonce pod dvěma články ) . Další autor.

který se zde objevuje. je A . Slovák, jeden článek zůsta l nepodep sán, informace ze

zahraničí poskytla agentura Reuter a zahraniční zpravodaj .

Fotografie najdeme u dvou č lánků, jedna je Palachovým portrétem

(obj evuj e se v sobotu 18. ledna). druhá zachycuje pohřeb (o týden pozděj i ) .

1 10 Rudé právo bylo založeno na počátku 20. lel jako jeden z nových celcstémtch listů a předevš ím jako
ůsttedni orgán Komunistické strany Československa. Po 2. sv ě tov é válce. během nit fungoval? v
ilegalitě , začalo znovu vycházet hned v prvnich dnech po osvobozeni Československa . (B lODlGOVA (a

kol.).2002. s. 15-1 6).
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(hilll~ mu.ic:mc: \ pt'thl.H~ rll/oť'hl 00 O\t lll laAlikJnh.:h ,lupin JnJna1 \('

icdna " jednoduch é Ipr;h ~ . ktcrc mli.>mlt l\al~ '1 ': IOU ....molrtC1ll. II JatMl\t ""ni,

II prubéhu pohřbu a pti paJn~ II J.I).:,I~h '4o.'t'c..-uaJtb..: h upa lemrn I~ tn I"t~ J'W'IU

\ N, inou puvodcm I (TA' a pt )...l~luli ten ':''''11.'' mformacc Ldu, ":0, llok, llh , ial.

()dptl\ ~ď na utaJLu , .pn~" '40.' \'-.Il. ncdozvrdarnc tcmt1 vubec Am \ tcCn-""

č l á nku ne-najde-tne- pln é Intni Pal.ll,:ho \a d"PI "' U -, ptl"ads\L.~ . nlL.t.k neni u... cdcna

motivucv jl'h ll či n u . Kc:ponaJ'ni ': I,1nl ~ r pwrmch ...hnlmaJdrol vice Plf'i,uji

reálnou ..itu•.lI;i tuk. jak prořuhala . mcmcnč la\~1') tčchlo rcpurt.1Ji J'WlU :'ií ... dmi

podobn é .. uctěme l'ulachocu památku. rn ěrmc na p.amtti I('hu \o j 1'\ u, .Ie

\~ u)i.im r.: k ht~i i 11I lepši litt"'~ j in épro...ttc:dl ~ .

Druha skupina č l en k u j...ou prujc:\ ~ Pruic:'" ~ \ ladnich tqanu. insunsci,

..vuzu. Všechny lyto prujc:\"y maji ..tcjné \ Y /n~ni " tragické ho činu Jana Paladu

lituje me. ct ime. v pti padč ... tud ....ntu a umčlcu jc lakl' IOUr4l/k.\ linu ncTlC"l.:hAmc:

l ne-u j il. nesmí h~ t bagatelizován. na druh é ..traně nC"llUhla.... imc ~ formou

protestu. la sociati..mu.. je: ltc:ha l'ltljo\al aku vni čmno...ti I t.t.\ei ji~ tt ~Io o apel

na mladé lid i. ah~ ncopak oval i Jun uv čin, na druh é straně se: \~ zdá, le \'~hn~

proje:\ y pomalu za č inaj i padal dn ..polc:tnt: rdunLy ntlf1T1ali/u\anjch médii. lem

maj i přcdcv šim uklidni l so\ čhktlU ..Iranu a pt.......\ ~dti t j i, lc: se \ Československu

neděje nic . O l hy vas luhova lojcj t pozornost , nahl) /.iisah I Mo...... \o~ .

Rozbor j ednotlil:rch tlánkú

Pálek 17. ledna

V pátek 17. ledna \ ~~Ia na druh é -,tran ě rw.ltJ rubnkou l"c:ma kronil..

nictucn č .ia~' 1 ...am os tatná. /pra\ a ... titulk ....m ." Pf,A u., I' U(1(j/t 'ni, " jcn1 ~nt

informuje \) udalo-ti: '" ,\ (ó t., k,i =/"CI"" I"d t"/tl,; 1tt·:{"c:' ·tlOl lt , . Prll:t' ,JJJuJ~. !, , .1"

t ýtvrsck kolem 15. " otl",.,· w tt':n' I kll " i/tJ _' n ,t,',vtudrnt /i/om /id .l; luJ, ll/tl' " Prase

.I I' " (' Jand . popi..ujc lokalitu i ...Inl~n~ prubéh - na Vada""~m nam~li '\C."

vtudcnt po lil hořlavinou a vupálil . uha.... il lel ol ...pc čcr nOpfil\nihu poJni"u,



..., / ro< '"

popálený hyl přev ezen ...h\ ncmocuicc . 1'" ... 11..-1.1111 \~I.J ':1.J nl u 1111 . .\f"m ('mll ,.'

vvsrtruje. " Jd e o zpr ávu přc\ zatou I (" l K .:1 1

Jedna se o věcnou zprávu I ~p,,\ i t! ;,sj i ....i na , al l;,s t!m ulaJ'l~ kde o. ld~ a

kdo a to pravdi vým zpusobcm. Xcni uvedeno ....c le II11 Cn l ' ...tudcrna '1) ah: a..i

nc nt (te-ba pova žovat za snahu tl I kres leni událo...ti, Di...kutab iln i je "proti tornu

poslední veta. v niž se Ind i. ie moti v č i nu se ICP['\ C \ ~ ~cttu.ic . MOli" činu tutiJ

znám byl a to okamžitě. proto že na rn i stč cinu h~ I nalezen Palachův dopis . Tato

infonnaee se navíc obj evila j inde. Na místč cinu byl přítomen report ér PrácI'

Václav Pexa, který jednak přcfot i l fotografii Jana Palacha zjcho

vysokoškolského indexu. a jednak měl možnost se dostat k dopisu Pochodně č . 1.

Na zák l adě těchto materi ál ů pak v deníku Práce taktd v půtek 17. ledna

vyšel č lánek .. Tragédie doby . " v n ěm? se objevila jak fotografie. tak plné jméno

Jana Palacha a tak é informace o nalezeném dopisu. j enž celou událost osvětluje

jako demonstrativní protest.212

Rudé právo se tedy svým způsobem pokusilo udržet j akousi neutráln í

pozici - informovat o udá losti na Václavském n á m ě st í, a le zároveň netikat víc.

než je bezpodmínečně nutné.

Sobota 18. led n a

V sobo tu se v Rudém právu obje vily t ři články . v nichž Sl: hovořilo o

J anově či nu. Na první straně najdeme ..Prohlášení vlády ČSR k tragickému c ínu

J. Palacha ". na straně sedm poměrně rozsáhlý text ..Porada ministra školství

s rektory prai skych vysokych škol " a tak é text komentářového typu .. ...i

generace nejkritičtější. ..

Prvně j menovaný č lánek hovoří o mimořádn é schůzi vlády ČSR. na nit se

zabývala případem Jana Palacha. Vlád a podle n čj ..přijala s hlubokym doj etím

zprávu o tragickém činu studenta (... t ", Další část vládního prohlášeni reaguje na

Palachův dopis. v něm): .ý uvedl. že t ímto činem d zcc: vyslovit nesouhlas

s ros šíi ov ánim Zpráv u s nm=urou. .. Tato interpretace j e trochu zjednodušené.

: 11 CTK: Pokus u upáleni. Rudé právo. l b. lednu IQbQ.

'" BLAŽEK _EICHLER- JAREŠ(3kol.),2009, s.72.
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V dopise sice jsou stanoveny požadavky okamžitého zrušení cenzury a zákazu

rozš iřování Zpráv. v jeho úvodu však Jan hovoří o obecné spo l ečenské situaci:

" Vzhledem k tomu, že se naše národy Ocitly na okraji beznaděje, rozhodli j sme se

vyjádi ít svůj protest a probudit lidi této země... " Na tento výrok vláda reaguje

v lastně nepřímo: " Došlo k němu (k činu Jana Palacha) ve dnech , kdy se postupně

začala uklidňovat rozbouřená hladina našeho politického živo ta a kdy se úsilí

vlády koncentruje na překonáni obt ížn é politické, sociálni a ekonomické

situace. " Jedná se o zaklínadlo, které se objevuje častěj i: vláda (a představitelé

politických orgánů a společenských organizací obecně) připravuje svůj program.

aby odpovídal potřebám národa a ukázal reálná východiska. a doufá v podporu

mládeže. která by však měla volit j iné a reálné prostředky.P ''

V textu nazvaném " Porada ministra školství s rektory pražských vysokých

škol" zveřejněném na straně číslo sedm se dozvídáme o návštěvě ministra

školství Bezdíčka, ministra pro mládež a těl ovýchovu Bosáka a předsedy

Sdruženi organizací děti a mládeže Okrouhlického na klinice, kde byl Palach

hospitalizován a následném setkání s představitel i Svazu vysokoško lského

studentstva Čech a Moravy a s předsedou vlády ČSR Rázlem. Vzájemně se

informovali o události. Bezdíček "varoval před jakýmkoli zkreslováním této

události a (...) nepovažuje za správné oktrojovat studentům i širší veřejnosti

stanoviska. " Dále ještě vyjádři) názor, že Pal achův čin " bude muset býl

posuzován v nejširších politických aspektech. ,,214

Další část tohoto článku je oddělena podtitulkem "Stav pacienta vážný" a

dozvíme se z něj podrobnosti o Palachově stavu. doktorka Doležalová, j ež j e ve

zprávě citována, také odrazuje veřejnost od návštěv pacienta.I"

Oba výše zmíněné novinové příspěvky jsou opět citacemi éTK. Jakýsi

komentář, vlastní text, ač nepodepsaný , najdeme na téže stránce pod titulkem

:1' CT K: ProhtúSení vlády CS R k tr agick ém u činu J. Palacha , Rudé právo. 18 . ledna 1969 .

:1' CT K: Porada ministra škoístvi s rektory pruiJkých vysokých JK.ol. Rudé prá vo . 18. ledna 1969.

: " Tamtéž.
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.. .. . i generace nejkritičtějšr-' . Autor prohlašuje. že J anův čin " vyburcoval všechny

čestné lidi této země, .. a zároveň si pokládá otázku. proč k němu vlastně vůbec

došlo. Neexistuje podle něj žádný důkaz, že by šlo o důsledek psychické

poruchy. byl to "promyšlený politický protest projevený mezní f ormou. " Příčiny

ce lé situace vidí v tom , že současná mladá generace má "problémy, zkušenosti i

obavy, které vedou k mezním činům. (...) je to generace, která s tou největší

opravdovostí spojuje svůj život s ideály socialismu (. ..) Nelze souhlasit s činem,

který námi tak otřásl. Můžeme a musíme posl/ovat své odhodlání (...), tvořit

politiku tak čestnou, tak otevřenou, (. ..), aby s ní mohla souhlasit i generace

nejkritičtější [,..j. ,,216

Pondělí 20. ledna

V pondělí 20. ledna najdeme na první stránce zprávu o úmrtí Jana Palacha

"Student 1. Palach zemiel", Opět jde o text původem z é TK. V první část í se

dozvídáme konkrétní fakta o Janově smrti. další část je rekapitulací soustrastných

telegram ů . "?

Další čtyři články toho dne vyjadřuj í stanoviska politických představitelů

a polítíckých i společenských ínstítucí. Jedná se o ROH"', pražský Městský

výbor KSČ. Český svaz žen, vyjádři li se i ministři Bosák a Bezdíček, J. Kavan za

předsedníctvo Svazu vysokoškolskěho studentstva, Z. Okrouhlícký ze Sdružení

dětských a mládežni ckých organizací ČSR. ministr-předseda Výboru pro tisk a

informace Havelka.219

Většina reakcí se nese v podobném duchu. Všichni oceňuj í. obd ivují,

respektuj í čin Jana Palacha, vyzývaj í ovšem k aktivn ímu životu a boji za

socialistickou budoucnost. Navíc J. Havelka komentuje situaci související

s Janovým i požadavky: "systém soustavné předběžné cenzury byl na jaře 1968

n., .. . i generace nejkritičtější, Rudé právo, 18, ledna [969.

:I' ČTK: Studem J. Palach zemreí, Rudé právo, 20. ledna 1969.

~ I S ROH se stává výz namnou politickou silou, Rudé právo, 20, ledna 1969.

: 1'1CTK: K tragickému činu Jana Palacha, Rudé právo, 20 . ledn a 1969 .
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zrušen a nebyl nikdy obnoven " a " rozšiřováni listu Zprávy nebylo u nás nikdy

povoleno a právně zde tedy neni nutný dalši akt, tj. j ej ich zákaz...220

Rudé právo toho dne uveřejnilo také výňatek .,Z projevu předsedy S VS M

Dymáčka." Jeho obsah je podobný jako II dalších projevů , které se v týdnu po

Palachově smrti objevily: celá společnost j e odpovědná za Janův či n, je jím

vyburcována a musí vytrvat v boji za respektování požadavků občanů a

občanských svobod jako rakových.P'

Úterý 21. ledna

Většinu článků. jež vyšly v úterý 2 1. ledna. tvoři texty ČTK

zprostředkovávaj ící stanoviska vládních orgánů. Hned na titulní straně najdeme

projev Ludvíka Svobody s titulkem ,.,Máme reálnou možnost překonat složitou

situaci? Svoboda se v něm vrací k novoročnímu projevu, v němž vyjádři l naději ,

že se před republikou otvírá cesta k lepšímu zítřku . Tento rok měl být rokem

usilovného a rozhodného řešení hospodářských i politických problémů . Na jedné

straně prezident oceňuje sebezapření a osobni statečnost Jana Palacha, na druhé

straně ale musí nesouhlasit s formou protestu. Apeluje na mladé lidi, aby

k podobným činům nepřistupovali a řeši l i situaci s rozvahou a rozumem. Dále se

Svoboda vrací k obsahu dopisu Jana Palacha: " Všichni chceme, (...) aby se

upevňovala suverenita a mezinárodni postaveni naši země. To je součástí našeho

programu dalših o rozvoj e socialismu. Ne pouze otázky zastaveni nelegá/nich

tiskovin. Ne pouze svoboda tisku, ale všechny demokratické svobody." Závěr

projevu se nese v duchu slavného sloganu Buďte s námi, jsme s vámi:

,,(..Jpotřebujeme ne ultimáta, ale aktivní podporu pro tvořivou práci. (...) My

bez vás, soudruz i a přátelé, vládnout nemůžeme a nechceme. .an Zdá se, jakoby

celý projev byl jedna velká fráze.

