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SOCIALISMUS S LIDSKOU TVÁŘÍ ANEB REŽIM
S MASKOU
Dějiny jsou jako kolotoč. Opakují se a vracejí. Skryjí svůj záměr novým obalem, zahalí se novou ideologií a pod make-upem víry v krátkou
paměť lidstva se nám snaží namluvit, že „to tu ještě nebylo“. Většinou bylo... A většinou mají tendenci k opakovaným návratům právě ty
dějinné události, které se vůbec neměly stát. Nikdy, nikde a nikomu! Natož aby se opakovaly. Ptáte se, jak je možné, že lidé dopustí tyto
nežádoucí reprízy? Málo se ohlížíme. Dějiny tu přece nejsou jen proto, abychom se je učili, ale abychom se z nich poučili.
V letošním roce si připomínáme události, které významným způsobem ovlivnily osudy lidí v naší zemi. Srpen 1968 a události, které mu
předcházely, ale i následovaly, jistě k takovým okamžikům patří. Městská část Praha 6 si touto výstavou chce připomenout atmosféru
těchto událostí.
Jistě bude nemálo těch, kteří pohlížejí na období Pražského jara zcela nekritickou prizmatem. Došlo k uvolnění režimu, padla cenzura,
probíhaly soudní rehabilitace, i když se ve většině případů týkaly pouze členů KSČ, smělo se cestovat, obnovovala se činnost zakázaných
spolků, jako byl Junák nebo Sokol, byla založena zcela nová sdružení – například Klub angažovaných nestraníků či klub bývalých politických vězňů K231. Národ byl v euforii.
Byly ale všechny tyto skutky projevem skutečné snahy tehdejších vůdců o zavedení opravdové demokracie v zemi? Miláček národa Alexander Dubček, ikona pražského jara, tehdy k otázce znovuobnovení pluralitního politického systému prohlásil, že je pro širší názorovou různost, avšak pouze v rámci Komunistické strany Československa jako vůdčí síly ve státě. Byl to opět Dubček, který se zalekl reakce
sovětských soudruhů a začal přinejmenším připravovat částečný návrat cenzury. O skutečnosti, že komunisté nebyli ochotni se o moc
dělit, svědčí také Dubčekova slova z poloviny osmdesátých let, kdy v exilovém časopise přiznal, že chystal „opatření na politickou izolaci
osob nepřátelských socialismu“. Dá se ve světle těchto informací stále dívat na Pražské jaro jako na období rodící se demokracie?
Chceme-li zjednodušit pocity, které tehdy většina národa prožívala, pak snad nejvýstižněji to lze jedním slovem: naděje. Byla ale tato
naděje oprávněná, nebo planá? Nejednalo se pouze o boj dvou skupin uvnitř vládnoucí KSČ, kdy ani jedna z nich se o moc nechtěla dělit
s ostatními? Opravdu ti největší reformisté z řad tehdejších komunistů chtěli návrat země mezi demokratické pluralitní státy? Chtěli se
omluvit za zločiny komunismu? Chtěli znovu zavést volnou soutěž politických stran a svobodné volby? Přáli si návrat svobodného podnikání? Byli ochotni vrátit lidem to, co jim předtím při znárodňování ukradli? Nechtěli jen zachovat socialismus tím, že jeho nelidskost (sami
si ji zřejmě uvědomovali) zakryjí přívětivou maskou – lidskou tváří? Nebyl vstup vojsk spíše než hybatelem času jen jeho urychlovačem?
Rok 1968 není vzdálenou historií. Ze všech letošních „osmičkových“ výročí je mezi námi nejvíce jeho pamětníků. Přesto je opředen mnoha mýty. Cílem této výstavy není přinést odpovědi na tyto a tisíce dalších otázek. Jde nám o zahájení široké, svobodné a otevřené diskuze. Jde nám o to, nezapomenout a nepodlehnout tomu, že pravdu zakryjeme maskou.

