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úvodní slovo

„JAn ZAJíc bYl JedníM Z MálA OdVážnÝch lIdí, kTeŘí PO JAnU PAlAchOVI VYhláSIlI SVOU 
VálkU nOrMAlIZAčníMU, kOlAbOrAnTSkéMU režIMU. POdObně JAkO GAbčík A kUbIš, VOJácI 
SPJATí S heYdrIchIádOU, I On OběTOVAl SVůJ žIVOT bOJI ZA SVObOdU A deMOkrAcII. 

Ve SVé dObě Se TITO STATeční lIdé VěTšInOU nedOčkAlI POchOPení OSTATních. MnOZí POVA-
žOVAlI JeJIch čInY ZA ZbYTečné, PrOVOkUJící STáTní MOc, V důSledkU SPíše škOdlIVé. SnAd 
PrOTO, že JeJIch MOcnÝ A TrAGIckÝ PrOTeST Až nePŘíJeMně PŘIPOMínAl SlAbOST A PŘIZPů-
SObIVOST TZV. Mlčící VěTšInY. něMé VůčI TOTAlITní MOcI A OkUPAční ArMádě. 

čeSkOSlOVenSkÝ kOMUnISTIckÝ režIM Se V rOce 1989 neZhrOUTIl Jen V důSledkU UVOlnění 
kOnTrOlY SOVěTSkéhO SVAZU PO GOrbAčOVOVÝch reFOrMách, AnI PO Sílící krITIce dOMácí 
I ZAhrAnIční OPOZIce. nA JAŘe V rOce 1989 (běheM TZV. PAlAchOVA TÝdne) A V den VÝrOčí 
OkUPAce dne 21. SrPnA TO bYlY PráVě nečekAně SIlné A neUSTále rOSTOUcí PrOTeSTY Mlá-
deže A STUdenTů, kTeré režIMeM OTŘáSlY. STAlO Se něcO, cO nIkdO nečekAl. STUdenTI, PŘI-
POMínAJící SI STATečnÝ PrOTeST ObOU JAnů, PrObUdIlI Mlčící VěTšInU, A TíM PŘISPělI k PádU 
TOTAlITníhO kOMUnISTIckéhO režIMU. čInY JAnA PAlAchA A JAnA ZAJíce TAk PO dVAceTI le-
Tech ZcelA nečekAně UkáZAlY neJen SVůJ SMYSl, Ale PŘedeVšíM SVOJI ObrOVSkOU SílU, 
kTerá nAkOnec POMOhlA ZlOMIT TehdY JešTě STále SIlnOU TOTAlITní MOc.“

JArOSlAV ZAJíc, brATr JAnA ZAJíce, rOk 2014

Putovní výstava o Janu Zajíci přináší autentický pohled na jeho čin v širších souvislostech. Studentky a studenti 
šumperského gymnázia se pokusili svou perspektivou zachytit a pochopit podstatné okolnosti činu Jana Zajíce 
a jeho životní příběh srozumitelně předložit svým vrstevníkům. Základním motivem výstavy je snaha přiblížit 
osobnost a myšlenkový svět Jana Zajíce. Vykresluje rodinné zázemí vítkovského občana a studenta šumperské 
průmyslovky. Nabízí podstatnou část jeho básnické tvorby, odhalující autorovo nitro a osobitý duchovní rozměr. 
Výstava se zabývá činem samotným, cituje dopisy na rozloučenou, zrcadlí atmosféru pohřbu a sleduje mediální 
odezvu na Janův akt nejvyššího sebeobětování. Opomenuty nejsou informace o následcích události pro celou 
rodinu i o tom, jak se Janova památka připomíná v současné době. Širší historické souvislosti zajišťuje prostor 
věnovaný srpnové okupaci a období normalizace. Od tragického vyústění životního příběhu Jana Zajíce uplynulo 
25. února 2014 přesně 45 let.
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21. srpen 1968 
_okupace Československa

PrOč?
Černým okamžikem našich novodo-
bých dějin je noc z 20. na 21. srpna 
1968. V tuto dobu, bez vědomí teh-
dejší vlády, překročily armády pěti 
států Varšavské smlouvy, našich 
tehdejších spojenců, českosloven-
ské hranice. Na šokované obyvatel-
stvo mířily kulomety vojáků Sovět-
ského svazu, Polska, Východního 
Německa, Maďarska a Bulharska. 
Samotný akt okupace byl zdrcující, 
ale neméně hrozné a devastující byly 
následky - dvě desetiletí normali-
začního režimu. Důvodem k okupa-
ci se stala obava komunistických 
vůdců v zemích východního bloku 
z liberalizace režimu v tehdejším 
Československu a z postupné de-
montáže komunistického systému. 
Invazí spojeneckých vojsk byl tento 
vývoj radikálně zastaven. „Operace 
Dunaj“ se stala největší vojenskou 
akcí v Evropě od 2. světové války.

POSTUP InVAZe
Velmi rychle byla obsazena větši-
na důležitých měst a strategických 
míst v tehdejší ČSSR. Naše armáda, 
která měla na starosti obranu hra-
nic, dostala rozkaz nezasahovat. 
Narychlo svolaný sjezd KSČ (poz-
ději anulovaný) ještě stačil invazi 
odsoudit. Došlo k zatčení a inter-
naci československých politických 

představitelů – Alexandra Dubčeka, 
Josefa Smrkovského, Oldřicha Čer-
níka a dalších. Vláda pak byla pod 
nátlakem donucena v Moskvě pode-
psat protokoly, jimiž s invazí souhla-
sila jako s bratrskou pomocí. Pobyt 
sovětských vojsk byl „legalizován“ 
smlouvou o jejich dočasném pobytu, 
kterou Národní shromáždění schvá-
lilo v říjnu 1968. Vojska však u nás 
zůstala až do roku 1991.

Po dvou dnech bylo sovětské velení 
v Praze nuceno vyměnit zdemorali-
zované jednotky a nahradit je jiný-
mi. Vojáci pak měli přísně zakázáno 
navazovat jakékoli styky s domácím 
obyvatelstvem. Symbolickou pa-
mátkou na ruskou invazi je kulomet-
nou palbou dodnes viditelně poško-
zená fasáda budovy Národního mu-
zea, kterou okupanti zřejmě mylně 
považovali za budovu rozhlasu.

reAkce lIdí
Existuje mnoho emocionálních po-
pisů prvních dnů okupace…, např: 
„Na cisterně stálo i sedělo plno 
mladých lidí, kteří mávali zkrvave-
ným československým praporem. 
Byla to krev první oběti surového 
vpádu, sedmadvacetiletého Zdeňka 
Příhody, který se v Karlíně na svém 
mopedu hrdinsky postavil do cesty 
přijíždějícímu tanku. Ten nezastavil 

a zarachotila z něj kulometná dáv-
ka. Ostatně již od samého rozbřesku 
projížděly městem v lehkém letním 
deštíku četné nákladní vozy, na nich 
visely hrozny mladých lidí s národ-
ními vlajkami i prapory. Do houkání 
vozů zaznívalo skandované „Praho, 
probuď se!“ Na chodnících stály v té 
době již početné davy. Pražští stu-
denti i jiní mladí lidé vycházeli neo-
hroženě před jedoucí tanky, drželi se 
přitom za ruce a volali: Dubček, Svo-
boda!“ Masové spontánní protesty 
trvaly řádově dny, poté se však po-
malu začala šířit rezignace. Život se 
vracel alespoň zdánlivě do starých 
kolejí. Jenom mládež, studenti stá-
le ještě s obdivuhodnou vytrvalostí 
odolávali tlaku a poraženeckým ná-
ladám.

OběTI OkUPAce
Okupace si vyžádala ztráty na lid-
ských životech a vážně zraněné. Vel-
mi krvavé byly např. střety sovět-
ských vojáků s neozbrojeným davem 
v okolí budovy Československého roz-
hlasu v Praze. Oběti byly hlášeny také 
z jiných měst a obcí (z Liberce, Brna, 
Bratislavy, Košic, Popradu a dalších). 
Připomínají je dnes pamětní desky 
na místě, kde zahynuli. Celkem si oku-
pace Československa do konce roku 
1968 vyžádala 108 mrtvých, zhruba 
500 těžce a stovky lehce zraněných.
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ÚTržkY Ze VZPOMínek 
PAMěTníků 
„Po hlášení v rádiu jsem se šla podí-
vat ven a spatřila kolony vojenských 
aut. V ten moment jsem si vzpomně-
la na vyprávění rodičů o roce 1938 
a pomalu se mě zmocňovala panika, 
že vypukla válka.“

„Další den jsme si s bratranci hráli 
v lese, kde se před námi najednou 
objevil tank. Kolem pobíhali vojáci, 
ale my jsme jim vůbec nerozuměli. 
My se lekli a začali utíkat. Později 
jsem se dozvěděla, že ruští vojá-
ci měli staré československé mapy 
a nevěděli, kudy se dostat na hlavní 
cestu.“

„Ráno jsem se budil za podivného 
hukotu, směrem do Čech a na Prahu 
létaly velké počty letadel a vzduš-
ných transportérů, nikdo neměl tu-
šení, co se vlastně děje, všude pano-
val zmatek a fabriky byly zastaveny, 
nikdo nešel do práce. Nejhorší byl 
pohled na nákladní rampu šumper-
ského nádraží plného vojenských 
transportů, sjíždějících tanků, které 
pak celé noci rachotily pod okny lidí. 
Část Jesenické a povrch celé Lidic-
ké ulice byly zničeny pásy tanků při 
transportu do kasáren.“

„Byl to šok a všichni měli velký 
strach z války, povolávacího roz-

kazu pro manžela, nedostatku jídla 
a potřebné péče pro děti. Vše umoc-
nila vzrůstající panika. Například se 
tvořila obrovská fronta před zavře-
nou samoobsluhou, kam pouštěli ze 
strachu před rabováním jen po de-
seti lidech a omezili nákup mouky, 
cukru, mléka a konzerv.“

„Rozhlas vysílal zprávu, aby lidé 
odstraňovali tabulky s názvy ulic 
a domovní čísla, a tím se co nejvíce 
okupantům zkomplikovala orientace 
ve městech.“

„U hotelu Grand byly odstavené 
tanky, byla tam spousta polských 
vojáků, kluci tak 18-22 let, lidé je 
zastavili a nechtěli pustit dál, sem 
tam i někdo pořvával a vybízel je, 
aby se otočili a odjeli domů, že tady 
jsou zbytečně. Samotní Poláci byli 
vcelku vyděšení a většina z nich ani 
nevěděla, kde jsou.“

„Už jsme z rádia věděli, že tu jsou 
Rusové. Jednoho vojáka jsem se 
rusky slušně ptala, proč tady jsou. 
Neodpověděl, jen odvrátil pohled. 
Vrátila jsem se domů a brečela jsem. 
Celý den a noc. Byl to jeden z nej-
horších dnů v mém životě.“

„Vždycky jsem měl za to, že od ko-
munistů se dá očekávat všechno, co 
vůbec člověka může napadnout, i to, 

co ho napadne stěží. Říkal jsem si 
ale, že když jsme přežili válku, přeži-
jeme i toto.“

VZPOMínkY rUSkéhO 
nOVInáŘe
Zpravodaj sovětského listu Izvěstija 
vzpomínal na okamžiky invaze tak-
to: „V noci z 20. na 21. srpna jsem 
seděl ve zpravodajském středisku. 
Najednou zazvonil telefon. Volal zá-
stupce šéfredaktora Rudého práva: 
„Poslechni, vaši už jsou tady.“ Ne-
uvěřil jsem mu. Měl jsem za to, že 
hrozba vstupu vojsk je naprosto ab-
surdní. On ale zavolal znovu: „Jen si 
poslechni ten rachot.“ Otevřel jsem 
okno, v nebi to hučí. To každých 30 
vteřin letěly směrem k Ruzyni ruské 
Iljušiny. Zapnul jsem rozhlas a usly-
šel vzrušený hlas z Pražského roz-
hlasu: „Všichni, kdo nespíte, vzbuď-
te ty, kdo spí. Je tu důležitá vládní 
zpráva. Vojska SSSR a Varšavské 
smlouvy, která porušila spojeneckou 
smlouvu, přešla hranici Českosloven-
ska.“ V ulicích se ráno začali scházet 
Pražané a bouřlivě se rozhořčovali. 
Dal jsem se do hovoru s našimi tankis-
ty. Byl jsem překvapen. Jeden si mys-
lel, že jsou v Německu. Druhý řekl, že 
přijeli bránit Čechy před fašisty, kteří 
se je chystají napadnout. Opakovali 
zkrátka všechny ty propagandistické 
bludy…“

Ostrava
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poČátky
_normalizace

nOrMAlIZAce
Před pouhými několika desítkami 
let nebyl život v Československu ani 
vzdáleně tak svobodný, jako tomu je 
dnes. Lidé se báli, lhali si navzájem, 
udávali se… Poměry, které zde nasto-
lili komunističtí vůdcové, dohnaly na-
konec i Jana k onomu tragickému činu. 
Je nesmírně důležité na to nezapomí-
nat a do budoucna čemukoli podobné-
mu předcházet. Svobodu, demokracii 
je třeba chránit a pečovat o ně.