:: 10 CTK: K trag ick ému činu Jana Palacha; Rudé právo. 20. ledna 1969.

: : 1Z proj evu předsedy S VS M. Dymáčka, Rudé právo. 20. ledna 1969.

1:: Teievii ni projev presidenta repub!i/ry Ludvíka Svobo dy: Mám e reálnou možnost překonal složitou
.\iluud. Rudé právo, 21. ledna 1969 .
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V podobném duchu, ačkoli mnohem méně sIO\')'_ se nese i Jt:íZVQ

slovenské vlády. která lituje tragického skonu studenta Jana Palacha, ale zároveň

proklamuje, že tento čin není v souladu se socialistickou životní filosofii a

nabádá mladé lidi, ať ,,svými činy nepomáhaji vytvářet atmosféru. která by ještě

více ztii íla řešení našich komplikovaných problémů. "12J

Zmínku o Janu Palachovi najdeme na titulní straně ještě v článcích Vláda

ČSR se zabývala současnou politickou situaci a především v textech Sdělení

vládních orgánů ČSR a Extrem istické skupiny cht ěj í ohrožovat klid a pořádek.

Ve zprávě ČTK Sděleni vládn ích orgánů ČSSR poprvé zazněj í výtky a

výhrady k projevům veřejnost i v souvislosti s Janem Palachem: .B ěhem soboty

došlo v Praze k některým akc ím, které svými důsledky jsou vpřímém rozporu

s úsilím KSČ a vlády ČSR. (...) Různé skupiny , procházejíci některými ulicemi

města, se potupně spojily vprůvod, provolávaly hanlivá politická hesla a

narušovaly normální chod života. (...} Občané Prahy se v naprosté většině

distancovali (...)214 Článek naráží na průvod, který, podobně jako v mnoha jiných

městech republiky, spontánně vznikl ze smutečni tryzny. Něko l ik tisíc převážně

mladých lidi vyvolávalo hesla na podporu Palachových požadavků a za

odstoupení zkompromitovaných polit i ků. 225 Bezpečnostn í složky zatím

nezasáhly, vláda se bála zhoršení situace, ale jak mimo jiné naznačí další články,

přípravy případného zásahu proběhly především před Palachovým pohřbem .

" Ve světle nejnov ěj šich studentských událostí" se současnou situací

v Československu zabývalo předsednictvo ÚV KSS v Bratislavě, j ak se

dozvídáme z další zprávy ČTK. Vnitropolitický vývoj se "v souvislosti

s tragickým a politováníhodným činem: Jana Palacha dostává opět do krize,

.kterou se různé extremistické skupiny snaží zneužit.... Před těmito skupinami se

ÚV KSS snaží varovat a opět volá po klidu a rozvaze.
226

m ČTK: Výzva slovensk évlády , Rudé právo, 2 1. ledna 1969.

: 2< ČTK: Sd élent vládních orgánů ČSR, Rudé právo, 2 1. ledna 1969 .

~ l S BLAL:E K - EICHLER - JAREŠ (a kc í.), 2009, s. 81.

1:6 ČTK: Extremistické skupiny chtéj i ohroiovat ldid a po ě ádek; Rudé právo . 21. ledna 1969 .
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Tento text se již začíná přibližoval rétorice prosovětsk ých médií. ačkol i

jde o velmi mírnou fonnu. Palachův či n se navíc poprvé kromě tragického stává i

politov áníhodnym. Ani tady. ani v žádném jiném stanovisku vládních orgánů se

neobjevuje snaha o diskusi nad Palachovými požadavky. nezdůrazňuje se

politický aspekt jeho č inu. naopak. je s veškerým úsilím stále víc pomíjen a

zakrýván. Důraz je kladen na zobrazení zoufalého či nu mladého č lověka. který

miloval svou vlast a nevěděl , jak jinak než činem , jenž vládní orgány nazývaj í

sebevraždou, se za ni postavit. Palach se ale nechtěl zabít, nešlo o dobrovolný

odchod ze světa, ale o apel. volání, snahu upozornit na pomalu pohasínající

celospol ečenskou aktivitu směřující k demokratizaci socialismu. A je jen

otázkou. zda to vládní představitelé neviděli . nebo jen nechtěli vidět, respektive

v iděli, ale nechtěli o tom hovořit.

Poslední článek, který se 21. ledna objevil na první straně, výjimečně není

původem z ČTK, autor se podepsal zkratkou ma. Jde v podstatě o reportáž

z manifestace pražských studentů. Popísuje smuteční shromáždění na

Václavském náměstí. průvod Prahou, projevy Lubomíra Holečka a akademika

Josefa Charváta před budovou filosofické fakulty. Z obou projevů autor vybral

spíše obecněj ší pasáže vyzývající ke klidu a tvořivé účasti na spol ečnosti.

V druhé části č lánku se hovoří o pietn ích shromážděních v dalších

městech, konkrétně v Ostravě a Brně, dále se dozvídáme, které osoby a instituce

zaslaly mamince Jana Palacha soustrastné telegramy. Také nalezneme zmínku o

tom, že k Palachově či nu se vyjádři l i generální tajemník OSN U Thant. V závěru

je připojena zpráva o poděkování. jehož se dostalo Jaroslavu Špirkovi, dozorci

pražského Dopravního podniku. Špirka se snažil uhasit hořícího Palacha svým

kabátem. jak o tom hovoříme výše.217

Na druhé straně úterního vydání najdeme také vlastní zprávu redaktora

Rudého práva se zkratkou van nazvanou Pokus o sebevraždu upálením v Plzni.

127 (ma): Tragickou smrt studenta J. Palacha přijala veřejnost s hlubokým pohnutím. Rudé právo. 2 1.
ledna 1969.
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Informuje nás o sebevraždě Josefa Hlavatého, 251etého dělníka z Plzně. Jde o

základní fakta, motiv činu má být vyšetřovšn.ě"

Sebevražda Josefa Hlavatého nebyla prozatím žádným způsobem

spojovaná s činem Jana Palacha a v podstatě ani nehude - o den později vychází

článek Ministr vnitra České socialistické republiky k tragickým událostem

v Praze a v Plzni, kde se hovoří o tom, že motivace Hlavatého činu je spiše

v rodinných a osobních poměrech, je vykres len jako alkoholik, který ještě

necelou hodinu před sebevraždou seděl v restauračním zařízení . Dopis na

rozloučenou tento rozvedený otec dvou dětí nezanechal. Jeho stav byl tou dobou

velmi vážný .229

Středa 22. ledna

Ve středu se k Palachově a Hlavatého případu vyjádřílo ministerstvo

vnitra české vlády ústy ministra vnitra české vlády Grěssera: "Zabýváme-li se

šetťenim bližších okolnosti tragického činu studenta 1. Palacha i plzeňského

připadu J. Hlavatého, činíme tak proto, že ochrana života a zdravi občanů j e

j ednim z úkolů, jež Veřejné bezpečnosti plynou ze zákona, a přitom jsme vedeni

jediným citem - zabránit možnému opakováni podobných tragédii."230 Tento

odstavec, zdá se, ukazuje na jednu z příčin široké publicity Palachova činu ,

V porovnáni s Janem Zajícem, ale i Ryszardem Siwcem, kromě řady dalších a

v konečném účtování asi výraznějších příčin, sehrál významnou roli dopis

hovořící o skupině "pochodní.' · Vláda si nemohla dovolit připustit opakování

Palachovy demonstrace, musela se věnovat vyšetřován í a komunikovat

s veřejností , snažit se přesvědčit případné Palachovy následovníky i pomocí

zpráv v médiích.

Ministr Grěsser novinářům sděl i l, že při vyšetřování ,,se mj. vycházi i

z posledniho dopisu, který student zanechal vodloženém zimn íku, probihaji

analýzy zbytků hořlaviny,.... dále se od ministra dozvídáme, že byla nalezena

m (van): POKUS o sebevraždu upálením v Plzni, Rudé právo. 2 1. ledn a 1969.

22'1 (až ): Ministr vnitra České socialistické rep ubliky k tragickým událostem v Praz e a v Pizni, Rudé právo,

12 . ledna 1969 .

no Tamléž,
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l ahvička se stopami éteru, pomocí niž chtél Palach pravděpodobně otupit své

smysly, nicméně se zatím nepodařilo zrekonstruoval časovou osu událostí.

"Zjištěno je jen tolik, že posledni noc před činem strávil beze spánku. ..23J Měla

tato informace naznač it, že Jan nebyl ve stoprocentní duševní kondici a je ho

úsudek mohl být ovlivněn fyzickou únavou?

Dále si ministr postěžoval, že vyš etřován i postupuje pomalu i vzh ledem

k tomu, že mnozí z okruhu Palachových blízkých osob .h eproj evuj i někdy dost

porozuměni pro práci vyšetťovacich orgánů (...) ani dost ochoty poskytnout jim

potřebné informace a sv ědectví. .. Na závěr ještě zdůrazn i l , že jsou ,.připraveni

zabránitpokusům o opakováni tragédie".232

K Pal achově činu se ten den, ve středu 22. ledna, vrací ještě dva články,

taktéž na straně dvě. Žádný Z nich ale nepřináší nijak objevné informace nebo

nový úhel pohledu . Ministr školství Bezdíček233 a vědci a umělci opět zveřejňuji

svá stanoviska, vyjadřuj í úctu tragickému sebeobětování a zároveň vyzývají

k jeho neopakování. Umělci navíc jako výraz solidarity navrhují , aby všec hna

divadl a uzpůsobila svůj repertoár a v den pohřbu nehrála vůbec.i"

Čtvrtek a pátek 23. a 24. ledna

Čtvrtek a pátek byly na množství č lánků o Janu Palachovi nejchudšími

dny celého týdne. Na titulní straně se objev ilo provolání ministra národní obrany

směřované příslušníkům armá dy. Jako první se k Palachově činu staví výrazně

negativně: ,.,5 diky jsme kvitovali uklidňováni politické situace (...). Tím vice nás

znepokojuje náhlá politická krize. která vznikla v souvislosti s tragickým činem

studenta Jana Palacha. (...) Za co chtěji mladí lidé obětovat své životy? Snad za

to, aby socialistické vymoženosti našeho lidu byly likvidovány? Nebo za to, aby

jiné extrémní sily využily situace k znovunastolení režimu osobní moci? Proto

211 Tamtéž.

m Tamtéž.

m (bo) : Otázky školství zatlačeny událostmi do pozadí, Rudé prá vo. 22 . ledna 1969.

m (sme) : Vědeck á a um éleck áfroma k sou časn é situaci. Rudé právo. 22 . ledna 1969.
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obdobné činy nemaj í oprávnění. (...) Takový čin neni východiskem z našich

složitých sociálně p olitických a hospodářských problémů. 235

Druhý článek čtvrtečního vydáni se objevil na st raně dvě, j edná se o

zprávu Poslední rozloučení s Janem Palachem. Čtenáři se z ní dozvídají o

možnostech uctění památky studenta - kdy a kde bude vystavená rakev s jeho

ostatky, jak bude probíbat sobotní poslední rozloučení. Redaktor ({mj přípojuje

informaci o tom, že studenti VUT Brno uctí Palachovu památku štafetovým

během na jeho pohřeb.236

V pátek 24. ledna na první straně najdeme varováni vlády ČSR před

zneužitím pietního aktu neodpovědnými živly. Vláda dále upozorňuje na letáky,

které se v posledních dnech objevují a jejichž obsah uráží nejvyšší představitele

státu a hovoří také o n ěkolika neobvyklých sebevraždách, k nimž došlo

v posledních dnech a jež spojuje jakási atmosféra posledních dnLl
) ?

Na druhé straně se pak v článku Brno uctí památku J. Palacha dozvíme,

jakým způsobem proběhne vzpomínkový akt ve druhém největším městě České

části republiky238 a také jsme upozorněni na dopravní omezení v Praze během

vzpomínkového průvodu.P"

Sobota 25. ledna

Většina článků, které ten den vyšly, se týká příprav pohřbu Jana Palacha.

Společným motivem je výzva k zachování klidu a důstojnosti k čemuž vyzývaj í

studenti, kteří měli organizaci rozloučení se svým spolužákem na starosti.
24o

lB Z provolání ministra národní obrany k pfíslusníkům armády. Rudé právo, 23. Jedna J969.

2>6 ČTK, (Cm): Posledn í rozloučení s Janem Palachem , Rudé právo, 23 . ledna 1969.

~)7 Výzva vlády ČSR k zachování klidu a pořádku, Rudé právo, 24. ledna 1969.

~) l (fm): Brno uctí pa mátk u J. Palacha, Rudé právo. 24. ledna 1969.

1J~ ČTK: Omezená doprava při pohřbu J. Palacha, Rudé právo, 24 . ledna 1969_

~JO ČTK: Vysokoškol óci se obracejí k veiejností: zabezpečit důslOjTTý průběh pohřbu J. Palacha. Rudé
právo, 25. ledna 1969.
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kulturní pracovníci. vědci, umělci a novináři.2·'1 i rada Národního výboru hL m.

