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1. Metodologická východiska práce
Při psaní bakalářské práce bylo nejprve zvoleno téma a stanoven cíl práce. Dále proběhlo
zkoumání, zda a jak bylo zvolené téma zpracováno v dosavadním vědeckém bádání. Bylo zjištěno,
že se jedná o řešení tématu, které zatím nebylo podrobným způsobem zpracováno. V další fázi
proběhlo zjištění okruhu pramenů, které se k tématu vztahují a jejich následné shromáždění a
studium. U shromážděných pramenů bylo dále provedeno zhodnocení jejich dokumentární hodnoty
a informační kapacity s cílem určit historickou pravost a věrohodnost. Na základě studia pramenů
proběhla rekonstrukce historických procesů a jejich syntéza. Poslední fází bylo adekvátní jazykové
vyjádření získaných poznatků, od vypracování kontextu a několika pracovních variant textu, až po
definitivní čistopis a konečnou úpravu.1 Práce kombinuje prvky analýzy a syntézy, nejprve v rámci
kontextové části přináší informace o širších souvislostech srpnové invaze roku 1968, v ústřední
části textu se pak snaží analyzovat její průběh, konkrétní dopady a důsledky pro moravskou
metropoli a její bezprostřední okolí.

1

HROCH, Miroslav et al. Úvod do studia dějepisu. 1985. 91 s. ISBN 14-383-85
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2. Zhodnocení dosavadní literatury
Obsáhlejší monografie pojednávající o invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 v Brně
doposud nebyla vydána. Stručnou zmínku nebo odstavec věnovaný Brnu obsahuje několik
monografií, které o tématice pojednávají z celorepublikového hlediska, například text Antonína
Benčíka „Operace Dunaj: Vojáci a Pražské jaro 1968“, nebo Jindřicha Pecky „Spontánní projevy
pražského jara 1968 – 1969“. Samostatnou kapitolu věnovanou událostem v Brně z pera Jiřího
Pernese pak obsahuje sborník sestavený Hynkem Fajmonem „Sovětská okupace Československa a
její oběti“. Magistrát města Brna v souvislosti s výročími srpnové invaze vydal v průběhu let dvě
publikace napsané Janem Břečkou a Věrou Sečkářovou „Srpnové události 1968 a 1969 v Brně“,
respektive „Brno v srpnu 1968 a 1969“, které však vzhledem ke krátkému rozsahu a orientaci na
obrazovou stránku nelze považovat za odborné publikace, jak ostatně oba autoři v předmluvách
obou textů přiznávají. Jedinou rozsáhlejší prací věnovanou Brnu v srpnu 1968 je text „V Brně
nebyli lvi“ od Ludmily Sýkorové, která byla v srpnu 1968 redaktorkou Československé televize
Brno. Jeho těžištěm je obrazová fotodokumentace a přepisy některých zajímavých článků z
tehdejšího tisku, pasáž věnovaná průběhu invaze a následujícím srpnovým dnům je poměrně
stručná.
Nejvíce informací jsem při psaní bakalářské práce čerpal v Archivu bezpečnostních složek v
katastru obce Kanice. Velmi omezené množství informací jsem získal v Archivu města Brna a
Moravského zemského archivu, do většiny fondů obsahujících zápisy ze schůzí Krajského
národního výboru Jihomoravského kraje a Krajského výboru Komunistické strany Československa
mi totiž nebyl umožněn přístup z důvodu neuspořádanosti daného fondu archiválií. Dále jsem
použil dobové výtisky některých novin v regionálním vydání pro Brno, konkrétně deníku
ústředního výboru Československého svazu mládeže Mladá fronta, deníku Revolučního odborového
hnutí Práce a deníku Československé strany lidové Lidová demokracie, dále pak brněnského deníku
jihomoravského krajského výboru Komunistické strany Československa Rovnost.
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3. Motivace a cíle práce
Téma průběhu invaze vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa v Brně v srpnu
roku 1968 jsem si vybral záměrně, z Brna totiž pocházím a mám tedy k tomuto městu osobní vztah,
toto téma navíc zatím nebylo obsáhleji zpracováno. Tématika je mi dále blízká i tím, že se o
československé poválečné dějiny dlouhodobě zajímám.
Cílem mé bakalářské práce je za využití dostupných materiálů přinést ucelený pohled na
začátek a průběh invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy v Brně. Text začíná kontextovými
kapitolami, které stručně přibližují vznik a fungování Varšavské smlouvy, průběh tzv. pražského
jara a příčiny invaze do Československa, její průběh a důsledky. Hlavní část textu je popisem
průběhu jednotlivých dní v Brně od začátku invaze v noci z 20. na 21. srpna 1968, až do 31. srpna
1968, ve kterých se pokouším přiblížit vývoj reakcí lokálních pořádkových složek, krajských a
městských stranických a politických představitelů, obyvatelstva a médií. Samostatný prostor je
věnován obětem a zraněným v důsledku invaze, v poslední kapitole pak je shrnut průběh prvních
zářijových dní. Otázka, kterou jsem si při psaní bakalářské práce položil, zní následovně: Jak
dramatické byly události v srpnu 1968 v Brně ve srovnání se zbytkem Československa, zejména
pak s Prahou, a čím byly výjimečné v celorepublikovém kontextu?
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4. Varšavská smlouva
Ustavení vojenského uskupení Varšavské smlouvy bylo smluvně potvrzeno ve Varšavě 14.
května 1955 zástupci Bulharské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové
republiky, Rumunské socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Československé
socialistické republiky, Sovětského svazu a Albánské lidové republiky. Ta však od roku 1962 své
aktivity v rámci uskupení omezila a 13. září 1968 z něj vystoupila na protest proti invazi do ČSSR.
Smlouva byla uzavřena na 20 let s automatickým prodloužením o dalších 10 let, pokud ji členský
stát rok před uplynutím nevypoví. Varšavská smlouva byla formální reakcí na přijetí Spolkové
republiky Německo (tehdy se užíval poněkud nepřesný překlad Německá spolková republika) do
NATO. Oficiálně měla zaštiťovat vzájemnou vojenskou pomoc v případě napadení členského státu,
původní iluze některých signatářů smlouvy o získání alespoň minimálního prostoru pro uplatnění
národních zájmů však byly rychle rozptýleny.2 Skutečným důvodem jejího vzniku bylo vytvoření
instituce, na jejímž základě by došlo k podřízení všech členských států jednotnému sovětskému
vojenskému velení. Sídlem velení Varšavské smlouvy byla Moskva a její hlavní velitelé byli vždy
sovětské státní příslušnosti. Již v prvním desetiletí existence Varšavské smlouvy se mezi některými
vedoucími činiteli armád členských států začaly objevovat známky nespokojenosti, zejména kvůli
sovětskému autoritativnímu prosazování výdajů na armádu bez ohledu na ekonomické možnosti
jednotlivých států.3 V roce 1965 byly zahájeny rozhovory týkající se možné reorganizace ve vnitřní
struktuře instituce, sovětské návrhy však narážely na odmítavý postoj Albánie a požadavky
Rumunska, které praktikovalo do jisté míry autonomní politiku s vědomím, že je v zájmu
Sovětského svazu jej ve společenství udržet. Invaze do Československa, což byl první a poslední
konflikt, který armády Varšavské smlouvy zahájily, se však Rumunsko nezúčastnilo. Tato událost
byla dalším porušením principu nevměšování se do vnitřních záležitostí členských zemí, který byl
přímo zakotven v preambuli smlouvy. Prvním byla invaze do Maďarska v roce 1956, které se však
účastnilo pouze vojsko Sovětského svazu.
V 70. letech již bylo zřejmé, že Varšavská smlouva je jediným skutečně fungujícím
mechanismem kolektivní spolupráce uvnitř východního bloku.4 Na začátku 80. let se připravovala
invaze do Polska, která se nicméně nakonec neuskutečnila. Sovětský svaz se během Perestrojky
snažil Varšavskou smlouvu zachovat, poukazoval při tom na paralelní existenci NATO a v květnu
1985 byla smlouva prodloužena o dalších 20 let. Po rozpadu východního bloku však bylo
2
3
4

NÁLEVKA, Vladimír. Studená válka. 2003. 90 s. ISBN 80-7254-327-X
KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 2000. 32 s. ISBN 80-7239-061-9
WANNER, Jan. Brežněv a východní Evropa 1968-1982. 1995. 38 s. ISBN 80-7184-041-6
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rozhodnuto o rozpuštění vojenských struktur Varšavské smlouvy a protokol o jejím zrušení byl
podepsán 1. července 1991 v Praze.
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5. Pražské jaro a příčiny invaze do Československa
Událostem roku 1968 v Československu předcházelo postupné uvolňování poměrů ve
společnosti. Vedení KSČ v čele s prezidentem republiky a prvním tajemníkem ÚV KSČ Antonínem
Novotným se sice pokoušelo pokračovat v dogmatické, cenzurní a represivní politice, ta však stále
častěji narážela na odpor inteligence a části veřejnosti. V samotném vedení KSČ získávalo stále
větší vliv proreformní křídlo strany, zatímco státní a stranická komise pro hospodářské reformy pod
vedením Oty Šika prováděla kontrolované experimenty kombinující trh s centrálně plánovanou
ekonomikou. Obyvatelstvo se přestávalo obávat veřejných vystoupení nebo projevů nespokojenosti
s poměry v zemi.5 Na IV. sjezdu spisovatelů, konaném v červnu 1967, došlo ke kritice postoje
režimu ke kultuře, po kterém následovalo vyloučení několika předních spisovatelů z řad KSČ. Dne
31. října 1967 došlo ke spontánním protestům studentů ze strahovských vysokoškolských kolejí,
které byly tvrdě potlačeny. Brutální policejní zákrok pobouřil širokou veřejnost a volání po
politických změnách nabylo na intenzitě.
V samotné KSČ postupně slábla pozice Antonína Novotného, ten hledal podporu u prvního
tajemníka ÚV KSSS a nejvyššího představitele Sovětského svazu Leonida Iljiče Brežněva, který na
Novotného pozvání 8. prosince 1967 přicestoval do Prahy. Brežněv však od něj nakonec po
dlouhých jednáních s četnými zástupci KSČ dal ruce pryč a naznačil, že vedení KSČ může
postupovat podle vlastního uvážení.6 Na následujícím zasedání ÚV KSČ, konaném ve dnech 19. až
21. prosince 1967, byl vznesen návrh na oddělení funkcí prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta
republiky, celá záležitost však nedospěla k jednoznačnému závěru a byla odsunuta na následující
zasedání, které se konalo ve dnech 3. až 5. ledna 1968.7 Zde již nepopulární Novotný situaci neustál
a k rozdělení funkcí skutečně došlo. Prvním tajemníkem ÚV KSČ byl zvolen na domácí scéně i v
Kremlu relativně málo známý představitel slovenských komunistů Alexander Dubček, který byl
považován za kompromisního a slabého kandidáta. Diplomatickými zástupci Sovětského svazu byl
označen za nejistého, ale bezpochyby čestného člověka, jehož zvolení mělo pomoci zastavit rozkol
uvnitř KSČ.8
Dubček však záhy přání a pokyny sovětského vedení přestal naplňovat. Politická aktivita v
lednu a únoru 1968, vyznačující se otevřenějším vystupováním některých vysokých stranických
5

6
7
8

VYKOUKAL, Jiří; LITERA, Bohuslav; TEJCHMAN. Miroslav. Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku
1944-1989. 2000. 382 s. ISBN 80-85983-82-6
DURMAN, Karel. Útěk od praporů, Kreml a krize impéria 1964-1991. 1998. 76 s. ISBN 80-7184-672-4
PECKA, Jindřich; PREČAN, Vilém. Proměny pražského jara 1968-1969. 1993. 318 s. ISBN 80-85765-02-0
DURMAN, Karel. Útěk od praporů, Kreml a krize impéria 1964-1991. 1998. 77 s. ISBN 80-7184-672-4
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funkcionářů a zdůrazňováním správných demokratických metod, sovětské vedení zpočátku příliš
neznepokojovala, mimo jiné i díky Dubčekově slibu, že je bude držet pod kontrolou. Pro
brežněvovské vedení byly nicméně přijatelné pouze kosmetické změny, které byly provedeny
kabinetním způsobem, rozhodně se však stavělo proti tomu, aby takové změny probíhaly pod tlakem
veřejnosti, nebo dokonce ohrožovaly mocenský monopol komunistické strany.9 Dobře si
uvědomovalo možné následky jeho případného oslabení, především pak ztrátu vlastní
vojenskopolitické kontroly středoevropského prostoru.
Během oslav 20. výročí únorového puče v Praze, kterého se 22. února zúčastnili vrcholní
představitelé států východního bloku, dal Brežněv najevo silnou nespokojenost nad postupným
uvolňováním cenzury a celkovým vývojem situace v Československu. Koncem února fakticky
přestala působit Ústřední publikační správa a 4. března předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo o
zastavení cenzury. Pouze tím však potvrdilo stav, který již v Československu panoval, ale vyvolalo
tím vážné obavy Sovětského svazu a jeho satelitů.10 K prvnímu skutečnému varování došlo na
schůzce (23. – 24. března) v Drážďanech, kde se delegace ČSSR společně s představiteli BLR,
MLR, NDR, PLR a SSSR zabývala situací v Československu a v její souvislosti si vyslechla silné
znepokojení a řadu výtek. Určitou garanci pro SSSR, že se situace nebude dále „zhoršovat“, mělo
přinést i zvolení nového, v pořadí sedmého prezidenta Československa, kterým se 30. března stal v
sovětských vojenských kruzích respektovaný armádní generál Ludvík Svoboda (1895 – 1979).
Antonín Novotný byl totiž 22. března nucen odstoupit z funkce, když mu definitivně srazila vaz tzv.
Šejnova aféra. Jeho blízký spolupracovník a člen předsednictva Národního shromáždění generál Jan
Šejna, který byl podezřelý z rozsáhlé hospodářské kriminality, se odebral do emigrace, a vyhnul se
tak vyšetřování.
Dne 5. dubna skončilo dlouhé plenární zasedání ÚV KSČ, na kterém získalo rozhodující pozice
ve vedení strany její proreformní křídlo, a jehož výsledkem bylo kromě ustavení komise pro
rehabilitaci osob nespravedlivě odsouzených v 50. letech zejména schválení dokumentu pod
názvem „Akční program KSČ“. Podle Akčního programu mělo dojít k demokratizaci
socialistického systému a vytvoření socialistického zřízení nového typu. Dokument, který u
veřejnosti vzbudil velká očekávání, dále obsahoval koncept ekonomické reformy a sliboval změnu
uspořádání státu na federativní. Obsahoval sice postulát, podle kterého se musí postupovat pod
vedením KSČ, pasáž o aktivnější západoevropské politice se však dala vyložit jako autonomní
9

10

VYKOUKAL, Jiří; LITERA, Bohuslav; TEJCHMAN. Miroslav. Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku
1944-1989. 2000. 350 s. ISBN 80-85983-82-6
PECKA, Jindřich. Dělnické výbory na obranu svobody tisku (1968). 1993. 8 s. ISBN 80-85270-25-0
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zahraniční politika bez vlivu SSSR, což bylo pro Moskvu neakceptovatelné. Proti Akčnímu
programu jako první vystoupili sovětští maršálové, pro které dokument představoval ohrožení
systému Varšavské smlouvy.11 Již 8. dubna byl ze strany ministerstva obrany SSSR vydán pokyn k
rozpracování plánů pro operaci Dunaj, což byl krycí název pro invazi vojsk Varšavské smlouvy do
Československa.
Společnost se dala do pohybu, který byl vzhledem k předchozímu potlačování destalinizačních
impulzů masivní hloubkou a rozsahem. KSČ si svým postojem získávala značnou podporu lidí, což
zpětně potvrzovalo atmosféru lidové demokracie jako prostoru pro další politický vývoj.12 Mezitím
vzrůstala četnost neočekávaných návštěv sovětských armádních špiček, jejichž důvodem bylo
mapování aktuální politické situace a snaha usměrnit československé představitele. Při jedné z nich,
která se konala 24. dubna, přednesl nový velitel Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy Ivan
Ingaťjevič Jakubovskij požadavek na konání cvičení vojsk Varšavské smlouvy na československé
půdě, kterému 30. dubna československý ministr obrany Martin Dzúr po jistém váhání vyhověl.13
Dne 4. května se uskutečnilo jednání nejvyšších představitelů ČSSR a SSSR v Moskvě, které již
bylo ve znamení ostré kritiky poměrů v Československu a požadavků rázného opatření proti
rostoucím antisocialistickým a pravicovým silám. Brežněv se zde poprvé výrazně distancoval od
Dubčeka a jmenoval tzv. „zdravou sílu“ ve vedení KSČ, konkrétně Aloise Indru, Drahomíra
Koldera, Vasila Bil`aka, Štefana Sadovského a Oldřicha Černíka, na kterou se vedení KSSS mělo
napříště orientovat.14
Ve dnech 24. až 26. května začala rekognoskace míst pro cvičení Šumava ve výcvikových
prostorech Československé lidové armády a 30. května dorazily z NDR, PLR a SSSR první
jednotky. Intenzita manévrů, které znepokojovaly a radikalizovaly československou veřejnost, pak
narůstala v závislosti na výsledcích střetů mezi proreformním a konzervativním křídlem KSČ. Spor
se projevil především na plenárním zasedání ÚV KSČ ve dnech 29. května až 1. června, kde
konzervativci kritizovali Šikovu koncepci ekonomických reforem a odmítali společenský nátlak
proti mocenskému aparátu.15 Reformní křídlo však mělo navrch a varování před možnou vojenskou
intervencí vojsk Varšavské smlouvy odmítalo. Vedení KSČ, které poněkud váhalo s další reformní
11
12