PrAžSké JArO
V lednu 1968 byl do čela Komunis-
tické strany zvolen Alexander Dub-
ček. Spolu se svými příznivci pláno-
val pokračovat v tehdejším trendu 
uvolňování společenských poměrů. 
Nové vedení se snažilo systém mír-
ně demokratizovat při zachování ve-
doucí úlohy KSČ. V dubnu byl schvá-
len tzv. Akční program KSČ – soubor 
reforem, které zahrnovaly (krom 
jiného) větší svobodu tisku a fede-
ralizaci státu. Vznikaly nové spolky 
– například K231 (spolek bývalých 
politických vězňů) nebo KAN (Klub 
angažovaných nestraníků – politiků, 
kteří nebyli členy KSČ). 

Z řad veřejnosti se však stále ozý-
valy nespokojené hlasy chtějící vliv 

KSČ ještě výrazněji omezit. Více než 
sto tisíc občanů podepsalo manifest 
spisovatele Ludvíka Vaculíka Dva ti-
síce slov, který díky dočasnému zru-
šení cenzury vyšel v červnu v novi-
nách a kritizoval hlavně vliv Sovětů 
na vedení KSČ. Toto období, budící 
u široké veřejnosti značné naděje 
ohledně dalšího vývoje, bývá sou-
hrnně označováno jako Pražské jaro.

reAkce SSSr A OkUPAce
Vývoj u nás se vedení Sovětské-
ho svazu nelíbil. Po několika před-
chozích jednáních komunistických 
vůdců se nakonec ve slovenském 
pohraničním městečku Čierná nad 
Tisou sešli první tajemník Komuni-
stické strany SSSR Leonid Brežněv 
a Alexander Dubček. Jednání v Čier-
né o poměrech u nás již ale tajně na-
plánovanou invazi neodvrátilo.

Okupace byla zlomem, naděje 
na lepší zítřky zmizela. Do čela KSČ 
byl zvolen Gustav Husák, ze „socia-
lismu s lidskou tváří“ se stal „socia-
lismus s husí kůží“. Tzv. Moskevský 
protokol, který krátce po okupaci 
podepsali komunisté z Českoslo-
venska i SSSR, rušil výsledky Praž-
ského jara a nastolil normalizaci.

náSTUP nOrMAlIZAce
Dubčekovy reformy byly rychle ruše-
ny. Znovu se zavedla cenzura. Spol-
ky jako K231, KAN, Sokol či Junák 
režim rozpustil. Pokračovala per-
zekuce církví, kněží, biskupů. Roz-
běhly se důkladné čistky ve všech 
státních orgánech, zaměstnávali se 
už jen spolehliví komunisté, kteří 
se otevřeně zřekli ideálů Pražského 
jara. Úroveň občanských a hospo-
dářských svobod se vrátila do stavu 
o deset let dříve. Prověrkou v Komu-
nistické straně neprošlo 327 tisíc lidí 
(z téměř milionu a půl členů). Přibliž-
ně 300 tisíc občanů bylo vyhozeno 
ze svých zaměstnání. Mnoha mla-
dým lidem nebylo z kádrových důvo-
dů umožněno studium – nevyhovo-
vali režimu (oni nebo někdo z jejich 
rodiny byl „politicky nespolehlivý“). 
Občané, kteří se protirežimně pro-
jevovali nejhlasitěji, byli vyslýcháni, 
trestáni, vězněni. Přestože represe 
režimu už nebyly tak brutální jako 
v 50. letech, mají na svědomí spous-
tu tragických lidských osudů.

dOčASnÝ PObYT VOJSk
V říjnu byla podepsána smlouva 
o „dočasném pobytu sovětských 
vojsk“. Sovětských vojáků zde bylo 
koncem 80. let přes 70 tisíc. Jedna 
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z vojenských posádek byla trvale 
umístěna i v Šumperku – kasárna 
přímo sousedila s objektem želez-
niční průmyslovky, jejímž studentem 
byl také Jan. Dočasný pobyt nako-
nec trval 23 let.

TAJná POlIcIe
Symbolem doby se stala rovněž 
státní tajná policie StB. Jejím úko-
lem bylo najít jakoukoli snahu 
o podvracení režimu a potlačit ji. 
Část občanů s StB spolupracovala 
- udávala. Za jisté výhody (peníze, 
privilegia, kariéra) nebo pod nátla-
kem (strach o svou rodinu, práci…) 
se někteří stávali spolupracovníky 
a donášeli na své sousedy, kolegy, 
na své nejbližší. Výslechy StB byly 
děsivou noční můrou.

POSTOJ VeŘeJnOSTI
Většina lidí považovala otevře-
nou kritiku normalizačního režimu 
za zbytečnou provokaci. Vedli dvojí 

život – oficiální a soukromý; v du-
chu s režimem nesouhlasili, nave-
nek ano. Přes týden vedli konformní 
pracovní život a na víkend odjížděli 
na své chaty vést alespoň trochu 
svobodný život bez přetvářky. Až 
absurdně se jeví např. silný politický 
podtext oslav poměrně vzácných 
výher národního hokejového týmu 
nad SSSR (hned v březnu 1969 
dvě výhry na Mistrovství světa: 
2:0 a 4:3). Záhy po okupaci násle-
dovaly také masivní vlny emigra-
ce. Proto byly v roce 1969 opět 
uzavřeny hranice. Mezi exulanty 
se řadili převážně vzdělaní lidé. 
Někteří působili v rádiích vysí-
lajících ze Západu k nám (např. 
Svobodná Evropa) nebo pomáhali 
do ČSSR tajně distribuovat knihy 
i jiné tiskoviny, které kvůli cenzu-
ře nemohly být šířeny oficiálně. 
(Skromnou náhradou byla nele-
gální výroba a distribuce tisko-
vin, tzv. samizdat.)

PrVní VÝrOčí OkUPAce 
21. 8. 1969
U příležitosti prvního výročí okupace 
se v Praze konaly rozsáhlé demon-
strace. Doprovázely je násilné stře-
ty, do kterých se vložila i armáda. 
Výsledkem bylo několik mrtvých. 
Šlo o poslední větší otevřený odpor 
proti nastupujícímu normalizačnímu 
režimu. Hned následující den byl při-
jat tzv. „pendrekový zákon“, tvrdě 
postihující kohokoli, kdo by narušo-
val socialistický společenský řád.

POUčení Z krIZOVéhO VÝVOJe
Normalizace byla z hlediska strany 
formálně dokončena vydáním do-
kumentu Poučení z krizového vý-
voje ve straně a společnosti v roce 
1970. Režim v něm okupaci označil 
za bratrskou pomoc a celý text kon-
čí větou: „V čele s Komunistickou 
stranou Československa kupředu 
za další výstavbu socialismu v naší 
vlasti!“

NEPROŠLI: Zvláštní vydání Rudého práva, propagandistická reakce 
na protesty československé veřejnosti 21. srpna 1969
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předchŮdci 
_a následovníci

Janův fatální čin měl své předchůd-
ce i následovníky. Se sebeupálením 

jako radikální formou politického 
protestu se v moderní historii 

opakovaně setkáváme zejména 
v prostředí buddhistických mnichů 

a pravděpodobně právě odtud se 
myšlenka politicky motivovaného 
sebeupálení přenesla i do evropy. 

někteří mniši tímto drastickým 
způsobem protestují obvykle 

proti útisku ze strany některého 
vládnoucího, nedemokratického 
režimu. V evropském kulturním 

okruhu, vybudovaném mimo jiné 
na křesťanských základech, je akt 
dobrovolného sebeupálení z čistě 
politických důvodů jevem krajně 

neobvyklým, a rozhodně pro danou 
společnost také mimořádně zne-

klidňujícím.

rYSZArd SIWIec
den čInU: 8. září 1968 / 
MíSTO: Varšava / Věk: 59 let

„Lidé, v nichž ještě tkví jiskřička lid-
ského citu! Vzpamatujte se! Slyšte 
můj křik! Křik šedivého, obyčejného 
člověka, syna národa, který vlastní 
i cizí svobodu miloval nade všechno, 
i nad vlastní život! Vzpamatujte se! 
Ještě není pozdě!“

Stal se první známou živou pochod-
ní v komunisty ovládaných státech 
střední a východní Evropy. Otec pěti 
dětí svůj čin provedl na Stadionu De-
setiletí za přítomnosti čelných před-
stavitelů polské komunistické strany 
a dalších sto tisíc (!) návštěvníků, kteří 
přišli na celostátní - stranou organizo-
vanou - oslavu dožínek. Během sebe-
upálení křičel, že protestuje proti oku-
paci Československa. Na svůj čin se 
dlouhodobě připravoval. Siwcem vy-
tvořené letáky se našly přímo na mís-
tě, rodině až po události přišla poštou 
napsaná závěť. Nahrál na magnetofon 
poselství, v němž vysvětlil motivaci 
svého radikálního protestu. Obvinil 
Sovětský svaz ze snahy rozpoutat no-
vou světovou válku. Zásadně nesou-
hlasil s účastí polské armády na oku-
paci Československa (byly to právě 
polské jednotky, která v první fázi srp-
nové invaze obsadily např. Šumperk) 

a její „spolupachatelství“ považoval 
za národní hanbu. O tom, co Ryszard 
Siwiec udělal, pravděpodobně věděl 
i Jan Palach.

VASYl MAkUch 
den čInU: 5. listopad 1968 / 
MíSTO: kyjev / Věk: 40 let

„Pryč s komunistickými kolonizátory! 
Ať žije svobodná Ukrajina! Pryč s oku-
panty Československa!“

Vasyl Makuch byl ukrajinský vlastenec 
a také politický vězeň komunistického 
režimu, který devět poválečných let 
strávil ve vězení – a větší část trestu 
dokonce v sibiřských lágrech. Po pro-
puštění založil rodinu s dvěma dětmi, 
pracoval jako dělník, zajímal se o po-
litiku a s přáteli spřádal plány o sa-
mostatné Ukrajině. Velmi ho zasáhla 
okupace Československa armádami 
Varšavské smlouvy, která se stala po-
sledním zásadním impulsem pro jeho 
rozhodnutí - obětovat se. Místní tisk či 
rozhlas o jeho činu informovat nesmě-
ly, zahraniční rádia ale ještě onoho dne 
večer vysílala sdělení o občanu Ukrajiny, 
který: „...protestoval proti sovětskému 
komunistickému režimu, útlaku ukra-
jinského národa a sovětské agresi proti 
Československu. Před bezprecedentním 
a hrdinským činem sklání hlavu celé me-
zinárodní společenství.“
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JAn PAlAch 
den čInU: 16. leden 1969 / 
MíSTO: Praha / Věk: 20 let

„Vzhledem k tomu, že naše národy se 
ocitly na pokraji beznaděje a odevzda-
nosti, rozhodli jsme se vyjádřit svůj 
protest a probudit svědomí národa.“
„Člověk musí bojovat proti tomu zlu, 
na které právě stačí.“

Student Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy a přímý předchůdce Jana Za-
jíce. Student, který se rozhodl ke své-
mu fatálnímu činu ve snaze probudit 
národ z letargie, vyburcovat ho svou 
obětí z nečinnosti, prolomit pasivitu, 
jíž byla česká společnost čím dál tím 
více prostoupena. Nechtěl, aby se 
národ smířil se srpnovou invazí a jen 
odevzdaně klonil hlavu. Sebeupále-
ní provedl v horní části Václavského 
náměstí, před budovou Národního 
muzea, veřejně. Po uhašení plame-
nů svědky celé události byl převezen 
do nemocnice s těžkými zraněními. 
V nemocnici o život marně bojoval tři 
dny. Přes svůj mimořádně vážný stav 
si po celou tu dobu, v rámci možnos-
tí, udržel jasnou mysl a dle přímých 
svědectví se zajímal o to, zda se mu 
podařilo národ skutečně vyburcovat 
k aktivitě. Palachovo sebeobětování 
mělo širokou publicitu a jeho pohřeb 
se stal mohutnou protirežimní mani-
festací. Na podporu Palachových po-
žadavků drželo několik studentů před 
Národním muzeem hladovku, mezi 
nimi i Jan Zajíc.