Prahy.242Ještě jednou je zrekapitulován průběh pohřbu .2 .n

Na první straně najdeme oznámení ministerstva vnitra. v němž. sděl uje. že

•.má k dispozici poznatky o tom, že (...) nejpravděpodobněji v sobotu by mohlo

dojít k provokocim extremistických živlů. " A připojuje varování. že zmocněno

vládou použ ije všech prostředků k potlačení jakýchkoli provokací.i"

Oproti ostatním zprávám je článek Rozloučeni s Janem Palachem

reportáží, konkrétně z pátečního dne, kdy byla na nádvoří Karolina umístěna

rakev s Palachovými ostatky. Jeho autor A. Slovák nejprve srovnává atmosféru

promocí, které zde běžně probíhají , s atmosférou smutečního aktu. V zástupu

čekaj ícím na chvili, kdy bude každý moci uctit památku Jana Palacha jsou

..studenti. dělnici, vojáci. ženy, matky. Delegace ze závodů, škol, zástupci

společenských organizaci. " Závěr článku opět volá po činorodosti a aktivitě:

.N ezopominejme na jeho odkaz a nepropadejme apatii. Věnujme všechny síly

činorodé práci pro blaho všech a lepši ptišti nás i dalšich generaci (...) .24S

Na straně číslo sedm v sekci zpráv ze zahraničí objevíme titulek

Maďarský student zemřel. Zpráva agentury Reuter hovoří o tom, že

•.,sedmnáctiletý Maďar Sándor Bauer. který se vpondělí před Národním muzeem

v Budapešti polil benzínem a zapálil, zemřel. ...246 Sándor Bauer byl první

z následovníků Jana Palacha, upálil se 20. ledna 1969 na protest proti

komunistickému režimu v Mad'arsku a proti intervenci vojsk Varšavské smlouvy

v Československu.ť '

V druhé části článku se od zpravodaje ČTK v Paříži dozvídáme o

manifestaci, jež se má konat v sobotu 25. ledna k uctěni Palachovy památky.

241 Nedovolime zdiskreditovat sludentskou obec. Rudé právo. 25. ledna 1969.

m ČTK: IYzva rady NVP k občanům Prahy. Rudé právo, 25. ledna 1969.

m t TK: K pohřbu Jana Palacha, Rudé právo. 25. ledna 1969.

1« CTK: Oznámení ministerstva vnitra, Rudé právo, 25 . ledna 1969 .

m Slovák. A.: Rozloučení s Janem Palachem, Rudé právo, 25. ledna 1969.

2~ tTK: Maďarský student zemřel, Rudé právo , 25. ledna 1969.

241 BLA2:EK - EICHLE R _ JARES (a kol.), 2009, s. 124.
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l' uslcdni informací je zpráva o sebevraždě upálením, jíž se pokusil spáchat 581etý

Ital l .nr ico Autagnon í v Janov ě . ř"

Ponděl í 27. ledna

Poslední č lá nek, který se vracel k Palachově případu v lednu 1969, vyšel

v pond č ] i :'7. ledna. Jedná se o reportáž z pohřbu. Sdě l uj e nám, že posledního

rozlou č en í s Janem se zúčastn ilo několik set tisíc lidí, autor (ka) cituje projevy

ře čn ík ů . /du raz ň uj e klidný a důstojný průběh, za nějž prostředni ctvím ČTK

děkuje i Svaz \ ysokoškolského studentstva Čech a Moravy.

2n CI K:Maďarský student zemfel, Rudé právo. 25. ledna 1969.
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l ákl.dnlpfehled

Celkový počel čl ú nku j l: poměrně nesnadné určit, protože v č ísle 4 se

objO\uje série textů. j"i h, bylo možné považovat za jednotlivé články stejně

jako za jeden . Řekněme tedy. ic \ Reportéru můžeme najít 5 článků týkajících se

Jana Palacha. přehled Ipr;;, I" lahranicniho tisku a sérii Dokumenty doby, které

se objevily ve třech po S lll1~' jdouc ích čís lech Reportéra (čísla 4, 5 a 6, jež vyšla

JO. ledna, 6. a 13. února). ncjvtec jich je zastoupeno v prvnímz nich.

Dvakrát je mu věnován vnitropohtick ýkomentář na straně tři psaný J i ř ím

Ledererem (30. ledna a h. únoral. dalš ími autory jsou Anna Tučková a Milan

pohanka. V posl edním ze zmin čný ch číse l se objevuje už pouze ohlas čtenáře.

Série textů nazvaná Dokumenty doby v čísle 4 obsahuje dopis Jana

Palacha a j eho fotografi i, pov odn i č lánek Věrni zůstaneme, dále články, kte ré

původně vyšly v j iných periodikách: Prohlášen; vědecké rady filosofické fakulty

University Karlovy \' Pruzr {Svo bodné slovo, 18. ledna), Stanovisko ÚRO

t tragickému činu Juno Palacha (Práce. 10. ledna). J.:vzva k ženám (Práce, 20 .

ledna). Zposelstvl Svazu vvsokoskolského studentstva Cech a Moravy (Mladá

fronta, 20. ledna), Ar"ji= 10 n ikdo neudělá' (Zemědělské noviny, 20. ledna), Na še

pravda vítězí (Svobodn é slovo. ~ I. ledna). poté výzvy Z prohlášeni Unie

středoškoláků a ucňu, I'vtvarnicí studentům a také zde byl přetištěn úryvek

'projevu Jaroslava Seiferta I Televizních novin vystlaných 17. ledna. Poslední

text je opět autorský. jedna se o Matce Jana Palacha odAnny Tučkové.

Reportér nabíd l celkem dvě fotografie. j ednak Palachův portrét a j ednak

5lÚJnekjeho posmrtné masky.

3ft " . ' vvdaval iei lehdy NovinMský srudijni ustav.
Prvnl číslo t2s0pISU Reportl·, \~ ~Io \ du~nu 1.966: . ,J ~m "tho nakladv vystoupaly až. ke

Vltdnu 1968 se stal rvdenfkem a stával S~ č tm dal vice popu[aml ~ .J rvní ecsrenov é" 6 s[0
"10 000 • . . b 1 d kce Reportéra cesazeee- p ~I'- ~ . ",

. exemplářů . Během srpnové mvaze ~ a re a . k " jednak hOl i uvefejnení sovětské

\)1.10 1&.~ 1968. V rámci normalizace b) I ~~roben ostre ~l~I~~ 1isto adu bylo Ůtadem pro ti ~~ a
~atury, Jednak hu li obecn ému prod~nlOI.:r3tlc kem.u l.3mě~e.n~k vůč i : eportéru. ale i vůč i delsrm
I~~ate j eho vyd áván ! na rně s ! c l.35t3\en.o. .Dalšl vlna r1 ~~ Y'ch událostech na konci b řezna 1969.
riskovlllám(na.pt. Listy. Zítře k . politika}se objevila po. t.l V. hokej /~áVání Reportéra zastaveno.
15. května téhož roku b) I oeňninvne Y
(bltp:Jf\PfWW.68.usd.cas.czlfiles chronologie Chronologie_V.pdf).
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BlifJíchorokler článku

Množství článku o Janu Palachovi v rýdenik R . -
. . _. ~ I II eporter Je menši než

"Rudem právu, přirozen é ptcdcvštrn z důvodu p 'od' .. en icuy vydáváni. Vzhledem k

chaJaktenJ týdeníku ncnahizi Reportér základ . t: k .ni 13 ta tak, Jak se s nimi

setkáváme v Rudém prán i. ale naopak poskytuj ř d k ' ". ~ e a II omentaru a dokumentu.

l1eré se nevešly do obsahu deníku.

Rozsah článků j e lak mnohem širsi a hlubší Kro ě • k . .. m stanovrse crgamzacr

i jednotlivců, ať už všeobecn ě známvch lidí nebo lidi z kruh Pih '. 1 0 II a ac ovvch

márných a kratší report áže l l: smu teč n ího shromá žd ěnl vP ' bí .raze, nam na IZI

předevšim několik analyiickvc h č lá nků , Jejich autoři se snaži hledat hlubší

souvislosti, pojmenovávat motivy. bojovat proti dezinterpretaci Janova či nu. To

jezměna oproti Rud ému právu, které poskytuje fakta. stanoviska, výroky , ale

",komentuje.

Razb<>rjednotlivých článku

Čtvrtek 30. ledna

Poprvé se Janu Palach ovi včnuic J iří Lederer ve svém vnitropolitickém

komentáři s názvem ..Ps úno vnoci", Č l á n ek psal v noci ze středy 22. na čtvrtek

23. ledna. Tvrdí v něm . rc I'a l"h:hu\- č i n . kterj' získal celosvětovou pozornost, se

stal centrá lním bodem pnli rickcho zivo ta. Nebyl to podle něj projev zoufalstv í,

ale výzva, konkr é tn ě \ -~ 1\<.1 nikoli ke sebczpy1ování. ale k činům. Problémy

českos lovenské spole čnost i . k lať utlumil 21. srpen znovu vyvřely na povrch.

především požadavky státní SlI \ ercnity (tedy odchodu sovětských vojsk) a

demokratických voleb pat ř i mezi I) . které nelze odkládat na pozděj i . Chápe sice

cbavu , že pokud hude pokra čov at demokratické hnuti ve svých požadavcích,

mohlo by dojít k zásahu rs: strany ~,1l1sk\ -y a nebo. COž by bylo ještě o něco horši.

I< strany vlastni vl ády. On " demokratic ké hnuti však háji lim, že nemá



Mcdialilllce schcu roé.len i Jan a I'a l a~ha \ ['CTinJ il.,":h KuJ" ro""" . Ker- ,n c·' ol /rr,,,'

mocenskopolitické ambice. nesnaž! se o vytvořen i paralelní politick é strany. ale

usiluje o dohodu . Toto lidové hnut í stmelil Jan Palach svým č incm . ~ ~u

.. Věrni zůstaneme ! " je titulek č lánku. který spolu s dalšími texty spadá do

rubriky Dokumenty doby. Opět nabízí hlubší pohled na současnou situaci.

Jeho první část je reportáží z pietního shromáždění. Autor podepsaný

zkratkou -nep- přirovnává reakcí lidí na sebeupálení Jana Palacha k šoku

z příchodu voj sk Varšavs ké smlouvy v srpnu. Shromáždění 150 tisíc lidí na

Václavském náměstí popisuje jako tichou přísahu věrnost i Janově odkazu. Cituje

projev akademika Josefa Charváta, je nž hovořil o Palachové činu jako o

mobilizaci národa k zaji štění důstojného dneška a lepšího zítřka.

V další části se věnuje novinové zprávě z Bratislavy (tato zpráva vyš la i

v Rudém právu, j e o ní psáno výše), jež viní Jana Palacha, že svým č inem uvrhl

republiku do krize a že tuto krizi se snaží extremistické skupiny využít ve svůj

prospěch. Autor č lánku v Reportéru oponuje: "Jako pečlivému čtenáři novin j e

mi skutečně líto, že j sem nenašel konkrétní zprávu O extrémech na Slovensku. (...)

Domnívám se, že by se mělo přestat s nálepkovánim. " Heslo Věrni zůstaneme,

které bylo neseno v če le průvodu, nelze podle něj pokládat za extremistické,

stejně jako nemůžeme za extremistickou skupinu považovat účastníky sjezdu

Českého ROH, kteří ve svém stanovisku odmítaj í, aby " vlastenecký projev byl

kýmkoli znevažován, nebo aby mu byly připisovány j iné úmysly. ,,2j/

V rubrice Dokumenty doby pak bez komentáře vyšel text dopisu Jana

Palacha. prohl ášení různých institucí, společenských organizaci i j ednotl i vců, j ak

je zmíněno výše . Mezi nimi najdeme č lánek " Aťjiž to nikdo neudělá! " Původně

vyšel v Zemědělských novinách 20. ledna a jedná se o vzkaz Jana Palacha, jenž

tlumoči l Luboš Holeček po návštěvě v nemocnici.i"

~ so Lederer, Jitf : Psáno v noci, Reportér, 30. ledna 1969. s. 3.

~S l (nep): Věrni zůstaneme, Reportér, 30. ledna 1969. s. 7.

~5~ Dokumenty doby, Reportér, 30. ledna 1969, s. 5-7.
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Poslední článek v tomto vydání Reportéra zmiňující Jano vu oběť je

osobní vzkaz matce Jana Palacha od novinářky Anny Tučkové.253

Čtvrtek 6. února

Jiří Lederer se hned v úvodu znovu vrací k sebeupá lení Jana Palacha

v článku cNebezpe čny klam, .. Označuje jej za největší indiv iduá lní politický č in

v dějinách československého národa. " Palachův čin však odkrývá některé

tendence v našem veřejném životě (...}." Připomíná, že bezprostředně po činu

byla vyvíjena snaha utajit před veřej ností jeho politické motivy a současně s tím

také tendence udělat z Pala cha pouhou obět' propagandy nenávi stných sil, čímž

naráží na projev Viléma Nového o studeném ohni, podle nějž byl Jan v podstatě

zavražděn .