13
14
15
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aktivitou, však přerůstal přes hlavu vývoj ve společnosti, jehož projevem bylo 27. června zveřejnění
manifestu „2000 slov“ z pera významného spisovatele Ludvíka Vaculíka. Ten v něm mimo jiné
nabádal k dalšímu pokračování demokratizačního procesu posílením rozvoje občanské společnosti,
zároveň varoval před působením konzervativního křídla KSČ a otevřeně upozorňoval na možnou
sovětskou vojenskou invazi. Předsednictvo ÚV KSČ text ostře odsoudilo, konzervativci v něm
viděli protisovětskou provokaci a reformisté jej považovali za ohrožení svých reforem. Další
problémy československému vedení přineslo dění okolo cvičení Šumava, které nemělo předem
připravený program na delší časový horizont než dva dny a objevily se pochybnosti o datu ukončení
cvičení, které mělo být původně 30. června. Ty se záhy potvrdily a k úplnému stažení všech vojsk z
Československa došlo až 3. srpna, po několika urgencích z československé strany.16
Brežněv i po zveřejnění a rezolutním odmítnutí manifestu 2000 slov nadále váhal s vojenským
řešením situace. Vedení KSČ bylo pozváno na schůzku se zástupci BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR
do Varšavy, na pozvání však s ohledem na předchozí podobně koncipovanou schůzi v Drážďanech
nepřistoupilo a navrhlo oddělená jednání se zástupci těchto států v jiném termínu. Odmítnutí se
pochopitelně setkalo s nepříznivou reakcí mnohých, včetně samotného Brežněva. Setkání ve
Varšavě se nakonec uskutečnilo bez československé účasti ve dnech 14. až 15. července a jeho
výsledkem byla formulace varovného dopisu, který KSČ vyzval k rozhodnému postupu proti
pravicovým a antisocialistickým silám a ukončení reformního úsilí v zemi. KSČ je v něm dále
obviňována z pasivity, tolerování a podpory antikomunistických sil a tím i ohrožování celého
východního bloku.17 KSČ v následné odpovědi připustila, že politická aktivita v zemi je ohrožována
extrémními tendencemi, jednoznačně však deklarovala, že je v případě ohrožení socialismu
připravena použít všechny prostředky. V poslední snaze o politické řešení vyzvalo politbyro ÚV
KSSS členy předsednictva ÚV KSČ k dvoustrannému jednání, které bylo po jistých neshodách
ohledně termínu a místě konání určeno na 29. červenec až 1. srpen do Čierne nad Tisou. Zde
sovětské vedení opět zvýšilo svůj nátlak na československé představitele, kteří již působili
nejednotně, a požadovalo okamžité ukončení reformního úsilí. Člen a kandidát předsednictva ÚV
KSČ Antonín Kapek měl na místě údajně z vlastní iniciativy do Brežněvových rukou předat dopis,
ve kterém osobně vyzýval ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.18 Brežněv po
získání určitých garancí od československého vedení navrhl další, tentokrát však již kolektivní
jednání zástupců komunistických stran, kteří se zúčastnili schůzky ve Varšavě, s kompromisním
16
17
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místem konání v Bratislavě 3. srpna. Zde byla zformulována deklarace hovořící obecně o spolupráci
zemí východního bloku, vyhýbající se kritice situace v Československu. Představitel
konzervativního křídla strany Vasil Bi`lak na místě nicméně předal tzv. „zvací dopis“, rusky psaný
dopis obsahující výzvu k pomoci všemi prostředky proti údajně hrozící kontrarevoluci v
Československu, který byl později pro sovětské vedení záminkou pro budoucí invazi.
V následujících dnech do Moskvy z různých zdrojů docházely informace, že se ústní dohody z
Čierne nad Tisou neplní a telefonické rozhovory mezi Dubčekem a Brežněvem nikam nevedly.19
Vedení KSČ nebylo schopné obrátit pohyb společnosti, to by vyžadovalo masivní uplatnění
mocenského aparátu způsobem, který by hrozil vnitřní destabilizací a vracel by situaci v zemi o
mnoho let nazpět.20 Kolem 13. srpna již sovětskému politbyru došla trpělivost a 17. srpna došlo k
jednoznačnému závěru, že z jeho strany již byly vyčerpány všechny politické prostředky a nastal
čas pro vojenské řešení situace. Již připravený plán počítal s aktivitou „zdravých sil“ v KSČ, které
měly zařídit vyslovení nedůvěry Dubčekovi, mít pro invazi písemnou podporu od předních
funkcionářů strany a v momentě invaze mít pod kontrolou hlavní média, která by šířila proklamace
o nutnosti invaze. Vedoucí sovětští představitelé do situace zainteresovali další čtyři státy Varšavské
smlouvy (BLR, MLR, NDR a PLR), aby se protesty světové veřejnosti nesoustředily pouze proti
SSSR, jejich vojskům však byly záměrně přiděleny pouze méně významné cílové pozice ve
vedlejších směrech postupu. Hlavní centra Československa, tedy Praha, Brno a Bratislava, obsadila
téměř výhradně vojska SSSR.21
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6. Invaze do Československa a její následky
V pozdním odpoledni a během večera 20. srpna 1968 se v závislosti na vzdálenosti od hranic
Československa daly jednotky Varšavské smlouvy vyčleněné k invazi do pohybu a kolem 23.
hodiny byla invaze do země zahájena. Krátce po půlnoci byly na prvních místech překročeny
hranice a mezi 2. a 3. hodinou raní byly zahájeny výsadkové operace na letištích v Praze - Ruzyni,
Brně - Tuřanech a Vajnorech u Bratislavy.22 Ministr obrany Martin Dzúr mezitím vydal rozkaz, aby
příslušníci ČSLA nekladli odpor. Invazní jednotky začaly obsazovat nejdůležitější úřady a
strategické instituce, zároveň došlo k zatčení prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandera Dubčeka,
předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského, předsedy vlády Oldřicha Černíka, předsedy
ÚV Národní fronty Františka Kriegla a členů předsednictva ÚV KSČ Josefa Špačka a Bohumila
Šimona, kteří byli ještě týž den odpoledne postupně eskortováni k internaci do Moskvy.
Na mimořádném nočním zasedání ÚV KSČ byla invaze odsouzena a došlo ke schválení textu
provolání „Všemu lidu Československé socialistické republiky“, který se následně podařilo
odvysílat rádiem. Prezident republiky Ludvík Svoboda koncepci nové prosovětské dělnickorolnické vlády odmítl a okupanty pak kromě rozhořčeného obyvatelstva a aktivity svobodných
sdělovacích prostředků zaskočil mimořádný XIV. sjezd KSČ, který se sešel 22. srpna v Praze –
Vysočanech, jehož výsledkem bylo zaujetí odmítavého stanoviska k invazi a vyslovení podpory
současnému vedení KSČ.23 Předem připravený politický plán okupantů s použitím „zdravých sil“
v KSČ tak v podstatě selhal, dotyční politici nedokázali splnit nic z toho, co sovětskému vedení
garantovali a dokonce se odmítali k pozvání vojsk veřejně přihlásit.
Krach politické intervence pro SSSR znamenal realitu dlouhotrvajícího přímého okupačního
režimu bez jakékoliv legitimity s nutností masových perzekucí a silným občanským odbojem,
kterého se sovětské vedení obávalo.24 Proto souhlasilo s iniciativou prezidenta L. Svobody, který 23.
srpna v doprovodu čelních politiků KSČ odcestoval do Moskvy s mandátem k jednání o okamžitém
stažení okupačních vojsk, návratu zatčených ústavních činitelů do Československa a pověřením k
odmítnutí intervence.25 Sovětské vedení v čele s Leonidem Brežněvem bylo ochotné učinit značné
ústupky, nejednotné československé vedení však situaci nevyužilo, snad ze strachu o vlastní životy,
které notně přiživoval Svoboda, když ostatním zprostředkoval své zážitky z pobytu v SSSR ve 40.
22
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letech, nebo z nedostatku informací. Jednání tak byla ukončena 26. srpna a jejich výsledkem bylo
schválení protokolu, ve kterém československá strana potvrzovala věrnost socialismu a vyhlásila
neplatnost vysočanského sjezdu z 22. srpna. Dále se zavázala, že zajistí normalizaci situace v zemi,
zahájí opatření vedoucí k upevnění svých pozic s důrazem na kontrolu nad sdělovacími prostředky a
dodrží společný postup v zahraničněpolitických otázkách. Moskevský protokol, který byl podepsán
všemi přítomnými politiky s výjimkou předsedy Národní fronty Františka Kriegla, v zásadě
stvrzoval okupaci země a její omezenou suverenitu.
Důsledkem bylo smluvní schválení pobytu části sovětských vojsk na půdě Československa a
postupná normalizace poměrů v zemi v režii sovětských poradců a prosovětských a pragmaticky
smýšlejících politiků v čele s Gustávem Husákem. Normalizace představovala nepřirozenou změnu
vývoje společnosti a hlubokou lidskou stagnaci, ze které se obyvatelstvo Československa po
listopadu 1989 dostávalo velice obtížně. Výsledkem potlačení pražského jara byla stabilizace
sovětského impéria, střední a východní Evropě se tím dostalo poučení, co znamená sovětský
internacionalismus, kdy zájmy bloku (tedy Moskvy) převažují nad zájmy jednotlivých států. Tato
teze, která ovšem nikdy nebyla oficiálně proklamována, získala přídomek „Brežněvova doktrína“.26
Řečí čísel byla bilance invaze tragická i přes nezapojení československých ozbrojených složek,
obyvatelstvo nekladlo pouze pasivní, ale často i aktivní odpor. Od 20. srpna do 17. prosince 1968
bylo na různých místech Československa hlášeno 2092 případů protiprávního jednání vojsk
varšavské smlouvy, z toho bylo 94 občanů usmrceno a 345 těžce zraněno. Podle nejnovějších
výzkumů (pracujících s delším časovým horizontem) bylo usmrceno dokonce 108 osob. Přímé
škody způsobené okupací byly vyčísleny na 4,38 až 4,48 miliard Kč, nepřímé škody způsobené
narušením hospodářské činnosti byly stanoveny na částku v rozmezí 5,76 až 5,82 miliard Kč.27
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7. Invaze do Brna
V plánech invazních armád mělo Brno, jakožto druhé největší město ČSSR, důležitou úlohu.
Na jeho obsazení byla určena část sovětské vojenské skupiny „Jih“ o původní síle 6 až 7 divizí,
podporované 36. sovětskou leteckou armádou. Ty byly dále doplněny zesílenou 8. maďarskou divizí
a přibližně stovkou maďarských letadel, které se nicméně podílely pouze na obsazování Slovenska.
Skupina „Jih“ postupovala z Maďarského města Győr směrem na Bratislavu a Břeclav, kde se
rozdělila do dvou proudů. Větší proud postupoval přes Znojmo, kde se opět rozdělil a část jednotek
postupovala směrem na Prahu. Menší část jednotek rozdělených v Břeclavi pak měla za cíl obsadit
Brno a Hradec Králové.28
První okupační jednotky se do Brna dostaly vzdušnou cestou, bezproblémovému průběhu
invaze pak napomohla ochota některých důstojníku ČSLA s cizími vojsky spolupracovat. Důležitá
byla zejména úloha velitele 10. letecké armády, generálporučíka Josefa Kúkela, který byl ve styku
se sovětskými vojenskými orgány a o invazi byl telefonicky informován spřátelenou osobou z řad
sovětské generality 20. srpna přibližně ve 22 hodin. Okamžitě proto přerušil dovolenou a dopravil
se na letiště v Brně - Tuřanech, aby zajistil bezproblémové přistání sovětského výsadku.29 Ten byl
zahájen podobně nenápadným způsobem jako v Praze. 20. srpna 1968 ve 21:05 na brněnské letiště
po nouzové signalizaci a povolení k přistání od kontrolní věže dosedl sovětský transportní letoun
Antonov AN-24 v barvách civilní letecké společnosti Aeroflot, ze kterého vystoupilo zhruba dvacet
osob oblečených v jejích uniformách, podle všeho se jednalo o příslušníky sovětské tajné služby
KGB.30 Jejich vedoucí se představil jako Vasilij Kuzněcov, později se ukázalo, že situaci na letišti v
Brně - Tuřanech dobře znal, protože zde již působil během vojenského cvičení Šumava, během
kterého prováděl průzkum prostoru letiště a blízkého okolí. Příčinu svého přistání Sověti vedení
letiště nevysvětlili, ani nesdělili, jak dlouho mají v úmyslu se zdržet. Posádka se vrátila zpět do
letadla a nějaký čas nevyvíjela žádnou činnost.31
Ve 23:40 byla krajská správa SNB telefonicky srozuměna o tom, že ministerský předseda
ČSSR Oldřich Černík informoval předsednictvo ÚV KSČ o začátku invaze vojsk pěti států
Varšavské smlouvy do Československa.32
28
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7.1 21.srpna
V 0:20 zaznamenala československá vojenská velitelství rozkaz ministra obrany generála M.
Dzúra, který zakazoval použití zbraní proti invazním vojskům, naopak přikazoval poskytnout jim
všestrannou pomoc. O 25 minut později vydal Dzúr druhý rozkaz zakazující vzlet všech letadel a
nařizující zabezpečit přistání sovětských leteckých sil na letištích v Praze a v Brně.33 Zanedlouho,
krátce po jedné hodině v noci, již posádka letounu AN-24 začala vyvíjet aktivitu. Její členové se
pohybovali po letištní ploše a z letadla byl slyšet zvuk generátoru na výrobu elektrického proudu.
V 1:10 dostala obsluha kontrolní věže příkaz, aby osvětlila přistávací a naváděcí plochu, který
v souladu s dvěma výše zmíněnými rozkazy generála Dzúra uposlechla. Krátce po třetí hodině ráno
v Brně - Tuřanech přistál první vojenský letecký transportér AN-12 o kapacitě 90 vojáků, již během
pojíždění po letištní ploše z něj vyskákali sovětští vojáci, kteří obsadili letištní budovu a kontrolní
věž, odkud vyhnali původní pracovníky, a kde se již velitel letounu AN-24 Kuzněcov objevil
v uniformě sovětského důstojníka.34 Tím došlo k faktickému obsazení letiště, po kterém již
následovalo hromadné přistání zhruba 75 letounů typu AN-12, které přivezly příslušníky 103.
gardové divize v počtu zhruba 7500 mužů, obrněné transportéry a samohybná děla.35 Kuzněcov se
podle pozdějších svědectví na letišti během výsadku setkal s československým důstojníkem
Vladislavem Klusákem, kterého znal již z předchozího cvičení Šumava. Na jeho udivený dotaz, co
se děje, odpověděl, že sovětští vojáci přišli bojovat s kontrarevolucí. Klusák jeho odpověď odmítl
s poukazem, že o žádné kontrarevoluci neví.36 Kuzněcov mu na to měl říct, že kontrarevoluce možná
není v Brně, ale v Praze je určitě.
V 0:30 byl vyhlášen stav stoprocentní pohotovosti a kolem jedné hodiny po půlnoci obdržela
KS SNB dálnopisný rozkaz do rukou náčelníků od náměstka Ministerstva vnitra, podplukovníka
Viliama Šalgoviče. Ten byl do této funkce povolán teprve v červnu 1968 a jeho nástup se tedy dá
považovat za jeden z ústupků reformního vedení KSČ sovětskému vedení, pro které byl Šalgovič
jedním z klíčových československých spolupracovníků během probíhající invaze. Rozkaz
obsahoval následující pokyny: 1. Okamžitě obsadit sídla veřejných oznamovacích a sdělovacích
prostředků, tedy rozhlasu, místního rozhlasu, televize, pošty a amatérských vysílačů, které se ve
služebním obvodu nacházejí, a zajistit, aby nemohly být zneužity k nepřátelským akcím proti
ČSSR. 2. S cílem těchto opatření seznámit vedoucí pracovníky výše zmíněných oznamovacích
33
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prostředků a dohodnout s nimi, že mohou být pod přísnou kontrolou SNB vysílány pouze ty relace,
které budou sloužit k zabezpečení a udržení klidu a veřejného pořádku. 3. Provést přísná opatření k
zajištění ochrany budov SNB a skladů s výzbrojí a výstrojí, aby nemohly být zneužity. Toto opatření
pak provést v naprosté konspiraci. 4. všechny negativní jevy ihned hlásit šifrou blesk, nebo
telefonem přímo náměstku Šalgovičovi. Další pokyny měly být dle rozkazu zaslány v průběhu noci.
37

Od momentu vyhlášení stavu stoprocentní pohotovosti v 0:30 došlo ke svozu všech dosažitelných