Mgr. Tomáš Chalupa
starosta
arosta Městské části Praha 6
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„Vojáci gestikulovali, že je nesmím fotit. Cvaknul jsem je a měl jsem se hbitě k odchodu.“

PAVEL MACHÁČEK
se narodil 15. 8. 1921 v Břevnově. Za druhé světové války ukrýval svého židovského spolužáka Jiřího Synka, kterému poskytl protektorátní doklady. Roku 1943 byl zatčen gestapem za údajnou krádež policejního razítka. Ve skutečnosti razítko zcizil na komisařství
jeho někdejší přítel Jiří Synek, dnes básník známý pod pseudonymem František Listopad.
Razítko Synek ukradl v nestřeženém okamžiku poté, co si policie zapsala iniciály z propůjčených dokladů. Listopad chtěl razítkem pomáhat domácímu protinacistickému odboji,
do vážných problémů však dostal svého přítele, který mu poskytoval úkryt – Pavla Macháčka. Ve vyšetřovací věznici v Petschkově paláci v Praze byl zatčený Pavel Macháček mučen,
aby prozradil, kdo razítko ukradl, svého přítele však neprozradil i přes nesnesitelné fyzické
utrpení. V dubnu 1944 byl transportován do Malé pevnosti Terezín, kde je svědkem nacistického vraždění a brutalit páchaných na vězních, později je přemístěn do Flossenbürgu.
O rok později byl zařazen jako vězeň schopný chůze do takzvaného pochodu smr-

Pavel Macháček během natáčení v únoru roku 2008. Zdroj: archiv o. s. Post Bellum.

ti, po třech dnech a stokilometrovém pochodu byl na pokraji sil zachráněn americkou
armádou. 23. května roku 1945 vstoupil do Komunistické strany Československa a sloužil
do roku 1970 v československé armádě. Roku 1970 neprošel armádními prověrkami jako
„politicky nespolehlivý“, byl vyhozen z armády a donucen nastoupit na místo skladníka.
Vystřídal mnoho různých dělnických a administrativních zaměstnání. Žije v Praze.
Pavel Macháček jel 20. srpna 1968 shodou náhod z Bratislavy do Prahy, kam dorazil asi
v pět hodin ráno. Ubytoval se v hotelu Legie na Náměstí I. P. Pavlova. Vzpomíná: „Chtěl
jsem poslouchat rádio, dráťák, ale bylo vypnuté. Šel jsem na vrátnici, kde mi řekli: ‚‚Vy to
nevíte? Vždyť nás obsadili Rusové!‘ Nedělejte si ze mě psinu, raději dejte rádio do pořádku, zlobil jsem se. Rádio ovšem stále nešlo. Oni to prostě raději vypnuli, aby neděsili hosty nebo co! Oblékl jsem se, vzal fotoaparát a vyrazil do ulic.“ Nejdříve směřoval
na Václavské náměstí, šel horem kolem rozhlasu, to už mohlo být asi osm hodin ráno. To,
co uviděl, byl šok. U rozhlasu byla převrácená hořící tramvaj: „To si těžko dnes můžete
představit, jaké pocity člověk prožívá, v tu chvíli jsem si jen pomyslel: ‚‚To je ale asi pěknej
průser!‘ Najednou vidím skupinu lidí, která polévá ruský tank a zapaluje ho. Tomu tanku
to ovšem nemohlo jakkoliv ublížit. Začal jsem fotit. Aparát jsem měl zavěšený na krku
a fotil jsem spontánně, co jsem viděl, na to jsem zamířil objektiv.“ Od rozhlasu utíkal
dolů na Václavské náměstí. Na Národním muzeu už byly stopy po střelách na celé budo-

Policejní razítko, které zcizil na komisařství roku 1943 básník František Listopad.
Židovskou hvězdu dostal Pavel Macháček na památku po roce 1945 jakožto někdejší
vězeň koncentračních táborů. Zdroj: archiv o. s. Post Bellum.