Dále se zmiňuje o kauze studentky Blanky Nacházelov é-", která 22. ledna

spáchala sebevraždu otravou svítiplynem.ě" Zanechala dopis, jenž vyznívá tak,

že Palach byl k činu donucen a ona páchá raděj i sebevraždu, než aby šla v jeho

stopách. Lederer tvrdí, že neexistují žádné důkazy, že jde pouze o šíření

pochybností a fám, které mohou nalomit důvěru občanů v bezpečnostní

orgány.256

V tomto vydání Reportéra najdeme také výzvy Evy Bednárikové a Heleny

Zahradníkové. Obě volají po tom, aby nedošlo k opakování Janova č inu,

Dále máme možnost seznámit se s reakcí zahran ičního tisku . Zatímco

britské Times varuj í před opakováním srpnových událostí, západoněmecký

Fran!ifurter Allgemeine Zeitung vyhlašuje, že bylo ji stě dosaženo plánovaného

účinku, protože všechny listy světa registrovaly Palachovu sebevraždu a téměř

m Tučková, Anna : Matce Jana Palacha, Report ér, 30 . ledna 1969, s, 8.

234 Nepodafilo se mi dohledat žádné konkrétní informace o sebevraždě B.N. kromě dokume~t~

Vyhodnoceni bezpečnostni situace v souvislosti s č inem J. P. vypracované hlavni správou Veřej n é

bezpečnosti . Tam je uvedeno datum a ročník. narození, její bydliště , způsob smrti, kterým byla otrava
svítiplynem v bytě rodičů a poznámka, že moriv nebyl vyjasněn . Jej i dopis byl zve řejn ě n pouze ve
ZprJvách. Nelze tedy zcela jasně objasnit okolno sti jej í smrti a případného zneužiti prosov ětskou stranou,

;'5' hnpJ/archiv,radio .czlpalach991
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všechny pojmenovaly jej í motiv, japonský Ashahi šimbun přirovnává Palacha

k Janu Husovi. Oproti tomu sovětský deník Pravda píše: " ...jisté

antisocialistické síly vyui ívaji k provokačnim účelům pokusu studenta Kadovy

univerzity v Praze Jana Palacha ze dne 16. ledna upálit se, napov ězen ému

antisocialistickými silami. " A rozhlasová stanice Vltava, jež vysílala z území

NDR tvrdí, že čin Jana Palacha je "selhání československého systému výchovy a

důkazem nedostatečné vychavy mladého sebevraha. ..]57

Milan Pohanka se v dalšim článku " Bylo to zoufals tví " opět pozastavuje

nad interpretací Palachova činu . Často se podle něj mluví o tom, že pro

socialismus je třeba žít a ne umírat, že mladí lidé lpí méně na životě a snáz

podlehnou emocím a zoufalství a odůvodnění nebo spíš osvětlení Palachova či nu,

jenž byl extrémní podobou politického protestu, se hledá v tomto. Podle Pohanky

si ale Palach nezoufal, jeho sebevražda nebyla výrazem kapitulace a úniku, ale

protestu a víry. Nechtěl tím vyřeši t situaci, ale vybídnout k jejímu řeš eni . Na

úvaze čtenáře potom nechává rozhodnutí, zda měl Palach důvod k pochybnostem

O cestě, kterou československá spol ečnost nastoupila, č i byl sveden

antisocialistickými silami. " Prostředek, který zvolil, byl svobodným čínem a

neporušil zásady demokracie. (...) Opřel se o majestát smrti a manifestoval

znovu, co naše národy již j ednou prokázaly: lásku ke svobodě a lásku kpravdě,

kter á k 'd ", ..258era na onec vz y znovu rvitezi.

Čtvrtek 13. února

13. února vyšel ještě poslední text, který se výrazným způsobem vracel

k našemu tématu. Jde o dopís čtenáře F. Kozlovského z Ostravy. povolánim

učitel e . Obrací se prostřednictvím Reportéra na Viléma Nového, reaguje na

informace, které Nový poskytl při rozhovoru s reportérem agentury AFP.

2S6 Lederer, JiH: Nebezpečný klam, Reportér, 6. února 1969. s. 3.

m Zahraniční lisk ke sm rti Jana Palacha, Reportér, 6. února 1969. s. 18

2S1 pohanka. M ilan: By lo to zoufalství? , Reportér, 6. února 1969, s. 1

75



Med ializace seb eupálení Jana Palacha v per iod ikách Rudé prá vo. Reporté r a Zprávy

Zpočátku čtenáře překvapí tón dop isu, který by patřil spíš do Zpráv nebo j iného

prosov ětského média, postupně pochopí ironii tohoto vzkazu:

" Vážený soudruhu Nový! Teprve po přečtení inf ormaci, které jste sdělil

agentuře AFP, jsem si uvědomil. jak jsem se nechal napálit machinacemi

určitých západních mocností. Věřil jsem totiž, tak j ak mnozí moji spoluobčané

tomu, že Jan Palach se upálil ze své vůle a s čistými úmysly. V mém případe je to

o to horší, že j sem takto jako učitel mluvil i se svými žáky. Teď bych rád svá

neuvážená slova uvedl na pra vou míru, a proto Vás prosím o pomoc. Jisté pro

Vás nebude nemožné sehnat určité množs tví oné zvláštní tekutiny, která vyvolává

plameny, ale nespaluje, kterou se podle Vašeho tvrzení chtěl polít Jan Palach.

S touto tekutinou byste mohl přijet k nám do školy. Půjčil bych Vám nějaký starý

oblek a Vy byste se po krátkém projevu touto tekutinou polil a zapálil před

shromážděným žactvem. Po dohoření nespalujícího ohně bych mohl promluvit já

a uvést své dřívější tvrzeni na pravou míru. O vysokém výchovném účinku takové

akce nelze po chybovat, Děkuji Vám předem za pochopení a prosím Vás, abyste

mi sdělil, kdy se do naší školy dostavíte, abychom mohli připravit vhodnou

výzdobu. "m

2S9 Kozlovský, F.: Fakírský oheň, Reportér, 13. února 1969, s. J.
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Sebeupá leni Jana Palacba na stránkách Zp ráv 260

Základnípřehled

V týdeníku Zprávy můžeme najít celkem 3 č lánky zabývaj ící se Janem

Palachem a s nim souvisejícími událostmi. Ani jeden z nich neni podepsán.

respektive poslední, j enž je dopisem čtenáře, nabízí iniciály a obec, z níž pisatel

pochází. Kromě prvního se jedná o články rozsáhlého charakteru, um í stění v listu

lze při tomto počtu č lánků těžko zobecnit, budeme se mu jednotlivě věnovat při

jejich analýze. Fotografie se neobjevila žádná.

Bližší charakter článků

Hlavnim rysem textů, jež vyšly ve Zprávách, je opakování několika faktů

se snahou opřít je o autority. Jednotlivé články, ačkoli jich je ve srovnáni

s dalším týdeníkem Reportér výrazně méně, j sou poměrně obsáhlé a přitom

neobsahují adekvátně velké množství informací. Neumožňují nám dozvědět se

všechny údaje potřebné když ne ke zformování názoru, tak alespoň základniho

povědomí o událostech . Ze Zpráv se vůbec nedozvídáme, kdy a kde a především

proč se Jan Palach upálil, pouze nacházíme obvinění z hazardování s mladými

lidmi a hesla jako extrémní pravicové síly, kontrarevoluce a západní propaganda.

Články sice na první pohled působí velmi profesionálně a objektivně, na

druhý pohled j sou patrná zjednodušení. Navíc autoři důsledně zůstávají

anonymni až na dva případy, kdy jsou jako autoři uvedeni Fedor Brus,

moskevský pozorovatel APN, a Ferenc Vamaj, maďarský publicista.

260 Tiskovina Zprávy začala být rozšiřována sovětským i jednotkami 3.0: srpna 1 ~68 . ~ I~ ~ list vydávaný
redakčn í radou při sovětských vojskách t i štěný v Drážďanech. Proti Jeho roz~lřovam s l~e protestoval
československý velvyslanec v Moskvě Koucký (jednou v ř íj nu 1968 a podruhe na konc.l ledna 1969).
nicm én ě sovětská strana něko likrát konstatovala. že jde o risk pro potřeby VOj sk varšavsk é smlouvy a.že
na rozdíl od domácího tisku vysvětluje smysl sou ča sných událostt. Generaln ~ prokurat~ra. sice
konstatovala, že vydávání časopisu Zprávy je v rozporu s českos lovenskými zákony, Jeho vy~ávan l ~ylo
nakonec zastaveno až pokynem z Moskvy 10. května 1969. Celkem vyšlo 61 Jeho číse l .
(http://www.68.usd.cas.czJfileslchronologieJChronologie_IV .pdf).
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Rozbor jednotlivých článků

Sobota I. února

První článek ve Zprávách, který se týká sebeupálení Jana Palacha vyšel I.

února. Je stejně j ako všechny ostatní nepodepsan ý. Text " Kdo hazarduje

s mladými životy " se věnuj e sebevraždě Blanky Nachézelové. V úvodu se

dozvlme přesné d ívčíny biogra fick é údaje (včetně čísla bloku, kde bydlela),

následuje komentář : "Je možno jen litovat, že znovu byl zbytečně utracen mladý

život. " Zprávy se podivují nad tím, že ostatní české noviny (zmiňuj í Mladou

frontu a Práci) se omezily na stručnou zprávu a odmítly otisknout Blančin dopis,

a čkoli j ej dostaly od ČTK. A dále kladou otázku, kdo doh án í mladé lidi

k sebevraždě, pro jaké zájmy a cíle. Otiskuj i B l anč in dopis, který uváděj í slovy

"j ehož (dopisu) zoufalá slova odhalují, že k sebevraždě byla donucena dosud

neodhalenými temnými silami. " Následuje text dopísui", který cel)' článek

• , 262uzavrra,

Sobota 8. února

O týden později navázal na danou problematiku článek " Kdo žene mladé

na smrt, .. který začíná slovy: " Občané republiky toužící po klidné konstruktivní

práci byli znovu uvrženi do nebezpečné krizové situace. " Jan Palach se stal obětí

těchto extrémních pravicových sil, které teď cynicky vyjadřuj í lítost nad jeho

smrtí.

Článek dále nazývá lidi, kteří inspirova li Palacha, "zbabělými hazardéry. "

kteří buď ji ž uprchli, nebo se snaží uprchnout na Západ. Hazardéři j sou také

vyjmenováni. Veřejnost byla podle anonymního autora od počátku nesprávně

informov ána, síly stoj ící za tímto činem se snaží působit na city veřejnost i a

zneužít ji k podpoře protisocialistických sil.

26 1 .. Milovaní, až budete čist tento dopis. nebudu j iž o tom vědět, Věřte, že to, co jsem udétala. neni
z přesvědčení. Jsem k tomu donucena. Neměla jse m tu šílenou odvahu j ako Jan Palach. Proto umírám
t ímto zp ésobem.]e to o hodně lehčí, ale pro mneje 10 kruté, chci tolik žít! Až se ozve přesně v 8.30 hodin
troj í zatroubení černého Mercedesu, stáhnu rolety a pustím plyn. Nechci. ale musím. Prosím vás,
odpusťte. nemohu ui couvnout. Lepšíj e loto, než žíravina v obličeji. Sbohem a odpusťte. Blanka. "

262 Kdo hazarduje s mladými životy, Zp ráv y, I. února 1969, s. 2.
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Podle Zpráv je prokázáno. že se Palach dlouho rozmýšlel, zda tento č in

provést. On sám potvrdil, že byl členem skupiny mladých lidí. jména svých

kolegu ale neuvedl. Je d ále prokázáno, že byl pod psychologickým tlakem lidi,

kteří se podíleli na přípravě činu a kteří jej ubezpeč i l i , že bude polit zvláštní

směsí vyvolávající tzv. studený oheň . Když zjistil, co se děje. začal volat o

pomoc, ale bylo ji ž pozdě,

Článek dále tvrdí. že citového vzrušení veřejnost i využívají pravicové sily

pod vedením svých západních rádců, na pražských demonstracích se objevuji

hesla j ako Rusové pryč, Hip hip bundeswehr , Ať žije bundeswehr , zahran i č n í

organizátoři popoj í žd ěji za demonstranty ve vozech západoněmeckých a

západnich dip lomatických poznávacích značek . Snaží se vyprovokovat zásah

státních orgánů a tím dokázat, že socialismus může existovat pouze ve své

dogmatické podobě. Jej ich snaha dále směřuje k vyprovokování zásahu

sovětských vojsk, č ímž by mohli diskreditovat socialismus a komunismus na

celém světě.

Další sou č ásti článku je zpráva agentury TASS z Prahy, jež vyšla pod

titulkem " Provokatéři a jejich oběti " . V Praze údajně nepřest ávaji pokusy

socialismu nepřátelských sil. které směřuj í k zostření situace. TASS se odvolává

na inform ace zpravodajů západních agentur (UPI. France Presse, list New York

Times) a potvrzuje verzi, že smrt Jana Palacha byla v podstatě politickou

vraždou, znovu opakuje teorii o studeném plamenu. Jan měl volat o pomoc slovy

"hodie na mě kabát," v nemocnici měl říct l ékařům, že neoček á val takový

průběh. Vrací se k sebevraždě Blanky Nacházelové a tvrdí, že od její sebevraždy

"se táhne nit ke skupině organizátorů sebeupalov áni." Západní propaganda

podle článku rozněcuje situaci, brání normalizaci a nyní především usiluje o to.

aby zpochybnila věrohodnost Blančina dopisu. Od západního tisku, tvrdi se

v článku. se to sice dalo čekat, ale že se ke stejným účelům propůjčil i tisk

československý j e podle něj s podivem.

Podtitulek "Od hlásání "humanismu" kpraxi teroru" oddě luje další část

článku. jejímž autorem je Fedor Brus, moskevský politický pozorovatel APN.