příslušníků SNB, který trval z důvodu nedostatku budičů a řidičů v důsledku čerpání dovolených do
2 hodin ráno. Po jeho dokončení byl svolán štáb KS SNB, který byl seznámen s Šalgovičovým
dálnopisným rozkazem a zároveň vyslechl zprávu československého rozhlasu o vzniklé situaci a
činnosti vojsk Varšavské smlouvy.38 Výsledkem svolání štábu bylo rozhodnutí, že úseky
Československého rozhlasu a televize v Brně obsadí pracovníci StB a ostatní instituce zmíněné v
rozkazu zajistí pracovníci VB. Krátce po druhé hodině v noci tedy byla zahájena opatření k
obsazení sídel médií, KS SNB si zároveň na pplk. Šalgovičovi vyžádala další informace o situaci a
rozkazy, dostalo se jí odpovědi, v tom smyslu, že (Šalgovič, pozn autor) v průběhu noci očekává
prohlášení vlády.39 Ve 2:45 byl KS SNB převzat další rozkaz, který nařizoval opět svolat štáby, vyjít
ve všech ohledech vstříc požadavkům vojsk Varšavské smlouvy a zajistit bezproblémové
pokračování výsadku na letišti v Tuřanech. V žádném případě nesmělo dojít k použití zbraní a
odmítnutí plnění rozkazů ozbrojenými složkami. Opět bylo zdůrazněno, aby byly zabezpečeny
zbraně a munice. Zároveň byla převzata informace, že přes Slovensko až po Brno jsou zjišťovány
radarem nízko letící cíle, zřejmě vrtulníky s výsadky.40
K navázání kontaktů se sovětskou armádou, konkrétně s orgány vojenské kontrarozvědky,
došlo v sídle Protivzdušné obrany státu v Brně – Tuřanech mezi druhou a třetí hodinou v noci, když
byla část předsednictva krajského výboru KSČ přesvědčena osobou, která je ve spisech ze zápisů
operativních štábů uváděna vždy pouze pod zkratkou KN, k odjezdu na tuřanské letiště. Na místě
však pravděpodobně příliš nespolupracovali a byla zde uzavřena pouze dohoda se zástupci KS
SNB, na jejímž základě nedošlo k obsazení sídla KS SNB sovětskými jednotkami, ostraha a režim
zde měl být řešen „vlastními silami“. Po dalších konzultacích o bezpečnostně politické situaci byl
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vyjednán společný postup ve věci obsazení strategických budov vojsky sovětského svazu s důrazem
na umlčení rozhlasu a televize. Zároveň zde byl tlumočen pokyn pro výše zmíněnou osobu KN k
navázání kontaktu „zdravých sil“ v řadách krajského výboru KSČ s velením sovětského vojska,
aktivizování pevných komunistů a stanovení taktiky proti vyhlašovaným krajnostem.41 Jednání byla
podle zápisu operativních štábů SNB vedena s plukovníky Jascenkem a Zestěrejevem, není tedy
jisté, zda byl na jednání přítomen i velitel sovětských okupačních vojsk v Brně. Tím byl
generálporučík Ivanov, jeho celé jméno není známo a podle historika Jana Břečky se může se jednat
o krycí jméno. Historik Daniel Povolný jej pak v příloze monografie „Vojenské řešení Pražského
jara 1968“ uvádí s iniciály B.P.42 Ivanov nicméně podle vzpomínek majora Otakara Pospíšila, který
v době invaze v Tuřanech působil ve funkci staršího kontrolora, již byl během noci prvního dne
invaze na letišti přítomen.43
Invazní vojska po faktické kapitulaci československých vojenských složek bez jakéhokoliv
odporu obsadila klíčové body ve městě. Telefonní spojení bylo přerušeno a pod jejich kontrolu se
tak kromě některých sídel médií dostala hlavní pošta, nádraží, hrad Špilberk, budovy krajského a
městského výboru KSČ, jihomoravského krajského národního výboru i národního výboru města
Brna a hlavní budovy banky na náměstí Svobody. Sovětské jednotky rovněž obsadily nebo obklíčily
nejvýznamnější vojenskostrategické objekty ve městě, tedy kasárna, Vojenskou akademii Antonína
Zápotockého (dnes Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany, pozn. autor) a úřadovny
SNB jednotlivých městských částí.44 Před probuzením většiny občanů byla v 5:00 z preventivních
důvodů zajištěna ochrana delegace z Voroněže, která pobývala v brněnské vládní vile. Byla jí
poskytnuta ochrana, eskort na KS SNB a po projednání požadavků převezení na letiště.45
Ráno již v Brně byly přítomny jednotky z vojenské skupiny „Jih“. V ulicích, na náměstích, v
hlavních komunikačních bodech a uzlových místech stály sovětské tanky a vojenské hlídky se
samopaly a ostrým střelivem.46 Část obyvatelstva byla o invazi již v noci informována z rádia, které
odvysílalo provolání „všemu lidu Československé socialistické republiky“, většina se však podle
všeho o události dozvěděla až ráno. Snaha okupačních vojsk o ovládnutí informačního prostoru
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vlastní propagandou nebyla úspěšná a obsazení sídel médií jejich pracovníky nezastavilo. Brněnští
redaktoři Československého rozhlasu a Československé televize vysílali již od časného rána v
nestandardních podmínkách. Několik pracovníků ČST se po obsazení studia Typos odebralo vysílat
do obytných budov v centru Brna, kvůli slabému vysílači byl však tento přenos dostupný pouze
malému okruhu diváků. Proto se redaktoři i s přenosovým vozem ČST Brno odebrali na neobsazený
vysílač Kojál, který se nachází přibližně 25 kilometrů severovýchodně od Brna, kde díky ochotě
tamních pracovníků ve vysílání pokračovali. Toto vysílání mělo i mezinárodní význam, v kritickou
dobu jej monitorovala rakouská televizní stanice ORF a přes Brno se tak do zemí mimo východní
blok dostaly filmové materiály. Technici a hlasatelé Československého rozhlasu po obsazení
vysílacího studia v Leninově ulici (dnes ulice Kounicova, pozn. autor) přesídlili do pomocných
rozhlasových studií na Zimním stadionu za Lužánkami,v Janáčkově divadle a zkušebny Divadla
bratří Mrštíků. Vysílání bylo techniky vedeno přes telefonní linky a invazní armádě trvalo dlouho,
než všechna sekundární pracoviště odhalila.47 Československý rozhlas Brno tak vysílal i přes
obsazení Kontrolní služby radiokomunikační na Žlutém kopci v 11:45, po kterém došlo k vyřazení
provozu téměř všech radiostanic.48 Všechny denní tiskoviny z důvodů uzávěrky o invazi nepřinesly
žádné informace a měly běžný obsah, výjimku tvořily Mladá fronta, respektive její i v Brně
distribuované pražské vydání, a deník jihomoravského krajského výboru KSČ Rovnost, jehož
redaktoři přerušili tisk a nahradili fotografie z atletického klání mezí Olomoucí a Gottwaldovem
(dnešní Zlín, pozn. autor) z titulní strany výše zmíněným nočním provoláním předsednictva ÚV
KSČ dříve, než byli ze sídla redakce vyhnáni. Některé další brněnské deníky toto prohlášení
zveřejnily ještě týž den ve zvláštním vydání.49
Pravděpodobně z toho důvodu se právě před redakcí deníku Rovnost na náměstí Rudé armády
(dnešní Moravské náměstí, pozn. autor) vytvořil již v ranních hodinách shluk asi 80 lidí, ze kterého
se postupně vytvořilo shromáždění přibližně 500 lidí, které se přesunulo na náměstí Svobody a do
přilehlých ulic. Průvod dále putoval směrem k hlavnímu nádraží, kolem hotelu Grand až k
Mahenovu divadlu. Účastníci průvodu skandovali „Ať žije Svoboda, ať žije Dubček“. Další hesla
„Pryč s okupanty 1938 – 1968“, „Hledáte zde terče pro své samopaly ruští přátelé?“ a „Okupanti
táhněte domů“ byla namalovaná křídou v Beta pasáži a na České ulici. Postupně se občané
stahovali do míst rozmístění jednotek sovětské armády, kde občané doráželi na jednotky, docházelo
k různým dohadům a diskuzím mezi vojáky a občany.50 Dav si během cesty vybral za cíl pěticípé
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hvězdy, zkřížené srpy a kladiva a jiné sovětské symboly, které byly odstraňovány nebo
poškozovány.51 Ve většině brněnských pracovišť byla již dopoledne zastavena práce a zaměstnanci
odešli domů, na budovu závodu Mosilana v Křenové ulici zaměstnanci vyvěsili heslo „Svobodné
Československo – okupaci ne“. Na několika místech došlo v důsledku konfliktů mezi občany a
sovětskými jednotkami ke střelbě do vzduchu, v denní svodce SNB došlo k prvním nepotvrzeným
hlášením o mrtvých a zraněných v důsledku invaze. Na ulici Koněvova (dnešní Vídeňská, pozn.
autor) měl být zastřelen Jaroslav Žemlička, na Jihlavské třídě měli být zastřeleni dva občané. U
hlavního nádraží byl postřelen Jaroslav Trávníček a jistý Roman měl být na stejném místě zasažen
střelou do nohy a brady. Další občan byl, podle předběžného hlášení občanů, zastřelen v prostoru
Velká Klajdovka, kde se pohyboval s neznámou ženou v lese.52
Toto hlášení bylo nepřesné, ve skutečnosti došlo v Brně dne 21. 8. 1968 v důsledku invaze ke
dvěma úmrtím a čtyřem vážnějším zraněním mezi civilisty. Zabiti byli Josef Žemlička v Jihlavské
ulici a Viliam Debnár v ulici Jedovnická. Údajně zabitý Jaroslav Žemlička v Koněvově ulici a dva
mrtví z Jihlavské třídy se tak spojili v jeden případ, místo zabití Viliama Debnára se skutečně
nachází nedaleko od prostoru Velká Klajdovka, informace o jeho pohybu v lese s neznámou ženou
se však nepotvrdila vzhledem k tomu, že byl zabit při jízdě autem na silnici.53 Zraněni byli Marie
Pauzerová na náměstí Svobody, Blahoslav Široký, Jaroslav Trávníček a Petr Roman poblíž hlavního
nádraží.54 Během dne pak podle různých svědectví docházelo k drobným poraněním civilistů, nikdo
však nevyhledal nemocniční ošetření a pouze výše zmíněné případy byly v souvislosti s invazí
vyšetřovány. Zjištění identity všech poškozených a začátek vyšetřování, ke kterému i přes obtížné
podmínky prvních dnů okupace došlo, byly nicméně záležitostí několika příštích dní a budou
tématem následujících kapitol.
Zatímco ozbrojené složky byly nuceny v souladu s rozkazy z ministerstva vnitra se zástupci
sovětských vojsk spolupracovat, u orgánů státní správy, zejména pak u KV KSČ a MěV KSČ byla
situace odlišná. Již v noci proběhlo výše zmíněné jednání na letišti v Tuřanech, které se podle všeho
neneslo v přátelském duchu, ráno pak předsednictva krajského i městského výboru KSČ vydala
prohlášení, ve kterém akt vstupu vojsk Varšavské smlouvy na půdu Československa odsoudila a
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nazvala jej okupací. Prohlášení zároveň vyzývalo k jednotě strany a lidu a k zachování klidu a
rozvahy. Po zveřejnění informace, že část vedení KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem a prvním
tajemníkem právě jihomoravského KV KSČ Josefem Špačkem, byla odvezena do internace na
neznámé místo, byl ze strany předsednictev KV a MěV KSČ vznesen požadavek, aby v rozhlase a
televizi vystoupilo legální vedení KSČ, předsednictva obou výborů zároveň podpořila svolání
porady delegátů mimořádného XIV. sjezdu KSČ.55

Obrázek č. 1 - Příjezd sovětského tanku do centra Brna (zdroj, Břečka, Jan. Sečkářová, Ludmila. Srpnové události 1968
a 1969 v Brně. s. 12)

KS SNB na vývoj nočních událostí reagovala svoláním porady štábních útvarů a útvarů služeb,
která se konala v 8:30.56 Na místě byl o vývoji situace a dohodách s velením sovětských jednotek
ohledně zajištění státních orgánů informován celý sbor náčelníků. Bylo rozhodnuto, že se na
velitelství KS SNB dostaví pětičlenná skupina z velení sovětských jednotek, kteří budou provádět
úkoly vyplývající z dané situace. Následovaly rozkazy, aby měli všichni náčelníci soustavný
přehled o svých podřízených, odvolali všechny pracovníky z dovolených a zajistili, aby byli všichni
ozbrojeni z hlediska výzbroje a výstroje. Dále měli zajistit vysokou morálku všech příslušníků s
ohledem na předpoklad dlouhodobého trvání stoprocentní pohotovosti a nepřetržitých služeb.
Dalším rozkazem byly prozatímně uzavřeny zajišťovací jednotky z důvodů nedostatečných kapacit.
Následovaly rozkazy zahrnující zajištění stravování a ubytování pro pohotovostní orgány, nabídnutí
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pomoci odpovědným funkcionářům KV KSČ a jihomoravského KNV (tato pomoc však byla
odmítnuta), organizování odpočinku u pohotovostních orgánů a zvážení zapojení soudružek,
zejména vdaných, pečujících o malé děti.57
Zástupci KS SNB posléze podle všeho navštívili velení sovětských jednotek v Tuřanech, kde
mělo dojít k předání materiálů a informací o aktuálním stavu v Brně. Podle zápisu z činnosti
operačního štábu k návratu z letiště došlo v 9:50, následně byly realizovány úkoly podle pokynů
sovětských orgánů.58 Konkrétní úkoly spočívaly v opatření proti antisovětské kampani rozhlasu a
televize. Tajemník předsednictva KV KSČ Alfréd Černý nicméně jakoukoliv aktivitu proti médiím
odmítl, mělo proto být použito orgánů KS SNB, společně s jednotkami a technikou sovětských
vojsk.59 Aktivita vůči médiím však sovětským velením evidentně nebyla shledána úspěšnou, protože
již v 10:30 byla otázka zastavení vysílání ČST konzultována s tajemníkem Černým znovu, tentokrát
již přímo z pověření velitele sovětských vojsk v Brně, generálporučíka Ivanova. Jednání opět nikam
nevedla a Černý zaujal stanovisko, že předsednictvo KV KSČ nesouhlasí s vypnutím televize, a že si
to musí zajistit sovětské jednotky samy.60
Před polednem v 11:40 byla svolána další, 21. 8. 1968 již podle všeho poslední porada KS
SNB. Bylo na ní konstatováno, že již bylo použito aktivních opatření a společných opatření se
sovětskými vojsky k zabránění provokací, dále byly zaznamenány první otevřené střety s civilním
obyvatelstvem, střelba, zvýšené napětí a závažné nedostatky. Položka „závažné nedostatky“ byla
nicméně ze zápisu z porady ručně vyškrtnuta. Náčelníkům bylo uloženo udržovat nepřetržitý styk se
zástupci sovětských vojsk. Opět byli nabádáni, aby jim poskytli všestrannou podporu, řídili se jejich
pokyny a zabránili nejednotě a negativním projevům příslušníků SNB proti invazním jednotkám.
Příslušníkům, kteří neuposlechnou rozkazy, mělo být uděleno varování, v případě zažádání o
uvolnění ze sboru z politických důvodů, mělo být žadatelům okamžitě vyhověno. Na poradě byla
dále opětovně konstatována neochota KV KSČ se sovětskými vojsky spolupracovat s tím, že
předsednictvo KV přímo odmítá s velením sovětských vojsk o zajištění pořádku jednat.
Předsednictvo KV KSČ pak mělo být vnitřně rozděleno na dvě části, pravicová část se odebrala na
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náhradní pracoviště a organizovala odpor proti sovětským vojskům. Podle KS SNB pak připravuje
opatření k aktivnímu odporu, pokouší se demoralizovat sovětské jednotky vybranými agitátory
ovládajícími ruský jazyk a vyvolává provokace i za cenu krveprolití. Na její pokyn je použita
taktika „mrtvého města“, měla být vyhlášena opatření ke ztížení zásobování sovětských vojsk
vodou a byla zachycena výzva všem občanům, aby nepracovali ve prospěch sovětských vojsk s
varováním, že budou zjišťovány případy spolupráce a dotyční budou veřejně označeni za
kolaboranty. Ze strany KV KSČ byla dále zaznamenána výzva všem československým ozbrojeným
sílám, aby aktivně pracovaly v neprospěch vojsk Varšavské smlouvy a udržovaly přehled o jejich
pohybu a dislokaci. Získané informace pak měly být dány k dispozici sdělovacím prostředkům.61
Podobné aktivity měl vyvíjet i MěV KSČ, údajně na jeho výzvu pak byly občany odstraňovány
nebo zamazávány tabule s názvy ulic nebo směrovky na křižovatkách, aby byla invazním vojskům
ztížena orientace.62 Tyto výzvy byly pravděpodobně šířeny pomocí rozhlasového studia města Brna,
zajišťovaného ze suterénu budovy Nové radnice, kde se jej sovětským zaměřovacím vozidlům
nedařilo zachytit.63
Sovětské velení se podle zápisu z jednání snažilo v součinnosti s KS SNB získat kontrolu nad
vedením KV KSČ vyhledáváním „zdravých sil“ v jeho řadách. Funkcionářům, kteří by s ním byli
ochotni spolupracovat a zajišťovat veřejný pořádek, měly být vydány propustky. Vedení KS SNB se
sovětským velením konzultovalo možnost úplného přerušení styku s KV KSČ, nakonec však bylo
rozhodnuto kontakty udržet a to zejména s jeho pravicovým křídlem. Při komunikaci s ním pak měli
příslušníci KS SNB paralyzovat unáhlené názory a postoje funkcionářů a otevřeně vystoupit proti
snahám odchodu do ilegality s upozorněním na vážné následky.64 Do komise styčných orgánů pro
udržování styků s velením sovětského vojska pak byla podle zápisu operativních štábů dosazena
výše zmíněná osoba uváděná pod zkratkou KN, protože převážná část nejvlivnějších funkcionářů
odmítala se sovětským velením komunikovat.65 Podle této informace by tedy osoba KN měla být v
době invaze členem předsednictva jedné z v Brně působících samosprávních nebo stranických
institucí, tedy MěV KSČ, KV KSČ, jihomoravského KNV nebo MěNV.
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V dalším průběhu dne docházelo v Brně k mnoha incidentům a projevům nespokojenosti,
objevovaly se antisovětské letáky nebo nápisy a docházelo i k vylepování a psaní štvavých hesel na
budovy SNB.66 Československé a sovětské ozbrojené složky se těmto aktivitám snažily zabraňovat,
zároveň byly fotografujícím občanům, ať už novinářům, nebo běžným kolemjdoucím, zabavovány
fotoaparáty. Filmařům natáčejícím sovětské tanky a fronty před obchody byly zabavovány kamery,
do budovy Svazarmu v ulici Bašty následně docházeli novináři a dožadovali se navrácení
zabavených přístrojů, v reakci na to byl vydán pokyn, aby stanice byly buď učiněny
neupotřebitelnými, nebo nebyly vůbec vydány.67 Orgány KS SNB byla po celý den poskytována
pomoc ve formě ochrany a eskortu na letiště sovětským turistům, studentům a delegacím ze
socialistických zemí.68 Denní souhrn SNB k odpoledním událostem obsahuje informaci, že kolem
17. hodiny došlo opět v prostoru Velké Klajdovky k postřelení dalšího občana, Vladimíra
Železného, který jel osobním autem a nezastavil na znamení hlídkujících vojáků.69 Tato zpráva
nebyla přesná, jednalo se pouze o zdvojení výše zmíněné informace o zastřelení Viliama Debnára s
mylnou identifikací oběti. Vladimír Železný byl totiž podle evidence motorových vozidel majitelem
automobilu, který Debnár v inkriminovanou dobu řídil.70 V odpoledních hodinách dále ze strany
sovětských vojáků došlo ke střelbě do vzduchu nad projíždějící skupinu asi 50 motocyklistů,
držících československé vlajky, která projížděla ulicí Jana Babáka. Podle přehledu incidentů v
Jihomoravském kraji pak byla ve 20:45 jistým Ing. Vaňkem oznámena střelba do okna jeho bytu na
náměstí SNP 27, při které nebyl nikdo zraněn, a došlo pouze k poškození vnitřního vybavení.
Střelba vycházela od silnice, kde byla soustředěna sovětská vojska.71 V souhrnu informací z
následujícího dne byl tento incident upřesněn, poškozeným byl Ing. František Daněk a do jeho bytu
podle vyšetřování VB skutečně střílel sovětský voják.72
V 17:00 obdržela KS SNB další rozkaz z ministerstva vnitra, tentokrát již ne od náměstka V.
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Šalgoviče, ale od prvního náměstka MV Stanislava Padrůňka. Výše zmíněný v něm příslušníky KS
SNB nabádal k rozvážnému jednání, dodržování zákonů a respektování vlády a Národního
shromáždění. Všem příslušníkům KS SNB mělo být nekompromisně zdůrazněno, že se musí řídit
rozkazy náčelníků a pokyny z MV. Padrůněk dále vyžadoval, aby byl o situaci v Brně pravidelně
informován, zprávy pak měly být předkládány k jeho rukám a KS SNB se měla řídit výhradně jeho
rozkazy.73