vě, zvláště na pískovcových sloupech. Náměstí před Muzeem bylo plné lidí: „Atmosféra
byla vysoce bouřlivá, skandovala se nejčastěji hesla, ve kterých jsme ‚milé‘ bratry z Ruska
posílali domů, lidé zpívali hymnu. Dramatičnost mě pohltila. Touhu debatovat s okupanty jsem neměl, zato ve mně vřela krev, jak k takové bezprecedentní situaci mohlo dojít,
jaké důsledky toto všechno bude mít. Od této chvíle končila laskavost, už jsme se SSSR
nebyli přátelé.“ Prošel Václavským náměstím, fotil u Poštovní spořitelny, dnešního Orbisu, pokračoval na Staroměstské náměstí. Focení se okupantům nelíbilo: „Sice jen gestikulovali, že je nesmím fotit. Cvaknul jsem je a měl jsem se hbitě k odchodu. Pokračoval
jsem na Pražský hrad. Mezi Nerudovou ulicí hned u Hradčanského náměstí jsem uviděl
zástupy ruských vojáků, kteří zatarasili ulici na Hrad. Proto jsem vyběhl Radniční schody.
A teprve tam jsem uviděl, že celé Hradčanské náměstí na Pražském hradě je úplně plné
vojáků cizí armády. V duchu jsem si pomyslel: To je konec! Jsme přepadeni, obklíčeni,
okupováni a dobiti.“
Následující dny pokračoval Pavel Macháček ve fotografování. Nafotil více než dvacet
filmů: „Sbíral jsem malované plakáty, které ruští vojáci strhávali. Vše jsem pak schoval
do krabic od margarínu a ty jsem uložil doma v komoře. Znova zachované negativy spatřily světlo světa až po návštěvě redaktora Českého rozhlasu a občanského sdružení Post
Bellum Mikuláše Kroupy v roce 2008.“

Doklad, který Pavlu Macháčkovi vystavily osvobozující jednotky USA. Povolení mu
umožňovalo vypravit se v květnu 1945 přes demarkační čáru z Plzně do Prahy. Bezpečnost
mu však povolení nezaručovalo. Zdroj: archiv o. s. Post Bellum.
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OKUPACE MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 6 V ROCE 1968
V Praze se nacházely objekty s klíčovým významem pro úspěch celé sovětské invaze do Československa v roce 1968. Pro splnění svého hlavního úkolu, jímž bylo
odstranění proreformních členů stranického a státního vedení spojené s hladkým
přechodem moci do rukou konzervativního křídla v KSČ, museli okupanti bleskově obsadit sídla ústředních stranických a státních orgánů. Dalšími cíli s prvořadou
prioritou byly budovy bezpečnostních složek, ozbrojených sil, redakce hromadných sdělovacích prostředků a důležité komunikační uzly.
Celá řada těchto objektů ležela na území městské části Praha 6. Jednoznačně nejdůležitějším prostorem v jejím obvodu bylo ruzyňské letiště, jež v plánech okupace Prahy hrálo hlavní roli. Zde se měly vysadit sovětské prvosledové jednotky. Sem
také měly prostřednictvím leteckého mostu proudit další posily a zásoby soustře-

Sovětská vojenská letadla An-12 na letišti Praha-Ruzyně. Srpen 1968. Zdroj: VHÚ.

děné na vojenských letištích nedaleko československých hranic.
Okupanti částečně počítali s předem domluvenou pomocí československých

nejen pomocí barikád z autobusů, nákladních automobilů a vozů tramvaje, ale

stoupenců intervence, kteří měli vlastními silami ovládnout některá důležitá místa

také se pokoušeli sovětským vojákům pokojnou cestou vysvětlit nesmyslnost celé

a zajistit jejich plné fungování ve prospěch invaze. Konkrétní opatření k hladké-

invaze. Okupanti však nehodlali s nikým diskutovat. Výsledkem bylo 16 mrtvých

mu průběhu obsazení Prahy probíhala v součinnosti s prosovětskými exponenty

v okolí rozhlasu a desítky vážně zraněných. Dva ze zabitých, osmnáctiletý Ivan Lai-

v KSČ, Bezpečnosti, armádě i v médiích už od rána 20. srpna 1968.

ta a jedenadvacetiletý Milan Kadlec, byli občané Prahy 6.