Piše mimo jiné o případu Blanky Nach ázelové, zpochybňuj e . že to byla
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sebevražda a naznačuje, že příslušné československé orgány momentálně hledají

vrahy z černého mercedesu. Podivuje se také nad tím. že " ceskoslovenské orgány

masové informace " informují o sebevraždách následujících po Palachově jako o

zprávách přední politické důležitosti a některým dávají protestní význam. Cituje

agenturu UPI: Úlerek měl být dnem samoupálení druhého československého

studenta, avšak k tamu nedošlo. " Jediná Blanka Nacházelová, jak píše Brus,

našla odvahu napsat pravdu o tom, kdo ji hnal na smrt. Mladá fronta. která

odmítla uveřejnit její dopis, protože nem ěla důkaz o autentičností , tím podle něj

demonstrovala " logiku morálního teroru. "

Poslední část článku cituj í Zprávy maďarský N épszabads ág, tiskový orgán

Maďarské socialistické dělnické strany. Mladí lidé jsou podle něj " vedeni

k omylům a házejí své životy na hranici, " a to vše ve službách kontrarcvotuce .P ''

Sobota I. března

o tři týdny později, I. března, si ještě můžeme přečíst stanovisko zástupce

mladé generace. Šestnáctiletý student H. V. z Dejvic rád čte Zprávy, protože jsou

" téměř jediným novinami vČSSR, které nej sou plné štvavých útoků a

protikomunistických hesel. " Stěžuje si na situaci na středních školách, kde nutí

profesoři studenty povinně stávkovat, účastnit se průvodů (míněno v tomto

případě průvod na Palachovu počest) , kterých se dobrovolně nikdo účastn it

nechce. Během hodin profesoři ztrácejí čas politickými úvahami , považují srpen

1968 za ukončení samostatnosti českos lovenského státu, ačkoli on považuje 300

let nadvlády Habsburků za horší časy. Stejně tak si myslí, že příchod sovětských

vojsk se přece nedá srovnávat s nástupem nacismu, ten nám přece ubl ížil

mnohem víc. V závěru se táže, zda má ve škole studovat, nebo zda má za

povinnost poslouchat politické názory profesorů.i"

~6' Kdo žene mlodé IJ O smrt, Zprávy, 8. února 1969, s. 2 a 7.

~64 H. V.: Očimo studenta. Zprávy, I . března 1969, s. 4
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Srovnání

Základní porovnání

Chceme-Ii porovnat výše prezentovaná média, musíme nejprve

konstatovat první rozdíl , tedy jejich periodicitu. Zatímco Rudé právo je deník

vycházej ící šestkrát v týdnu, Reportér a Zpráry jsou týdeníky. Těžko tak

můžeme porovnávat množství čl ánků, fotografií. počet autorů a stránek. které se

věnovaly našemu tématu . Porovnávat tak budeme především kvalitu, hloubku,

způsob a objektivnost zpracování.

Každé ze zkoumaných periodik reprezentuje jiný přístup ke zpracování

událostí. Zatímco Reportér reprezentuje svobodný tisk prezentující rozličné

názory se snahou ukázat obě strany mince, Zprávy na druhé straně vytváří silný

protipól, působ í jako služebnik komunistické propagandy, poskytuj í jen takový

pohled. který vyhovuje zájmům Sovětského svazu, objektivitu na jeho stránkách

také hledat nelze. Zároveň se ale snaží působit maximálně důvěryhodně.

Rudé právo, jako ústřední orgán KSČ možná trochu překvapivě, stoj í

jakoby uprostřed . Nelze říct, že by nějak záměrně zkreslovalo realitu a výrazně

propadalo propagandistickým tendencím. Na druhé straně však ani nemůžeme

konstatovat, že by čtenářům poskytovalo všechna dostupná fakta, že by kritickým

způsobem zpracovalo akt protestu a především motivaci a situaci, z níž vzešel.

Naopak poskytuje dostatečný prostor představitelům státu, aby obhájili nastavený

kurz politiky a svoje kroky.

Palacbův dopis

Zvolme nyní některé jednotlivé motivy příběhu lana Palacha a ukažme na

nich způsob nakládání s událostmi u jednotlivých periodik . Prvním z nich nechť

je dopis Pochodně č . J.

Reportér jej na svých stránkách nabízí v plném znění doplněný Janovou

fotografií. Neobjevuje se u něj žádný komentář, je součástí série Dokumenty

doby .
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V Rudém právu se neobjevuje jako celek, a le byl alespoň parafrázován

v rámci Prohlášeni vlády ČSR k tragickému činu J. Palacha. A dále se

k požadavkům vyjadřuj e j eště předseda Výboru pro tisk a informace J. Havelka.

jenž v podstatě popírá jejich právní oprávněnost.

Ve Zprávách se dopis neobjevuje vůbec . Naopak je věnována pozornost

jinému dopisu, totiž vzkazu, který po sobě zanechala Blanka Nacházelová .

Zprávy vyčítaj í ostatním peri odikům a také západním médiím, že jej odmítají

otiskno ut a že zpochybňuj í jeho autent i čnost. Řekněme, že jejich kritika by

mohla být oprávněná, proč tedy ale Zpráry neotiskly Palachův dopis? Tímto

krokem se v podstatě snížily na úroveň ostatních médií , jež obvi ňují

z demonstrování " logiky morálního teroru. " Jinou otázkou zůstává, zda by

kterékoli periodikum zveřejnilo požadavek na jeho vlastní zákaz.

Autoři článků

Zatímco v Rudém právu a v Reportéru jsou všechny články (s výj imkou

jednobo textu v RP) podepsané, respektive je uveden zdroj, Zprávy autory

neuvádějí. U zpráv a reportáží v Rudém právu autorství v zásadě moc

neznamená. protože většina textů je agenturních, další velká část jen přetiskuje

projevy a prohlášení nebo oznámení, zbytek jsou reportáže ze shromážděn i a

z pohřbu, které popisují děj . kde osobnost novináře může hrát významnější rolí,

větší roli však hraje osobnost šéfredaktora nebo státního dozoru, díky nimž by

neprošlo v Ústředním orgánu KSČ nic extrémního, a autor tak zůstává v pozadí

reportáže, ať ji ž chce, nebo nechce.

Reportér přináší všechny autorské články podepsané plným jménem

novináře, na rozdíl od Rudého práva, kde krom jednoho případu vidíme pouze

zkratky. Vzhledem k tomu, že se jedná o názorov é čl ánky, komentáře a

hodnocení, ukazuje nám to, že tito autoři stoj í za svým názorem a jsou ochotni za

něj nést odpovědnost (k čemuž také v brzké době došlo).

Ve Zprávách se nedozvíme jméno ani jednoho autora. Nerýká se to pouze

našeho tématu, ale všech článků. Nezjistírne tak, zda č lánky vytvořilo několik

osob, nebo jen jedna, zda šlo o československé novináře, představitele Moskvy
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ať už politické nebo vojenské, nebo někoho úplně j iného. Nikdo také

odpovědnost za zveřejněné informace.

nenese

Průběb pietních akcí a poh řbu

I samotný popis průvod ů a shromáždění na Palachovu památku se dosti

liší. Zatímco č lánek v Reportéru nešetří velkými slovy, přirovnává atmosféru

kj iným ve lkým událostem československých dějin a Palacha k Husovi, Rudé

právo si vystačí s konstatováním faktů - kde se průvod konal, kdo se jej

zúčastnil , kdo promluvil a v některých připadech cituje projevy. Nemůžeme mu

vytknout nesprávné údaje, na druhou stranu od reportáže čtenář očekává ji stou

zainteresovanost autora a schopnost popsat nej en průběh, ale i atmosféru.

Zprávy popisuj í průběh i atmosféru trochu zkresleným způsobem : na

demonstracích se objevuj i hesla na podporu Západu, za průvody popojížděj i

zahraniční organizátoři akcí ve vozech s diplom atickými značkami, veřejnost je

nesprávně informována a tím manipulována. Je očividně jedno, jak událost

skutečně probíhala , minimál ně že šlo o mlčící průvod, který nic neskand oval, o

zahraniční organizaci nemluvě. Zde se nám ukazuje, že Zprávy si v některých

případech zcela vymýšlej í.

Hodnocení situace

Podíváme-li se na obecný přístup j ednotlivých novin k dané situaci, opět

nám vyvstanou tři různé pohledy.

Reportér se především politickými komentáři J iřího Lederera. ale i

článkem Milana Pohanky, snaží umístit Palachův čin do reálné politické situace a

hledá jeho motivy j inde, než j en v zoufalství nebo emociona l itě mladého člověka.

Reagují na postoj Zpráv a částečn ě i některých výroků z Rudého práva,

polemizují s nimi, nebo se je snaží vyvrátit. Navíc je přístupný i troše ironie

v podobě dopisu čtenáře, jenž si v podstatě děl á legraci z Viléma Nového a jeho

teorie o studeném ohni.

Rudé právo, jak j iž bylo řečeno, nemá názor, situaci nekomentuje,

nezpracovává j inak, než prostým sdělováním faktů a tlumočením názorů j iných.

A protože tito ,j iní"" j sou především vládní představitelé. jej ich názor je stále
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stejný. Palachova činu lituj í, ale nepovažují jeho formu protestu za adekvátní a

vyzývaj í k boji za socialismus jinými cestami. Žádná diskuse. jen konstatování

tragédie, politování hodného činu. Československo prost ředni ctvím těchto

výroků na stránkách Rudého práva dává od Palachovy výzvy ruce pryč . Na druhé

straně ale zatím nejde o ostré normalizační slogany.

Zprávy nemohou j inak, než Palachův či n. nikoli ovšem Palacha

samotného. odsoudit jako nepřijatelný způsob boje západni propagandy. jež má

za cíl zdiskreditovat socialismus v celosvětovém měřítku. Setkáváme se

s trad ičními pojmy komunistické propagandy. jako extrémní pravicové síly.

protisocialistické síly, provokace, kontrarevoluce a podobné.

Pozornost věnovaná Palachově činu

Nyní se pokusíme najít důvody. které vedly k široké medializaci

Palachova č i nu. oproti napřík lad Janu Zajícovi nebo i Ryszardu Siwcovi.

Prvním důvodem by mohla být j eště poměrně volná atmosféra i relativní

svoboda médii, jak to prokazují svými články Práce, která hned druhý den

zveřejnilo veškeré dostupné informace. stejně jako otevřené články v Reportéru a

dalších médiích. Ani Rudé právo. jak se zdá. nebylo ještě pod silným cenzurním

dohledem, protože se tématu věnovalo poměrně obsáhle a otevřeně. ačkoli

s výhradami. o nichž hovoříme výše. Tvrdé cenzurní zásahy a naprostá nadvláda

nad mediálnimi obsahy přiš ly až trochu později.

Jan Palach provedl či n na otevřeném veřejném prostranství v centru rn č sta,

kde jej nebylo možné přehlédnout s dobrým na č asov án írn v odpoledních

hodinách. Oproti tomu Jan Zaj íc a Ryszard Siwiec tcnto faktor podcenili.

Zatímco Zaj íc se zapálil v průchodu. z nějž ji ž nestihl vyběhnout a nikdo si ho

nevšiml. Siwiec si vybral publikum možná až příliš velké. Sto tisíc lidí na

Stadionu desetiletí věnovalo svou pozornost tanci na hlavní ploše a zmatek. který

Siwiec svým činem způsobi l . se k velké části z nich vůbec nedostal. Ti. kdo byli

k hořícímu nejblíže, zase z větši ny nepochopili situaci. Navíc polská tajná policie

zlikvidovala všechny dokumenty. které Siwiec připravil a tak smysl jeho činu

zůstal skryt části veřejnosti až do ledna 1969, kdy se zpráva o něm v souvislosti
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Medializace sebeupáleni Jana Pal3l:ha \ fleri nd jl ~ -h I( _
c u.k pral " , I< e", 'nn J 'prJ\\

slanem Palach em objevila ve fran k '
couzs .em tisku, nčkh.:' r} m zusta l ~ I...T) t a) du

90, let 20, století.

Jak shrnout předchozí odstavec - snad lim druhým duvodcm h\ la

scbopnost promyslet čin do důs ledku. snad to L, I' t., h .,' k , ' ,
ll. a j en s oca U '0InO:"l1l, I...t ~ra

zjednoho udělala mediáln í objekt okamži tě a ostutru " 'kl" 'I' , ' I
hu lu l a na u ouhou ..Johu

mimo povědomí veřej nost i.

V případ ě Jana Palacha byla j istě významnou i sl...u h,,'Č nl.l:"I1. i e pod le jeho

dopisu j ej měla následovat čtveřice lidi. Obav u v řc r č zcc prot i SU\ ~hkú:h

"pochodní" nedovolila č eskos l ovenskom před stav itelum l'ulachuv cin utajit .

Shrnuti

Čtyři teorie tisku dělí média v základu na teorie s pl. l lcťen..kt.:' l lC.lptl \ čdnu..ti

tisku, libertariánskou. autori tářskou a sovětskou . ~" , x cbuccmc di..kulll\ at

oprávněnost a univerzálnost tohoto dělení. ale \ ~ ruj č im,,' si j e.i pn l zuv črccnc

shrnutí analýzy.

Zatímco Reportér nám spadá někam k teorii spol ečenské t lC.! pt l \ čdntl..ti

tisku a tedy polohy " hlídacího psa" demokracie. zd urazůujc svobodu ~hl\ a a

tisku, snaží se dodržovat zásad)' objektivity. Zpr ávy pasuji dll ~k atul l.; ~ ~U\ ~hJ.. ~

teorie, jejíž ned ílnou součást í jsou i prvk y teorie a utor i t á řs ké. tcdy ab sence

svobody médií.

Jak již bylo řečeno, Reportér se snaží nczustavut na povrchu. ale

nabídnout čtenáři širokou škálu názorů. postoju a \ :-jiidřen i _ :\C'~na)j ..I,,"

zkreslovat ani na jednu stranu. Nežá dá Junovo svnorcccni, ale uni I n čj neděl a

loutku západní propagandy.