SándOr bAUer 
den čInU: 20. leden 1969 / 
MíSTO: budapešť / Věk: 16 let

„Mým rodičům: Drazí moji, matko 
a otče. Prosím Vás o odpuštění, po-
kud jsem Vám někdy byl nehodným 
synem. Chtěl bych žít, ale národ a pro-
letáři teď potřebují mé na uhel ohořelé 
tělo. Drahá babi a milovaní strýcové, 
sestřenky a bratranci, Vám všem po-
sílá miliony polibků! Sanyi.

Mé poselství zní: Bez ideálů člověk 
nežije, pouze přežívá… Zvolil jsem si 
smrt upálením stejně jako ten čes-
koslovenský mladík, který se upálil  
16. na protest proti ruské okupaci.“

Sándor Bauer se pro sebeobětová-
ní rozhodl v přímé reakci na zprávy 
o smrti Jana Palacha. Zvolil si dokon-
ce symbolicky podobné místo – scho-
dy vedoucí do Národního muzea v Bu-
dapešti. Stejně jako Jan Palach umíral 
v nemocnici tři dny. Svoje rozhodnutí 
vysvětloval v dopisech na rozlouče-
nou; vyjádřil podporu Palachovi, svůj 
nesouhlas s okupací Českosloven-
ska i s přítomností vojsk Sovětské-
ho svazu v Maďarsku (během povstá-
ní v Maďarsku v roce 1956 zničila 
palba ze sovětských tanků dokonce 
byt, ve kterém Sándorova rodina 
tehdy žila). Ještě den před smrtí byl 
přímo na lůžku zatčen příslušníky tajné 
policie(!).

eVžen PlOcek 
den čInU: 4. duben 1969 / 
MíSTO: Jihlava / Věk: 39 let

„Po cestě k socialismu jsme šli za So-
větským svazem. Protože jsme šli 
těsně za Sovětským svazem, tak jsme 
se mu dívali do zad. Když si zašel on, 
zašli jsme i my. Možná, že kdybychom 
se dívali kupředu k cíli, a dál, a uvědo-
mili si, že každý máme na tuto cestu 
jiné boty, tak jsme nebyli tak utrmáce-
ni jako nyní.“

Evžen Plocek byl účastníkem mimo-
řádného XIV. sjezdu komunistické 
strany (tzv. Vysočanský sjezd), který 
se konal za velmi dramatických okol-
ností den po sovětské invazi a který 
tuto invazi odsoudil. Věřil v reformní 
směřování strany a v ideály Pražské-
ho jara, v obrat celé zoufalé okupační 
situace. Po vyprovokovaném incidentu 
během tzv. hokejového týdne v břez-
nu roku 1969 (zdemolování kanceláře 
Aeroflotu po výhře našich hokejistů 
nad týmem SSSR na Mistrovství svě-

ta) však ztratil naději a rozhodl se 
provést protestní a demonstrativní 
akt sebeupálení. Stalo se tak v Jihla-
vě na náměstí, před sídlem Okresního 
výboru KSČ. Právě se zde konala pouť. 
Cenzuře se jeho čin podařilo téměř do-
konale utajit.

elIAhU rIPS 
den čInU: 13. duben 1969 / 
MíSTO: riga / Věk: 20 let

„...byl to můj osobní protest, kterým 
jsem nechtěl nic rozpoutávat. Můj čin 
pramenil z absolutní hořkosti. Přestal 
jsem věřit, že se komunismus může 
zhroutit tak, jak se to později stalo.“

Eliahu Rips svůj pokus o sebeupálení 
díky rychlému zásahu kolemjdoucích 
přežil. Protestoval proti okupaci Čes-
koslovenska. Byl poslán do psychi-
atrické léčebny, aby mu později bylo 
umožněno, díky mnoha šťastným 
okolnostem, vystěhování do Izraele. 
Nyní působí jako profesor na Hebrej-
ské univerzitě v Jeruzalémě.

rOMAS kAlAnTA 
den čInU: 14. květen 1972 / 
MíSTO: kaunas / Věk: 19 let

„Z mojí smrti obviňte totalitní politický 
systém.“

Litevec, který se upálil na veřejnos-
ti v centru Kaunasu na protest pro-
ti pokračující sovětské okupaci země 
a za svobodu Litvy. Jeho pohřeb se 
přetavil v mohutné protisovětské nepo-
koje, které musely být v průběhu dvou 
dní násilně potlačovány bezpečnostními 
složkami. Kalantův čin vedl v násle-
dujících měsících k vlně sebeupálení 
v Litvě, jedna z dalších obětí se upálila 
opět v Kaunasu. Místní komunisté byli 
těmito událostmi velmi zneklidněni, 
mimo jiné proto, že v případě Kalanta 
šlo zřejmě o vůbec první známý případ 
sebeupálení v Pobaltí. 



PŘÍBĚH JANA ZAJÍCE

10

osmnáct let 
_Života

rOdInA 
Jan se narodil jako druhý ze tří dětí 
(starší Jaroslav, mladší Marta) 
3. července 1950 v městečku Vít-
kov (okres Opava). Otec Jaroslav 
pracoval v místní drogerii, která se 
nacházela v přízemí jejich rodinného, 
dnes již neexistujícího, domu kousek 
od centra města. Matka Marta byla 
učitelkou místní základní školy, vy-
učovala český jazyk a přírodovědné 
předměty.  Rodiče směřovali své děti 
k praktickému životu a výchovu vedli 
s důrazem na morálku, mravní zod-
povědnost, úctu k vlasti a k demo-
kratickým zásadám.

JAkÝ bYl? 
Lidé z jeho okolí ho charakterizovali 
jako člověka veselého, nesobecké-
ho, čestného a velmi citlivého, sou-
rozenci na něj dodnes vzpomínají 
jako na kamarádského bratra, který 
měl rád legraci a rád žil. Silný odpor 
v něm vyvolávaly momenty, kdy se 
setkal s nějakou formou podvodné-
ho jednání, lhaní či nespravedlnosti. 
Nezapomněl, nedokázal odpustit, 
pokud někdo zklamal jeho důvěru.

Jedna z Janových spolužaček ze 
základní školy ho vidí takto: „Byl 
to velice galantní, veselý, spoleh-
livý kamarád, který vždy obhajoval 
spravedlnost. Zastával se spolužá-

ků i za cenu toho, že v očích učitelů 
vypadal jako rebel, stále řešící něčí 
problémy.“ 

Janova maminka přiznává i to, jak 
kritizoval své rodiče ve věci určitých 
morálních rozhodnutí: „Častokrát 
říkal, že nás poznamenala doba, 
ve které jsme žili. Celé naši generaci 
dával za vinu, že se nepostavila pro-
ti deformacím a mlčela k bezpráví. 
Často říkal, že je mladší, ale vidí dál. 
A snad i viděl...“

PŘírOdA 
Měl hluboký vztah k přírodě, od mlá-
dí si velice oblíbil kraj kolem blízké 
řeky Moravice s romantickou do-
minantou zříceniny hradu Vikštejn. 
Během svých středoškolských let 
se společně se svými kamarády 
stal členem trampské osady s ná-
zvem T.O. Sirot, kde získal svoji pře-
zdívku „Míša“. Pravidelně vyrážel 
na výlety do přírody a na trampská 
setkání i do vzdálenějších míst, hrá-
val na kytaru. O jeho silném vztahu 
k přírodě a tábornické romantice 
výmluvně svědčí jeho poslední věta 
z dopisu na rozloučenou pro rodinu: 
„Pozdravujte kluky, řeku a les!“

STŘední škOlA 
Ve Vítkově se Jan učil s nadprů-
měrnými výsledky a v roce 1965 byl 

přijat na Střední průmyslovou ško-
lu železniční v Šumperku. Původně 
uvažoval o kariéře veterináře, ale 
vzhledem k okolnostem v rodině 
(otec utrpěl poměrně mlád infarkt) 
ho rodiče nasměrovali z praktických 
důvodů na průmyslovku; chtěli, aby 
se dokázal co nejdříve sám o sebe 
ekonomicky postarat. Typ školy, kte-
rou Jan nakonec upřednostnil, byla 
nejblíže právě v Šumperku. Během 
studia bydlel na internátě, do Vítko-
va se pravidelně vracel na víkendy, 
nebo ho někdy v Šumperku navště-
vovali rodiče. O prázdninách rodina 
společně cestovala i do zahraničí, 
a tak se podíval do Polska, Rumun-
ska, Bulharska nebo NDR. Chvíle 
letního volna trávil u příbuzných 
na Vysočině, ale zamiloval si i Jese-
níky, nejvíce oblast okolo Šeráku. 

V průběhu studia se Jan začal velmi 
zajímat o literaturu, objevil svět fi-
lozofie a pustil se do skládání básní.

OkUPAce JAkO ZlOM 
Jan nadšeně podporoval ideály 
Pražského jara a vítal změny, které 
nastávaly. Rád diskutoval, organi-
zoval různé akce, byl společensky 
aktivní. V průběhu roku 1968 se 
i v Šumperku konala řada setkání 
s veřejnými činiteli a mítinky veřej-
nosti k aktuálnímu dění. Jan patřil 
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k aktivním, až vášnivým diskuté-
rům. Srpnová invaze jím pak silně 
otřásla. Sdílel rozčarování většiny 
národa. V rodném Vítkově se svými 
spolužáky ze základní školy malo-
vali po plotech nápisy „Táhněte, od-
kud jste přišli“. Jeho nekompromisní 
cit pro spravedlnost dostal těžkou 
ránu.

IncIdenTY 
S rUdOArMěJcI 
S okupační realitou se znovu in-
tenzivně setkal v Šumperku - záhy 
po začátku školního roku 1968 - 
1969. Objekt školy a internátu to-
tiž přímo sousedil s kasárnami, kde 
byla umístěna sovětská okupační 
posádka. Incidenty na sebe nene-
chaly dlouho čekat. Mezi studenty 
a vojáky docházelo téměř denně 
ke slovním konfrontacím, k provo-
kacím, krádežím a nakonec i k fy-

zickým útokům. Napjatou situaci 
muselo opakovaně řešit vedení ško-
ly s představiteli místních bezpeč-
nostních složek. Studenti společně 
s některými kantory jednotlivé pří-
pady sepisovali – takto například 
jednu z příhod na internátu popsal 
sám Jan: „Dne 19. 1. jsem se asi ve 3 
hodiny ráno probudil. V rozespalosti 
jsem zjistil, že někdo hrabe ve skří-
ni, u které spím. Nenechal jsem se 
příliš rušit, protože jsem měl zato, 
že jde o moje spolubydlící vracející 
se z plesu. Až když jsem se pořádně 
rozkoukal, zjistil jsem, že jsou to vo-
jáci SSSR. Ale to už vojáci ustupovali 
na chodbu. Vyběhl jsem za nimi, ale 
měli asi 15m náskok. Uviděl jsem, že 
jsou tři, v uniformách tankistů. Prv-
ní měl v ruce nůž či dýku. Z tohoto 
důvodu a taky proto, že na chodbě 
byla tma a pravděpodobnost do-
hnání malá, jsem je dále neproná-

JAnOVO hOdnOcení SlOVY ŘedITele PrůMYSlOVkY WAllerA A TŘídníhO UčITele MAlce
„...byl inteligentní, bystrý a průbojný student, který měl daleko širší rozhled o všem, co se děje, než jeho kama-
rádi. Vynikal zvýšeným zájmem o společenské dění. Byl extrovertní typ, temperamentní a citlivé povahy. Pře-
mýšlel o věcech, které hodnotili dospělí, ověřoval si je a uzavíral o nich vlastní soudy. Své přesvědčení a názory 
říkal přímo a stál nekompromisně za nimi... Citlivost svého nitra často zastíral rázností vystupování, což u těch, 
kteří jej neznali, budilo dojem drsnosti. Nebylo tomu tak. Dovedl otevřít srdce svým učitelům, ač ho k tomu 
nikdo nevybízel. Domáhal se stále kontroly svého názoru a myšlení dialogem. Těžko snášel málo zdůvodněné 
a strohé příkazy. Ve vztahu k spolužákům byl upřímný, obětavý a v hájení jejich zájmů stejně nekompromisní 
jako sám k sobě... Zásadně obhajoval právo, pravdu a spravedlnost v životě soukromém, a zvláště pak veřej-
ném. Velmi těžko nesl situaci naší vlasti po 21. srpnu 1968. Jeho zdravotní stav byl normální. Po celou dobu 
studií patřil k žákům se studijním prospěchem velmi dobrým.“

sledoval...“ Následně se ukázalo, 
že mu vojáci ukradli 85,- Kčs, spo-
lubydlícím pak několik svetrů, košil 
a peněžní hotovost v celkové výši 
900,- Kčs.