Obrázek č. 2 – Sovětské jednotky před hlavním nádražím (zdroj, Břečka, Jan. Sečkářová, Ludmila. Srpnové události
1968 a 1969 v Brně. s. 10)
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7.2 22.srpna
Podle zprávy náčelníka odboru vyšetřování VB majora Vladimíra Malého generálporučíku
Ivanovovi z 23.srpna, byl dne 22.srpna ve 3:00 v noci do nemocnice na Žlutém kopci důstojníky
sovětské armády dopraven postřelený sovětský voják. Tento voják, který je vždy zmiňován pouze
příjmením Nabakov, zde zraněním způsobeným několika průstřely těla o 2 hodiny později podlehl.
Podle sdělení doprovázejícího důstojníka došlo pravděpodobně k postřelení mezi příslušníky
sovětské armády, nevyloučil však, že byl Nabakov zastřelen neznámým československým
občanem.74 Major Malý dále ve zprávě požadoval předání materiálů, aby mohlo být zahájeno
vyšetřování. Další vývoj případu lze vystopovat ve zprávě pro vojenského prokurátora okupační
armády, ve které major Malý výpovědi příslušníků sovětské armády Tagajeva, Dismuchameda a
Sergeje Ivanoviče Sidnenka označuje za nedostatečné a opětovně žádá o předání důkazních
materiálů v případě trvání podezření, že byl Nabakov zastřelen československým občanem.75 Případ
již s KS SNB nebyl dále konzultován a podezření z útoku československého občana se tedy podle
všeho nepotvrdilo.
V ranních hodinách se konalo zasedání KS SNB, na které byl přizván i zástupce předsednictva
KV KSČ Vladimír Heinz. Došlo zde k vyhodnocení průběhu noci, podle náčelníků se situace ve
městě uklidnila a v zásadě podle nich nedošlo k žádným „negativním jevům“, výjimkou bylo pouze
přepadení a vážné zranění sovětského vojáka, ke kterému došlo v Komárově s tím, že další podobné
incidenty by mohly ze strany sovětské armády přinést negativní důsledky.76 Se vší
pravděpodobností se jednalo právě o výše zmíněný případ Nabakov. Dále bylo konstatováno, že
úkoly obdržené od náměstka MV S. Padrůňka z předchozího dne jsou plněny v souladu s
politickým zaměřením předsednictva KV KSČ. Pracovní morálka jednotek SNB byla vyhodnocena
jako velmi dobrá, stejně tak i kázeň a pořádek. Zajištění ubytování a stravování pro všechny
jednotky pak proběhlo bez vážnějších problémů. Náčelníci velmi pozitivně vnímali fakt, že míra
civilní trestné činnosti, zejména pak krádeží, byla snížena na absolutní minimum. Náčelníci dále
obdrželi zprávy o tom, že obsazení Žlutého kopce stále pokračuje, nefungoval tedy dálnopis ani
rádiové spojení, funkční pak byla pouze jedna linka na Prahu a Bratislavu. Mimo provoz bylo i
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veškeré vlakové spojení z Brna, mnoho cizinců se tak nedostalo z města a osoby snažící se z města
vycestovat měly být prověřovány. Pro další průběh dne byli náčelníci nabádáni, aby dodržovali
zákony a respektovali politickou linii KV KSČ. Dále byli upozorněni na nebezpečí možných
provokací a v té souvislosti učinit vše pro zajištění veřejného pořádku. Orgánům VB bylo uloženo,
aby takticky a s citem působili na skupiny mladých lidí a na shromažďované občany tak, aby v
souladu s výzvami nedošlo ke zbytečným a tragickým srážkám, a aby se zabránilo nebezpečí, že
vojenské velení sovětské armády splní své pohrůžky, že si veřejný pořádek zajistí samo svými
prostředky.77 V žádném případě pak nesmělo dojít k poškozování sovětských vozidel a techniky. Do
ulic měly být opětovně nasazeny všechny síly a prostředky, včetně příslušníků StB, kteří měli
pokrýt kapacitní požadavky VB. Příslušníci pak neměli tvořit větší, než tříčlenné skupiny. Dopravní
přestupky měly být řešeny s citem a do jisté míry omlouvány s ohledem na narušení dopravy
vojenskými transporty a dopravními zácpami. Posledním bodem z jednání náčelníků bylo
konstatování, že vedení KS SNB je ve stálém styku s KV KSČ a MěV KSČ, že doposud nedošlo k
žádnému rozporu, který by nasvědčoval, že příslušníci SNB své pokyny neplní dobře, a že situace v
Brně je KS SNB řešena podle dispozic předsednictva KV KSČ.78
Druhý den okupace je tedy již patrná užší spolupráce mezi KS SNB a předsednictvem KV KSČ
a na oficiálních jednáních obou institucí byli přítomni zástupci druhé strany. Příslušníci složek StB
a VB pak vzhledem k pochybnostem o svém postoji zveřejnili společně se členy Sboru nápravné
výchovy prohlášení, ve kterém deklarovali svou příslušnost k řádně zvoleným stranickým
orgánům.79 V 8:45 byla KS SNB srozuměna s výsledkem jednání předsednictva KV KSČ, podle
kterého si předsednictvo rozdělilo kompetence a úlohy do dvou skupin. První, vedená Alfrédem
Černým, měla na starost politické otázky. Druhá, pod vedením Karla Neuberta, problematiku státní
správy, se zaměřením na normalizaci situace, uvolnění dopravy, obnovu telefonního spojení a
zásobování. Dále byla na jednání přečtena a odsouhlasena ke zveřejnění výzva „Všem členům
strany a občanům v Jihomoravském kraji“, odsuzující invazi a nabádající všechny občany ke klidu.
Podle přítomného náčelníka KS SNB Bohumila Štěpánka byla na jednání předsednictva KV KSČ
aktivita KS SNB hodnocena kladně a na základě toho došlo k rozhodnutí, že se veškerá
rozhodování budou provádět po vzájemných konzultacích obou institucí.80 Úkoly s obnovením
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chodu výroby v zemědělských a průmyslových podnicích a zajištěním zásobování se
jihomoravskému KNV a MěNV v prvních dnech po invazi dařilo plnit, bylo tak zabráněno panice a
dalšímu srocování obyvatelstva. Do Brna byly na výzvy obou výborů dodávány potraviny nad
rámec běžné spotřeby, nákupy chleba se zvýšily téměř na dvojnásobek a prodej některých potravin
musel být regulován co do množství.81
I druhý den okupace přes intenzivní pátrání sovětských jednotek stále pokračovalo vysílání
ČST Brno, technici a redaktoři se z vysílače Kojál, který byl 21. srpna ve večerních hodinách
obsazen sovětským leteckým výsadkem, přesunuli zpět do Brna, tentokrát do budovy
Československé akademie věd v ulici Poříčí. Toto vysílání však již mělo pouze regionální dosah.
Pokračovalo i vysílání rozhlasového studia města Brna ze suterénu Nové radnice, nicméně až 90%
zde odvysílaných zpráv se ukazovalo být nepravdivých. Tyto informace byly pravděpodobně
rozšiřovány s cílem zmást sovětské jednotky.82 KS SNB si tento fakt uvědomovala a k prověřování
zpráv vyčlenila skupinu pracovníků StB, kteří měli vyhledávat právě ty dezinformační (zprávy,
pozn. autor) s cílem oklamat velení sovětských vojsk.83 O invazi do Československa již mohl plně
informovat i tisk. Většina z novin vycházejících v Brně s výjimkou Československého sportu, který
nebyl vydáván až do 30. srpna, vyšla ve zvláštním vydání. Tento den vyšlo i Zvláštní společné
vydání s hlavičkami všech v Brně vycházejících deníků, tedy Rovnosti, Práce, Rudého práva,
Zemědělských novin, Svobodného slova, Lidové demokracie a Mladé fronty, které bylo zaštítěné
krajským výborem Svazu československých novinářů.84 Noviny věnovaly celý svůj obsah
událostem souvisejícím s invazí sovětských vojsk do Československa. Rovnost přinesla zprávy o
odsouzení invaze generálním tajemníkem OSN Mahou Tharyem Sithuem U Thantem a plánované
cestě ministra zahraničních věcí ČSSR JUDr. Jiřího Hájka (v době zahájení invaze pobýval na
dovolené v Jugoslávii) do New Yorku, kde měl obhajovat stanoviska svobodného Československa.85
Z celostátních událostí se nejčastěji objevovaly články pojednávající o zahájení mimořádného XIV.
sjezdu KSČ v Praze – Vysočanech a ostrá odsouzení Vasila Bil`aka, Drahomíra Koldera, Aloise
Indry a Františka Barbínka. Noviny dále obsahovaly deklarace na podporu stávajícího vedení KSČ
ze strany MěNV Brno, zástupců Vojenských staveb Brno, příslušníků sboru Vojenské akademie
Antonína Zápotockého, vysokoškolského výboru KSČ Brno, brněnské redakce Rudého práva a
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dalších lokálních organizací. Pracující brněnské Zbrojovky pak žádali propuštění internovaných
představitelů ÚV KSČ a v případě nesplnění požadavku hodlali do 24 hodin vyhlásit generální
stávku. Další obsah informoval o dění v brněnských ulicích, noviny přinesly zatím pouze velmi
stručné informace o zastřelených a zraněných z předchozího dne. Vyšetřování většiny incidentů,
které se v Brně dne 21. 8. 1968 staly, tedy smrti Josefa Žemličky a Viliama Debnára a zranění Petra
Romana, Blahoslava Širokého a Jaroslava Trávníčka, však již 22. srpna probíhala a bude jim
věnována následující kapitola.
Podle denní svodky SNB došlo v průběhu druhého dne okupace v Brně k mnoha projevům
odporu obyvatelstva vůči sovětským vojákům, řada konfliktů pak měla být ze strany příslušníků
SNB odvrácena po ústní domluvě. Přesto bylo zaznamenáno mnoho incidentů, které se však tento
den obešly bez újmy na zdraví nebo na životech. V centru Brna několik civilních automobilů
úmyslně zablokovalo cestu sovětským tankům, objevovaly se skupinky motocyklistů a
automobilistů, kteří po Brně projížděli s transparenty a vlajkami a před hlavním nádražím občané
házeli po sovětských vojácích drobné kamínky a pokřikovali na ně různé nadávky a hesla.86 V
průběhu dne se pak vyskytla celá řada letákových akcí, rezolucí a výzev k občanům, aby
nekolaborovali se sovětskými vojsky a přidali se ke generální stávce na protest proti internaci
představitelů KSČ.87 Na řadě míst v Brně se objevila stanoviště s podpisovými archy, vyjadřujícími
nesouhlas s invazí do Československa. Do 13:45 se před Knihovnou Jiřího Mahena na Gagarinově
ulici (dnes ulice Kobližná, pozn. autor) podepsalo na 6000 občanů, na ulici Česká se podepsalo 10
000 a před Mahenovým divadlem 4000 občanů.88 Na náměstí Svobody se během dne utvořil dav
přibližně 800 rozzuřených občanů, kteří svůj hněv obrátili proti nedaleké prodejně Sovětské knihy,
ze které sundali neonové nápisy a místo nich vyvěsili černé prapory. Úplnému vyplenění prodejny
zabránili příslušníci VB, kteří byli občany následně označováni za příslušníky Gestapa.89 Černé
vlajky dále zavlály i na jiných budovách náměstí Svobody a na hotelu Continental.90 V Beta pasáži
se začaly objevovat kytice a svíčky k uctění obětí z prvního dne okupace a na Třídě vítězství (dnes
Masarykova, pozn. autor) se prodávaly trikolóry.91 Na Leninově ulici (dnes Kounicova, pozn. autor)
došlo k pokusu několika mladých lidí poškodit sovětská obrněná vozidla, u jednoho se jim podařilo
strhnout barel s pohonnými hmotami, který se snažili zapálit, z tanku následně vystoupili sovětští
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vojáci a došlo k fyzickému konfliktu, po kterém měl údajně jeden z vojáků vyhledat lékařské
ošetření.92 Podle osobní vzpomínky historika Jiřího Pernese došlo ve stejné ulici k pokusu mladých
lidí zabránit tankům v pohybu tím, že se jim posadili do cesty, vojáci své stroje zastavili a nikdo
nebyl zraněn.93 Dále bylo zaznamenáno i několik incidentů mezi příslušníky SNB a sovětských
jednotek, jednalo se například o zabavení a nevrácení služební zbraně, nebo zapůjčení a nevrácení
služebního vozidla.94 Strážmistr Petr Vlach pak byl okolo 16. hodiny, během vykonávání obchůzky,
sovětskými vojáky pod pohrůžkou zastřelením donucen k nasednutí do jejich nákladního vozidla,
kde byl nucen projíždět ulicemi Brna a plnit jejich příkazy. Propuštěn byl po dvou hodinách.95
Ve večerních hodinách proběhlo jednání mezi zástupci KS SNB, KV KSČ a sovětskými
vojenskými orgány. Jednání se nenesla v přátelském duchu, vystupování generálporučíka Ivanova
bylo nicméně označeno za seriózní, stejně seriózní chování pak měl údajně vyžadovat i on vůči
orgánům sovětské armády a žádal porozumění i pochopení k situaci způsobené vojenským
režimem. Ze sovětské strany byl vznesen důrazný požadavek na zajištění veřejného pořádku pod
pohrůžkou, že si jej jinak sovětské jednotky budou muset zajistit samy pomocí tanků a obrněných
vozů. Ivanov dále poukazoval na nesprávné postoje československých občanů.96 Ty se podle něj
měly projevovat násilím vůči sovětským vojákům a z něj vyplývajících zranění, dále pliváním a
neustálými slovními výpady vůči jeho jednotkám. Ivanov dále ostře odsoudil hanlivé nápisy a
manifestace. Tyto okolnosti označoval za důvod k možnému zásahu, podle něj jeho vojáci sice
střelbu sami nezačnou, nevyhnou se jí však, pokud k ní budou nuceni.97
Prohlášení příslušníků StB, VB a SNV ze dne 22. srpna 1968, které je již zmiňované ve třetím
odstavci této podkapitoly, obsahovalo sdělení v tom smyslu, že se tito příslušníci jakožto strážci
bezpečnosti občanů nachází ve zvláštní situaci.98 Prohlášením sice formálně vyjádřili podporu
vedení KSČ, které invazi jednoznačně odsoudilo, ale na situaci vzniklou v důsledku invaze nemohli
reagovat formou pasivní rezistence. KS SNB se tedy musela pokoušet stabilizovat situaci ve městě
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ve spolupráci s invazními jednotkami a s členy výborů KSČ, kteří byli ochotní se sovětským
velením spolupracovat. Řada funkcionářů totiž opustila pracoviště, nebo jednání stále odmítala. Na
večerní poradě operativních štábů KS SNB byly, za přítomnosti v textu již dříve zmiňované osoby
uváděné pod zkratkou KN a podle všeho i zástupců sovětského velení, vyhodnoceny události, které
se v průběhu dne v Brně udály. Bylo konstatováno, že došlo k vylepování antisovětských plakátů,
rozdávání letáků, vyvěšování černých vlajek, provokacím a organizováním stávek, a proti
podobným aktivitám byla stanovena taktika ve spolupráci se sovětskými jednotkami. Zároveň bylo
všem přítomným tlumočeno varování generálporučíka Ivanova, zmíněné v předchozím odstavci, a
jeho žádost, aby došlo k urychlenému odstranění všech antisovětských nápisů. Dále zde bylo
rozhodnuto, že vyšetřování zranění a úmrtí mezi civilisty musí probíhat v součinnosti vyšetřovacího
odboru KS SNB a sovětské vojenské prokuratury. Následující den pak mělo být zintenzivněno
pátrání po provozu tajných vysílaček za využití sovětských vrtulníků, zesílena ochrana skladišť
zbraní a pro přesuny invazních jednotek v ulicích Brna měl být vždy přidělen doprovod z řad
příslušníků SNB, aby došlo k zamezení bloudění invazních jednotek ve městě.99
Následujícím bodem schůze bylo jednání věnované politickým otázkám, podle zápisu zde došlo
k rozhodnutí udržovat i nadále přehled o činnosti pravicového křídla předsednictva KV KSČ, osobě
KN pak bylo sovětským velením doporučeno část předsednictva KV KSČ kontrolovat, nedat
příčinu ke stížnostem těchto představitelů a umožnit jim v oprávněných zásazích normalizovat
poměry ve městě.100 Při jednáních s nimi neměly být z preventivních důvodů zmiňovány aktuální
informace o plánech a dislokaci sovětských jednotek, mělo být zamezeno jejich kontaktům se
zahraničím (se státy mimo tzv. východní blok, pozn. autor) a odchodům do emigrace. Zároveň bylo
potvrzeno další vyhledávání „zdravých sil“ v řadách KV KSČ, MěV KSČ a jihomoravského KNV s
tím, že jejich důvěra musí být získána pomocí garance zajištění ochrany. KN následně oznámil, že
většina funkcionářů jihomoravského KNV by již měla být spolupráci se sovětským velením
nakloněna. KN byl následně instruován, aby důrazně varoval tajemníka předsednictva KV KSČ A.
Černého před odchodem části funkcionářů KV KSČ do ilegality, varováni formou tiskové
konference měli být i představitelé médií, která šířila poplašné zprávy.101 KN na závěr porady
oznámil, že je ze strany předsednictva KV KSČ podezříván ze spolupráce se sovětským velením a
pravděpodobně je i sledován, další kontakty proto měly být realizovány přímo na půdě letiště v
Tuřanech, nebo v blíže neurčené budově na Gottwaldově třídě (dnešní Cejl, pozn. autor), které již
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měla zajišťovat jiná osoba.

Obrázek č. 3 – Uctění obětí prvního dne invaze v Beta pasáži (zdroj, Břečka, Jan. Sečkářová, Ludmila. Srpnové události
1968 a 1969 v Brně. s. 18)
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7.3 Zabití J. Žemličky a V. Debnára a zranění P. Romana, B. Širokého a J. Trávníčka z prvního dne
invaze
Českoslovenští vyšetřovatelé se i v obtížných podmínkách prvních dnů okupace snažili případy
zabití a zranění československých občanů šetřit. Vyšetřování byla vedena vzhledem k důvodnému
podezření z ublížení na zdraví podle paragrafu 224, odstavec 1 a 2 trestního zákona ČSSR č. 140/61
Sb.102 K vypátrání a potrestání viníka však nedošlo ani u jednoho z případů, z důvodu nedostatečné
spolupráce ze strany sovětské vojenské prokuratury.

Obrázek č. 4 - Pomník J. Žemličky v místě jeho zastřelení. (zdroj, archiv autora)