V průběhu večera 20. srpna 1968 přistálo na ruzyňském letišti několik sovětských

Okupační vojáci se do Prahy nepřesouvali pouze letecky. Od hranic v dlouhých

leteckých speciálů. V nich přiletěla početná skupina civilistů. Část z nich měla zajis-

kolonách na pomoc výsadkářům pospíchaly posily vyzbrojené tanky a obrněnými

tit přistání invazního výsadku. Další po domluvě s velitelem Oddělení pohraniční

vozidly. Sovětští řidiči se na silnicích chovali naprosto bezohledně. Po cestě zavinili

kontroly plk. Stachovským a velitelem Leteckého oddílu Ministerstva vnitra

celou řadu smrtelných nehod, od nichž ujeli. Nedaleko Prahy v zatáčce na silnici

plk. Eliášem odjeli do města, kde plnili úkoly k přípravě invaze. Ve 23.35 zaháji-

mezi obcemi Svárov a Dolní Podkozí srazil sovětský obrněný vůz osmatřicetiletého

la skupina příslušníků StB pod velením pplk. Doležala akci k zajištění ruzyňského

Otto Trousila z Prahy 6, který svým zraněním na místě podlehl. Viník z místa neho-

letiště pro přílet sovětských výsadkářů.

dy ujel, aniž by se umírajícímu pokusil jakkoliv pomoci. Přestože situace v Praze 6
nebyla zdaleka tak vyhrocená jako v centru, i zde se střílelo. Sovětští a bulharští

Zhruba ve dvě hodiny ráno začaly na ruzyňském letišti přistávat první jednot-

vojáci většinou pálili do vzduchu, aby zastrašili československé civilisty. Zejména

ky 7. gardové výsadkové divize pod velením generálmajora Gorelova. Výsadkáři

v prvních dnech okupace však občas mířili i přímo na lidi. Terčem střelby se stáva-

bleskově obsadili letištní budovy, v nichž zajali všechny přítomné včetně svých

ly hlavně osoby, které porušily zákaz nočního vycházení. Díky tmě se jim většinou

československých pomocníků z řad StB. Další oddíly se přesunuly do města, kde

podařilo vyváznout bez zranění. Takové štěstí však neměl šestatřicetiletý Jan Jen-

mezi třetí a pátou hodinou ranní obsadily budovy Ústředního výboru Komunis-

šovský z Kunratic, po němž ve večerních hodinách prvního dne okupace nedaleko

tické strany Československa, Předsednictva vlády, Generálního štábu Čs. lidové

Prašného mostu z dosud nezjištěných důvodů střílela sovětská hlídka. Byl zasažen

armády, Ministerstva vnitra a Ministerstva národní obrany, jejichž nejbližší okolí

do břicha a o několik dnů později svým zraněním podlehl.

neprodyšně uzavřely. Dopoledne se na Ruzyni vysadili první příslušníci bulharského 22. motostřeleckého pluku. Převzali od sovětských vojáků ostrahu letiště a zís-

Střelba se často ozývala i při jiných příležitostech. Špatně zásobovaní vojáci pořá-

kali tím svůj podíl na okupaci Prahy 6. V zákopech kolem přistávacích ploch zůstali

dali v okrajových částech Prahy 6 hony na zajíce. V bulharském kontingentu

bulharští vojáci v plné bojové pohotovosti až do 11. září, kdy se přesunuli do okolí

na letišti v Ruzyni střelba patřila ke koloritu většiny oslav a sloužila vojákům k roz-

Nebušic. Sídlo Generálního štábu Československé lidové armády po svém příle-

ptýlení. V tomto počínání jim nezabránila ani přítomnost oficiálních činitelů při

tu z polské Legnice zabral spolu se svým štábem velitel okupačních vojsk generál

oslavě bulharského státního svátku 9. září 1968, kdy opilí vojáci stříleli ze samopa-

Pavlovskij. Obsazeny nebo obklíčeny byly také další objekty na území Prahy 6 pat-

lů do vzduchu.