PrAhA 
Po Palachově sebeupálení Jan od-
jel do Prahy, aby se zde připojil 
k protestní hladovce, kterou v té 
době pod rampou Národního muzea 
na pražském Václavském náměstí 
držela skupina studentů a mladých 
lidí. Zúčastnil se rovněž Palachova 
pohřbu. Několikadenní pobyt v Pra-
ze byl pro Jana zřejmě důležitým 
podnětem k jeho dalšímu jednání. 
Byl zklamán, že po onom lidském 
sebeobětování nenásledovala 
ve společnosti žádná dlouhodo-
bější reakce. Rozhodl se Jana Pa-
lacha následovat, aby probudil ná-
rod z letargie.
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25. únor 1969 
_den Činu

den PŘed UPáleníM
Ladislav Kulil, Janův učitel na Střed-
ní průmyslové škole v Šumperku, si 
na ráno 24. února 1969 dobře vzpo-
míná: „Mám ho před očima. Seděl 
ve druhé lavici před katedrou a jen 
jsem vstoupil do třídy, začal dis-
kutovat. Přede všemi kategoricky 
prohlásil, že po první živé pochodni 
Jana Palacha musí následovat dru-
há a další, aby se národ probudil 
k odvaze. Vůbec mě nenapadlo, že 
tím myslí sebe. I tak jsem mu ale opo-
noval, že takové sebeobětování nepo-
važuji za správný způsob protestu.“

Večer před upálením Jan rozdával 
kamarádům své věci, bylo již tedy 
definitivně zřejmé, k čemu se chys-
tá. Mnozí se pokoušeli rozmluvit mu 
jeho plán, ovšem bez úspěchu.

ceSTA dO PrAhY
Ráno 25. února 1969, v den výro-
čí „Vítězného února“ a přesně mě-
síc od Palachova pohřbu, odjel Jan 
vlakem do Prahy. Doprovázel jej 
spolužák Jan Nykl a další dvě spo-
lužačky, se kterými se náhodně po-
tkali ve vlaku. Přibližně v době pří-
jezdu do Prahy třídní profesor Malec 
zjistil, že Jan ve škole v Šumperku 
chybí. Okamžitě o tom informoval 
ředitele, který zalarmoval policii. Ta 
ovšem reagovala velice zdlouhavě. 

Jan mezitím do dvou kufrů rozdělil 
lahve s benzinovým ředidlem a pas-
tu na parkety. První kufr byl pro něj, 
druhý nechal v úschovně na nádraží. 
Byl určený pro jeho kamarádku Evu, 
která se 8. března na Mezinárodní 
den žen měla stát již celkem třetí 
živou pochodní. Lístek z úschovny 
spolu s dopisem určeným pro Evu 
a dalšími dopisy na rozloučenou 
Jan předal spolužákovi Nyklovi. 
Na záchodě na nádraží se namazal 
po celém těle silně hořlavou pastou 
na parkety, rozloučil se s průvodci 
a pokračoval dál sám.

MíSTO čInU
Na Václavském náměstí zabočil 
do průjezdu domu č. 39, aby provedl 
poslední přípravy. Z předem zakou-
pené koudele a vařečky zamýšlel 
udělat pochodAeň, vyběhnout s ní 
na náměstí a až tam se zapálit. Ale 
realita byla v důsledku jiná. Plamen 
na něj pravděpodobně neplánovaně 
přeskočil dřív, než stačil vyjít ven 
z průjezdu. Nestihl už z nachysta-
né lahve vypít kyselinu, která mu 
měla zabránit křičet. Jeho tělo za-
čalo prudce hořet a on se rozběhl 
nesprávným směrem. Po pár kro-
cích se zhroutil a mrtvý zůstal ležet 
na schodech do zvýšeného přízemí 
za dveřmi v průchodu domu č. 39. 
Bylo kolem půl druhé odpoledne.

,,Dnešního dne, 13:50 h, bylo telefo-
nicky oznámeno... že na Václavském 
náměstí došlo k dalšímu popálení 
neznámého muže…“ sděluje poli-
cejní zpráva z 25. února 1969. Dále 
uvádí, že dva zástupci Bezpečnosti 
se na místo činu dostavili mezi prv-
ními občany a snažili se postižené-
ho uhasit, ale pro značný dým, a tím 
špatnou viditelnost, se jim to nepo-
dařilo. Taktéž hned nezískali jména 
těch, kteří Jana na místo činu do-
provázeli, ale vyjádřili podezření, že 
se jedná o organizovanou skupinu 
osob, které hodlají podstoupit smrt 
upálením, a je proto potřeba učinit 
v tomto směru další opatření.

VÝPOVědI SVědků
Karel Moravec byl spolu se svým ko-
legou z firmy PSO na místě bezpro-
středně po samotném činu. Do poli-
cejního záznamu tento svědek vypo-
vídal takto:

,,...Asi kolem 13:30 h jsme se pro-
cházeli po Václavském náměs-
tí…, u domu č. 39 jsme chtěli projít 
na druhou stranu, ale všimli jsme si 
davu lidí, kteří stáli před domem č. 
39… Lidi říkali, že se v domě něco 
děje.... My jsme vešli do domu a vi-
děli jsme, že zde hoří... Žena nad 
námi z okna křičela, že je tam náš 
člověk... Jelikož jsme nevěděli, o co 
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se jedná, běželi jsem s Liškou dál, 
a když jsme vešli do dveří, které 
vedou na schodiště, tak na odpo-
čívadle mi lidi ukázali, že tam leží 
člověk... Viděl jsem na zemi ležet 
osobu hlavou k zábradlí, jak hoří… 
Osoba již nemluvila, podle mého 
názoru již byl mrtev… Nějaký pán 
křičel - hoďte na něj kabát, a jeli-
kož jsme neměli, tak jsem seběhl, 
vzal od muže kabát a pokoušel se 
osobu na zemi ležící uhasit.“

VÝPOVědI SVědků
Dalším z prvních svědků tragické-
ho činu byl také Miroslav Dvořák. 
Zde je část jeho výpovědi: „…Prá-
vě jsem scházel po pravé straně 
od Svatého Václava dolů, když 
jsem zaslechl někoho vykřiknout, 
že hoří člověk. Já sám nic neviděl, 
a tak jsem tomu nepřikládal příliš 
velkou váhu. Poté co jsem ale popo-
šel dál, jsem uviděl skupinu lidí, kteří 

ukazovali do průchodu... viděl jsem 
ležet člověka otočeného obličejem 
ke stěně. Jeho tělo bylo celé po-
pelavé, již nejevilo známky života, 
ale ještě stále z něj vycházely pra-
mínky šedavého kouře. Podle mých 
propočtů to muselo být tak pět, 
maximálně deset minut po činu. 
Po celém těle se rozprostíral mat-
ný šedavý pokryv a oblečení nebylo 
vůbec k rozeznání. Měl jsem z toho 
strašnou hrůzu a obával jsem se 
těla dotknout, zejména také pro-
to, že jsem byl v průchodu úplně 
sám. Nikdo z těch, kteří zpočátku 
na místo upozorňovali, se ke mně 
nepřidal, po Václavském náměstí 
korzovaly masy lidí dolů a nahoru, 
jako by se nic nestalo, a ani před 
průchodem se žádné srocení neko-
nalo. Přítomny v tuto chvíli ještě 
nebyly dokonce ani jednotky první 
pomoci a složky vyšetřovacích or-
gánů.

Vzdálenou společnost mi dělaly 
pouze nějaké čtyři ženy v pláštích, 
na které jsem viděl přes prostran-
ství do dalšího, nyní už ale neza-
střešeného průchodu. Lomily ruka-
ma a před nimi stály dřevěné krabice 
s dřevitou vlnou, do které zřejmě ba-
lily něco křehkého. Kousek od těch-
to žen, asi na ústí toho druhého prů-
chodu, stála taška a u ní dvě lahve 
„čikuli“. To je čisticí prostředek, 
který se kdysi prodával a který jsem 
hned poznal podle jeho výrazné ba-
revné etikety...“

Jan si ke svému činu vybral datum 
25. únor zcela záměrně. Nejen proto, 
že to bylo přesně měsíc od pohřbu 
Jana Palacha, ale zejména z toho 
důvodu, že právě v tento den si ko-
munistický režim každoročně připo-
mínal převzetí moci v roce 1948.

„VíTěZnÝ ÚnOr“
25. únor 1948 býval komunisty označován jako „vítězství pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí“, zkráceně 
„Vítězný únor“, tedy den definitivního vítězství komunistického převratu v poválečném Československu pod 
vedením Klementa Gottwalda.

25. únoru předcházela vládní krize a spor kvůli přeložení několika policejních důstojníků Sboru národní bez-
pečnosti (SNB) mimo Prahu. Přeložení měl na starost komunistický ministr vnitra Václav Nosek. Na protest 
proti tomuto činu podali 20. února demisi ministři vládních demokratických stran. Komunisté v čele s Klemen-
tem Gottwaldem navrhli prezidentovi republiky demisi přijmout a doplnit vládu převážně komunisty. Prezi-
dent Edvard Beneš pod tlakem událostí 25. února demisi přijal, a Gottwaldovi tak ve všem vyhověl. Komunis-
té se dostali k moci a už si ji vzít nenechali. Naší zemi vládli 41 let.

Po návratu od prezidenta Beneše Klement Gottwald na Václavském náměstí, provázen aplausem davu, mimo 
jiné prohlásil: ,,Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky 
podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu pre-
zidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan 
prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.“



PŘÍBĚH JANA ZAJÍCE

14

poslední
_dopisy

na místě činu po sobě Jan zane-
chal dva dokumenty. Jedná se 
o dopis na rozloučenou určený ro-
dině a o prohlášení, které adreso-
val československým občanům. 

PrOhlášení 
Svou promluvou se snaží vyburcovat 
ostatní spoluobčany, aby se posta-
vili nastupující normalizaci. Jan zde 
zdůvodňuje a vysvětluje svůj čin.