K smrtelnému postřelení Josefa Žemličky došlo poblíž čerpací stanice na křižovatce v ulici
Jihlavská v Novém Lískovci okolo 9:30 ráno, teprve šestnáctiletý učeň při převozu do nemocnice
svým zraněním podlehl. Incident byl nahlášen občany na obvodní oddělení VB v 9:45, následně
bylo k místu incidentu vysláno vozidlo za účelem prověření informace a sepsání protokolu.103 Na
místě byla událost potvrzena a svědky byl za viníka označen jeden z přítomných příslušníků
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sovětské armády, který na křižovatce vykonával službu. Dotazovaný voják nicméně vyšetřovatelům
odmítl sdělit svoje jméno, to prý mohl učinit pouze jeho velitel, který však nebyl zastižen.103 Podle
výslechu svědků Antonína Ďáska, Petra Martinkoviče a Vlastimila Rapoucha na inkriminované
křižovatce hlídkovalo šest sovětských vojáků bez hodností, tři ve směru na Bosonohy a tři směrem
na Brno, důstojník mezi nimi podle nich nebyl.104 Do prostoru mezi hlídkami vojáci nikoho
nevpustili a na křižovatce se utvořila kolona. Situace byla relativně klidná, až do příjezdu dvou
motocyklistů směrem od Bosonohou, kteří na příkaz vojáků zastavili, ale následně se údajně měli
pokusit projet dál. Vojáci okamžitě namířili samopaly proti davu okolostojících lidí. Vzápětí se
ozvala střelba, při které byl zasažen Josef Žemlička, který byl společně s kamarády Stanislavem
Veverkou a výše zmíněným A. Ďáskem na cestě mopedem do Brna, kde si měli vyřizovat záležitosti
ohledně nástupu na chmelovou brigádu. Žemlička po střelbě zůstal ležet na zemi v nepřirozené
poloze a v bezvědomí, z úst mu vytékala krev. Ďásek s Veverkou se dali na útěk ke svým mopedům
a ihned odjeli do místa Žemličkova bydliště v Omicích u Brna, kde podle Ďáskových vzpomínek o
události okamžitě zpravili jeho otce.105 Ten se ihned vydal na místo, kde však již syna nenašel.
Mezitím jej měl jeden z občanů, konkrétně výše zmíněný V. Rapouch, naložit do svého vozu GAZ,
který byl předtím sovětskými vojáky použit k blokování cesty, a dopravit jej do blízké nemocnice v
Bohunicích. Odtud byl Žemlička okamžitě eskortován sanitním vozem do Úrazové nemocnice,
během eskortu však kritickým zraněním, způsobeným průstřelem srdce, podlehl.106 Podle
svědeckých výpovědí seděl Žemlička v momentě střelby na straně vozovky mimo vlastní
křižovatku a nijak nezasahoval do konfliktu mezi dvěma motocyklisty a sovětskými vojáky. Ten byl
jedním z motocyklistů, výše zmíněným P. Martinkovičem, popisován jako nedorozumění,
křižovatkou měli se svolením stejných vojáků projet již o 15 minut dříve opačným směrem,
předpokládali tedy, že budou moci projet znovu. I přes varování občanů a snahu některých
přihlížejících o vytáhnutí klíčů ze zapalování, měli oba motocyklisté před sovětskou hlídkou motory
v chodu.107 Třiadvacetiletý Martinkovič, který byl po střelbě z vyprovokování incidentu přítomnými
občany obviňován, neovládal ruský jazyk a snažil se s vojáky domluvit gestikulací. Jeden z vojáků
se přiblížil asi na jeden metr od jeho stroje a slovy „nazad, nazad“ se jej snažil přimět k odjezdu,
přitom znenadání vystřelil ze samopalu dávku asi pěti ran ve směru k zemi a do strany, které
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směřovaly k občanům sedícím na okraji vozovky.108 Zasažen byl pouze Žemlička. Z uvedených
skutečností je zřejmé, že smrt J. Žemličky nastala nešťastnou náhodou při střelbě na výstrahu, která
nicméně směřovala do míst, kde se nacházeli českoslovenští občané a oběť ke střelbě nezavdala
sebemenší příčinu.109 Detailní vyšetřování bylo ztíženo nemožností řádně ohledat místo činu a
vyslechnout přítomné sovětské vojáky. Dotaz na jméno střílejícího vojáka společně se stížností na
jeho unáhlený postup vznesl ve zprávě generálporučíku Ivanovovi náčelník odboru vyšetřování VB
major V. Malý.110 Otázka identity vojáka však nebyla zodpovězena, přestože byla velení sovětských
jednotek známá, na místo incidentu totiž zhruba po půlhodině dorazil vůz se sovětským
důstojníkem, který podle svědectví s inkriminovaným vojákem dlouze hovořil.111 27. srpna pak byla
KS SNB informována, že sovětský vojenský prokurátor V. A. Karpuševský případy obou úmrtí a
všech zranění ze dne 21. srpna 1968 prošetřil a objasnil. Výsledky svého šetření a opatření odmítl
sdělit s tím, že podle pokynů jemu nadřízených orgánů budou tyto případy šetřeny v kompetenci
sovětských vojenských orgánů.
Stejným výsledkem skončilo i vyšetřování smrti třicetiletého pracovníka Zetoru Viliama
Debnára. Když se V. Debnár 21. srpna 1968 z rádia dozvěděl o invazi do Československa, vypravil
se osobním vozem Škoda Octavia pro svého pětiletého syna Viliama, který trávil prázdniny na chatě
u rybníku Sykovec se svou tetou.112 Při zpáteční cestě přibližně v 15:30 pak podle šetření Debnár
poblíž Závodů kuličkových ložisek v Brně – Líšni předjížděl koňský povoz, který byl v té době
kontrolován sovětským vojákem. Ten dal předjíždějícímu vozidlu znamení praporkem červené
barvy, kterým se jej pokoušel zastavit. Debnár se pravděpodobně domníval, že mu tím voják
zakazuje průjezd, vozidlo proto obrátil a odjížděl zpět směrem do centra Brna. Sovětský voják však
z kontrolovaného povozu seskočil a začal do Debnárova automobilu střílet, vůz však nezasáhl.
Debnár pak pokračoval k nedalekému rozcestí Brno – Ochoz, na kterém zabočil doprava. Po ujetí
krátké vzdálenosti začal po jeho vozu střílet jeden ze skupiny zhruba deseti sovětských vojáků z
vedlejšího pole a to dvěma dávkami za sebou.113 Střelbou bylo poškozeno zadní sklo a Debnár byl
jedním z výstřelů zasažen do zad. Střela zasáhla plíce a srdce, což způsobilo jeho okamžitou smrt.
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Poté zůstalo vozidlo stát na silnici.114 Incident byl oznámen na obvodní oddělení VB v 16:00
řidičem autobusu MHD s tím, že se na místě nachází i malé dítě. Po příjezdu na místo k prověření
hlášení bylo příslušníky VB nalezeno již pouze prázdné vozidlo, hlídané jedním příslušníkem
sovětské armády a dva svědci, pracovníci ZKL Miroslav Bednář a Jan Kurcina, kteří se v době
střelby nacházeli v blízkosti křižovatky. Tito svědci příslušníkům VB sdělili, že došlo k zastřelení
řidiče vozidla, jeho syn byl prý nezraněn a oba již byli odvezeni sanitkou, identita zastřeleného byla
následně zjištěna objížděním brněnských nemocnic. Oběma svědky byl dále za viníka určen vojín,
který na křižovatce stavěl vozidla.115 Sanitní vozidlo bylo na místě incidentu velmi rychle, přijelo
totiž přímo z areálu ZKL. Jeho řidič Milan Záboj zastavil vedle Debnárova vozidla, po vystoupení
zahlédl šest sovětských vojáků stojících na poli ve vzdálenosti asi 50 metrů a dvou dalších,
hlídkujících na silnici. Vzápětí se ozvala střelba, M. Záboj se svým kolegou zalehli na zem a
vyčkali příchodu dvou vojáků ze silnice, z nichž jeden měl podle Záboje hodnost staršího seržanta.
Následovalo vyjednávání, během kterého bylo dohodnuto, že Debnár a jeho syn mohou být
odvezeni pryč. Mezitím přijela z centra Brna další sanitka, jeden z členů posádky Debnára prohlédl
a konstatoval jeho smrt. Vystrašeného ale nezraněného Debnárova syna přinesli lidé z nedaleké
zástavby, kam se po střelbě uchýlil, byl proto odvezen do místa svého bydliště. Záboj ještě podle
výslechu před odjezdem prohlédl Debnárovo vozidlo, nic v něm ale nenalezl.116 Den po incidentu
sovětské jednotky prostor opustily, vozidlo tak mohlo být pracovníky ZKL zajištěno a předáno
Debnárově rodině. Výslechem manželky oběti Marie Debnárové bylo následně zjištěno, že byl z
vozu sovětskými vojáky zcizen fotoaparát, osobní věci a finanční hotovost ve výši 500 Kčs. Stejně
jako u případu Josefa Žemličky bylo vyšetřování značně ztíženo, Debnár byl navíc sovětskou
vojenskou prokuraturou obviněn z kontrarevoluční činnosti a diverze, měl prý fotografovat
vojenské pozice. Kapitán Ladislav Frydrýšek nicméně při vyšetřování prokázal, že se jedná o omyl,
film z Debnárova fotoaparátu totiž obsahoval pouze rodinné snímky.117 Následný průběh
vyšetřování byl prakticky totožný s případem J. Žemličky, Debnárovo smrtelné zranění bylo
sovětskou vojenskou prokuraturou ke dni 27. srpna 1968 vyšetřeno a objasněno bez oznámení
jména střelce KS SNB.118 Z toho důvodu bylo 30. září 1968 vyšetřování ze strany KS SNB
přerušeno, týž den byly vdově M. Debnárové předány všechny zcizené předměty s výjimkou
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finanční hotovosti, kterou se podle protokolu sovětskému vojenskému prokurátorovi V. A.
Karpuševskému nepodařilo zajistit.119

Obrázek č. 5 - Pomník V. Debnára

v místě jeho zastřelení. (zdroj, archiv autora)

Případy postřelení Petra Romana, Blahoslava Širokého a Jaroslava Trávníčka, ke kterým došlo
21. srpna 1968, byly vyšetřovány v rámci jednoho trestního spisu, jednalo se totiž o oběti stejného
incidentu. Přibližně v 10:30 přijela větší kolona nákladních vozidel a tanků, vedená terénním
vozidlem GAZ, do centra Brna a zastavila se před objektem hlavního nádraží. Vozidla byla
obsazená sovětskými vojáky, ozbrojenými samopaly, v terénních stejnokrojích bez označení
hodností. Stojící kolona vzbudila velkou pozornost kolemjdoucích občanů, kteří s vojáky začali
diskutovat jak v českém, tak i ruském jazyce, z jakých důvodů do ČSSR přijeli. V tuto dobu kolem
zmíněné kolony procházeli dělníci, kteří šli ze zaměstnání a to Petr Roman, Blahoslav Široký a
Jaroslav Trávníček a tito jmenovaní z povzdálí nečinně přihlíželi.120 Postavili se asi 8 až 10 metrů od
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jednoho z vozidel a podle zápisu z vyšetřování určenému sovětskému vojenskému prokurátorovi
nevyvíjeli žádnou aktivitu, pouze nečinně stáli, což se nicméně podle zápisu z výslechů dvou ze tří
poškozených nepotvrdilo. Zhruba v 11 hodin se již na místě shromáždilo více občanů a sovětští
vojáci najednou podle výpovědí poškozených a dalších svědků začali bez jakéhokoliv důvodu,
upozornění nebo varování střílet ze svých samopalů, někteří stříleli do vzduchu, jiní zase do
vozovky před stojící občany.121 P. Roman, B. Široký a J. Trávníček byli zasaženi kulkami
odraženými od země. Jednatřicetiletý P. Roman utrpěl průstřely obou nohou a zásah střepinou do
brady, byl převezen do Úrazové nemocnice a léčení si vyžádalo delší hospitalizaci. Roman byl v
pracovní neschopnosti až do 3. října 1968.122 Devatenáctiletý B. Široký byl zasažen střepinou do
hrudníku, jednalo se o lehké zranění a Široký byl po ošetření propuštěn do domácího léčení, které
podle lékařské zprávy trvalo týden.123 Šestačtyřicetiletý J. Trávníček utrpěl střelné poranění lehkého
rozsahu na bérci levé nohy, před dokončením ošetření však odešel z čekárny.124 Podle Trávníčkovy
pozdější výpovědi se následně odebral do zdravotního střediska v Brně – Líšni, kde pracovala jeho
manželka, zde si nechal ošetření dokončit. Trávníček se i přes jisté obtíže neodebral na
nemocenskou a dál vykonával své zaměstnání. V zápisu z výslechu J. Trávníčka se objevuje rozpor
s výše zmíněnou zprávou pro sovětského prokurátora, Trávníček se totiž podle svých slov aktivně
zapojil do diskuze se sovětskými vojáky, rusky se vyptával na účel jejich přítomnosti a posílal je
zpět do Sovětského svazu. Střílet se podle něj začalo poté, když někteří občané začali na sovětské
vojáky pískat.125 Se sovětskými vojáky před vypuknutím střelby pak podle své výpovědi diskutoval
i P. Roman.126 Po incidentu se kolona sovětských vozidel dala do pohybu a vyšetřování se tak
potýkalo s obdobnými potížemi, jako výše zmíněné případy zastřelení J. Žemličky a V. Debnára.
Incident byl na pracoviště VB oznámen nezjištěným pracovníkem Československého rozhlasu v
11:20 a na místě se již nepodařilo vojáka, který zranění způsobil, zastihnout. Znám je tak pouze
jeho popis z výpovědi P. Romana, podle které se jednalo o vojáka ve věku přibližně 19 nebo 20 let.
127

K ukončení vyšetřování pak došlo stejným způsobem, jako v případech Žemlička a Debnár, 27.

srpna bylo šetření uzavřeno sovětským vojenským prokurátorem a 18. října bylo přerušeno i z české
strany z důvodu nezjištění identity střelce.128
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Z předcházejícího textu je zřejmé, že k popisovaným zraněním a úmrtím došlo náhodně a oběti
byly ve špatný čas na špatném místě. Smrt V. Debnára má podle všeho na svědomí nedorozumění a
zpanikaření, když po výstřelech sovětského vojáka se svým vozem okamžitě nezastavil. Sovětský
důstojník nicméně při pozdějším setkání se sestrou V. Debnára Annou Koudelkovou prohlásil, že
voják zodpovědný za jeho smrt mířil pouze na pneumatiky.129 Charakteru výstražných výstřelů
odpovídá i osudová střelba dávkou v případě zabití J. Žemličky, o úmyslu vojáků zodpovědných za
smrt V. Debnára a J. Žemličky však díky absenci jejich výpovědí můžeme pouze spekulovat.
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Rovnost, 25. srpna 1968, č. 219, s. 1
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7.4 23. srpna
V průběhu noci z 22. na 23. srpna došlo k dohodě mezi zástupci jihomoravského KV KSČ a
brněnského MěNV s generálporučíkem Ivanovem ohledně stažení sovětské vojenské techniky
z centra Brna. Z ulic města tak postupně mizely zátarasy, a tím došlo k značnému zlepšení dopravní
situace.130 Krok, který měl i částečně zmírnit nervozitu brněnských občanů, Ivanov podmiňoval
zastavením antisovětské propagandy a nastolením veřejného pořádku. Podle dohody dále sovětské
jednotky uvolnily prostor kolem budovy Vojenské akademie Antonína Zápotockého, Jaselská
kasárna a brněnské redakce Rudého práva a Rovnosti společně s tiskárnou, která k nim přiléhala.131
Požadavek vznesený sovětským velením byl tématem denní porady štábních útvarů KS SNB.
Podle přítomných náčelníků se již podařilo několik demonstrací odvrátit předešlý den, k větší
efektivitě ale bránil zákaz použití všech forem fyzického násilí proti civilistům. Bylo proto
rozhodnuto, že do opatření k zajištění pořádku budou zapojeny maximální počty ozbrojených
složek, včetně příslušníků ČSLA a o pomoc budou v nouzové situaci, nebo v případě, že budou
k situaci ve městě ze sovětské strany vzneseny připomínky, požádáni i členové Vojenské akademie
Antonína Zápotockého.132 K této žádosti pak v průběhu dne skutečně došlo.133 Náčelníci SNB byli
nabádání, aby si při zajišťování pořádku udržovali stálý přehled o svých jednotkách, dále byli
upozorněni, že nesmí dojít k samostatnému rozhodování bez vědomí štábních útvarů, aby se
předešlo zásadním a nenapravitelným chybám. Kontakty s mladými lidmi, kteří se na mnohých
místech Brna koncentrovali, pak měly být realizovány velmi uvážlivě s cílem zabránit možnému
střetnutí a tím nedat podnět k názoru, že jde o potírání kontrarevoluce.134
Příslušníci československých ozbrojených složek, kteří byli již třetí den ve stavu
100% pohotovosti, nebyli z kapacitních důvodů schopní požadovaný pořádek v Brně podle přání
sovětského velení zajistit, do ulic tak vyrážely i sovětské hlídky a samy strhávaly plakáty a letáky,
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požadující odchod sovětských vojsk.135 Podle policejních svodek se situace ve městě vyvíjela
relativně příznivě, byly zaznamenány zejména protesty mladých lidí, které však podle hlášení
nepřesáhly hranici únosnosti. Příkladem je roztrhání a pověšení vlajky SSSR po stromech na
Olomoucké ulici, nebo zadržení občana Oldřicha Krupicy, fotografujícího projíždějící sovětské
vojáky, který byl následně po rozhovoru s velitelem fotografované jednotky propuštěn.136 Přes dílčí
opatření ozbrojených složek se na zdech domů, výkladech nebo vozidlech MHD opět objevila řada
antisovětských nápisů a výzev, často psaných azbukou, které apelovaly na sovětské vojáky, aby
nikoho nezabíjeli, že je v Brně klid a nikdo je nepotřebuje, a že se mají vrátit zpět do SSSR. Často
byly výzvy dokreslovány hákovými kříži, nebo jinými karikaturami.137 V průběhu dne byly
organizovány další podpisové akce, například u Divadla bratří Mrštíků se během šesti hodin
podepsalo na 5000 občanů. Další desetitisíce podpisů byly nasbírány v různých závodech a
institucích, například ve Zbrojovce Brno, Meoptě Brno, Královopolské strojírně nebo v
Jihomoravských plynárnách. Na výzvu mimořádného XIV. sjezdu KSČ pak v poledne brněnské
podniky vstoupily do hodinové generální stávky, během níž se zaměstnanci sešli na protestních
shromážděních. Předsednictvo KV KSČ následně ocenilo stávkovou jednotu všech pracovníků.138
Přes jisté komplikace pokračovalo již pouze regionální vysílání ČST Brno z budovy
Československé akademie věd, které s přestávkami trvalo až do 26. srpna. 23. srpna se nicméně za
kamerou objevil nový hlasatel Jiří Vondráček. Dosavadní hlasatel Lubomír Popelka, který
z vysílače Kojál kromě brněnských a celostátních událostí četl i výzvy v německém jazyce,
adresované OSN a světové veřejnosti, se společně s kameramanem Jindřichem Brösslerem odebral
do Vídně, kam odvezli část filmového materiálu s tím, že se v zahraničí pokusí zřídit mezinárodní
vysílání.139 Tento plán se jim však zrealizovat nepodařilo. L. Popelka poskytl rozhovor časopisu
Stern a podle vzpomínek tehdejšího redaktora ORF a pozdějšího starosty Vídně Helmuta Zilka,
uveřejněných v dokumentu České televize „Hrdinové z Kojálu“ z roku 2008, s ním byla pro
rakouskou státní televizní a rozhlasovou stanici natočena řada rozhovorů na téma invaze do ČSSR.
Popelka se následně vrátil do Brna, historicky první kameraman brněnského studia ČST J. Brössler
již v zahraničí zůstal.140 Československý rozhlas 23. srpna odvysílal projev prezidenta republiky L.
135
136

137

138
139
140

FAJMON, Hynek et al. Sovětská okupace Československa a její oběti. 2005. 64 s. ISBN 80-7325-048-9
ABS, fond G/N 1-10, Krajská správa SNB Brno – vnitřní oddělení, inv. j. 89. Přehled o incidentech v
Jihomoravském kraji ve dnech od 21.8.1968 do 2.9.1968. Seznam usmrcených a zraněných osob – bezpečnostní
situace. s. 3
ABS, fond G/N 1-1, Krajská správa SNB Brno – vnitřní oddělení, inv. j. 64. Bezpečnostní situace v kraji v srpnu
1968 v Brně v době internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy. Souhrn informací ze dne 23.8.1968. s. 2
SÝKOROVÁ, Ludmila. 1968 – v Brně nebyli lvi. 2008. 59 s. ISBN 80-7354-047-9
Tamtéž, s. 66
Tamtéž, s. 65, 66