řící československé armádě a dalším bezpečnostním složkám. Přísně střeženo bylo
i okolí Pražského hradu. V ulicích se pohybovaly sovětské hlídky a v okrajových

Soužití sovětských a bulharských vojáků s občany Prahy 6 nebylo jednoduché.

částech vznikla provizorní vojenská ležení.

Zejména v prvních dnech okupace pořádali lidé různé protestní akce, vylepovali letáky a ničili směrové ukazatele. Postupem času sice otevřené projevy odporu

Situace v obvodu Prahy 6 byla výrazně klidnější než v centru Prahy, kde protesty

proti okupaci slábly, ale kolaborace nebo smířlivost k cizím vojákům byly nadále

proti okupaci probíhaly nejintenzivněji. K největším střetům neozbrojených čes-

většinou společnosti odsuzovány. Snahy cizích vojáků o sblížení s domácím oby-

koslovenských občanů s okupanty došlo v okolí budovy Československého roz-

vatelstvem proto až do stažení okupačních vojsk z Prahy zůstávaly většinou neú-

hlasu na Vinohradské ulici v Praze 2. Lidé se zde snažili zastavit sovětské obrněnce

spěšné.
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OKUPACE PRAHY 6 A JEJÍ OBĚTI
Jan Jenšovský (* 27. 1. 1932 Praha, † 25. 8. 1968 Praha)
Vyučil se malířem a písmomalířem. Svému řemeslu se však nevěnoval. Měl svobodomyslnou povahu a nerad se vázal. V žádném zaměstnání dlouho nevydržel a ještě v 36 letech
byl svobodný. Ve večerních hodinách 21. 8. 1968 ho postřelil neznámý sovětský voják
v Praze 6 nedaleko Prašného mostu. Přesné okolnosti této události nejsou známy. Podle jedné verze, která se donesla rodině, měl být postřelen ve společnosti dalšího československého občana. Sovětští vojáci stříleli po obou, ale pozornost střelců k sobě přitáhl
výrazný svetr Jana Jenšovského. Zemřel o několik dnů později v nemocnici na následky
průstřelu břicha. Pohřeb proběhl v rodinném kruhu. Smuteční oznámení bylo spolu s dalšími umístěno také na Václavském náměstí u podstavce jezdeckého pomníku sv. Václava.
Urnu měli rodiče mrtvého několik let doma, než byla uložena do hrobu na hřbitově v Kunraticích. Jan Jenšovský nemá nikde pamětní desku ani pomník.
Jan Jenšovský. Zdroj: P. Vlachová.

Milan Kadlec (* 26. 9. 1947, † 21. 8. 1968 Praha)
Pracoval jako nástrojář v Dopravním podniku hl. m. Prahy. Ve volném čase vedl skautský
oddíl na Hanspaulce. Když se po příchodu do práce v karlínském depu dozvěděl o vpádu
cizích vojsk, vypravil se z k rozhlasu. Nedaleko od něj před restaurací Hajnovka ho civilní
nákladní auto puštěné bez řidiče do zástupu demonstrantů přimáčklo k autobusu linky
číslo 135. Zemřel na následky krvácení do levé hrudní dutiny, roztržení levé plíce, roztržení srdce, zlomeninu 2. až 5. žebra vlevo a zlomeninu levé paže. Motiv ani totožnost
pachatele se nepodařilo zjistit. Na církevní pohřeb v kostele sv. Matěje přišlo hodně lidí.
Rodinný známý Václav Ševčík zhotovil několik desítek plakátů s fotografií Milana Kadlece a sdělením o jeho tragické smrti, které vylepil na zastávkách autobusů a v obchodech po celé Hanspaulce. Také navrhl výzdobu hrobu, kterou pro svého syna vyrobil sám
pan Kadlec. Bohužel ani tento hrob nezůstal uchráněn před nájezdy zlodějů, kteří z něj
v devadesátých letech ukradli mosaznou svítilnu ve tvaru plamene. Stejně jako další lidé
usmrcení před rozhlasem má také Milan Kadlec své místo na pamětní desce instalované
na jeho budově.