Přesný přepis prohlášení
Občané republiky Československé! 
Protože se navzdory činu Jana Pala-
cha vrací náš život do starých kolejí, 
rozhodl jsem se, že vyburcuji Vaše 
svědomí jako pochodeň č. 2. Nedě-
lám to proto, aby mne někdo opla-
kával, nebo proto, abych byl slav-
ný, anebo snad že jsem se zbláznil. 
K tomuto činu jsem se odhodlal 
proto, abyste se už vážně vzchopili 
a nedali sebou vláčet několika dik-
tátory! Pamatujte: „Když někomu 
vystoupí voda nad hlavu, je už jedno 
kolik.“ Nemáme se čeho bát - jedině 
smrti. Ale: „Smrt není zlá, strašné 
je jenom umírání.“ A toto je poma-
lé umírání národní svobody. Nenech 
si, hrdý a krásný český a slovenský 
lide, diktovat, s kým na věky půjdeš. 
Vy všichni, na které můj čin zapůso-
bí a kteří nechcete, aby byly další 
oběti, uposlechněte následující vý-

zvy! Stávkujte, bojujte! „Kdo nebo-
juje, nevítězí!“ Nemám na mysli jen 
ozbrojený boj! Ať moje pochodeň za-
pálí Vaše srdce a osvítí Váš rozum! 
Ať moje pochodeň svítí na cestu 
k svobodnému a šťastnějšímu Čes-
koslovensku! Měli jsme dvě šan-
ce a obě jsme promarnili! Vytvářím 
šanci třetí! Nezahazujte ji! Jen tak 
budu žít dál. Umřel jen ten, kdo žil 
pro sebe! 
Jan Zajíc 

dOPIS rOdIně
Přesný přepis dopisu adresované-
ho rodině

Maminko, tatínku, bratře a sestřičko! 
Až budete číst tento dopis, budu 
buď už mrtev, nebo velmi blízko 
smrti. Vím, jak velmi vážnou ránu 
vám svým činem způsobím, ale ne-
zlobte se na mne. Želbohu, nejsme 
na světě jenom sami. Nedělám to 
proto, že by mne omrzel život, ale 
právě proto, že si ho až příliš vážím. 
Svým činem vám ho snad zajistím 
lepší. Znám cenu života a vím, že je 
to to nejvyšší. 

Ale já hodně chci pro vás, pro všech-
ny, a proto musím hodně platit. 
Po mém činu nepodléhejte malomy-
slnosti, ať se Jacek učí tím víc, aby 
mě mohl víc mstít, a Martička taky. 

Nesmíte se nikdy smířit s nespra-
vedlností, ať už je jakákoliv. Moje 
smrt vás k tomu zavazuje. Je mi líto, 
že už nikdy neuvidím vás, ani to, co 
jsem měl přes to všechno tak rád. 
Odpusťte mi, že jsem se s vámi to-
lik hádal. Jackovi posílám zpátky 
jeho fotku, měl jsem ho moc rád 
a vážil jsem si ho. Nejenom jeho, ale 
vás všech. Nenechte ze mne udělat 
blázna. 
Pozdravujte kluky, řeku a les. 
Sbohem a odpusťte    
     

Honza 

P.S. Odpusťte mi chyby. V tom rozru-
šení... Pohřeb ať mám v Praze – kvů-
li lidem, bude jich moci více přijet. 
Bude to manifestace světu. 

náVrAT k SebeUPálení 
JAnA PAlAchA
Autor prohlášení v textu zmiňuje, že 
i přes radikální sebeobětování stu-
denta Jana Palacha se život spo-
lečnosti vrací do starých kolejí. Jan 
se v prohlášení sám nazval v pořa-
dí druhou pochodní, a tím vědomě 
navazuje na předchozí Palachův 
čin. Již samotné místo - Václavské 
náměstí - se shoduje s místem prv-
ního protestu. Při srovnání dopisů 
Jana Palacha a Jana Zajíce nalé-
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záme shodné znaky. Oba se obrací 
na nejširší veřejnost s myšlenkou 
probudit a vyburcovat lid. V jednom 
z posledních dopisů Jana Palacha, 
který byl nalezen na studentské ko-
leji mezi jeho osobními věcmi, jsou 
navíc obsaženy vize, kterých chce 
dosáhnout. 

Přesný přepis dopisu J. Palacha 
Vzhledem k tomu, že se naše národy 
ocitly na okraji beznaděje, rozhodli 
jsme se vyjádřit svůj protest a pro-
budit lidi této země následujícím 
způsobem. 

Naše skupina se skládá z dobrovol-
níků, kteří jsou odhodláni se dát pro 
naši věc upálit. Já jsem měl tu čest 
vylosovat si jednotku, a tak jsem 
získal právo napsat první dopisy 
a nastoupit coby první pochodeň. 

Naše požadavky jsou: 
Okamžité zrušení cenzury 
Zákaz rozšiřování Zpráv

Jestliže naše požadavky nebudou 
splněny do pěti dnů, tj. do 21. led-
na 1969, a nevystoupí-li lid s do-
statečnou podporou (tj. časově ne-
omezenou stávkou), vzplanou další 
pochodně. 

Pochodeň č. 1 

P.S. Vzpomeňte na srpen. V meziná-
rodní politice se uvolnil prostor pro 
ČSSR, využijme jej. 

TŘeTí dOPIS 
V týdnu před Palachovým pohřbem 
(konal se v sobotu 25. 1. 1969) pro-
bíhala pod rampou Národního mu-
zea na Václavském náměstí hladov-
ka na podporu požadavků Jana Pa-
lacha. Na této protestní akci se Jan 
nejvíce sblížil s Oldřichem Vítem, 
který po několika letech prohlásil, 
že se mu již zde Jan svěřil se zámě-
rem upálit se na protest proti oku-

paci. Jeden ze svých dopisů nechal 
Jan doručit právě Oldřichu Vítovi. Vít 
byl později vyhozen z vysokoškol-
ských studií kvůli snaze prosazovat 
nezkreslené informování veřejnosti 
o Janově činu. 

Přesný přepis dopisu 
Oldřich Vít 
Do vlastních rukou 

Oldo, 
ten, kdo se Ti prokáže tímto dopi-
sem, jedná a zastupuje mne. Pokus-
te se, Oldo, vytisknout a rozmnožit 
blánu, kterou Ti přinese. Vyhlaste 
novou hladovku - od nás přijedou 
kluci a řeknou, co dál. Tu blánu mu-
síš vytisknout, je strašně důležitá. 
Mohli by ze mne udělat blázna nebo 
psychopata. 

Modli se za mne. 
Sbohem 
Jan Zajíc 
Věrni zůstaneme 

čTVrTÝ dOPIS 
Svůj úmysl upálit se Jan příliš neta-
jil, věděli o něm několik dní předem 
jeho spolužáci, a nejpozději večer 
před činem i někteří vyučující či vy-
chovatelé na internátě, kde bydlel. 
Tito svědkové posledních Janových 
dnů však nevěřili, že by takového 
činu byl opravdu schopen, a brali 
jeho výroky v tomto směru na leh-
kou váhu. K rodině se indicie o Ja-
nových záměrech vůbec nedostaly, 
nikdo ji včas neinformoval. Někteří 
přátelé se mu snažili jeho radikální 
rozhodnutí vymluvit a diskutovali 
s ním, ovšem od plánu, jak se ukáza-
lo, ho neodradili. Jan se také obrátil 
na svou kamarádku Evu, studentku 
Gymnázia v Šumperku (tehdy Střed-
ní všeobecně vzdělávací školy), 
s žádostí, aby se stala „pochodní 
číslo 3“. Eva souhlasila. Pro zvýšení 
dopadu na veřejnost tak měla učinit 
8. března, na svátek Mezinárodní-

ho dne žen. Jan jí před svým činem 
napsal dopis se vzkazem, aby se 
upálila v prostoru Národního muzea, 
na očích veřejnosti. K pochodni č. 3 
nakonec nedošlo (tedy přesněji - ne-
stala se jí Eva). 

Přesný přepis dopisu 
Ahoj, Evo! 
Píšu ti ten leták. Rozšiř ho tak, aby 
nikdo nevěděl, že jsi ho rozšiřovala 
ty. Když to nepůjde, tak se na to vy-
kašli - aby tě nechytili. 

Občané republiky Československé, 
protože se navzdory činu Jana Pala-
cha vrací náš život do starých kolejí, 
rozhodl jsem se, že vyburcuji Vaše 
svědomí jako pochodeň č. 2. Nedě-
lám to proto, aby mě někdo opla-
kával, nebo proto, abych byl slav-
ný, anebo snad že jsem se zbláznil. 
K tomuto činu jsem se odhodlal 
proto, abyste se už vážně vzchopili 
a nedali sebou vláčet několika dik-
tátory! Pamatujte: „Když někomu 
stoupne voda nad hlavu, je už jedno 
kolik.“ Nemáme se čeho bát - jedině 
smrti. Ale: „Smrt není zlá, strašné 
je jenom umírání.“ A toto je pomalé 
umírání naší národní svobody. Ne-
nech si, hrdý a krásný český a slo-
venský lide, diktovat, s kým na věky 
půjdeš. Vy všichni, na které můj čin 
zapůsobí a kteří nechcete, aby byly 
další oběti, uposlechněte následu-
jící výzvy! STÁVKUJTE, BOJUJTE! 
„Kdo nebojuje, nevítězí!“ Nemám 
na mysli jen ozbrojený boj! Ať moje 
pochodeň zapálí Vaše srdce a osvítí 
Váš rozum! Ať moje pochodeň svítí 
na cestu k svobodnému a šťastněj-
šímu Československu! Měli jsme dvě 
šance a obě jsme promarnili! Vytvá-
řím šanci třetí! Nezahazujte ji! Jen 
tak budu žít dál! Umřel jen ten, kdo 
žil pro sebe!

Lístek je od hlavního nádraží. 
Namaž se a udělej to v muzeu. 
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_rozlouČení

OrGAnIZAce POhŘbU 
Hned ráno druhého dne po tragic-
kém činu (a dříve než Bezpečnost) 
přijíždí s krutou zprávou k Janovým 
rodičům do Vítkova představitel 
studentstva - Oldřich Vít, jenž k to-
muto na služebně StB vypověděl: 
„Vstoupil jsem do dveří a sdělil ro-
dině, že Jeník se upálil. Reakci mat-
ky si asi dokážete představit.“ Pět 
dní po svém činu, v neděli 2. března 
1969, byl Jan pochován na hřbito-
vě v rodném Vítkově. Na přípravách 
pohřbu se podíleli zejména blízcí ro-
diny Zajícových; ta totiž v prvotním 
šoku a následném zármutku nebyla 
s to bez pomoci přátel vykonat vše 
potřebné.

ZAPOVěZená PrAhA 
Přestože Jan ve svém posledním 
odkazu zanechal výslovné přání, aby 
byl pochován v Praze, nebylo tomu-
to požadavku vyhověno. Vrcholní 
představitelé komunistické strany 
se důvodně obávali, že se pohřeb 
promění v manifestaci proti režimu 
(podobně jako při pohřbu Jana Pa-
lacha). Tomu chtěli pochopitelně 
zabránit úplným zákazem konání 
obřadu na území hlavního města. 
V té chvíli již studenti ve školách, 
které Jan navštěvoval, drželi pi-
etu. Poslední rozloučení nakonec 
proběhlo ve Vítkově.

PŘed SMUTečníM ObŘAdeM 
Rakev se zesnulým byla pokryta 
státní vlajkou a vystavena ve vesti-
bulu vítkovské devítiletky. Čestnou 
stráž drželi žáci a studenti vítkov-
ských škol, ale i šumperské prů-
myslovky. Paní Zajícová, zahalená 
do černého závoje, se rakve dotkla 
se slovy: „On byl příliš čistý pro ten-
to svět, nesnášel kompromisy, a já si 
vyčítám, že jsem ho tak vychovala.“ 
Nad rakví poté velmi upřímně a od-
vážně promluvila Anna Fojtíková, 
zástupkyně ředitele školy.

InFOrMAční eMbArGO 
Komunistická strana se snažila 
všemi prostředky znepřístupnit ve-
řejnosti jakékoli informace o smrti 
Jana Zajíce, stejně tak o konání po-
hřbu. Okresní stranický deník napří-
klad vydal - až několik dní po pohřbu 
- pouze toto prohlášení: „Za dopro-
vodu československé státní hym-
ny, kterou hrála přítomná hudba 
a zpívali účastníci pohřbu, byla ra-
kev s ostatky Jana Zajíce spuštěna 
do hrobu. Škoda mladého života…“ 
Navzdory pokusům celou tragédii 
utajit se posledního rozloučení - 
dle umírněných odhadů - zúčastni-
ly více než tři tisíce osob ze všech 
koutů republiky. Ve čtyřech auto-
busech dorazili i studenti a stu-
dentky ze Šumperka.