43

Svobody, ve kterém nejvyšší státní představitel oznamoval, že odmítl koncept prosovětské
dělnicko-rolnické vlády a ještě týž den plánuje odletět do Moskvy, aby se zúčastnil jednání
s vedením SSSR a zajistil návrat internovaných československých politiků.141 Projev byl občany
Brna vyslechnut s mimořádným zájmem a informace o odmítnutí prosovětské vlády byla přijata
velmi kladně. Články vyjadřující podporu prezidentu Svobodovi a prvnímu tajemníku ÚV KSČ A.
Dubčekovi byly i častým tématem novinových článků, kupříkladu titulní článek „Se Svobodou za
Svobodu“ v Rovnosti nebo v „Svoboda – Dubček Svoboda“ v Práci.142 Noviny dále občany
vyzývaly ke klidu v článcích jako „Hlavní úkol: zachovat klid“ v Mladé frontě nebo „Brno, prosíme
tě o klid!“ v Rovnosti.143 Podobný efekt měly mít i články, jejichž prostřednictvím předseda
jihomoravského KNV Karel Neubert oznamoval, že je v kraji dostatek potravin, a že byly zajištěny
nové dodávky pohonných hmot. Další zásobování podle jihomoravského KNV ohroženo být
nemělo a podle Neuberta nebyl důvod k panice.144 Důležitou informaci přinesl článek „Zpráva z
nemocnice“, kterým Rovnost informovala o zranění neznámé občanky (Marie Pauzerová, pozn.
autor) v prostoru Beta pasáže z prvního dne okupace.145 Na základě této informace bylo zahájeno
vyšetřování SNB,146 které bude tématem následující kapitoly.
Na odpoledním jednání KV KSČ, jihomoravského KNV a sovětského velení byla řešena otázka
zhruba tří stovek převážně rumunských občanů, setrvávajících v Brně. Jejich situace byla
komplikována ze strany MLR, která přes hranice rumunské státní příslušníky nepouštěla, a byly
vysloveny obavy z komplikací v souvislosti s přípravou brněnských veletrhů.147 Přítomný plukovník
Jascenko dal československé straně příslib, že dojde k vyklizení prostoru výstaviště, který
pravděpodobně využívaly sovětské jednotky, a k zahájení stavebních prací zahraničními montéry.
Sovětská strana tímto krokem měla podpořit snahu zajistit klidný průběh veletrhu.148
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7.5 Zranění M. Pauzerové z prvního dne invaze
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, vyšetřování zranění Marie Pauzerové bylo zahájeno
na základě zprávy uveřejněné v deníku Rovnost ze dne 23. srpna1968. Následným šetřením bylo
zjištěno, že obětí střelby je šestadvacetiletá pracovnice uklízecí služby M. Pauzerová, která byla
příslušníky SNB vypátrána v nemocnici na Žlutém kopci, kde byla hospitalizovaná se střelným
zraněním na levé paži.149
Výslechem poškozené bylo zjištěno, že dne 21. srpna 1968 okolo 14. hodiny procházela
společně se svou sestrou Alenou Slámovou náměstím Svobody, kde v té době došlo ke shromáždění
většího počtu občanů, kteří pískali a pokřikovali na sovětské vojáky, nacházející se na střechách
některých budov. Obě sestry se na náměstí nijak nezastavovaly, protože byly na cestě ke své další
sestře Anně Bergerové, pracující v nedaleké jídelně v ulici 9. května (dnešní Rašínova, pozn. autor).
V okamžiku, kdy obě sestry procházely okolo tehdejší letní kavárny Nitra, se směrem ze střechy
ozval tlumený výstřel, který Pauzerovou zasáhl. Při pohledu na střechu, odkud rána vyšla,
Pauzerová spatřila tři nebo čtyři sovětské vojáky, stojící na střeše Státní banky a hledící dolů.150
Podle výslechu A. Slámové M. Pauzerová bez ohledu na prudkou bolest nijak nevykřikla, pouze
sestru požádala, aby jí chytla, protože je zraněná a vzápětí rychle odešly do pracoviště jejich třetí
sestry A. Bergerové.151 Odtud se přes jisté komplikace (ve zdravotním středisku na ulici Česká již
nebyl přítomen doktor a v Úrazové nemocnici nebyl přijímací den) dostala do nemocnice na Žlutý
kopec, kde byla hospitalizována. K vyoperování projektilu z těla pacientky došlo pro její špatný
psychický stav až 28. srpna, zranění se špatně hojilo a Pauzerová byla v pracovní neschopnosti až
do 3. října 1968. Motiv incidentu není známý, Pauzerová nicméně sovětské vojáky nijak
neprovokovala a pravděpodobně byla střelcem jako cíl vybrána náhodně.
Skutečnost, že Pauzerová na místě incidentu své zranění před ostatními občany nijak
neprojevovala, podle všeho zapříčinila pozdní začátek vyšetřování. To bylo vedeno pro podezření
z těžké újmy na zdraví, mělo však stejný průběh, jako ostatní případy z prvního dne okupace s tím
rozdílem, že identifikace možného pachatele byla omezená pouze na informaci, že se jednalo o
jednoho z vojáků, kteří byli v inkriminovanou dobu přítomni na střechách budov náměstí Svobody.
Dne 27. srpna byla otázka trestního postihu příslušníka sovětské armády konzultována se
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sovětským vojenským prokurátorem V. A. Karpuševským. Ten československým vyšetřovatelům
sdělil, že případ, stejně jako případy ostatní, již vyšetřil a objasnil, výsledek svého šetření a opatření
nicméně odmítl sdělit s tím, že podle pokynů jemu nadřízených orgánů bude případ dále řešen
v kompetenci sovětských vojenských orgánů.152 Vyšetřování bylo následně 18. října přerušeno
z důvodu nezjištění identity pachatele.153

Obrázek č. 6 – Jedno z četných shromáždění obyvatel na náměstí Svobody (zdroj, Břečka, Jan. Sečkářová, Ludmila.
Srpnové události 1968 a 1969 v Brně. s. 22)
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7.6 24.srpna
Na ranní poradě štábních útvarů a služeb KS SNB byly řešeny převážně organizační a provozní
záležitosti, spojené s dalším trváním stavu 100% pohotovosti. Konkrétně se jednalo o zajištění
stravování na etapy, nočního klidu pro odpočinek a požadavků na dodržování pořádku a hygieny.
Náčelníci byli opětovně nabádáni k udržování vysoké morálky a kázně svých jednotek a případné
žádosti o propuštění ze služby měli řešit okamžitě.154 Někteří náčelníci a jejich podřízení byli z Brna
uvolněni, aby se mohli vydat do jednotlivých Oddělení pasové kontroly na hranice s Rakouskem,
kde docházelo k hromadnému odchodu československých občanů bez řádných cestovních dokladů
za hranice. Svůj odchod zdůvodňovali tím, že nesouhlasí s okupací ČSSR.155
Situace v Brně se tedy čtvrtý den od invaze podle všeho částečně uklidnila. Podle denní svodky
SNB byla hlavním tématem rozhovorů občanů v tomto dni cesta prezidenta L.Svobody do Moskvy.
Byla vesměs posuzována s překvapením, pochybnostmi a pesimisticky.156 Svodka dále zmiňuje, že
občané v úspěch této cesty nevěří, převažuje domněnka, že k ní došlo pod nátlakem, a že je spíše
v zájmu Moskvy. Ojediněle se vyskytují i pochybnosti, zda se prezident Svoboda dostane zpět
z Moskvy.157 Přes již dříve zveřejněná ujišťování jihomoravského KNV se v Brně vyskytly obtíže se
zajištěním zásobování, ve skladech byl akutní nedostatek soli, jedlých olejů, cukru, tuku, rybích
konzerv, sýrů, luštěnin, mouky a těstovin. Bez ohledu na zvýšení objednávky z předchozích dnů byl
hlášen i nedostatek pečiva a lidé si stěžovali na bezohledné chování některých prodejců, kteří si
libovolně upravovali pracovní dobu.158
V ranních hodinách se podle zápisu operativních štábů odehrála tisková konference, na které za
účasti novinářů a představitelů sdělovacích prostředků vystoupila v předchozích kapitolách již
několikrát zmiňovaná osoba, uváděná pod zkratkou KN. Přítomní byli upozorněni, že s nimi již
nebude komunikováno, pokud budou v ilegalitě. Dále byli vyzváni, aby svým zpravodajstvím
dopomohli ke klidu a pořádku ve městě a ve svých článcích nebo reportážích nepoužívali silná
slova na adresu sovětských jednotek.159 KN následně novinářům oznámil, že bylo dosaženo
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zprostředkování schůzky mezi generálporučíkem Ivanovem a sestrou Viliama Debnára, známou
partyzánkou z druhé světové války a držitelkou řady ocenění Annou Koudelkovou. Tuto informaci
v rozhovoru uveřejněném ještě týž den ve zvláštním vydání deníku Rovnost, potvrdil i
místopředseda MěNV v Brně Stanislav Švábenský. Spolu s ním pak měl inkriminované jednání
s Ivanovem vést první tajemník jihomoravského KNV Karel Neubert. Na základě této informace je
možné usuzovat, že pod zkratkou KN v zápisech operativních štábů vystupoval právě K. Neubert.
S. Švábenský v rozhovoru dále zmínil, že Ivanov se patrně s ohledem na vycestování prezidenta
Svobody do Moskvy choval velmi vstřícně a předběžně přislíbil umožnit svobodné vysílání ČST.
Na oplátku Ivanov požadoval možnost promluvit v rozhlase a žádal o pomoc při pátrání po vojínu
Alexeji Ivanoviči Antufjevovi, který 21. srpna v dopoledních hodinách odjel na motorce společně
s jedním československým občanem, ozbrojen kulometem s osmi sty náboji a třemi granáty, a od té
doby o něm nejsou žádné informace. Při následném pátrání byli ve Vojenské nemocnici objeveni
pouze tři jiní sovětští vojáci, kteří utrpěli zranění při pádu z otevřených dveří automobilu.160 Další
informace z jednání s Ivanovem sdělil S. Švábenský deníku Lidová demokracie. Na dotaz, proč
došlo 21. srpna ke střelbě do československých občanů měl Ivanov odpovědět, že tuto informaci
slyší poprvé. Ivanov měl dále dementovat zprávu, zveřejněnou v předchozích dnech v řadě médií,
podle které vydal rozkaz, aby jeho jednotky neváhaly použít zbraní proti občanům bránícím
sovětským vozidlům v pohybu. Ivanov československým zástupcům pohrozil, že může kdykoliv
vydat rozkaz, aby obyvatelstvo odevzdalo veškeré zbraně, případně omezit pohyb občanů po městě
na určité hodiny, nebo vycházení zcela zakázat.161
Zajímavou informaci přineslo běžné vydání Rovnosti, které vyšlo později během dne. Podle ní
vláda ČSSR odvolala z funkce náměstka MV V. Šalgoviče a zároveň zrušila všechny rozkazy
vydané jeho jménem, z nichž některé byly již zmíněny v kapitole věnované událostem 21. srpna.162
Rovnost dále obsahovala aktualizaci informace ze zvláštního vydání, podle které byl Ivanov
ochoten přijmout sestru zastřeleného V. Debnára, A. Koudelkovou. Před uzávěrkou redaktoři získali
zprávu, že Ivanov nejprve nechal Koudelkovou se zakrvavenou Debnárovou košilí v ruce dlouho
čekat, aby pak místo sebe na setkání s ní poslal jednoho ze svých podřízených.163 Koudelkové, která
byla během 2. světové války příslušnicí 1. československé brigády Jana Žižky a obdržela mnoho
československých a sovětských řádů a vyznamenání, se nicméně po určité době s Ivanovem
podařilo setkat. Při té příležitosti mu k nohám hodila všechna svá ocenění, tím si vysloužila
160
161
162
163

štábních útvarů a vedení složek krajské správy SNB od 21.8.1968. s. 8
SÝKOROVÁ, Ludmila. 1968 – v Brně nebyli lvi. 2008. 58 s. ISBN 80-7354-047-9
Lidová demokracie, 24.8.1968, č. 234, s. 3
Rovnost, 24.8.1968, č. 218, s. 2
Tamtéž

48

pozornost KGB, která ji poté dlouhou dobu sledovala.164
Hlášených incidentů ze dne 24. srpna bylo méně, než ve dnech předchozích. Občané Brna byli
z různých stran vyzýváni ke klidu, do centra Brna pak bylo Vysokoškolským svazem studentstva
vysláno 20 vysokoškoláků k preventivnímu předcházení závadného jednání mládeže.165 Během
odpoledne sovětští vojáci strhávali z plotů Královopolské strojírny antisovětské nápisy a hesla.
Velitel jednotky následně hovořil s vedoucím podniku, kterého varoval, že v případě opětovného
výskytu antisovětských hesel, bude celé vedení strojíren voláno k odpovědnosti a sovětská vojska
celý areál obsadí. Výstraha sovětského velitele však zapůsobila spíše kontraproduktivně a pouze
podnítila zaměstnance podniku k dalším nepřátelským projevům a diskuzím, které zabraly většinu
pracovní doby.166 Ve večerních hodinách byli sovětskou hlídkou zadrženi dvacetiletý Petr Starý,
devatenáctiletá Pavla Klimešová a stejně starý Jaroslav Burian, kteří na ulici Lechova vylepovali
plakáty s antisovětskou tématikou. Zadržení byli odvezeni do budovy Vojenského soudu na
Gottwaldově ulici (Cejl, pozn. autor), odkud byli v pozdních večerních hodinách propuštěni.167
Přibližně ve 23:30 na křižovatce Merhautovy a Jugoslávské ulice došlo z neznámého důvodu ke
střelbě hlídkujících sovětských vojáků proti projíždějícímu autu značky Tatraplán, které ale nebylo
poškozeno a nikdo nebyl zraněn.168
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7.7 25. srpna
Dne 25. srpna se situace v Brně oproti předcházejícímu dni zdramatizovala. Československým
ozbrojeným složkám se navzdory slibům generálporučíku Ivanovovi nedařilo zajistit odstranění
antisovětských nápisů a zastavení provokací ze strany československých občanů a médií. Sovětská
strana proto provedla odvetná opatření a opětovně obsadila redakce deníků Rovnost a Rudé právo,
kde došlo k zadržení jednoho redaktora, který byl později propuštěn. Zároveň došlo i k obsazení
tiskárny Grafie, kde bylo poškozeno vnitřní zařízení, také zde byl zatčen jeden z pracovníků, který
byl odvezen sovětským vojenským transportérem a později propuštěn. Dále bylo obsazeno muzeum
na brněnském hradě Špilberk, kde bylo sovětskými jednotkami zabaveno technické zařízení.169
Předsednictvo KV KSČ proti těmto zásahům protestovalo, zástupci sovětských jednotek však svůj
postup zdůvodňovali mimo jiné i tím, že po jejich vojácích v noci z 24. na 25. srpna mělo být
stříleno, což však hlídkami VB nebylo zjištěno. Naopak při výkonu hlídkové služby v několika
případech hlídky sovětských jednotek kontrolovaly příslušníky VB i vozidla hlídkové služby.170
Na zhoršenou situaci KS SNB reagovala stažením všech náčelníků z Oddělení pasových
kontrol zpět do Brna a zakázala jim opustit město.171 Rada MěNV pak nařídila veliteli brněnské
posádky ČSLA, generálporučíku Jaroslavu Dočkalovi, aby pro potřeby pořádkové služby převedl
sto důstojníku ve stejnokrojích, kteří by byli použiti na zesílení hlídek VB. Sovětské jednotky se
podle všeho potýkaly s problémy se zásobováním a neváhaly k získání potravin použít násilí, rada
MěNV proto během dopoledního jednání se zástupci KS SNB vydala nařízení, aby byly sklady
potravin zajišťovány hlídkami ČSLA, jejichž velitelé budou ovládat ruský jazyk. Tyto hlídky se
měly skládat minimálně z deseti mužů, u menších hlídek podle rady MěNV hrozilo nebezpečí, že
budou sovětskými jednotkami odstraněny.172 Během stejného jednání byla rada MěNV ze strany KS
SNB upozorněna, že musí vlastní akce řídit lidmi staršími, nikoli dětmi nebo mladistvými, jejichž
chování lze snadno nazývat provokacemi vůči sovětským jednotkám a je nebezpečí revanše ze strany
sovětských vojsk.173 Na závěr jednání rada MěNV zástupce KS SNB informovala, že chystá vylepení
rusky psaných plakátů, ve kterých by byli sovětští vojáci slušnou formou vyzýváni k opuštění
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ČSSR.174
Během dne přijelo do centra Brna vozidlo Rudé armády, z něhož osádka rozhodila několik
balíků letáků a odjela. Občané letáky posbírali a spálili. V samotném Brně pokračovalo na výzvu
rady MěNV odstraňování názvů ulic, dopravních směrovek a čísel domů. Dále se vyskytly nové
nápisy zaměřené proti přítomnosti vojsk Varšavské smlouvy.175 Kupříkladu na budově Moravského
zemského muzea se objevil nápis „Kde je ta ulice, kde je ten dům? - 1890 km na východ!“.176 Mezi
obyvatelstvem pak byla plně sledována situace o pobytu a výsledku jednání československé
delegace v Moskvě a netrpělivě očekáván její návrat.177 Byly zaznamenávány časté obavy z
možných konfliktů, docházelo k litování obětí invaze a odsuzování provokací.178
Sovětská armáda se pokoušela cenzurovat tisk, její příslušníky však limitovala neznalost
latinského písma, odstraňovány tak byly zatím pouze fotografie.179 Většina deníků, které v Brně 25.
srpna vyšly, obsahovala článek informující o stabilním zásobování, například „Dobré zásobování“ v
Mladé frontě, „Panika kolem potravin zbytečná“ ve Svobodném slovu, „Zásobování se zlepšuje“ v
Práci nebo „Brno nebude mít nouzi“ v Lidové demokracii. Některé deníky přinesly články o
předsedovi KV KSČ Josefu Špačkovi, od 21. srpna internovaném v Moskvě, podle kterých se již
nacházel na území ČSSR. Tato informace se však nepotvrdila. Deník Práce v článku nazvaném
„Ivanov to v Brně zná“ informoval, že generálporučík Ivanov byl členem exkurze, která v červnu
1968 údajně cestovala po československých letištích a studovala tam různá zařízení.180 Lidová
demokracie obsahovala článek „Alkohol se nepodává“, ve kterém brněnské ředitelství Restaurací a
jídelen informovalo o omezeném výdeji alkoholických nápojů a dřívějším ukončení otevírací doby
v restauračních zařízeních.181 Opatření bylo podle všeho zavedeno ve snaze omezit provokace
sovětských jednotek obyvateli Brna.
V dalším průběhu dne byly zaznamenány snahy poškodit památníky připomínající příchod
Rudé armády do Československa v roce 1945, ze strany VB pak byla zesílena intenzita zákroků
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proti občanům, kteří často pod vlivem alkoholu provokovali sovětské jednotky. Představitelé KS
SNB pak před podněcováním podobných aktivit varovali tajemníka předsednictva KV KSČ A.
Černého.182 Přibližně v devět hodin večer byli na ulici Přízova v prostoru podniku Vlněna sovětskou
jednotkou zadrženi čtyři českoslovenští občané, protože bylo v podniku nalezeno vojenské vozidlo
ČSLA. Všichni byli propuštěni následující den v ranních hodinách.183