Milan Kadlec. Zdroj: V. Ševčík.

Církevní pohřeb Milana Kadlece v kostele sv. Matěje. Zdroj: ČTK.
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OKUPACE PRAHY 6 A JEJÍ OBĚTI
Ivan Laita (* 15. 5. 1950 Praha, † 21. 8. 1968 Praha)
Vyučil se automechanikem a po vyučení nastoupil do podniku Kovoslužba Strašnice.
V den své smrti měl na Václavském náměstí pracovní schůzku se svým mistrem. Z rádia
věděl o invazi do Československa a s rodinou váhal, zda mají jít za těchto okolností
do práce. Nakonec všichni vyrazili. Při společné jízdě autobusem č. 1 do Revoluční ulice
viděli s matkou mnoho sovětských tanků a obrněných transportérů. Paní Laitová měla
obavy a snažila se ho přemluvit, aby na Václavské náměstí nechodil. Ivan Laita na její
námitky nedbal. Ještě naposledy jí zamával a vyrazil na místo schůzky s mistrem. Poblíž
budovy rozhlasu ho zasáhla střepina z vybuchlého sovětského tanku, který po podpálení barelů s naftou na jeho korbě československými demonstranty posádka opustila bez
jakéhokoliv pokusu stroj uhasit. Zemřel po převozu do nemocnice na následky poranění
srdce a dalších vnitřních orgánů. Na pohřeb se s ním přišlo do motolského krematoria rozloučit mnoho lidí. Po roce 1989 byla na budově rozhlasu odhalena pamětní deska, na níž
je i jeho jméno.

Otto Trousil (* 3. 4. 1930 Praha, † 21. 8. 1968 Svárov)

Ivan Laita. Zdroj: J. Laitová.

Sloužil jako příslušník Veřejné bezpečnosti. Byl ženatý. Měl dvě děti. Jeho manželka byla
v domácnosti, protože se starala o invalidní dceru. Poslední den svého života se pohyboval na svém mopedu mimo Prahu. V zatáčce na silnici mezi obcemi Svárov (okr. Praha-západ) a Dolní Podkozí (okr. Beroun) míjel chvíli před čtvrtou hodinou odpoledne
v protisměru jedoucí kolonu sovětských obrněných vozidel. Jedno z nich vyjelo na špatnou stranu silnice a srazilo ho. Sovětský řidič z místa nehody bez zastavení ujel, aniž by se
pokusil vážně zraněnému pomoci. Otto Trousil na místě podlehl těžkým poraněním hlavy.
Mimo jiné utrpěl otevřenou zlomeninu čelní a temenní kosti. Viník nehody nebyl nikdy
vypátrán také kvůli sovětskému veliteli v Kladně, který odmítl spolupracovat s Veřejnou
bezpečností při hledání pachatele s odkazem na nemožnost vypátrat konkrétní jednotku,
která místem nehody v inkriminovanou dobu projížděla. Otto Trousil nemá nikde pamětní
desku ani pomník.

Otto Trousil. Zdroj: ABS.
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Vyškrtněte vše, z čeho „čiší poddanská duše“!