Naproti tomu Zprávy a těch n ěkolik textu. klen: \ nich k na-emu tcmatu

vyšlo, nám ukazuj í svědomi tou práci son:ls l.;ě pnlragand~ - I lIa\ n im T) "1.'111 ic

opakování několika málo fakt ů z úst nejprv e vlastních a p'1~lU pnL" takc optcnych

O zahraní ěn í ldi V ě tš i " CI' ať u,' zpr áv ji ných medi i. II":""" vvroku JJ.nJ.100 me ta. e lOa Cl a , ' . "

P I h ' ' k" Napriklad jde t l l'alachovo vvjadřcru. )ea ac a, Je vytržena z .ontex u. - . -

neočekával , že jeho Cin bude mil taI.;O\~ pruh~h " Jan ..c \ lllmll l "Ill:-"Iu \! 1,ldti l.

16SSIEBERT, 1963. s- r-e



Med i ali /.ac" ~ ,(;I>cUl"Jkm hll , I' Ll t. . . .... l." l""., h ,.. ~ . ;'> ,.' . : ' "

ale rozhodně tím nern ěl na mvsfi, )~ mi 'lo to: \...UIIIl\ I I
• . . \ : \.1 Cl h. J ' l utkfJ~ pl.sm('n .

dostal podvodně hořl avinu V\ j ádřil l ilii pl °
•. -, , n'-l l\ 111 rt~l,.h l.&\ II / 1I.I,k~Lu

popálení kůže. Stejně tak citace ugcmurv I 'PI ). 1 0 0' I h •
. . l II lrl'" 11l~ ~ t uncm d.lHlh\l

sebeupálení neměla znít jako pO\'ldet.:h nad tim sc ! .1. I 0' 0l I
. • c 1\ UU'-l "'11 n~ut l", tl • .J ~ IdLu

konstatování faktu. že ačkoli v PalachO\ ~ dopi,e ' Ial l ,0 ..,. I
. t . 1.' ncuojuc- I ...1.: ' p nčm

jeho požadavků, za pět dnů vzplane dal ší ..pol: h t ~en·· . la \... \... tomuto ak tu nl.'dt~ltl

Závěrečný dopis od č tenáře. studenta s třed ni ; knl~. PU'O,",I na prvm pohled

poněkud uměle. Nechce se věřit. Že by šcstnúctilct j student čct l nov11I \ a 11.·'t~ ' I.:

do nich vyjadřoval dopisem plným historických urgurnentu a h ' hy \ uhel: mohl

reprezentovat svým i výroky o ncdobrovolnosti u časf na sla\ kuch a

manifestacích názor větš i ny sv ých spolužáku. l !;i, jen I toho pn1'lc:ht l důvodu. JI.:

každý středoškolák se rád ..ulije" z výuky. zvlúst', pokud je pt ildilt"l "" tornu

tímto způsobem ofi ciální. Student H. V. si stěžuje. '.C ve škole nestihnou probrat

učivo a studenti potom mus í sedět do noci nad knihou. a,",y laiku dohnali . Do

školy pak přijdou nevysp alí a ještě maj í prochladnout na nějaké dcmonstruc t,"'"

Jeho charakter působí v tomto dopisu poněkud vy konstruovan é.

Kam však zařadit Rudé právo': Zdá se. ŽC v lednu IQhl) hylu n čkdc mezi

Zprávami a Reportérem. Ani naprostá svo boda. ani naprost á podtil'cnost statnim

zájmům, Fakta, která se dozvíme ze stránek Rudého prám jsou \ podsnně

výběrová, jakoby si redaktoři určili (nebo jim hy13 urč ena! pomy slnou hranici . za

kterou již nepůjdou a tat o hranice je nastavena v momentu. kde konč i odpovědi

na základní otázky kdo, kde. co. j ak a kdy a začíná oblast odpov čdi na otázk u

proč, z jak.ého důvodu, za jakým cilem. Přitom ale stále mají možnost tl

událostech informovat a to poměrně obsáhle. Teprve v n ásledojicich letech přijde

období, kdy se bude o Pa lachovi a dalších režimu nepohodlných osobách a

událostech prostě mlčel.

Původ čtyř teori í tisku spočívá v myšlence. že tisk na sebe \' )dyc k.~ bere

' o b O Oil leh politi ckých struktur v jejichž rámci pusobi a ndr.u iII rmu a z arvem SOC Ja ni . .

266 H, V.: Oama studema. Zprávy. I. března 1969. s. 4.
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systém společenské kontrol y . ř" Na př ík ladu Rudého pránJ jakt' u... ttcdniho

orgánU vládnoucí strany a tedy tiskoviny. která h~ 1lll: IOJ ut.i ráil:l ...~ -, tL'"11I

společenské kontroly, lze ukázat. že .Jorrna a zbarven i" -,ocia lnic h a ~llltl ,. l..~,. h

stJ'UktUf V tehdejším Československ u byla na přechodu mezi dcmokracu \IM\l"' i

pražského jara a charakterem týdeníku Rt'por/á a total itnuu rczuuem ... r l:} IIll l:1Tl

ovládaný mi médii, jak je reprezentuj í Zpnsvy.

-
. I . 1009.1.\88.

16I McQuail:CI'oJJil 1<'11' 1<' mJ" I\\· lomlllll Vle.•



jak :-> IJl.. l~ :.I -, tanu' i.. l.. ~ . lal..

z nacn č rHI~h ~ hna. minimálnč

Medializace sebeuJlákni Jana I'ala."ha \ m ,'" l
I" I ,,,h kuJ" rr.n ., k,'"",,•.., ,10

0I • . . ~ • •

Závěr

Každé ze zkoumaných periodik nabili J'a. blI . o o. o o o

. • • (I rcccno \ ~ ...... ...p..:":lhd ..,

úhel pohledu. Rudé právo se ve svčch član,,;it.:h dr,o,' I"' I I •
• ihdu. r'kl' ... ~ tUl l ' mlonn.tLl'

odpovídající na základn í otázkv kdo, co kd o 'dl '. ' \ 0• ...... . .Ia", . ~ 1Jl~11I č lanku I""

neutrální - uctěme Palachovu památku rnč imc na nam ču I I
' . ,. I.." I le 1\1 \~/\ U • .l l '

využijme k boj i za lepši zítřky j in é prost ředky . Vládni oruanv . rn-utucc a "' \ ..Ir\
• o o

vyj adřují lítost nad č inem Jana Palacha. ale nesouhlu..i ... fortnou prot c... tu J.11.. "r. ,

všechny projevy pomalu začínaly padal do s pokčnť r l;ltlnJ.. , n l lrIllJh /ll\ .Ul\ ~ h. .
médií. Ukázkou je napřík lad č l án ek Er/n'mi." id'l ; IAIII''''' < h rl~1 1 ..hr..:" lt ll •.11.1 .1

pořádek z 21. ledna 1969. Palachů,' č i n se \ n ěm pl)pn Ck romě trllg ldall1 "(.I\.t I

politováníhodným. Ani tady. ani v žádn ém j in ém ",tanm i..ku \ ludnrch Ilr~.Inu ..c

neobjevuje snaha o diskusi nad Palachovými p\l};.ldi.l"" .~ . nodur:.vfll l ll: ..".

politický aspekt jeho činu. naopak. je s \ cškťr) m ů ...ilim ...rále \ ll" pomucn a

zakrýván. Zdůrazňuje se zobrazeni zoufal ého činu m řadcho ~Ip\ ~b . I'ab..:h cc

ale nebyl zoufalý, snažil se upozornil na pomalu p,)ha, inaji<i cclo-pole č cn-kou

aktivitu směřující k demokratizaci socialismu. A je jen \\táAou. Ida to \ ladni

představitel é neviděl i , nebo jen nechtěli v idět. respektive vid ě li . ale nechtěli II

tomhovořit .

Rudé právo tedy rozhodně Pal achů" č i n neopomijc!o. nicmcn č \ ~ntl\ alp

se mu č istě věcnou formou. Množs tví č lán ků b~ 10 \ clké. jejich charakter h~ I ... irc

věcně správný, ale poměrně monotónní.

Počet článků o Janu Palachovi v týdeníku RI'Porlá h~ I nu r n č Jnťn; j neJ

vpřípadě prvně zkoumaných novin. při rozen ě přcdcvš im I d uvod u rw:ril~ i ..:i t ~

vydávání. Rozsah článků je však mnohem širší a hlubší. Máme možno..t setkal 'C

s několika analytic kým i články. Jejich autoři se: snaJ i hledat hlubši ..ouvi",ln...ti .

pojmenovávat motivy. bojovat proti de zintc:rpn:lad l anl" a činu . Itl je: Im~na

oproti Rudému právu. které poskytuje fakta. stanov i..ka, \ \rt ll.. ~ . ale

nekomentuje.

V týd eníku Zprávy se v lastně setká"áme

s komentáři. Jejich faktická správnost je ovšem
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Medializace sebeupáleníJana Palacha vperiodik" ' "
ách Rud, pravn, Jkp 'ln.:ra Ipril\~

zdůvodu anonymity autorů textů , Hlavním rvscm té 'hl ' I,' " , ,
• I.: o c anxu Jl' opalm aru

několika faktů se snahou opřít je o aUlori lY Jsou Plm' , L " I'
r-Ó » - l crnc o.....a uc. ah: přuom

neobsahují adekvátně velké množství informaci. N
, t:u lllll/tlUj i runu dlll"\(-d~1 "'1:

všedmy údaje potřebné když ne ke z ľormm úni názoru tal " • , ,.. a", a I:"~III ... 1"1.......'"1

základního povědom í o událostech. Ze Zpráv ...,' ,UL .. o , " I I ' I . 1 I . 1
" P<': ~ <.:u ,1/ \ lu..llTh..•• "'u ~ .I ...u c .I

Především proč se Jan Palach upálil pouze nachá/Imc L , I •
• . ' ''' l 1111\ III\; ni I" 1.1/. tru ll\ .1111

S mladými lidmi a hesla jako extrémní pravicov é,,'I, komture I ' •... " . ..... ... <.: tl Ll\.1: oJ I"d P ..&U IlI

propaganda. Články sice na prvn í pohled pu...uh i \ vlnu prot c ... ion..t1Il~ a

objektivně, na druhý pohled jsou patrná zjednodušeni.

Podív áme-ll se na obecný přistup jednotlivých IlI I\i11 ~ danv vnuacr .

vyvstanou nám tři různé pohledy.

Reportér se především politickými komcntúř i Ji řího I.cdcrcru. ale I

č lánkem Milana Pohanky, snaží umístit Palachův č i n do reáln épolit ick évi tuacc a

hledájeho motivy j inde, než jen v zoufalství nebo crn ocion uli tč m lad ého čIO\~~iJ .

Reagují na postoj Zpráva částečn ě i ně který ch výroku I" R/ltlaJO pruvu,

polemizují s nimi , neb o se je snaží vyvrátit. NavÍL" je pti st upn~ i lro';e ironie

v podobě dopisu čtenáře, jenž si v podstat ě d č l á legrac i I Viléma S ov ého a jeho

teorie o studeném ohni.

Rudé právo, jak ji ž bylo řečeno. nerna názor. situaci nekomentuje.

nezpracovává jinak, než prostým sdě l ován ím faktu a tlumočcnim názoru jiných.

A protože tito ,j iní" j sou především vládni představitelé . jejich názor je stalt."

stejný. Palachova činu litují. ale nepuvažuji jeho formu protestu zu udckv útn i a

vyzývaj í k boji za socialismus jinými cestami. iádna di ~j..usc·. jen ~tln ~latt)\ ani

tragédie, politováníh odného č i nu. Ceskoslo\"C nsko prosttcdnicl\Ím t ě chto výroku

na stránkách Rudého práva dává od Palachovy \~ / \ : ruce PI") č . S a druh é stran é

ale zatím nejde o ostré normalizačn í slogany.

P lach ~. nikoli o\ ':'el11 PalachaZprávy nem ohou ji nak. než II ac U\' lm,

Samotného, odsoudit jako nepřijateln~' způsob boje zapadni propagundj . jen) ma

za cíl zd iskreditovat socialismus v Cd(ls ,,",~l tl \ Cm m čritku. Sctk;j\ jlllť .....'
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s tradičními pojmy komunisticke propegandv jal
~ .' . "'( I ....vtrcmm pr;I\I ":\ I \ I,.' .. i1 ~ .

Protisocialistické síly, provokace. kontran~ \"olu " ' " . 1 L.
...1.: ... p IlUl1lln L" .

Každé ze zkournancch periodik reprczeruuíc iin ". I '
" - . l . : prt.... up ""I: ' p ra( I I\ ;.I1I1

událostí. Zatímco Reportér reprezen tuje S \ ohod.n~ l i..\.. prczcntu uct rc vh č n c

názory se snahou ukázat obě strany minec. Zpr úvv na druhc ..tran č \: 1\ .. tl ..dll:

protipól, působí j ako služebník komunistické propagandy. ptl\k: t ll ll 1\."11 l..tk i.l\ :

pohled, jaký vyhovuje zájmům Sovětsk é ho S\ azu. ohjl.'kt i, itu na lc hll ctrunk•nh

také hledat nelze . Zároveň se ale snaží pů sobit maxim á l ně duv ~r: hodn č

Rudé právo, jako ústřední orgán KSČ' nuonú trochu ptd..\apl \ l'...hlll

jakoby uprostřed. Nelze říct. že by něj ak zámčrn č zkrcslov ulu realitu ;J \ ~ ra/ne

propadalo propagandi stickým tendencím. Na druh é s t run ě \ ';a ~ ani ncrnuzcmc

konstatovat , že by čtenářům poskytovalo všechna dostupna fakta, l l: h~ kritid..~ m

způsobem zpracovalo akt protestu a především motiv aci a ...ituac i. I nil \ 1\.'~l:1.