Obrázek č. 7 – Zamalované nebo přepsané ukazatele na třídě Obránců míru (dnes Údolní, pozn. autor), (zdroj, Břečka,
Jan. Sečkářová, Ludmila. Srpnové události 1968 a 1969 v Brně. s. 20)
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7.8 26. srpna
Průběh 26. srpna byl jak ze strany obyvatelstva, tak i politických, samosprávních nebo
represivních orgánů, ovlivněn vyčkáváním na výsledek jednání československé politické delegace v
Moskvě. Podle ranního zasedání štábu KS SNB měla tato jednání trvat ještě celý den. Během
stejného zasedání se dále diskutovalo o aktuální situaci v Brně, která byla vyhodnocena jako
nepříznivá. Podle náčelníků se sovětské jednotky v důsledku provokací uchýlily k odvetným akcím
a zničené směrovky nebo názvy ulic byly z jejich strany řešeny zadržováním občanů, kteří je byli
nuceni navigovat. KS SNB, která se potýkala s nedostatkem pohonných hmot, vydala opětovné
nařízení, aby bylo provokacím zabraňováno, náčelníci však předpokládali další zhoršení situace a
vlnu odchodů do emigrace.184 Žádost o vydání cestovních doložek podal i tajemník předsednictva
KV KSČ Ladislav Manoušek, sovětská strana následně Manouška a zastupujícího vedoucího
tajemníka předsednictva KV KSČ A. Černého pozvala na schůzi do sídla brněnského MěNV, kde je
ústy plukovníka Jascenka varovala před vážnými následky, které vzniknou v případě pokračování
snah některých funkcionářů PKV KSČ o odchod do zahraničí. Beseda byla ukončena s výstrahou,
že proti těm, kteří opustí legální pracoviště, budou použity vojenské prostředky.185
Také ze strany představitelů brněnských médií byly, pravděpodobně v souvislosti s předchozím
bezproblémovým vycestováním L. Popelky a J. Brösslera do Vídně, zaznamenány snahy o emigraci
do Rakouska. Sovětské velení se společně s KS SNB těmto snahám snažilo zabraňovat odebíráním,
nebo odmítáním vydávat cestovní doklady. Jedním z těch, kdo se o emigraci pokusili neúspěšně, byl
i ředitel ČST Brno Bohumil Pavlinec, který se poté pokusil spáchat sebevraždu.186 Improvizované
vysílání ČST Brno přitom stále pokračovalo, technici a redaktor J. Vondráček se na pokyn
některých invazi odmítajících vysokých činitelů ČSLA přesunuli s i přenosovým vozem do
vojenského prostoru nedaleko Vyškova, odkud vysílali z věže tankové střelnice. Vysílání bylo
podobně jako při vysílání z Kojálu přerušováno, když se přiblížila sovětská zaměřovací helikoptéra.
V Brně vycházející deníky se po obsazení redakcí Rudého práva, Rovnosti a tiskárny grafie z
předešlého dne, nacházely opět v obtížné situaci a 26. srpna jich vyšla pouze část, často pouze v
omezeném rozsahu. Rovnost na titulní straně přinesla rozhovor s členem předsednictva KV KSČ
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Josefem Solařem, ve kterém Solař charakterizoval aktuální situaci jako „tichý boj mezi naší stranou
na straně jedné a okupanty na straně druhé“.187 Podle J. Solaře se sovětské jednotky snažily
předsednictvo KV KSČ rozložit a vydírat, Solař proto nabádal všech občany a zejména mladé lidi
ke klidu, „zvláště v těchto hodinách, kdy čekáme na výsledek jednání v Moskvě, kde naše delegace
stojí pod ohromným fyzickým a duševním nátlakem, aby zachovávali důstojný klid. Aby nikde
nedávali příležitost k provokaci a krveprolití.“188
V průběhu dne sovětské helikoptéry nad Brnem rozsévaly letáky v ruštině, v nichž vlády pěti
států varšavské smlouvy, podílejících se na invazi proklamovaly, že jsou v Československu na
výzvu nejmenovaných československých stranických a vládních činitelů, aby pomohly zabránit
kontrarevoluci a fašismu a vrátily Československo zpět do řad socialistických republik. Občané tyto
letáky nechávali ležet.189 Objevovaly se další antisovětské nápisy na zdech domů, zaznamenány
byly například „Idite domoj!“ nebo „Slon ježka nespolkne“ opět na budově Moravského zemského
muzea.190 Žádné vážnější incidenty však v Brně během 26. srpna zaznamenány nebyly.
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7.9 27. srpna
Dne 27. srpna se v časných ranních hodinách z Moskvy vrátila československá politická
delegace, včetně všech internovaných funkcionářů. Návrat byl občany přijat s velkou úlevou a s
nadějí byl očekáván projev prezidenta L. Svobody.191 Média na přílet delegace reagovala velmi
rychle a již v 5:25 o návratu politických představitelů z Moskvy informoval Československý
rozhlas v mimořádném vysílání. V 9:10 pak rozhlas přinesl krátký rozhovor s předsedou Národního
shromáždění J. Smrkovským, ten se však zatím o výsledku jednání vyjádřil vyhýbavě a odkazoval
na plánovaná vystoupení prezidenta republiky L. Svobody, prvního tajemníka ÚV KSČ A. Dubčeka
a předsedy vlády O. Černíka. Ráno pak přepis rozhovoru se Smrkovským přineslo i zvláštní
společné vydání brněnských redakcí Rudého práva, Práce, Svobodného slova, Zemědělských novin,
Rovnosti, Lidové demokracie, Mladé fronty a Československého sportu.
Rozhlasový projev prezidenta republiky, který následoval po zveřejnění oficiálního komuniké z
moskevských jednání v 15:00, v Brně vyslechl zástup lidí shromážděný na náměstí Svobody. Po
jeho skončení se přítomní občané netajili zklamáním z dohod, kterých českoslovenští představitelé
v Moskvě dosáhli, a na nedalekém stánku se státními losy začala vznikat petice, ve které občané s
výsledky těchto jednání vyjadřovali nesouhlas.192 Když se z reproduktorů umístěných přímo na
náměstí Svobody a v obchodním domě Prior ozvaly první rezoluce ze závodů, které tzv. Moskevský
protokol odmítaly, zazněl středem Brna souhlasný potlesk. Současně se objevily cyklostylované
letáky, jimiž své odmítavé stanovisko k výsledkům moskevských rozhovorů vyjádřily brněnské
redakce Rudého práva a Zemědělských novin.193 Také redakce Televizních novin ČST Brno
vyjádřila svůj názor formou cyklostylovaného letáku, ve kterém podmínky moskevských jednání
označila za ohrožení cesty k socialismu a varovala, aby nebyl akceptován diktát, který by mohl
znamenat dlouhodobou okupaci Československa. Projevy nesouhlasu se poněkud utišily po projevu
prvního tajemníka ÚV KSČ A. Dubčeka, podle zpráv SNB následně došlo k diskuzím mezi hloučky
obyvatel, kde se vyskytla umírňující tendence a nabádání k rozvážnosti a ke klidu proto, aby
nedošlo k zostření a případnému krveprolití.194 Mezi některými přítomnými důstojníky ČSLA se
měly vyskytnout názory, že již není jiné východisko, než proti sovětským jednotkám použít zbraní.
Jinými občany bylo tvrzeno, že opravdový konflikt a krveprolití teprve přijdou. Objevily se i
191
192

193
194

SÝKOROVÁ, Ludmila. 1968 – v Brně nebyli lvi. 2008. 60 s. ISBN 80-7354-047-9
ABS, fond G/N 1-1, Krajská správa SNB Brno – vnitřní oddělení, inv. j. 64. Bezpečnostní situace v kraji v srpnu
1968 v Brně v době internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy. Ohlas k jednání čsl. delegace v Moskvě. s. 1
FAJMON, Hynek et al. Sovětská okupace Československa a její oběti. 2005. 65 s. ISBN 80-7325-048-9
ABS, fond G/N 1-1, Krajská správa SNB Brno – vnitřní oddělení, inv. j. 64. Bezpečnostní situace v kraji v srpnu
1968 v Brně v době internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy. Ohlas k jednání čsl. delegace v Moskvě. s. 1

55

názory, že československá delegace zradila národ, a že za současnou situaci mohou komunisté.195
Občané pak podle pozorovatelů z řad SNB většinou nevěřili v postupný odchod invazních vojsk,
který byl proklamován v komuniké, a situaci vnímali jako nejasnou a horší, než v době před lednem
1968. K večeru se začaly objevovat letáky, obviňující Dubčeka se Svobodou ze zrady.196 V centru
Brna byla na stěnách budov v reakci na výsledek moskevských jednání zaznamenána celá řada
nápisů nebo plakátů s antisovětskou tématikou. Například „Okupanti jděte domů.“, „Běž ty honem
Ruse pryč, než vytáhneme na tě bič, nedáme ti z chleba kůrku, jdi si domů pro machorku.“,
„Československo - sovětské přátelství v krvi se zrodilo, v krvi je utopíte, sovětští okupanti.“, „Host
do domu – Bůh do domu, Rus do domu – čagan do ruky.“, „Již nikdy fašistická, ani bratrská
okupace!“, „Hus do Kostnice – Svoboda do Moskvy.“, „Počemu ty, sovetskij soldat, protiv
Leninu?“, „Přes hranici prošli, k naším srdcím neprojdou.“, „Z jídelního lístku hostince U pěti
okupantů : Krvavý boršč – vývar ruské blbosti – Brežněv ve vlastním potu – Ulbrichtův vous se
žemličkou – Bil`ak na rožni – Brežněvův rozum – ruské přátelství na huntě – pravá ruská blbost.“,
„Váš odchod a žádná družba je jediná naše tužba, jinak sleze náš drak a natrhne vám khaki frak!“
nebo „Tak i v SSSR je nedostatek toaletního papíru, když musel Brežněv použít Varšavské smlouvy,
dohod z Čierne nad Tisou, Deklarace lidských práv“.197
V podvečerních hodinách byla svolána mimořádná schůze pléna KV KSČ, jehož výsledkem
byla formulace následujících požadavků : „1. Nepřipustíme, aby soudruzi Dubček, Kriegel,
Smrkovský, Černík, Špaček a Císař byli zbaveni svých funkcí ve vedení strany a státu. 2. Trváme na
bezpodmínečném a úplném okamžitém odchodu okupačních vojsk z naší vlasti. 3. Nepřipustíme
anulování výsledků právoplatného mimořádného XIV. sjezdu KSČ a neuznání jím zvoleného výboru
naší strany. 4. Nepřipustíme v žádném případě, aby zrádci národa byli v jakýchkoliv stranických
nebo veřejných funkcích a trváme na tom, aby byli pohnání ke stranické a občanské odpovědnosti.
5. Trváme na právu Československa jít k socialismu vlastní samostatnou cestou, vyjádřenou akčním
programem naší strany.“198 Tyto požadavky byly následně zveřejněny na titulní straně
mimořádného večerního vydání deníku Rovnost.199 Většina přítomných delegátů se shodla na tom,
že stranická a občanská veřejnost kompromisy z Moskvy nepřijme, výsledky moskevských jednání
je však nutné vnímat realisticky, protože většina národa nemůže odejít do ilegality. Řada
přítomných poukazovala na nedostatek informací o průběhu moskevských jednání, ta pak
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pravděpodobně probíhala v nerovných podmínkách a kupříkladu delegát Oldřich Malý poukazoval
na fakt, že Svoboda s Dubčekem se k situaci podle všeho nemohli vyjádřit upřímně.200
Během dne proběhlo i jednání stranických zástupců s generálporučíkem Ivanovem, který
vyslechl jejich protesty proti opětovnému obsazování sídel médií, zároveň mu byl tlumočen protest
generálporučíka J. Dočkala proti organizovaným přepadům některých kasáren, kde docházelo ke
krádežím zbraní, vojenské techniky a poškozování zařízení, a při kterých byli vojáci ČSLA často
drženi jako rukojmí. Ivanov přislíbil navrácení zabavených věcí, omluvil se za protiprávní jednání
některých svých důstojníků a oznámil přípravu opatření, podle kterého by sovětské jednotky v Brně
zcela přestaly hlídkovat, opustily by zabrané objekty a stáhly se mimo město.201
KS SNB, která snížila stav pohotovosti na 50%, tyto kroky uvítala, protože z rozkazu
Ministerstva národní obrany již nemohla počítat s pomocí jednotek ČSLA, kterým bylo zakázáno
podílet se na službě společně s SNB. Štábní útvary KS SNB pak byly na poradě informovány o
snahách některých důstojníků ČSLA, aby byla vytvořena situace, že i SNB je kolaborantským
orgánem, a tím snížena jejich vina z kapitulačního postoje ČSLA v očích našich pracujících.202 Na
poradě bylo dále konstatováno, že byly odmítnuty tendence a požadavky, aby StB zpravodajsky
pracovala proti vojskům varšavské smlouvy, které se projevují mezi armádou a VKR. Vedení KS
SNB jednoznačně stojí na zásadě, že celá KS SNB plnila a je schopná zajistit ochranu funkcionářů,
normalizaci činnosti institucí a orgánů, zajistit a vyžadovat platné zákony naší republiky a dodržení
veřejného pořádku a klidu v úzké součinnosti s orgány strany a lidové správy.203 Na jednání byla
dále tlumočena pochvala od předsednictva jihomoravského KNV, podle kterého se příslušníkům
SNB podařilo uchránit před zničením televizní, rozhlasová a další zařízení, takže při normalizaci
mohou být okamžitě používány.204 Na závěr porady byla kladně ohodnocena úloha generálporučíka
Ivanova, zejména pak jeho solidní jednání a plnění slibů. Z výše uvedených skutečností je patrné, že
vedoucí činitelé KS SNB po zveřejnění komuniké zaujali pragmatický postoj.
V Brněnských závodech byl v den návratu československé delegace běžný provoz, produktivita
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práce však byla podobně jako v dnech předchozích velmi nízká díky pozdní docházce, soustavným
diskuzím a poslechu zpravodajství v rádiu. V řadě závodů se už v uplynulých dnech vyskytovaly
tendence neodesílat výrobky do Sovětského svazu, nebo kvalitu těchto výrobků snižovat. Výsledky
brněnských závodů dále snižovaly potíže v dopravě, které ohrožovaly přísunu surovin, odbyt
hotových výrobků a celkovou možnost vzájemné kooperace.205
V průběhu dne byla na území Brna nahlášena celá řada konfliktů. V 7:30 ráno byl sovětskými
vojáky v Pisárkách zadržen automobil značky Volha, ve kterém jeho dvoučlenná posádka převážela
plakáty s antisovětskou tématikou. Řidič i spolujezdec, kterým byl pracovník Okresního výboru
KSČ Brno-venkov Josef Jureček, byli zadrženi, označeni za kontrarevolucionáře a fašisty a
odvezeni k veliteli jednotky, který je asi po dvou hodinách propustil.206 Zejména v odpoledních
hodinách po zveřejnění projevů Svobody a Dubčeka, se začaly objevovat demonstrace s pomocí
sirén a houkaček a byla zjištěna aktivita několika britských novinářů z BBC, kteří se na téma invaze
s brněnskými občany pokoušeli natáčet rozhovory.207 Ve 20:00 přišla do podniku Závodu Jana
Švermy na Lazaretní ulici jednotka patnácti sovětských vojáků, kteří odzbrojili podnikovou ostrahu
a následně prováděli kontrolu zaměstnanců, kteří přicházeli nebo odcházeli ze závodu. Dále se
pokusili vniknout do podnikového skladu zbraní, nepodařilo se jim však vypáčit dveře.208 Kolem 22.
hodiny došlo ve Slatině ke střelbě sovětských vojáků, údajně proto, že byli sami napadeni střelnými
zbraněmi. Šetřením bylo zjištěno, že několik pachatelů z řad mládeže po projíždějících vojácích
sovětské armády házelo kamením. Zraněn nebyl nikdo.209 V nočních hodinách bylo provedeno
vloupání do kiosku v budově stadionu v Leninově (Kounicově, pozn. autor) ulici, kde byla odcizena
čokoláda, cigarety a lihoviny v ceně asi 1050 Kčs. Šetřením VB bylo zjištěno, že vloupání provedla
jednotka sovětské armády, která střežila nedalekou budovu Československého rozhlasu.210
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7.10 28. srpna
Den po návratu československých představitelů z Moskvy již v Brně přestal vysílat městský
rozhlas a na pokyn ředitele B. Pavlince bylo zastaveno i vysílání ČST Brno z věže tankové
střelnice. V Brně vyšlé deníky obsahovaly přepis textu komuniké z moskevských jednání a projevu
A. Dubčeka z předešlého dne, dále na toto téma obsahovaly řadu pesimisticky vyznívajících článků
a zamítavé reakce od různých v Brně působících institucí, například Vojenské akademie Antonína
Zápotockého. V Rovnosti, kde byl nad hlavičkou vytištěn text „Všechen lid malé, ale hrdé země
hluboce zraněn tlakem Moskvy“, bylo znovu otištěno prohlášení pléna KV KSČ, které bylo 27.
srpna v noci zasláno na ÚV KSČ do Prahy. Rovnost dále přinesla krátký článek nazvaný
„Budoucímu cenzorovi“, ve kterém autor dobře odhadl budoucí vývoj situace v médiích.211 Lidová
demokracie přinesla vyjádření MěV KSČ v Brně, který se postavil za právoplatně zvolené vedení
strany, trval na pokračování v nastoupené cestě k socialismu s lidskou tváří a žádal, aby platila
usnesení z mimořádného XIV. sjezdu KSČ z Prahy-Vysočan.212