NADĚJE 1968
To prohlásil Ludvík Vaculík na sjezdu spisovatelů v roce 1967. Na komunisty hřímal: „Proč
nemůžeme žít, kde chceme... proč nevinně souzeným a rehabilitovaným nebyl navrácen
jejich majetek... Nejde o lepší kulturní politiku, ale o kulturu politiky!“ Někdo tvrdí, že tímto
sjezdem a těmito slovy to začalo. Byl to jeden z prvních veřejných projevů, který pojmenoval atmosféru ve společnosti. Již od poloviny 60. let můžeme v Československu pozorovat
relativní kulturní uvolnění. Režiséři Jiří Menzel, Pavel Juráček, Evald Schorm a další točí filmy řazené později do takzvané nové vlny. Po desetiletích uniformních představení v duchu
socialistického realismu uvádějí divadla Na Zábradlí pod vedením Jana Grosmanna, Semafor Jiřího Suchého aj. nezávislá původní díla nebo hry „ideologicky závadných“ autorů. Přestože političtí vězni zůstávají ve vězení (Oto Mádr, Růžena Vacková a mnoho dalších), mezi
lidmi se šíří naděje, že snad konečně nastává doba svobody, doba beze strachu ze Státní
bezpečnosti. Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD, nejdůležitější cenzurní úřad) byl
v roce 1966 zrušen. Pro představu: HSTD rozhodla mezi lety 1962 a 1965 celkem o 16 082
zásazích. Místo něho vzniká Ústřední publikační správa (ÚPS), která má však daleko méně
cenzorů a pravomocí. Konečně 4. března 1968 je i ÚPS rozpuštěna zákonem.

Zleva Ludvík Vaculík, Milan Kundera a Ivan Klíma na IV. sjezdu Svazu československých
spisovatelů. Zdroj: ČTK.

Noviny, časopisy a další periodika publikují stále kritičtější články.
Veřejná diskuse otvírá dosavadní tabu, jako jsou například rehabilitace nekomunistických politických vězňů, svobodné cestování nebo neutralita ČSSR. V červnu 1968 spisovatel a novinář Ludvík Vaculík zveřejňuje v Literární listech manifest 2000 slov, ve kterém
nabádá k úplné demokratizaci společnosti. Pod manifest se podepisují tisíce lidí.
Zrušení cenzury bylo důsledkem událostí 3. – 5. ledna 1968, kdy vyvrcholil spor uvnitř KSČ
a na zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa byl na místo prvního tajemníka zvolen nepříliš známý slovenský komunista Alexander Dubček. Jeho projevy jsou pro „tvrdé jádro“ komunistů nestravitelné – tvrdil například: “Je potřeba napravit
křivdy.“ nebo „zvýšit podíl pracujících na správě.“ Dubček se stává propagátorem takzvaného socialismu s lidskou tváří. O křivdách, které chce napravit, o ukradeném majetku či o nespravedlivě odsouzených však vyhýbavě mlčel. Později vysvětloval, že tak činil
z diplomatických důvodů, aby nedráždil již tak rozčilené soudruhy ze SSSR. K takzvaným
„reformistům“ z KSČ a novému „opatrnému a bázlivému“ tajemníkovi se připojují straničtí
intrikáni Oldřich Černík, Gustav Husák, Josef Smrkovský, Lubomír Štrougal a další tehdejší
politici.

Úvodní strana deníku Práce z 27. června 1968.

Vznikl K 231 – spolek bývalých politických vězňů –, Klub angažovaných nestraníků, svou
činnost obnovuje skaut. Komunisté se v projevech předháněli, kdo to s národem myslí lépe, až nakonec pět z nich – Indra, Kolder, Švestka, Kapek a Biľak – napsalo do SSSR
takzvaný zvací dopis: „Vážený Leonide Iljiči... v této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory
a pomoci všemi prostředky... Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.“

Americký básník Allen Ginsberg (sedící s korunou) byl zvolen králem na Majálesu 1965.
Zdroj: ČTK.
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BOJ O MOC
Takzvaní reformní komunisté v srpnu 1968 říkali: „Uvědomujeme si, že v minulosti došlo
k chybám a musejí se přijmout prostředky k jejich nápravě.“ Idea komunistické společnosti
však pro ně zůstala jedinou možností společenského uspořádání. Nic se pro ně nezměnilo.
Lidé si však představovali, že budou moci svobodně mluvit, volit, jednat. Doufali v rovnou soutěž politických stran a ve vznik občanské společnosti. Komunistům brzy došlo,
že uvolnili stavidla obrovské přehrady, která praská, a voda se začíná valit svobodně
a nekontrolovatelně. Vstup vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 potlačil definitivně
všechny naděje na změnu režimu. Nejvyšší představitelé KSČ podepsali Moskevský protokol, ve kterých potvrdili bratrské vztahy s okupanty a zavázali se situaci „normalizovat“.
Je lhostejné, že tyto dokumenty byly podepsány pod nátlakem. Představitelům KSČ chyběla odvaha postavit se na odpor. Politik je ovšem povinen bránit občany a vzít na sebe
i případnou oběť. Jen jediný z nich nepodepsal – František Kriegel, bohužel někdejší
zástupce velitele hlavního štábu Lidových milicí v roce 1948.