čeSTnÝ PrůVOd 
Po skončení pietního aktu ve škole 
se průvod smutečních hostů odebral 
ke kostelu, kde byla za Jana slouže-
na zádušní mše. Svátost celebroval 
kněz Josef Krakovič, jemuž kapitulní 
konzistoř v Olomouci v tomto pří-
padě schválila obřad bez jakýchko-
li omezení, která jsou nařízena při 
pohřbech sebevrahů. Krakovič se 
ve své homilii zaměřil na význam 
oběti a vyzval přítomné, aby už ni-
kdo oba Jany nenásledoval: „Všichni 
to nemůžeme, a ani nesmíme udě-
lat, ale všichni máme, a musíme žít 
s ideály, a pro ideály… Zde u této 
rakve si slibujeme, že jeho odkazu 
věrni zůstaneme, že pro to, zač on 
se rozhodl zemřít, my budeme žít.“

PrOSlOV 
Anna Fojtíková mimo jiné ve svém 
proslovu uvedla: „Jan Zajíc z vlastní 
vůle dobrovolně obětoval svůj život; 
v pevné víře, že ideály vlastenectví, 
svobody a lidskosti budou jako po-
chodeň zapalovat a ukazovat cestu 
ke svému uskutečnění.“ Nadnesla také 
otázku „jakou vinu nese naše společ-
nost a každý z nás na tragické smrti 
dvou krásných mladých lidí – Jana 
Palacha a Jana Zajíce“, kteří - podle 
ní – „vyrůstali v tragickém nesouladu 
krásných frází s neblahou skutečností.“ 
„Na tyto otázky nechť si odpovídá naše 
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svědomí,“ uzavřela svoji smuteční řeč. 
Anna Fojtíková byla z rozhodnutí KSČ 
následně - z politických důvodů – se-
sazena ze své funkce.

POchOVání 
JAnA ZAJíce 
Poté se všichni odebrali na hřbitov, 
který byl po celou dobu obřadu peč-
livě monitorován uniformovanými 
i tajnými příslušníky VB a StB. Zde 
se s Janem za občany města Vítkova 
rozloučil tajemník národního výbo-
ru Jindřich Dušek, který připomněl: 
„Jan byl mladý muž čistého a be-
zelstného charakteru, který neznal 
faleš a přetvářku. Svobodu chápal 
v ideálním pojetí, a proto tak těžko 

snášel současnou dobu a nedove-
dl se s ní vyrovnat.“ Jeden z kon-
dolenčních proslovů přednesl také 
Stanislav Boxan, učitel šumperské 
průmyslové školy, který svou řeč 
uzavřel slovy: „Nuže, Jene, mám se 
s tebou rozloučit za všechny žáky, 
za ředitelství, za sbor a rád bych to 
učinil jako vždy, když jsme se dívali 
přímo do očí. Tys jinak nedovedl… 
Odpovíš upřímně anebo uhneš?… 
Odpovím ti upřímně jako tenkrát 
v kabinetě, že pták nezvedne kří-
dlem oblohu, byť by se vznesl se-
bevýš…“ 

Janova spolužačka zde přečetla 
i jeho poslední dopis rodině.

POdObA náhrObkU 
Janův náhrobek i pamětní busty na-
vrhoval známý český sochař Olbram 
Zoubek (mj. autor posmrtné masky 
Jana Palacha). Až do roku 1989 mu 
ale opatření režimu znemožňovala 
představit hrob v původně zamýš-
lené podobě. Sám sochař k tomuto 
vypověděl: „Z rozhodnutí režimu jsem 
hrob nesměl dokončit. Reliéf kamenné 
desky byl příliš provokativní a koule, 
na kterých hrob stojí, prý byly metafo-
rou trestaneckých koulí a značily ne-
stabilitu vlády.“ Po převratu se umělec 
rozhodl napravit alespoň tuto posled-
ní křivdu spáchanou na Janu Zajícovi 
a ve spolupráci s rodinou definitivně 
navrátil náhrobku originální podobu.

Dopis rodičů Jana Zajíce z března 1969
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odezva v tisku 
_a rozhlasu

OhlASY
Janův čin už neměl v tehdejší spo-
lečnosti tak velký ohlas jako sebe-
obětování jeho předchůdce Jana 
Palacha. Vládnoucí garnitura se 
obávala dalších protirežimních ná-
lad a skutků. Informování o „po-
chodni číslo 2“ stát omezoval. Dob-
rým příkladem může být usnesení 
předsednictva severomoravského 
krajského výboru KSČ ze dne 28. 
února 1969 se stanoviskem: „...aby 
materiál kolem toho a zpráva ne-
byly publikovány, stejně tak dopis, 
který zanechal ..., aby se nedostal 
do masových sdělovacích pro-
středků a k široké publikaci, která 
by toto (neinformování) zkompli-
kovala.“

Zprávy předávané veřejnosti byly 
strohé, úřední... a nakonec žádné. 
S výjimkou prvních dní (a až na ně-
které vzácné výjimky, viz fotografie) 
se nejvýraznější periodika tématu 
programově vyhýbala. Zatímco čin 
Jana Palacha měl značný mediální 
ohlas, veřejnost byla zevrubně in-
formována, komentátoři se k udá-
losti zaujatě vyjadřovali, v případě 
vítkovského rodáka nastal velmi 
brzy mediální klid, vynucený cen-
zurou. Společnost rychle ochladla 
a zdálo se, že i zapomněla…

rUdé PráVO
V Rudém právu, tehdy nejdůležitěj-
ším deníku a ústředním tiskovém 
orgánu komunistické strany, se den 
po události objevuje na čtvrté stra-
ně  první zpráva k celé věci. 

„Praha 25. února (ČTK) – Sebevraž-
du upálením spáchal v úterý mezi 
13.30 až 13.45 hod. mladý člověk. 
Na místě činu zůstal mrtev. Podle 
prvních informací městské sprá-
vy Veřejné bezpečnosti v Praze jde 
údajně, na základě některých dolič-
ných předmětů nalezených na místě 
sebevraždy, o J. Z., středoškoláka ze 
Šumperka. Bližší okolnosti případu 
vyšetřují bezpečnostní orgány. 

O den později, tedy 27. února 1969, 
přichází Rudé právo na druhé straně 
s dalším článkem.

„Praha 26. února (ČTK) – Protože se 
v souvislosti s úterní zprávou ČTK 
o sebevraždě upálením mladého 
člověka v Praze rozšířily nepravdivé 
pověsti, sděluje Ministerstvo vnitra 
ČSSR tyto podrobnosti: dne 25. úno-
ra asi ve 13.50 hodin hlásil vůz poho-
tovostní jednotky VB, že se v chodbě 
domu č. 39 na Václavském náměstí 
upálil neznámý mladík. Pracovníci 
výjezdové skupiny městské správy 
VB na místě činu zjistili, že k sebe-

vraždě muže ve stáří asi 20 let došlo 
na schodech ke kotelně uvedeného 
domu, kde se polil silně hořlavou 
tekutinou. Při záchranných pracích 
utrpěl zranění rovněž příslušník VB, 
nebezpečí vážného ohrožení života 
mu nehrozí. Byli zjištěni čtyři svěd-
ci z řad občanů, kteří v kritické době 
procházeli chodbou domu. Na místě 
činu byly nalezeny zbytky oděvu, 
kufřík s několika lahvemi neznámé 
tekutiny a dopis. Všechny nalezené 
předměty převzali podle platných 
čs. norem vyšetřovatelé Bezpečnos-
ti. Totožnost upáleného není dosud 
přesně zjištěna. Provádí se identifi-
kační šetření, ale s největší pravdě-
podobností se jedná o studenta J. 
Z. ze Šumperka. Podle předběžné-
ho výsledku rozboru tekutiny zjiš-
těné na svrchním oděvu upáleného 
jde o tzv. benzínovou čisticí směs. 
V současné době se provádějí inten-
zivně další odborné expertizy a pří-
pad se dále vyšetřuje.“

Poslední zprávu, tentokrát o Janově 
pohřbu, přináší Rudé právo dne 
3. března 1969.

„Opava 2. března (db) – Ve Vítkově 
na Opavsku se konal v neděli odpo-
ledne pohřeb osmnáctiletého stu-
denta Jana Zajíce, který 
25. února spáchal v Praze na Vác-
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lavském náměstí sebevraždu upále-
ním. Jan Zajíc – student Průmyslové 
školy železniční v Šumperku – byl 
pohřben ve svém rodišti. Pohřbu se 
zúčastnilo několik tisíc občanů z Vít-
kova i celého okolí. Především mladí 
lidé se přišli v hojném počtu rozlou-
čit se svým druhem.“

Jako protipól k oficiální informač-
ní linii o celé věci působí například 
v tisku zveřejněné stanovisko po-
bočky Společnosti pro lidská práva 
v Opavě:

„... opírajíc se o Všeobecnou dekla-
raci lidských práv a zásadu „Nebýt 
lhostejný k osudu druhého“, pova-
žuje (SLP Opava)  za svou povinnost 
informovat veřejnost o činu a živo-
topise Jana Zajíce ...

I když nesdílíme zásadu, že boj 
za ideály má jedinou zbraň – se-
beobětování, přesto považujeme 
za správné hluboce se poklonit 
světlé památce Jana Zajíce, přísluš-
níka mladé generace. Byl přesvěd-
čen, že pro náš národ a naši socia-
listickou vlast nejúspěšnější cestou 
k uskutečňování ideálů bude položit 

nejvyšší oběť – svůj mladý a naděj-
ný život. Takové mladé a čestné lidi 
potřebuje naše vlast nyní jako živé 
bojovníky za ideály pravdy, sprave-
dlnosti, svobody a socialismu.

Máme zájem na tom, aby čin a osob-
nost Jana Zajíce nebyly vykládány 
zkresleně a zneužity jakýmikoliv ex-
trémy. Proto vyhovujeme přání jeho 
matky Marty Zajícové a informujeme 
veřejnost o životě Jana a jeho po-
sledním dopise rodině...“

rOZhlAS
25. 2. přinesl zprávu o tragické udá-
losti Československý rozhlas. První 
zpráva o Janově činu, kterou mohla 
veřejnost zaslechnout, zněla takto:

„Zpráva z dnešního odpoledne říká, 
že v Praze na Václavském náměstí 
se dnes upálil třicet minut po jed-
né hodině mladý člověk. Na místě 
zemřel. Podle první zprávy měst-
ské správy veřejné bezpečnosti jde 
o středoškoláka ze Šumperka (J.Z.), 
jehož plné jméno informace neuvá-
dí. Bližší okolnosti případu vyšetřují 
bezpečnostní orgány a podrobnější 
zpráva zatím nepřišla.“ 

Podstatnější informace zazněly až 
ve vysílání z 26. 2. Přečteno je pro-
hlášení ministerstva vnitra, které 
nalezneme i v celostátním tisku ná-
sledujícího dne. Na příští zmínku, tý-
kající se Jana, si posluchači museli 
počkat až do 3. 3., kdy byla odvysílá-
na stručná zpráva o pohřbu: 

„Jan Zajíc, osmnáctiletý student 
Střední průmyslové školy železniční 
v Šumperku, který se 25. února upá-
lil v Praze, byl dnes pohřben ve Vít-
kově, kde žijí jeho rodiče. Rozloučit 
se s ním přišli obyvatelé města Vít-
kova a delegace studentů z Ostravy, 
Olomouce, Brna a Prahy.“

Téhož roku do éteru také krátce pro-
mluvila Janova matka, a to v pásmu 
„O čem se hovoří“. Tím dané téma 
na dvacet let z rozhlasových vln 
zmizelo. Janova památka a osobní 
hrdinství byly v rozhlase znovu při-
pomenuty až v roce 1989, po pádu 
komunistického režimu.

Cenzuře se podařilo zmírnit dopad 
Janova morálního činu na společ-
nost. Jeho odkaz měl být důsledně 
nepřipomínán, a tedy zapomenut.
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jan jako 
_autor básní

JAnU PAlAchOVI
Rozmarné odpoledne.
Kolem vezou víc než Prométhea.
Oči jsou prolomená hráz.
Pláču v dešti na chodníku.
Pro všechno.
Pro těch jednadvacet let,
pro cizími vojáky sražený květ,
pro člověka, co odmítl jít zpět,
pro srdce, do kterého by se vešel svět,
pro několik nevykřičených vět.

Chce se mi zařvat – teď hned.
Pryč s nimi! Ať žije nový svět!
To ticho řve ze mě.
Praha teď skutečně dotýká se hvězd.

Svou bolestí, co zatíná ruku v pěst.
Ticho rve uši.
Všichni to vědí a mlčí!
Ústa jim zacpal strach ze života i smrti.