Obrázek č. 8 – Fotky obětí z prvního dne invaze a oznámení informující o zabezpečení jejich pohřbu ze strany státních a
stranických orgánů, (zdroj, Rovnost ze dne 24. 8. 1968, s. 1)
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Podle denní svodky SNB se situace ve městě částečně uklidnila a názory občanů na moskevské
jednání byly podle ní značně individuální. Projevy jeho delegátů však obyvatelstvo neuklidnily a
neuspokojily jeho požadavky, většina se proto stavěla za prohlášení KV KSČ z předešlého dne. V
průběhu noci se vyskytly nápisy o zradě a došlo k vylepování letáků s projevy nesouhlasu, které
byly projíždějícími sovětskými jednotkami strhávány, plakáty se nicméně na stejných místech
objevovaly znovu. Během dne pak docházelo k četným veřejným diskuzím a byly podepisovány
petice za okamžitý odchod sovětských jednotek a důsledné plnění usnesení z mimořádného XIV.
sjezdu KSČ.213 V průběhu 28. srpna se na brněnském ústředním hřbitově konal pohřeb V. Debnára,
kterého se účastnila pouze rodina a několik nejbližších přátel, přesto bylo brněnské krematorium
obklopeno vojáky a tanky.214 Pohřeb J. Žemličky proběhl již o dva dny dříve ve vesnici Omice, která
se nachází přibližně 15 kilometrů na jihozápad od Brna.
Z centra Brna se v odpoledních hodinách postupně začaly stahovat sovětské jednotky, v 15:30
opustily objekt rušičky na Žlutém kopci a bylo uvolněno i několik rozhlasových studií. K uvolnění
televizních studií mělo podle generálporučíka Ivanova dojít v nejbližších dnech. Při pátrání po
uprchlých vězních byli příslušníky SNB zadrženi dva zbloudilí sovětští vojáci.215 Jejich jména však
nejsou známa a není tedy jisté, zda se mezi nimi nacházel i vojín A. I. Antufjev, jehož zmizení
Ivanov oznámil při jednání se zástupci MěNV a JmKNV z 24. srpna.
KS SNB musela během dne řešit první vážnější konflikt ve vlastních řadách, kdy po
vyslechnutí projevu A. Dubčeka z předchozího dne část důstojníků VB porušila zákaz konzumace
alkoholu v průběhu mimořádných pohotovostních opatření. V tomto stadiu se projevil jejich vnitřní
vztah k pracovníkům StB, tyto hodnotili jako konzervativce, které je třeba i s náčelníkem tvrdě
likvidovat ze služby v SNB.216 Ze strany příslušníků VB byly zaznamenány i další výstupy proti
příslušníkům StB a jejímu náčelníku, který byl toho času zproštěn funkce. Příslušníci, kteří předpisy
porušili, byli degradováni a na poradě KS SNB bylo konstatováno, že je třeba usilovat o dosažení
skutečné politické jednoty všech příslušníků.217
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7.11 29. srpna
Dne 29. srpna se již sovětská vojska z valné většiny stáhla z centra Brna, v případě zesílení
provokací a demonstrací však podle KS SNB hrozil jejich opětovný návrat. Příslušníci VB se tak
podle rozkazu měli v průběhu dne maximálně zaměřit na vznikající demonstrace a snažit se jim
zabraňovat.218 Část příslušníků SNB pak měla za úkol preventivně hlídat vysokoškolské koleje, dále
měla být provedena opatření proti zástupcům tisku, kteří se údajně pokoušeli skandalizovat v Brně
přítomné sovětské obchodní zástupce.219
Obsah v Brně vycházejících deníků je v tomto dni již na první pohled ovlivněn nástupem
cenzury. V Rovnosti je na druhé straně ve vrchní části jasně patrné volné místo po odstraněném
článku. Na malé části tohoto místa je pak odlišným fontem napsána poznámka Karla Marxe z roku
1842, podle které by skutečně radikální léčbou cenzury bylo její zrušení.220 Volné místo je i takřka
na polovině rozsahu druhé stránky Mladé fronty. Na stejné straně je pak článek „Stanovisko Dr.
Husáka“, ve kterém G. Husák z důvodu malé účasti slovenských delegátů zpochybňuje výsledky
mimořádného XIV. sjezdu KSČ.221 Deník Práce pak kromě přepisu projevu předsedy vlády O.
Černíka, který tento den přinesla i většina ostatních tiskovin, obsahoval i krátké pozdravy z Prahy
do Brna od vedoucího tajemníka předsednictva KV KSČ J. Špačka, který se 27. srpna vrátil z
internace v Moskvě.222
V ulicích Brna se během dne objevovala nová antisovětská hesla, například „Ať žije
demokracie, bez Moskvy.“, „Dnes kompromis, zítra koncentráky.“, „Dnes kompromis, zítra
kolonie.“, „Jsou dva způsoby, jak vyjádřit naši současnou skutečnost: buď ji pochopit jaká je, nebo
ji obléci do nových frází a vytvořit staronovou potěmkiádu.“, „Lidé bděte, když usnete, zahynete!“,
„Mao, měl jsi pravdu, odpusť a pomoz.“, „Minisukně ano, minidemokracie ne!“, V moskevské
dohodě tekly fráze, v naší vlasti krev.“, „Vynucená dohoda neplatí!“, „Tam kde končí charakter, čest
a inteligence, tam začala moskevská jednání.“, „Národe vydrž, nic netrvá věčně!“, „Největší obětí
moskevské dohody je pravda“, „Nikdy nebudeme souhlasit s potupnými podmínkami“, „Papír snese
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všechno, naše národy ne“, nebo „Sovětská politika je sociálním ústavem duševní blbosti a
impotence“.223 Řada nápisů pak reagovala na Husákovo vyjádření o neplatnosti vysočanského
sjezdu, například „Husák = Tiso.“, „Kolder a Indra z Moskvy psali, že už dříve za Husákem stáli“,
„Než Husáka poslechnout, raději hladem podlehnout.“, nebo “Pryč s moderním kolaborantem
Husákem!“.224 V průběhu dne bylo nahlášeno několik menších incidentů, například krádež a veřejné
zničení obrazu prezidenta republiky z trafiky na Vranovské ulici, nebo šikana pracovníků
pocházejících ze zemí Varšavské smlouvy v podniku Zbrojovka. Ve Výzkumně vývojovém ústavu
Závodů všeobecného strojírenství pak příslušníci Lidových milicí odmítali plnit rozkazy městského
výboru LM a sloužit ve stejnokroji se samopaly s ostrou municí z důvodů obav ze zásahu
sovětských vojsk. V objektu se totiž pro výzkumné účely nacházelo značné množství zbraní ze
Spojených států amerických a velké muzeum zbraní od nejvýznamnějších světových značek.
Příslušníci LM měli obavy, aby nebyli nařčeni z kontrarevoluce a nebyly prováděny represálie.225
Přibližně v 21 hodin došlo na Renneské ulici k autonehodě, při které praporčík VB Karel
Chalupa narazil se svým vozidlem do stojícího neosvětleného obrněného transportéru sovětské
armády v místech, kde nefungovalo veřejné osvětlení. Čtyřiapadesátiletý pracovník odboru
dopravních nehod svým zraněním po převozu do nemocnice podlehl a stal se tak třetí a poslední
obětí, kterou si invaze vojsk Varšavské smlouvy v Brně vyžádala.226 Žádné další informace o
případu nejsou známy.
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7.12 30. srpna
Dne 30. srpna proběhlo poslední zasedání operativních štábů a vedení složek KS SNB k tématu
invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Na jednání byli přítomni i zástupci sboru LM,
který při úkolech zahrnujících zejména ostrahu objektů nahradil odvolané jednotky ČSLA.
Tématem jednání byla aktivita proti předsednictva KV KSČ, které bylo přítomnými označeno jako
pravicové a jeho členové odmítali své funkce opustit. Následný postup již zástupci KS SNB
zkonzultovali v telefonickém rozhovoru s místopředsedou vlády Lubomírem Štrougalem, po kterém
bylo rozhodnuto, že proti pravicovému křídlu předsednictva KV KSČ budou zapojeny všechny
dostupné síly, opatření však nebudou mít otevřenou formu, ale spíše formu konspirativní. Ta se
bude vyznačovat zabraňováním organizování debat mezi členy předsednictva KV KSČ a studenty,
nebo jiných veřejných vystoupení. Pro tento účel již byly osobou s krycím jménem KN navázány
kontakty s některými osobami z řad předsednictva Vysokoškolského výboru, kterým bylo
tlumočeno varování, že KS SNB nebude váhat použít zákonných prostředků a opatření k udržení
klidu a pořádku.227 Totéž varování bylo následně sděleno i členům MěNV, JmKNV, MěV KSČ a
KV KSČ. Dalším opatřením proti předsednictvu KV KSČ spočívalo v získání jednoho z členů
nejužšího vedení, který by poskytoval informace o jeho záměrech, a tím by se jejich prosazování
značně zkomplikovalo. I toto opatření již začalo být realizováno a přítomným bylo oznámeno, že se
ve spolupráci se sovětskými jednotkami podařilo jednoho z řad pravicových členů předsednictva
KV KSČ získat.228
Pracovníci Československého rozhlasu se 30. srpna vrátili do svého sídla na Beethovenově
ulici, samotné vysílání však bylo opětovně zahájeno až v následujících dnech.229 Mladá fronta
přinesla článek z mimořádného pléna jihomoravského KNV, které za předsednictví K. Neuberta
podpořilo prohlášení KV KSČ, zároveň však prohlásilo „uvědomujeme si, že v současné době není
jiného východiska, než vyjít z dané politické reality, kterou přijímáme jen proto, že jiné řešení by
přineslo další ztráty na životech a zdraví, těžké hospodářské škody a znamenalo by i další poškození
věcí socialismu.“230 Přítomný redaktor Mladé fronty na jednání pléna zaznamenal některé diskusní
příspěvky z řad delegátů, z nichž jeden za aktivní normalizaci pokládal strhávání hesel, kterými lidé
vyjadřovali rozhořčení nad vpádem sovětských jednotek, další pak uvažoval nad tím, že invaze
227

228
229
230

ABS, fond G/N 1-1, Krajská správa SNB Brno – vnitřní oddělení, inv. j. 64. Bezpečnostní situace v kraji v srpnu
1968 v Brně v době internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy. Vyhodnocení zápisů operativních štábů, porad
štábních útvarů a vedení složek krajské správy SNB od 21.8.1968. s. 14
Tamtéž, s. 14, 15
SÝKOROVÁ, Ludmila. 1968 – v Brně nebyli lvi. 2008. 62 s. ISBN 80-7354-047-9
Mladá fronta, 30.8.1968, č. 238, s. 1

63

možná mohla být oprávněná.231 Rovnost se v článku „Bílé místo a co dál...?“ čtenářům omlouvá za
fakt, že v redakci působí sovětský důstojník, který si přisvojil funkci cenzora a odstraňuje některé
články. Dalšímu obsahu pak dominuje přepis projevu J. Smrkovského, který uplynulé dny označil
za nejtěžší ve svém životě.232
V průběhu dne v Brně docházelo k menším demonstracím a jiným projevům nespokojenosti,
žádný však podle denní svodky SNB výraznějším způsobem nenarušil veřejný pořádek. Mezi
obyvatelstvem se vyskytly obavy z tvrdých represí, cenzury, omezování demokracie a postupného
zatýkání části obyvatel, zejména pak inteligence. Mezi studenty pak byly zaznamenány názory, že
nyní nastal plánovaný chaos a že samotní komunisté mu napomáhají.233 Kolem 19:30 došlo na
silnici mezi Tuřany a Slatinou ke střelbě na vozidlo Škoda 1000 MB, protože jeho řidič včas
nezastavil na pokyn příslušníka sovětské armády. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, škoda na
vozidle způsobená průstřelem blatníku a kufru byla vyčíslena na 200 Kčs.234
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7.13 31. srpna
Dne 31. srpna došlo v Brně-Černovicích na ulici Mírová ze strany sovětských vojáků, kteří v
nočních hodinách prováděli namátkové kontroly automobilů, ke střelbě do okna jednoho z domů,
pravděpodobně proto, že jeho sedmasedmdesátiletá majitelka vytahovala roletu v okně a zavadila o
sklo. Zraněn nebyl nikdo.235 V podniku CHEPOS došlo ve spolupráci vedoucích pracovníků s
odborovou organizací k odvolání generálního ředitele, protože v kritických dnech „okupace“
nedovolil plně rozvinout vlastenectví zaměstnanců, jež mělo spočívat ve vyvěšování černých
praporů.236 V ulicích města pak v průběhu dne zaměstnanci z výkladních skříní obchodů
odstraňovali antisovětské nápisy a plakáty.237 Žádné další zvláštní události nebyly zaznamenány, z
čehož se dá usuzovat, že se situace v Brně postupně uklidňovala.
Pracovníci ČST Brno byli podle denní svodky rozdělení do dvou skupin, jedna byla pro
okamžité vyhnání sovětských jednotek, v druhé byli lidé, kteří měli strach ze zatýkání a raději
vyčkávali. Někteří reportéři se pak neúspěšně pokoušeli natočit rozhovor s generálporučíkem
Ivanovem.238 Lidová demokracie na titulní straně v článku „Veletrh odložen o týden“ informovala,
že brány brněnského veletrhu budou otevřeny 15. září.239 Obsahu Mladé fronty dominoval velký
článek s titulem „Zvykneme si?“, ve kterém redaktor zpovídal dělníky v jedné z brněnských
tiskáren. Všichni aktuální situaci a vyhlídky do budoucna vnímali negativně.240 Rovnost přinesla
rozhovor s krajským hygienikem, ve kterém vyvracel obavy občanů z nástupu epidemií v
souvislosti s přítomností sovětských jednotek.241 V článku „K zásobování v kraji“ pak rada
jihomoravského KNV oznamovala, že je stav zásob v kraji stabilizován na úrovni před začátkem
invaze.242
Dne 31. srpna začala v Praze stoupat politická hvězda předsedy JmKNV K. Neuberta, který byl
zvolen členem předsednictva ÚV KSČ. Později nahradil na postu krajského stranického tajemníka
J. Špačka, který byl zařazen mezi pravicové oportunisty.243 Městská správa VB ve večerních
235

236

237
238
239
240
241
242
243

ABS, fond G/N 1-10, Krajská správa SNB Brno – vnitřní oddělení, inv. j. 89. Přehled o incidentech v
Jihomoravském kraji ve dnech od 21.8.1968 do 2.9.1968. Seznam usmrcených a zraněných osob – bezpečnostní
situace. s. 6
ABS, fond G/N 1-1, Krajská správa SNB Brno – vnitřní oddělení, inv. j. 64. Bezpečnostní situace v kraji v srpnu
1968 v Brně v době internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy. Souhrn informací ze dne 31.8.1968. s. 1
Tamtéž
Tamtéž, s. 2
Lidová demokracie, 31.8.1968, bez čísla, s. 1
Mladá fronta, 31.8.1968, č. 239, s. 1
Rovnost, 31.8.1968, č. 225, s. 1
Tamtéž, s. 2
SÝKOROVÁ, Ludmila. 1968 – v Brně nebyli lvi. 2008. 61 s. ISBN 80-7354-047-9

65

hodinách obdržela rozkaz z MV, podle kterého měly být během následujících dnů v rámci rozkazu
na zabezpečení klidu a pořádku jednotkami ČSLA a VB pernamentně střeženy nejdůležitější
objekty ve městě. Jednalo se o sídla nejdůležitějších médií, MěNV, JmKNV, MěV KSČ a KV KSČ,
telekomunikační ústředny, sklady zbraní, sídla Československé státní banky a spořitelny,
velkosklady potravin, vodárna v Pisárkách a vodojem v Líšni.244
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7.14 První zářijové dny v Brně
V průběhu 1. září byly v Brně sovětskými vojáky naposledy odstraňovány antisovětské plakáty
a letáky. Na několika místech Brna pak byly z letadel sovětské armády rozhazovány výzvy a letáky,
obsahující texty jako „Ochrana socialismu – nejvyšší internacionální povinnost“, „Kdo jsou přátelé
a nepřátelé?“, „Jménem humanismu“ nebo „Věrnost internacionalismu“. Podle denní svodky SNB
občané výzvy odsuzovali s tím, že Sovětský svaz nemusí používat lží.245 Intenzita vylepování
antisovětských plakátů a psaní nápisů postupně ustávala, a když je 3. září vyjeli odstraňovat
příslušníci VB, našli jich relativně malý počet, mnoho z nich již bylo strženo, nebo poškozeno
deštěm. V Olomoucké ulici byly zaznamenány nápisy „Okupanti běžte domů.“, nebo „Ivani běžte
domů“ v několika variantách. Dále „Okupanti na hrad Špilberk“ s namalovanou šibenicí, „Jednotka
blbosti = 1 Brežněv“ a „Okupantům hanba“ v češtině i ruštině. V ulici Klimentova (dnes
Zábrdovická, pozn. autor) byly rusky psané nápisy „Bratři se mohou nenávidět“, „Včera bratři, dnes
vrahové“, „To vás učil Lenin?“, „Brežněv je válka“, „Sovětští okupanti jděte domů“ a „Co řeknete
vaší mámě, že jste si chtěli hrát na okupanty?“. V ulici Bubeníčkova byly česky psané nápisy
„Sovětští okupanti, proč jste zde?“, „Slon ježka nesežere“, „Lidi dělejte si srandu, jakou si rus uříz
kšandu“, „Lenine, co tomu řekneš“ a „Ivani jděte za Maryší, bude mít děcka s jiným“.246 Po tomto
výjezdu VB již v Brně antisovětské nápisy nebyly zaznamenávány.
Podle svodek SNB z prvních zářijových dní se mezi obyvatelstvem šířily zvěsti o odchodech
funkcionářů nebo novinářů do emigrace, nebo o jejich údajných sebevraždách. Vyskytovaly se
zvěsti o tom, že sovětské jednotky měly zatknout 15 000 československých občanů. Stále více se
objevovaly názory, že k invazi nemuselo dojít, pokud by vedení ÚV KSČ dokázalo více kontrolovat
sdělovací prostředky. Odsuzován pak byl zejména fakt, že o jednání z Čierne nad Tisou nebylo
obyvatelstvo vůbec informováno.247
Situace v Brně se postupně normalizovala a veřejné projevy nespokojenosti byly již pouze
ojedinělé a časem zmizely úplně, stejně tak postupně ustávaly zásahy sovětských jednotek, které se
již z města stáhly. Jedním z posledních zaznamenaných incidentů byl opětovný příchod sovětských
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jednotek na pracoviště Československého rozhlasu.248 Rozhlas své vysílání spustil 4. září.249 Nadále
však zůstalo obsazeno studio ČST Brno, regionální vysílání bylo obnoveno 9. září.250 Materiály,
které byly během invaze kameramany ČST v Brně natočeny, však byly StB zabaveny a později
podle všeho zničeny. Obsah vycházejících novin již byl ovlivněn cenzurou nebo autocenzurou a
témata vztahující se k invazi se v jejich obsahu postupně přestávala vyskytovat.
Brněnský MěNV se na mimořádném plenárním zasedání z 2. září, na kterém již byl přítomen
předseda Oldřicha Vaverka, který se po delší době vrátil z Prahy ze zasedání Národního
shromáždění, zabýval otázkami „normalizace života města“. Plénum se obrátilo na občany, aby
pomohli v plném rozsahu obnovit označení názvů ulic a číselná označení domů, a to s ohledem na
činnost zdravotnických a jiných služeb a na blížící se mezinárodní strojírenský veletrh.251 Ten se
skutečně konal za účasti zahraničních návštěvníků a vystavovatelů v předem avizovaném termínu
15. září. První civilní letadlo po nucené přestávce z tuřanského letiště vzlétlo 6. září. Podle
hospodářského odboru KS SNB vznikly v Brně do 25. srpna na budovách, dopravních
komunikacích a veřejných prostranstvích v důsledku invaze škody ve výši 2 272 000 Kčs, brněnské
podniky ohlásily za tutéž dobu ztrátu ve výši 103 556 000 Kčs.252 Tato informace již v dalších dnech
nebyla nijak aktualizována.
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8. Závěr
Z výše uvedených skutečností je patrné, že situace v Brně nebyla s ohledem na počet
usmrcených a relativně malý počet zraněných osob tolik dramatická, jako například v Praze, kde
bylo podle posledních odhadů usmrceno 28 lidí. Počet mrtvých je pak vyšší i v některých menších
městech, než bylo Brno, například 9 v Liberci, 7 v Košicích a 6 v Bratislavě. Všem třem úmrtím šlo
v Brně navíc podle všeho předejít, z textu je zřetelné, že ani jeden z případů zcela neodpovídá
charakteru úmyslného zabití a v případě smrtelné autonehody Karla Veselého lze toto tvrzení zcela
vyloučit. Z textu je dále patrné, že z důvodu provokací obyvatelstva mohlo dojít k většímu
krveprolití v jeho řadách, v Brně však žádný příslušník Rudé armády nezpanikařil a nezačal střílet
do davu. Výjimkou je pouze případ postřelení M. Pauzerové, které naštěstí nebylo smrtelné.
Zásluhu na relativně klidném průběhu mají podle mého názoru i každodenní výzvy médií,
stranických a samosprávních orgánů ke klidu s poukazem na možné fatální následky. Situaci podle
všeho v rámci možností zvládaly řešit i československé pořádkové složky. Za nejvýjimečnější jev
invaze v Brně v celorepublikovém kontextu pak považuji vysílání Československé televize Brno,
které skončilo až na pokyn z vyšších míst 28. srpna, tedy den po návratu československé politické
delegace z Moskvy. Brněnské vysílání nebylo díky improvizaci jeho pracovníků jako jediné 21.
srpna invazními jednotkami přerušeno a v prvním dnu invaze přinášelo informace nejen do celé
republiky, ale i do Rakouska a odtud do celého světa.
Z dostupných materiálů jsem se pokusil rekonstruovat reakce lokálních bezpečnostních,
stranických a politických složek, médií a samotného obyvatelstva během jednotlivých dní, jejich
vývoj od bouřlivého prvního dne invaze a obětí na životech, po částečné uklidnění a vyčkávání na
návrat delegace československých politiků z Moskvy, přes její návrat dne 27. srpna a následnou
deziluzi obyvatelstva a médií na straně jedné, a pragmatického přístupu zástupců některých
institucí, zejména pak Krajské správy Sboru národní bezpečnosti na straně druhé. Z textu dále
vyplývá, že invaze do Brna byla předem připravena, a že ji napomohlo i několik osob z řad domácí
politické nebo vojenské garnitury, v textu uvádím například náměstka ministra vnitra Viliama
Šalgoviče nebo generála Josefa Kúkela. Podle mého názoru se na invazi v sovětský prospěch
pravděpodobně podílel i předseda Jihomoravského Krajského národního výboru Karel Neubert.
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9. Seznam zkratek
AN – Antonov
BLR – Bulharská lidová republika
ČSLA – Československá lidová armáda
ČSSR – Československá socialistická republika
ČST – Československá televize
GAZ – Gorkého automobilový závod, v originále Gorkovsky avtomobilny zavod
JmKNV – Jihomoravský krajský národní výbor
KGB – Výbor státní bezpečnosti, v originále Kamiťét gasudárstvěnoj bezopásnosti
KV – Krajský výbor
KS – Krajská správa
KSČ – Komunistická strana Československa
KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu
LM – Lidové milice
MěNV – Městský národní výbor
MěV – Městský výbor
MHD – Městská hromadná doprava
MLR – Maďarská lidová republika
MV – Ministerstvo vnitra
NATO - Severoatlantická aliance,v originále North Atlantic Treaty Organization
NDR – Německá demokratická republika
ORF - Rakouská veřejná zpravodajská rozhlasová stanice, v originále Österreichischer Rundfunk
OSN – Organizace spojených národů, v originále United Nations Organization
PKV – Předsednictvo krajského výboru
PLR – Polská lidová republika
SNB – Sbor národní bezpečnosti
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik (Sovětský svaz)
StB – Státní bezpečnost
USA – Spojené státy americké, v originále United States of America
ÚV – Ústřední výbor
VB – Veřejná bezpečnost
ZKL – Závody kuličkových ložisek
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