Naopak. poskytuje dostatečný prostor přcdstavitelú rn státu. ah~ obhájili na...ta\ cn~

kurz politiky a svoje kroky"

Vypůj čili j sme si slavné čtyři teorie tisku. abychom mohli naši anal~ IU

zobecnit: Rep ortér nám spadá někam k teorii společenské odpovědno ti li...ku a

tedy polohy .jr lldacího psa" demokracie. zdůrazňuj e s\ ohnou slova a ti ku. ~na)i

se dodržovat zásady objektivity, nezůstávat na povrchu. ale nahidnout čtenáři

širokou škálu názorů, postoj ů a vyj ádřen í.

Zprávy pasují do škatulky sovětské teorie. jej íž nedílnou sou~ů.'li [sou i

ky teori it á k ' tedy absence svobodv m édi i. Hlavnim rc-cm jl:prv eone auton ars e. . • .
ak " ' k lik ' I Ckt ů z ůst nejprve vlastntch a pllslUpn~ takc I lptcn~l.:hop ovaru ne o I a ma o raxtu z .

o zahraniční méd ia. Větši na citací. ať už zpráv j iných m édii. n....ho výroku Jana

Palacha, je vytržená z kontextu.

R
dé , led 1969 bvlo nékde mezi Zprúvvmi a Rt'I'0rlát·m. Ani

u e pravo v e nu .
, . ' dňzcnost st átním t<i jmum. I ukta. která ~t:

naprosta svoboda , 301 naprosta po - . . . _
" . dsta t č \\ hčwva. iakl1h\ , j n..'J aJ... tll t l

dozvíme ze stránek Rudého prom JSou \ po . . . '
" I hranic i za I.. lcrou jil m-pujdou a lahl

určili (nebo jim byla určena ) pornys nou ' " "
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hranice je nastavená v momentu. kde kon \ j d ... 1"
c o p m CUI llJ 1<J"bJ JII "t.I/~ ~ "Ji l.

kde, co, jak a kdy a začiná chlast oopO\"čd i nu otá/ 'l -, . I h
1\ I proc . I ra""l' I I du vodu.

zajakýrn cílem. Přitom ale stále maji možnost . t.' [ .1 ·. . s II uua o-tec l ml llnno\al. J It l

Poměrně obsáhle. Teprve v náslcdujicich letech pr'·' ·I·'· h.'"" "'
.. U l; u Ul ' I'\. ...u~ '\1." ..(l U L' II

Palachovi a dalších režimu nepohodlných osob ách a u ..il tec ' I. . • ua tl" \:1..1 r Tthl l' lil ~ l' l

Mediální pokrytí sebeupálení Jana I' I I '... a ac 13. /u;J ve. ul...I/UII,.' 1 \ 1.1; 1111

společenskou i politick ou fázi. v níi se (\·skos]m Cfl., l..ll tou dobou n;'h:h..udtl

"Vymoženosti ," j ež si vydobylo v prub ěh u roku IlJhX. IK·/nll/\.:I ~ JIIa \llu1J11I

proutku , ani vpádem cizích tanků. Prccí j en nějakou Johu 11"\;.110 . od ".0pro./\."\ il~

důsledky vojenského zásahu. A lak bylo možn é. ah~ "'1.' l:1.'''' '''Il'\lll\ en-ka \ 1,:h:j ll tl~ 1

dozvěděla o Janu Palachovi t ém čř vešker é dostup né informace . LI III I ne

stránkách Rudého práva. ústředního orgánu vládnouc! struny.

V porovnání se situací v Polsku. kde se tajn é policii povedlo utajit č i n

Ryszarda Siwce nejen před dom ácí. ale i světovou vcrcjnosti. a také \ porovnáni

S utajením činu Jana Zajíce, se v Pal achově případu ncprojc v ila iádná cenzuru.

ani snaha o manipulaci s fakty . Jak bude situace postupn ě vy padat nám nazna čuj i

Zprávy - manipulace. výběrovost. lež.jednostrannost. \ nucená jednota. totalita .

Počínaj ící normalizaci nemů žeme ilustrovat sal11 l l sta ln~ m pnklcdcm

Rudého práva, a le teprve jeho srovnáním s m édii lld l i~nc:ht l idcologjckchu

zaměření, srovnáním s pokrytím protestu Rvszarda Siwcc. Jana lajk c a l.v žcna

Plocka nebo také se způsobem medializace události. jd proběhly \ lednu ruku

1989 a vešly ve známost jako tzv. Palach ův týden , Tam ...1.' j i) normaliza čn í

způsoby projevují naplno. To užje ale téma presahuj ici rámec teto práce.
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(až): Ministr vn itra České socialistické republ íkv Jo. trus í .1-\' i ' { I'
• ,<; ( '" nz r« II 1/111'/" \ '11:.
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(sme): Vědecká a um ěleck á fromn k SO llcasllťj sítuovi. Rudc pravo. 22 kJIlJ
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(fm): Brno uctí památku J. Palacha. Rudé právo. ::-l . ledna 141í4.
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ČTK : Maďarský student zemřel. Rudé právo, 25. ledna !9ól} .

REPORTÉR (řazeno chronologicky)

Lederer. Jiří : Psáno v nocí. Reportér. 30. ledna 19ó4. s. 3.

(nep): Věrni zůstaneme, Reportér. 30. ledna !9ÓY. s. 7.

Dokumenty doby, Reportér. 30. ledna 1969. , . ; -7.

Tučková, Anna: Matce Jana Palacha . Reportťr. 3 lJ . lťd ll~ 191'19. ... . ~

L d ' , kl Report-' r ó února 19h4. s. .' .e erer, Jiří : Nebezpecny am. ... . .

Za P I I R ' P(lrtér Ó ÚlUuu Illhl). ... . I~
hraniční tisk ke smrti Jana a ae w. c . '

.v R rt ér 6 ůlltlri.l! 9h9. ... . 1
Pohanka, Milan: By lo to zoufa fslVl.. epo ct. .
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UK- Univerzita Karlova

UPI- United Press Intemataional

un - Úřad pro tisk a informace

úV - Ústledni výbo r

VB- Veřejná bezpečnost

VSE - Vysokáškola ekonomická
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Jmenný rej střík

Bednáriková, Eva - 46. 47. 74
Bezdíček, Vilibald - 44. 49. 61. 62. 67
Birak, Vasil - 15. 18. 38
Brandejský, Jaroslav - 28
Breiněv, Leonid I lj i č - 10. 13. 15. 19. "
Bursa, Pavel - 30
gystři čan, Huben - 30. 3 I. 33. 39
Císař, Čestmir - 22
Černík, Ol dřich - I I. 17. 21. 49. 51
Dubček, Alexander - 13. 16-22. 25. 26. 49. 51
Fišer, Vladimir - 17
Gottwald, Klement - 7

Havel, Václav - 9. 50
Havelka, Jaroslav - 22, 62. 82
Hendrych, Jiří - 9
Hoffman, Karel - 17
Holeček, Lubomir - 37. 39. 46-48. 65. 73
Husák, Gustáv - 26
Chruščov, Nikita Sergej evič - 7
Indra, Alois - 15-18. 38. 41
Kádár, János - 13
Kapek, Antonín - 15
Klíma. Ivan - 9
Kliment, Alexandr - 9
Kmuničková, Zdenka - 46
Kohout, Pavel - 9.5 1
Kolder, Drahomir -1 5. 16. 38
Kriegel, František - 17. 21.22
Kundera, Milan - 9
Lenárt, lozef - II
Mlynář, Zdeněk - 4. 18. 23
Novotný, Antonin - 7. 9-11
Nový, Vilém - 50. 5 I. 74-76. 83. 90
Palach, l iti - 27-29,3 1, 37. 44. 45. 49
Palach, l osef - 27.28
Palachová, Libuše - 27.36.37. 45. 46. 49.511
Pavel, l osef - 22
Plocek, Evžen - 52, 54. 55. 91, 104
Siwiec, Ryszard _ 3. 4.55-57.66.84.91. 104
Smrkovský, losef - II. 17. 21. 37. 49
Stalin, Josif vissarionovi č - 7

Svoboda, Ludvik _ I I. 17. 18. 20-22. 39.49. ó,
Šik, Ota- II 23,
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Šimon, Josef - 21
Špaček, Josef - 17, 2 1
Špirek, Jaroslav - 4 1, 42
Švestka, Oldřich - 15, 17
Vaculík, Ludv ik - 9, 14
Zádorožná, Marta - 43-45

Zahradníková, Helena - 33. 34. 36. 37.4 7. 7<
Zaj íc, Jan - 52-54. 66. 84. 9 1. 104
Zoubek, Olbram - 49
Žižka, Ladislav - 29, 30. 32. 36. 39
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Příloh a ř, 3: Pn ní ('i:inl'k II .lanu Pala 'h ' . R ' .c 0\1 \ ud ém pr ávu, 17. ledn a 1969

Pokus O pále •

r ~
.,

~ CTI< - M~ t~U.
- p-oz•• •

-, r+.. t I n, I'" r>-
l I II

t f
,

t .. I. p

"
., ,j."""

~

. Příloha Č, t ...i generace n ejkri tičtčjš i , Rudéprávo,18, ledna 1969

,.. i 9-ene1iace nePt1tit ičtě 'Vi.
Fakt, t e I o Pa lach, studen t lIIoso11 cké fa kult y Karlov' j.S

.:pállt • vecrevseém naměsu . vyburcoval všechn y čeSrn~nl~~~r:~ty , Stl pokusil
u_'!\r t nost t ohoto čmu II nedosta tek Inror mect o něm prOVOk~Oalzemě: Ne
:lf'd n v ěr v jeho samotnou existenci. A pak napadala jedtné - nejZ~k~ed)prě~;'
:ru ka _ proč? a II J~ l
P S pokusil u pálit 2lJ etý mladý člov ěk ? všem matkám se sevřel o srdce

e \ duc hu se snažily ten to zoufa lý č in vysvětlit nějakou por uchou [edtnce, dú
~ lt~Ht mlad íck ých zmet ků . "

Ai ent prohlášenf st udentů fil osofic ké fa kulty, a ni prohlášení vědecké rady
n. csor ckě- fa kulty, a ut dopis Jana Palacha čl hodn oce ni ministra školství pr al.
BezCi č k.a a ani dodatek ke komuniké ze zasedánf ústředního výboru KSC nedo
VOiu lí t a kovÝ' v'S'klad. Byl to pro myšlený' poll tlc kr protest projev8nf meznt for
mou, Hlu boké pohnuti, ale I nemožnost souhlasit, se mrst v každém zjitřeném
srdci a vyvo tAvtl ot áxky . na ně! lze dát jen ty nejupřtmn ěj št cdpov ědt.

uenerece, k ter ou zrodila a vychovala na še doba, ma problémy, zkušenosti
I . , . k é ve dou k mezním čin ům. V jejlch ,?(l(ch se od ~kolnfch lavic ot ře-

ouavv. ter IstOUI za druhoU. JejI zmatek jsme potom často nazývali
~lD je lhlil. ttvotnI 1 Jlce fa to je generace, které s tou největší opravdovost!
ap{.iUh..nLTS t I~ npomlfdnaélY ~OClalism u Jeho demokratlckou 8: numanrsnckou pod·
!>~ Iu le 'SvOl tf'i ot s e '
sta rou. čmelU ktert 'námI tak otřásl . MtUeme v~ak a musíme

x e . nelz _ :!iouhlaslt Sf odhodlá nl stran y. tvotu politiku tak čestnou. tak cte
D~Uovat své odhOd1én 'srn slu socialistickOU, a by s nI mohla souhl asit 1 gene
vtenQu. 'II pr ll.... č m slovav nf a pro nt stálo za to l H a ne Jejf tvorbě SB vlastni
r itu na~krHl l' tě! S:t, aby .
U~ ,,"' tOU pmhlct.
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P řílo hi!: Č , 5 : ('r h: : Stud ent ,I. Pal ach zem řel, Ru dé prán, 20. led na 1969

Stu t J. Palach zemřel

Dr. V. Cec h, vedoud odřun-u vp.o·
kých skol {1 v ěd y nit ministerstvu škOl:
s tv l SSR, posla l partumeruu studentu
fil os ofické fa kulty UK v PI'iI 1.l l SOli:

st rastnS' tel e gram k t r a gt ckému ů m rt t
j tc v y. Pal . cha.

telegramy
L. vobodl, A. Dubrek, J.
a I . O. Ce.rník zaslnll

toe 1-8 nul llho J. Pa la 
I ln ni '
i h lubore se

e VA s!lItet·uý
's'adkiJm svého či-

,

,

... , "

h.

.' '. . ~

•
•

Soust rastn

" \ P obŇt. tel k mmu vcdt ~
a I boroucf Ibka k vlasti . k je li

budoocnosll . Tv ( liB. pro n ěž
. z ec

'Jolo t h 50 1 p-acute me pro I.ěz v;lchnl
I hr ..rne Ol m..RlU u , i\ b ~ how Je molt-

• ~ : • •~ iJ [e na Je 118 tétu naš í
... J(ll'" ,1(' \!" ' P 'rtlKJC ou událostL ~1Il
t: a~ ·l"! J~i:'. bo moudré hla,,")' ft t: s
'dHl ..... , bj toli k bylo Zl1pot~o·

lM. ll~ ( soclallst lC>
• '. 1<0 r k ou 8. r ozumu

li" . 1 1 ft.

n '

, ..