Je leden 69.

I láska bolí.

Proto pláču ...

VZPOMínkA
Byl to můj kamarád
a odešel uprostřed léta.
Měl jsem ho vlastně rád,
je po něm už tři měsíce veta.

Leží tam ve stínu dvou lip
a spí svůj věčný spánek,
a je mu možná líp,
už necítí ten vánek.

Odešel jen tak,
bez rozloučení, 
odlétl jako pták
do krajin věčného snění.

Měl dvacet let a hnědé vlasy,
opustil navždy tento svět, 
odešel na věčné časy.

Zůstal jsem smuten 
a dlouho zamyšleně stát.
Ať už žil v životě sebevíc krutém,
ne, tohle neměl udělat.

Byl to můj kamarád
a odešel uprostřed léta, 
měl jsem ho vlastně rád… 
zde nestačí už věta.

Méně se o Janovi ví, že psal básně. Tvořil je pro sebe, bez snah o jejich publikování na veřejnosti. Staly se mu 
prostředkem sebevyjádření a pro nás oknem do jeho duše. Přinášíme ukázky z tvorby, která celkově čítá 21 básní.

STrAch
Máš snad sfingy srdce -
tvrdé, chladné, kámen?
Když ve mně náhle k tobě prudce
vzplanul lásky plamen.

Proč jsi tak divně hleděla?
Proč neusmála ses trochu?
A proč jsi pořád mlčela,
připomínajíc sochu?

Bojím se, že tu lásku zabiješ,
že jí vyřkneš amen,
a z mého srdce vyliješ
žárlivých citů plamen!

A možná, že bych zapomněl,
a možná, že bych nemohl,
a možná, že bych zapomněl,
a možná bych se přemohl.

POchOdeň

Pochodeň vzplála uprostřed náměstí,
pochodeň strachu z lidského neštěstí,
pochodeň zoufalství, 
pochodeň vzdoru, 
pochodeň protestu, 
němého bolu,
pochodeň zármutku z toho, co se stalo,
zjizvené muzeum z ran, když zaplakalo,
pochodeň vyznání plamenného kréda.
Lidé – buďte lidmi,
jinak se žít nedá!
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brÝle
Mám někdy zvláštní brýle,
o kterých ty asi nevíš.
Ty si nasazuji jen ve zvláštní chvíle,
těmi brýlemi společnost i přírodu jinak uvidíš.

Ty brýle nejsou vidět,
nosím je někde v duši,
dívám se s nimi na svět,
ač mnohdy prý mi nesluší.

To je celá moje záhada,
jak si je nasadím,
svět hned jinak vypadá,
a pak se stanu buď dobrým, nebo zlým.

Nosím ty brýle stále s sebou,
neudělám bez nich ani krok,
ať je léto, či ať mne uši zebou,
nosím je s sebou celý rok.

POSekAné Srdce
Otevřel jsem ti srdce, 
by ses ho dotkla svým láskyplným dotekem.
Ty jsi ho však rozsekla prudce
svým nešetrným jazykem.

Do srdce jsi mi udělala
jizvu hlubokou a krvavou,
city mé jsi tím posekala,
můj život jde teď nocí zlou.

Těžko jsem hořkou slzu polykal,
duše mi bouřila a vřela,
hněvem jsem se přímo zalykal.
Tak tedy netrefila ji Amorova střela?!

Počkám, až se mi zacelí rána,
pak budu věci snad jinak brát,
nebudu přece v lásce bílá vrána,
klíč od svého srdce zkusím jiné dát.

 Ireně P.

ZlÝ Sen
Viděl jsem zlomené růže,
zničené krásné květy,
a mezi nimi muže -
měl zaprášené boty.

Sám v cizí zemi tu ležel
v těžkém vojenském kabátě,
snad ještě včera do útoku běžel,
viděl, jak jiní krvácí na blátě.

Byl to jen voják,
který ač nechce, přece musí
hrudí zastavit bodák,
i když se mu to hnusí.

Slyšíš! Zlomená růže,
pověz vojákovi v květech tvých,
pověz mu, kdo jen za to může,
že na světě je tolik lidí zlých.

Ráno jsem se probudil,
sen byl už dávno pryč,
kéž celý svět by pochopil
a lidé překovali meče v rýč.

Ve jménu zavražděných vojáků,
ve jménu sirotků plačících,
ve jménu vdov a válečných mrzáků,
ve jménu růží zlomených ...

Ať už jste kdekoli na tomto světě,
zapřísahám Vás! Lidé – neblázněte!!!

POdZIMní VYZnání
Snad znáš tu vůni podzimu
a čerstvě rozoraných polí,
kdy teskný pohled na hlínu
a srdce jemně bolí.

Mám srdce jako suchopár.
Ne! Ne! Nejsem vůbec stár!
Ale mých citů první břehy
málokdy přelila vlna lásky a něhy.

To proto, že nenašel jsem 
doposud srdce,
do kterého bych ty vlny přelil
a jeho vlny s mými
v jediné moře lásky scelil.

Příroda někdy divná je,
tváří výraz srdce zakryje,
a pak záleží jen na člověku
a ne na přiměřeném věku,
jak umí v srdci číst.

Snad znáš tu vůni podzimu, 
kdy příroda už usíná
a srdce se zamykají 
před sladkou láskou,
kterou nezakryješ žádnou
pokryteckou maskou.

Teď znáš tu vůni podzimu
a smutných pokosených polí.
Láska, která na podzim se rozvije,
ta celé věky přežije
a nic ji nezabolí ...

VYZnání
Jsi pro mě
meloun v záři léta 
chleba na dřevěném stole 
nedokončená věta 
vůně zkoseného sena 
těžký závěs letního okna 
opojnost starého vína 
zvonivý dětský smích 
čerstvě napadnutý sníh 
cesta do nekonečna 
prudká spalující věčná!
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následky 
_pro rodinu

náSledkY 
PrO rOdInU 
Rodina Zajícova prožívala v letech 
následujících po Janově činu těžké 
časy. Musela snášet odvetná pří-
koří ze strany vládnoucího režimu, 
trpět snahy o diskreditaci a zneva-
žování Janovy oběti. Bylo zakázáno 
jeho čin jakkoli připomínat, hlásit se 
k jeho odkazu, organizovat vzpo-
mínkové akce. Rodina ani nedo-
stala povolení zbudovat Janovi 
důstojný náhrobek na vítkovském 
hřbitově (z obav, aby se místo ne-
stalo poutním místem odpůrců to-
talitního státu; návrh náhrobku byl 
rovněž označen jako „ideologicky 
nepřípustný“). Komunistický režim 
chtěl Janovu oběť trvale vymazat 
z povědomí národa, z historie.

lIdé Ve VíTkOVě 
Vítkov byl (a je) malé město s ně-
kolika tisíci obyvateli, kde se lidé 
docela dobře znají. Někteří obča-
né se Zajícovým začali vyhýbat 
(dokonce včetně doslovného pře-
cházení na druhou stranu ulice), 
naopak jiní byli solidární a rodinu 
více či méně otevřeně podporovali. 
Tříbily se tak charaktery lidí. Ob-
tížná situace měla i jiné nečekané 
důsledky, jak v jednom rozhovoru 
vzpomínal Janův bratr Jaroslav: 
„Rodina získala nové přátele z di-

sentu, z Charty 77, i mezi obyčejný-
mi lidmi, kteří si Jendova protestu 
vážili. Velmi jsme si cenili přátel-
ství Olbrama Zoubka. Pravidelně 
nás navštěvovali chartisté. Někte-
ří přijížděli tajně, hlavně na výročí 
Jendovy smrti nebo k výročí srp-
nové okupace. I když je Státní bez-
pečnost stále sledovala a mnohdy 
opakovaně vyslýchala, přijížděli 
každým rokem znovu. V den tragic-
kého výročí Vítkov obvykle obklíčili 
uniformovaní příslušníci Bezpeč-
nosti a tajní z StB. Někdy uzávěru 
silnic kolem městečka prováděli 
dokonce i vojáci, a všem kontrolo-
vali doklady. Na hřbitově měla StB 
i kamery a kdo tam přišel, toho 
natáčeli. Každého, kdo nebydlel 
ve Vítkově, v těchto dnech vraceli 
přímo z nádraží zpátky do vlaku. 
Někteří lidé se ale stejně na hřbi-
tov vždy nějak dostali a na Jendo-
vě hrobě se pokaždé objevily kvě-
tiny. Proto měla jedna soudružka 
z městského výboru KSČ zvláštní 
úkol. Jezdila na hřbitov s dětským 
kočárkem bez dítěte, ve kterém ty 
kytky nenápadně odvážela pryč.“

rOdIče 
Oba rodiče nesli celou situaci velmi 
těžce, Janova maminka Marta se 
po zprávě o smrti svého syna (kte-
rou jí sdělil jako první Oldřich Vít, 

zástupce studentů, druhý den ráno 
po činu) psychicky zhroutila. Asi 
po roce ji vyhodili z místní textilní 
učňovské školy, kde v té době uči-
la, přestože do důchodu jí zbývalo 
už jen několik měsíců. Existoval do-
konce návrh, aby žádný důchod ne-
dostala. Janův bratr Jaroslav opět 
vzpomíná: „Soudruzi jí řekli: ´Když 
neumíš vychovat ani svého syna, ne-
můžeš vychovávat jiné děti.´ Těž-
ce snášela naši izolaci i to, že se 
komunisté z Jendy snažili udělat 
blázna. To, že se upálil právě v den 
Vítězství pracujícího lidu, brali jako 
útok na celé zřízení. Otec naštěstí 
pracoval v místní drogerii, takže 
mu maminka ještě dva roky mohla 
chodit vypomáhat. Dostala se tak 
aspoň mezi lidi.“ 

Janův otec chtěl po činu vystou-
pit ze strany, namísto toho byl vy-
loučen. Podařilo se mu ale udržet 
zmíněné zaměstnání v obchodě, 
kde zajistil manželce místo jako 
pomocné síle. Na počátku 70. let 
se musela rodina na výzvu stát-
ních orgánů, za minimální odstup-
né, vystěhovat ze svého domu - 
kvůli údajně plánované výstavbě 
bazénu. K realizaci záměru však 
nedošlo, dům zpustl a nakonec byl 
zbourán.
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brATr JArOSlAV 
V roce 1970 s jistou dávkou štěstí 
ustál pokus o vyhození ze Strojní fa-
kulty Vysoké školy báňské. 

„Kdosi mě udal, že mám na stěně 
pověšenou anglickou vlajku a že je 
to prvomájová provokace. Přitom 
to byla jen plastová taška, kterou 
jsem si rok předtím přivezl ze stu-
dijního pobytu v Anglii. V této těžké 
době mi můj učitel pan docent Jan 
Kučera poradil, ať požádám o pomoc 
jediného nestraníka v kárné komisi, 
která měla rozhodovat o mém vy-
loučení. Tím byl pan profesor Ludvík 
Hájovský. Ten také nakonec vymys-
lel záchranný plán. Ostatním členům  
komise řekl: ´Představte si, sou-
druzi, že by někdo považoval vlaj-
ku socialistického Československa 
za provokaci! To přece nejde, vlajka 
je státním symbolem a nikoliv pro-
vokací. Takto formulované rozhod-
nutí nepodepíšu. Nepřátelé socialis-
mu v zahraničí by z toho mohli udě-
lat mezinárodní skandál.´ Toho se 
někteří soudruzi zalekli. Dostal jsem 
jen veřejnou důtku za nevhodnou 
výzdobu s negativním politickým 
dopadem.“

Absurditu doby dokresluje i příhoda, 
kdy Jaroslav jako jediný z ročníku 
splnil na konci studia podmínky pro 
získání červeného diplomu a měl tak 
dle zvyklostí číst promoční slib ab-
solventů. Vedení školy se však obá-
valo, že by to mohlo vyznít jako pro-
vokace. Proto raději jinému studen-
tovi zpětně opravili známky za druhý 
a třetí ročník, aby slib mohl číst on 
a nikoli Jaroslav.

SeSTrA MArTA 
Velké potíže měla Janova sest-
ra. Přes výborné studijní výsledky 
na gymnáziu jí komunisté nechtěli 
umožnit studium na vysoké škole 
(snila o medicíně). Ředitel gymnázia 
její další studium prostřednictvím 
povinného výstupního, tzv. kom-
plexního hodnocení nedoporučil. 
Žádná vysoká škola tak Martu ne-
směla přijmout. V odvolacích do-
kumentech se pak dočteme o nee-
xistenci záruky - „že by její studium 
na vysoké škole bylo ku prospěchu 
naší socialistické společnosti, ne-
boť smrt jejího bratra Jana Zajíce 
nebyla rodiči přijata jako osob-
ní tragédie, nýbrž jako tragédie  
národní“.

Nijak v této souvislosti nepřekvapí, 
že nepomohla ani přímá prosba o po-
moc, adresovaná generálnímu tajem-
níkovi ÚV KSČ Gustávu Husákovi. Při 
dalším pokusu o přijetí na VŠ byla 
Marta odmítnuta ostravskou VŠB, 
přestože tam měli volná místa. Při ře-
šení odvolání se Marta od krajského 
stranického úředníka dozvěděla, že: 
„nemůže být přijata, neboť společ-
nost se musí bránit proti lidem, jejichž 
rodinné prostředí neskýtá záruku od-
danosti věci socialismu“. Také Martě 
doporučil, aby odešla z domova, zapo-
jila se do běžného pracovního procesu 
a za rok nebo za dva to zkusila znova. 

Ze vzpomínek bratra Jaroslava: 
„Rok dělala uklízečku a pomocnou 
laborantku v lékárně v Raškovicích 
u Frýdku-Místku. Nedostala se pak 
ani na farmacii do Bratislavy, kam 
také dorazil kádrový spis. Po dalších 
protestech a stížnostech nakonec se-
stru přijali na hutnickou fakultu VŠB, 
ale s upozorněním: Přijmeme vás jen 
na obor, o který není zájem, pod pod-
mínkou, že nebudete nikde vyčnívat, 
nebudete nejlepší, nebo naopak nej-
horší a nebudete se aktivně zúčast-
ňovat žádných veřejných akcí“.
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připomínky janova odkazu 
_po pádu komunismu

POcTA PO 20 leTech
Teprve po pádu komunistické vlá-
dy v Československu a s návratem 
svobody do naší země - po listo-
padových událostech roku 1989 - 
mohla být Janovi konečně veřejně 
projevena úcta, kterou si oprávněně 
zasloužil. Trvalo to více než dva-
cet let, než se Janovu činu dostalo 
adekvátní pozornosti ve společnos-
ti, v médiích, u představitelů státu. 
Odkaz Jana Zajíce je však potřebné 
i nadále připomínat. Jeho poselství 
je stále živé a v obecnější rovině sil-
ně nadčasové.

ShrOMáždění 
V rOce 1990
První velká důstojná připomínka Ja-
nova činu „na domácí půdě“ proběh-
la ve Vítkově 25. února 1990 z ini-
ciativy místního Občanského fóra. 
Na vítkovském náměstí se za velké-
ho zájmu veřejnosti a za účasti řady 
hostů uskutečnilo slavnostní shro-
máždění. V jeho závěru bylo náměs-
tí velice symbolicky přejmenováno 
z původního „náměstí Rudé armády“ 
na „náměstí Jana Zajíce“. Několik 
tisíc lidí se pak odebralo na hřbitov, 
kde byl odhalen - dle původního 
návrhu - čerstvě dokončený Janův 
náhrobek autora Olbrama Zoubka. 
V tomtéž týdnu proběhla řada vzpo-
mínkových akcí i v Šumperku, např. 

zádušní mše, pietní shromáždění, 
beseda s pamětníkem, a dokonce 
i výstava v místním muzeu.

bUSTY nA škOlách
Na budově základní školy ve Vítko-
vě, kterou Jan navštěvoval, byla 
24. února 1991 odhalena pamět-
ní deska s jeho bustou od sochaře 
Gottharda Jandy. Na desce je mimo 
jiné uveden citát z Janova poslední-
ho dopisu „umřel jen ten, kdo žil pro 
sebe“.

O den později, za účasti ministra 
školství, odhalili pamětní desku vě-
novanou Janu Zajíci také na budo-
vě šumperské Střední průmyslové 
školy. Autorem tohoto díla byl, vel-
mi symbolicky, opět sochař Olbram 
Zoubek.

PŘIPOMínkY nA 
VáclAVSkéM náMěSTí
Oba Jany, Palacha a Zajíce, připo-
míná na Václavském náměstí, tedy 
přímo v dějišti obou tragicky burcu-
jících činů, pomník umístěný u kaš-
ny před budovou Národního muzea. 
Na prohnutém bronzovém kříži, pro-
vedeném do dlažby, jsou v místě kří-
žení ramen vyhotovena obě jména 
se základními životopisnými údaji. 
Pomník vytvořili architekti Čestmír 
Houska, Jiří Veselý a výtvarnice Bar-

bora Veselá. Slavnostní odhalení se 
konalo v roce 2000. Pod jezdeckou 
sochou sv. Václava se nachází další 
symbolická pieta připomínající oba 
Jany. Místo, kde zemřel Jan Zajíc, 
nijak konkrétně označeno není.

FIlMY O JAnOVI
V roce 1991 natočil režisér Ivo Traj-
kov (podle scénáře šumperského 
rodáka Vladislava Kučíka) hraný te-
levizní film s názvem „Jan“. Snímek 
byl velice úspěšný - získal hlavní 
cenu na Světovém televizním festi-
valu v Japonsku a byl prodán do řady 
zemí, nejen evropských. V roce 1999 
se k tématu vrátil scénárista a reži-
sér Petr Lokaj, jenž pro Českou te-
levizi natočil dokument „Ve jménu 
života vašeho! Hořím...“

VYZnAMenání
V porevoluční době obdržel Jan „in 
memoriam“ dvě vyznamenání. 28. 
října 1991 udělil Janovi prezident 
Václav Havel Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka I. třídy „za vynikající zá-
sluhy o demokracii a lidská práva“. 
Slavnostního aktu na Pražském hra-
dě se účastnili Janovi rodiče i sou-
rozenci. Ocenění z rukou prezidenta 
převzala Janova maminka Marta, 
pro niž se tato chvíle stala obrov-
ským zadostiučiněním.
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U příležitosti Dne válečných veterá-
nů - 10. listopadu 2009 - uctil Jano-
vu památku tehdejší ministr obrany 
vyznamenáním Zlaté lípy „za vý-
znamné zásluhy o ochranu lidských 
práv a svobod“.

nAdAční FOnd cenY 
JAnA ZAJíce
V roce 1992 byla ve Vítkově při ta-
mější základní škole založena Na-
dace Ceny Jana Zajíce, později pře-
měněná na Nadační fond Ceny Jana 
Zajíce. Účelem této instituce, kromě 

péče o Janovu památku, je oceňo-
vání žáků a studentů vítkovského 
regionu za mimořádné studijní či 
pracovní úspěchy, charitativní čin-
nost, záchranu lidského života apod. 
Za dobu své existence už Nadace 
ocenila více než tři desítky mladých 
lidí. Předávání cen, které se zpra-
vidla konává v pátek před výročím 
Janova činu, se odehrává v rámci 
slavnostní pietní vzpomínky spoje-
né s vystoupením známých umělců 
a za přítomnosti významných osob-
ností veřejného života.

TUrISTIckÝ MeMOrIál
Už od roku 1990 se ve Vítkově pra-
videlně koná turistický pochod Memo-
riál Jana Zajíce. Organizuje ho město 
Vítkov a probíhá vždy 17. listopadu. 
Memoriál začíná krátkým pietním 
aktem u Janova hrobu - za účas-
ti nejbližších rodinných příslušní-
ků, občanů města, školní mládeže. 
Po úvodním projevu a minutě ticha 
účastníci absolvují několikakilome-
trovou trasu k údolí řeky Moravice 
s výstupem na zříceninu hradu Vik-
štejn (oblíbené to Janovo místo).
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projekt moderní  
dějiny do škol

cyklus seminářů k tvorbě metodic-
kých materiálů a jejich využití ve vý-
uce je zaměřen na praktickou a tvůr-
čí práci učitelů v oblasti moderních 
metodických postupů.

Putovní výstavy: během projektu 
bude vytvořeno šest putovních vý-
stav, které se svým obsahem zaměří 
na témata soudobých dějin. Občan-
ské sdružení PANT poskytne k pří-
pravě každé výstavy tvůrcům (žá-
kům a učitelům) metodický manuál 
s praktickými radami a návody. 

Film a dějiny: komentované pro-
jekce filmů se budou týkat děl za-
bývajících se soudobými dějinami, 
půjde o dokumenty i umělecká díla 
s historickou tematikou.

Studentská konference: Občan-
ské sdružení PANT připraví tři 
dvoudenní konference k dílčím té-
matům z novodobých dějin. 

Studentská minikonference: jed-
nodenní setkání žáků z pořádající 
školy a spřátelených škol z regi-
onu budou věnována konkrétním 
historickým údobím s přihlédnutím 
k dějinám regionu. 

Příběh 20. století: studentská 
soutěž. Úkolem žáků bude podle 
připravené metodiky zaznamenat 
a zpracovat svědectví (text, vi-
deo) rodinného příslušníka, který 
byl svědkem historicky významné 
události 20. století. Cílem aktivity 
je přivést studenty k často první-

mu zachycení části rodinné his-
torie. Kreativní prací se studenti 
seznámí s metodou oral history, 
pochopí smysl zkoumání minulos-
ti, ověří si obecné znalosti dějepisu 
na konkrétních lidských osudech 
a uvědomí si postavení obyčejného 
člověka, který je pozorovatelem 
dějinné události. Nejlépe hodnoce-
né práce budou zveřejněny na por-
tálu Moderní dějiny.cz a v tištěném 
sborníku. 

konference škol Moderních dějin 
navazuje na čtyři ročníky úspěš-
ných mezinárodních konferencí 
o výuce soudobých dějin, konaných 
každoročně v Ostravě. 

Webová antologie pramenů: 
v rámci této aktivity projde portál 
Moderní dějiny.cz inovací a bude 
přehledněji strukturován. Stáva-
jící databáze obsahuje digitalizo-
vané obrazové a textové prameny 
z dobového tisku, plakáty, karika-
tury, reprodukce uměleckých děl, 
videozáznamy svědectví pamětní-
ků. Jedná se o významný zdroj pro 
učitele i studenty. 

Občanské sdružení PAnT je vzdě-
lávací institucí akreditovanou 
MŠMT ČR. Zaměřuje se na novodo-
bé dějiny a na společné historické 
okamžiky zemí visegrádské sku-
piny, realizuje projekty mapující 
historii a kulturní dědictví v českém, 
středoevropském i celoevropském 
regionu. Vlajkovou lodí sdružení je 
Vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.

Občanské sdružení PANT realizuje 
v období 2012–2014 tříletý granto-
vý projekt Moderní dějiny do škol, 
který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. Jeho náplní 
jsou moderní formy výuky historie  
20. století. Cílovou skupinu tvoří: 
Žáci škol a školských zařízení, pra-
covníci škol a školských zařízení, 
vedoucí pracovníci škol a školských 
zařízení, pracovníci školní inspek-
ce, pracovníci organizací působících 
v oblasti vzdělávání dětí a mládeže 
a pracovníci organizací působících 
v oblasti volného času dětí a mláde-
že (mimo Prahu). 

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu 
a efektivitu vzdělávání žáků i pe-
dagogů základních i středních škol 
v oblasti národních dějin 20. století 
v mezinárodním kontextu

dílčí AkTIVITY PrOJekTU
Tvorba výukových materiálů: 
moderní, interaktivní, tematicky 
koncipované výukové sety k jed-
notlivým údobím či událostem 20. 
století, vycházející z požadav-
ků učitelů. Odborně zpracované 
materiály (výukové prezentace, 
metodické listy pro práci žáků, 
shrnující texty historiků a polito-
logů, textové a ikonické prameny, 
metodiky projektového vyučová-
ní, finální přípravy, konkrétní ná-
vody na jednotlivé hodiny a pří-
klady z praxe) budou publikovány 
na portále Moderní dějiny.cz. 
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výstavní panely
pracovní listy
prezentace: 

www.pant.cz
 info@pant.cz    

www.moderni-dejiny.cz
redakce@moderni-dejiny.cz
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