PR"' '' ''' 18 ICTKI - Podl e zprá vy tlskuv éhu mluvNho mlnlsteestva
Jdr. ' ttln ir t t'1 nt.. tudent J. Pataeh v nt~ d ~1i v 15.3U hod. zemřet. Hilhl~m

d nI!' Vl1 ).: nllo. au 1 • u u šhu vystl' ída la 1:1116 til do konzlll ářú , VMlchnl se !IIUHlIi

1 ID dI. ta ,.1 J ,I!.rplny v hllY molnli te r npeut tc k é zása hy . Ph !\> \'t!skerllu
pOlll r1n u l P l " tn i ú Uf l éka ř ů 8 ustatnthc u šetřujletbu personá lu urga

rtllm UI nU J'd r l l!1 l aU nt, I_k' ptedslavovalo t ě žk é pup ě teut III . stupne, postl ·

bUllrl ptes e5 pr eeut pu rchg IIHa. Paelen t skonul k li d ně.

, '\ flkuh UK VM:ená pnu l. pfljllwtt: u llš l (il\l, l l: ve
\ i. ol narOdil tl . sq J- Vll, »m hlubukům žalu llllHky J~lfI <.l

'Q4j1 j nfJ lllěI . Jeho s v ňur t .

. ' .. Acl .. '" .. le prodavcč - O C R ' s'
j }. " TlI;kě p ředseda vljtl)' S ng.· ·, ''''1'' h a lil a f:::)h: Jé

t>~ ' ~ n• . Podle \'y . Rázl zaslal v neděl! matce zexnu .
,a.QP"'ll ...... " atMI I PI1- ho J. Palacha ICleRrl1 m. v němž se pra-

D~ tl. \Y " "bOl I lh I k lldn!'! vf : I IJ xc
P I II " po lt lh yu lk l Vlill'uti pu ll{ P,t1ill.hovi1. ~ tl II O Jil

• J . A J[tu~l[ [sum IH' j jll! 7. ~H·.r \· 1J o :,>~lJU H \o lt.
" ~. I I I ... oi. l 0111 t ll!ho pll ' ~~ 1 1O Ilril!J(dlU ~YUil [an.r. 1'.! U~IlJJ. il~J;I~'
:r.~1" lIJ Vy 1 vaš u Ul l,j ríltlll ll1 ptll<t ll lll J

t - .1 .1.\1.1l li 1 \·I'''Z- ' .. ' I " ' VdM 1/1:!ké' t)tJl tl ~tl.
( 1l0U uces pr í: I ,",.,i d ·

1 l·rAn. . :-iUil!Hrllslllý tnh~gr,JJIl i:~n lu J4dl!..l ~
\ ' 1J1'- h v poohl!! m.IOI:>lr I" _"1:

~ "-"'""\,....~~~",, ... !. ..
t ělov c hovu l;SR uoc. d l'. E. nlJ~;jk,

Tt!legr 'lmy s pr ojevy scustrnst t zlIsl.tl
také prof. dr, I. Kladivuvt. lrrSr-.. eltl
kunu rlIo~ofické fak ulty UK, prof.
MUDr. (J . S turěmu , DrSc., i':!I1 Il11 klll" l'~ ~

pun de n tu C:SAV, r nktur n UK. a M Dv
maůkcvl . p řudsetfovl Svezu vysuko .
školského stuuentstva Cl1Ch .r Muravr
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Mcdillli1.acc:;cbcun: 1 . J I
. , ~I cm min 'al"'cha v pcrill< Iik<ich n ll d~ pnim. l{qlllrt ~r a { pr'l\ \

r ·" h ' •
rl O u c. 6: Cl 'K- EU r ' . ti .k i skuni ". ,

p r -á vo, 21. ledna 1; 69. cnus Je es cupmy c h t ějí ohrožovat klid a pořádek. Ru dé

prldst nlClY" UY K

fxlrem islic~é sKu~in r c~ lějí
o~mŽ~~a ! ~M a ~ořáueK

,
\ " IV ~ 1 1.1t V \ m • ptlo

1 • " " th C' r. ~ I'''' I t olt kpt I \ •
l4l . 1- 1""11. "Pf: " (1" loi. l " •

.. 1 é e srr .... . ' , . ".t> u-
l ' 01 J l II \'VV"lI'H ll k t'lj

~Il • •. "11 te l"t M.h", ... ' , "
IH"'tl ....Jtlj· ! \{v n v KSS '.!lI. "

... t' run /1.: lil k lll.l , 'rlI l ur" ...11
• otO • ~ Jil),] . 1'1,'" \l tl
• z c 'I . ·. . 11'-'01" )'''1 I. . fO '"

!. f= I II II L ItI'HI ' I

t , I \ . 6
I 1. ~at,v j'.i. \ /t L

.. '.

Pfíluha Č. 7: S lu\,.ih., A.: Rozloučen í s .la nem l'u luchem , RIUli' p rávo, 25. ledn a
1969.

[e p átek: nopoleane. V deset hodin
se oteut rd brá nll ssarostaunétus Kam
lina. jindy I I ten č es tu cecau stust
ni r od íce, prat elé a Z1uimt těch, Á:Cl!/'l
pro mocí tcon č í í! lednu etapu života,
sl1111 o bud oucno st í II sprádall no vé
}llá m,. Za n~iakIí rok: maill mezi nimi
být :-. a Ihle by b.ql - I l an Pala;" I,
l'o sluclwt filosu{fcké faklllty Untoer
!i ity· Karlovy .

TISfcolJý zástuo tec", t te/'l chl~/l

alespufi prolit k olem čestné stmže
u katafal ku s rak vi, zapliluje želez
nvu ulici a natahu je se pres Sta ro ·
městsk~ lIdm~st l Celetnou uHel ot rlQ
(l uoený t rh . Tam po poledn i pr l1vod
ko nClf. Ale p"'cMzell dalšt . Studenu,
aělnlcl , votact, l en • matky. {)eleyace
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ze Z,jIJOd l';, .f/o.:ol, ZdMUpcl spote čen 

!iÁ'ýrh organizaci .
Dva a pIi ! us tce IJlll:'flIHi /Jrr:1c!d: l

I.:llt ílou hodinu /izk!ílll pruhem me:1
·stavl,.-urni lJě ll cli lIG prvllim ruirlr),)" i
Karolina. Nápisy na stu!llkh promtou
uat i reč í, k lnE' duse fJa s/ch IIr1ToM
rcaumeii. ZdpluM v/! nců se nedá Vli
bee p1'ehl fidlwtll, tson u ' 11.~ť'L'!1 cou
t il repulJl l":Y.
Důstotn ě I do jel/llle u' li{/~ i ouc se

svý m syn em íonem Palache m. Ne; up'J '
m ine/ml' rIQ seno odkaz a nepf'oJwdel
ml! apatii v énulme /úiechny stly ttn o
r oa é pTd~t pro blaňo viech a I,ep ~!
pFtsrt ná .~ I da/Mch generaci, taere !e·
prue p1'1ldou. A. SLOVA,K

Foto v. ZITNt
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Medializace sebeu pálen í Jnna Pa lacha v periodik ách Rmlc právo. Reporté r a Zprávy

Příloha č . 9: Zahraniční tisk ke smrti .Jana Palacha, Reportér, 6. února 1969

ZAHRAllléllí TISK

KE SMRTI JAllA 'WillU

' 1!o1U fVd ll. IkH'"
l" T'fi ~ ..~ ,:/t " . 'l' ,. .. •.•.

'A~~~ 'fJ'~'L,"" t~'" ' "" ' J' 6 , 1'J'
~t''''''~f . . '.4.'" ~.J;l ; ' jo- , ll
, M. V~- " ~ 'I'. ' J, : ~ '. ';...• (~ 'l.

l~l M ~ I, I' .~. ", .• •

~Jun.·~.A '" (, 1.,., '" Ií ;cJl d ,
).IlJa,. ~ lUl .....,. h " ' ..... , ' . .. , ~

to m;f;bI f'H 11 )" - .
Slf:M~ %\,~1 .-:1;1 t ' ; -,

.w t . \m'4#f ';U·'1':. ~ ' u ,'

•
" .etpnraA ;'; J :'

t' M~ .... "'"
~~ • MMo , fl ~ 71""

~~ ~ :" .. ll;

.t vf~~ .k~""'.. '" t
C;o(.t:>:. { ~.~t ' !t41.

fRA NKYVRTER AI,Wt-:P>t t-: INt-; 7f:I1U '\:G
I NSRJ
}6 jt'slé. ae bylo t1 0~" I ;''' ' Il(l p \.lfl 'I \ó .lll-~ ·

ho (j"etnku. V&t,oChllV l ~l y ;svula l't!~;,-o-.

troval y Pdl<ldlO\'U " t !f:.o~ \i r, I W U , \ ,~ t"': ~HI
jllsul jojmenovniu jHjl motiv.

•
.·RAN fU'UltTl::R IW NIISCH,\ U I~S I:I

Zdá SEl. l.tkO by mcvu pr 'lvu l.;_1 \'lil e
k odporu, 1<t,rá :; . ! y ~ rplHHvdl d:1t,.:! 1
plBA nevvuue.

•
,

ASH AHI S I ~HU!': lI UPIH1!ik. !J

Cn llvl Cešl ,sl llV'ěduwu JI, '.f! do usrcr
(e t~ kronlky "sld vy I IriJg~ d íe n árodů,

tl ltcft b v std:Ct '·Evropy. Jl ~ 'b y l 1::;1 , po 
jl$8l1 ' smu tnýmI d ě j tn.aml p f' J ! () n l n~ I~ J ! l.

" ~rahfl jo .pln:\ s lrlls tl p lná Olv#!n y cno
' tělu narodnt hymny pI,,1 du ~m"JTl <I vou
tmen II 1.~t()počtlJ : I~n Hus t 115, je u P,l '
lnch UlfJ9.

. -';;

POLITI KA IJUlJOat, . I••
Otu, Prl!l ba b yla Vtte., f . \l l !<: l l:h C~' ~ll
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\'y "" l.h\~ll o 4. \ j i u 9 d l \"' \'5\<."' ho na
h\~l,\ tl n ll\. 1\(", l'rohli\ H. e
~·\" ~"Y l' t,\t 4. · x i ~tul t' IIi v q~ nd .
h \ \ ' Id s V:\' j ll""") \! Mt1I t'h~Wl\ I
S\Tl\i\ 196 tl , h dy \.)h up\llíd armá
dy J\') , huv- i ly S~Ulhlst.,tnost i . 'I..,\\
t\ l·V~11\ . zda j l " :i(.)(.) let h<ilb!tlturské·
nadv lády pi-iliš. ::a.\ Ilt.'ttbatd na ,10
ha nebo Zotl a povusuj e pan pro
ícsor srpe n 1968 aa jdté hOr'Si
dobu než 300 le t doby temnu.

Kdyi jsm t.'! se učiJi o významní
osobnosti nar..~dlliho obrozeni
J . Kollárov i - pan profesor dodal:
s úsměvem t .Chudákovi KollMov
mu.ime odp ustit I.w<u Jo; Bu.ŮIll,

vžd1t!O~'7.10 ~ lilO l!"Y a on
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vrcacu komunis to 1 .1S{' chté u c+
nu~it dQb~ . kd~' Sl! psah skryir po
zná mky, ze tamhleten řt'kl rohlt"

to. Ale j .i směle říkám. co $I

myslim. neboj ím se udava čů a
vystoupím co nejdfive ze strany:
T.l k nev ím, pane Hádku. neple
tele si n áhodou levou a pravou
stranu? Vždy! ta doba. klerou od ,
sužujete, to je ta, kterou .
vlastn ě p řivol.iváte. to je doba
prv ní republi ky.

Ani m i v lastně neni j sné. zda
ve škole mám e studovat. anebo
zda máme L1 povinnost peslcu
ch a t ná zo ry našich proCcSC'rů na
politické události . V~!t . by
chom stačili probrat ucrvo, mu
strne potom sedět nad knihou d~
noci. nbychom S4.' doučili to. \.'X'

..:._ ..a .... Iv i~ i i ' crcslc A!t
nás z.držely Jej ;=slcij .l
krl}'; přijd= "';kdy Oe u..~

nevyspalí, tak cc sr. oe-
prcvétrali a " ~
ca rl==straci. My. pee-
ce musíme Z3 pr0-

vaz.
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I' 1 II \ I.h\.l t ut o .1kl"! ,-xl
.\ Ir ..t • l-yl n. i ,'-.1" k,111.1

'rl I h. Uf l l.h.: .ll.1 znovu smrti
P.l:.l. h.l \' zpommam SI Od

u-d r ••Ikt l\ II SPS Projedn ávala
• urast nc-h.oilkd zást u pcú mlši

J C I\ J\"k.c. ~ko l y v protestmm po
(hodu stredoskol ák ú Prahou.
VSlChnl " byh v ědomi •velké cti"
pn ut••u. a proto jeden druhému
dav.l přednost. Při t éto b,,>;, ·Y·
c é ítuaci pronesl jeden

'ly' stud ntík lat slo
I . Po dl i pre] h áze] takovej 

určkama . ktcr . kdyi nč 

za uh no u. tak mu vypadai
\ 1.1'!!.Y ~ A proto že nikdo necht ěl

pnJlt svou . k ' hci" rozhod lo se.
Zl prot es tm pec hod Prahou Sl ' 7.J.

n oJ ':.l ~kol u .,l .. ok upo va nou vlasl"
'"on at I' ..bud ...-.

A paru prcřescrr? :-i ě l-'.ten z
::llch nám neustále pri pcmina ji.
Z< Ol) jsme vlastn ě bu doucí opo
r~ MrocJ.a.. a proto se ch ytají
1Laid. mabcl<osti. aby nám mohli
hodinn zpnjemnit svými poli .
kými výkla y. Pn hodin ě dějepi ·

profesor Domek zanic~ě
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