Radostný První máj v Praze“ – 1. máj – průvod – představitelé veřejného a politického
života (první řada zleva), Gustáv Husák, prezident republiky Ludvík Svoboda, první
tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček, František Kriegel, Jan Piller a Bohuslav Kučera
v čele průvodu. Zdroj: ČTK.

Začaly se zavádět, jak se píše v moskevských protokolech, „normalizované vztahy v socialistické společnosti“. V protokolech se komunisté zavázali anulovat mimořádný sjezd KSČ,
který invazi odsoudil slovy: „Nedopustíme odstranění z funkcí, nebo dokonce represálie
proti těm činitelům a pracovníkům strany, kteří bojovali za upevnění pozic socialismu,
proti antikomunistickým silám, za přátelské vztahy k SSSR.“
Sověti chránili zrádce, kteří tím dostali možnost pomstít se všem, kteří se podíleli
na „uvolnění stavidel“. Boj o moc uvnitř KSČ dále přitvrdil. První tajemník strany a „muž
srpna 1968“ Alexander Dubček o rok později podepisuje zvláštní zákonné opatření
č. 99/1969 Sb., takzvaný „pendrekový zákon“ proti lidem, kteří se naděje z roku 1968
nechtěli vzdát: „V zájmu upevnění a ochrany veřejného pořádku, který je v současné
době hrubě narušován, zejména ze strany protisocialistických a protispolečenských živlů... bude potrestán odnětím svobody až do tří měsíců nebo peněžitým trestem až
do 5000,- Kč nebo oběma těmito tresty.“
Boj o moc probíhal všude. Na všech úrovních stranické hierarchie, na úřadech, v armádě,
StB, médiích, národních podnicích. Komunisté zakázali nebo se rozhodli nepovolit čin-

Článek Ludvíka Vaculíka uveřejněný 2. května 1968 v Literárních Listech.

nost kulturních spolků, Junáka, KAN, K-231, Sokola... Každý, v kom přetrvávala naděje, se
stal pro nové poměry nepohodlný, byl vyhozen ze zaměstnání, neprošel prověrkovými
komisemi. Naopak kariéra těch, kteří okupaci nazývali bratrskou pomocí, strmě stoupala.
Vzorem jim byl někdejší politický vězeň Gustav Husák, kterého si už na moskevských jednáních oblíbil generální tajemník KSSS, Leonid Brežněv, přestože Husák se v srpnu 1968
projevoval až příliš „dubčekovsky“. V dubnu 1969 se Husák dostal do čela KSČ. V květnu
1975 se stal prezidentem ČSSR.

Dne 7. května 1969 navštívil prezident ČSSR a vrchní velitel ozbrojených sil armádní
generál Ludvík Svoboda, první tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák a další představitelé střední
skupinu sovětských vojsk dočasně dislokovanou na území Československa. Na sn. vpředu
zleva: G.Husák, L. Svoboda a velitel Střední skupiny sovětských vojsk generálplukovník
Alexandr Michajlovič Majorov. Zdroj: ČTK.
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NADĚJE NEBO BOJ O MOC?
Přežili jsme Hitlera, přežijeme i Brežněva!...nebo třeba „Otylí, nechoďte večer ven,
Rusové mají hlad, sežerou vás!“ nebo „Znásilnit nás můžou, ale rodit nebudeme!“
To jsou nápisy na plakátech, které visely po celé republice, zvláště v Praze, snad
na každém sloupu, ve výlohách, na tramvajích... Tak se lidé „bránili“, když před
čtyřiceti lety vtrhli do Československa vojáci pěti zemí Varšavské smlouvy.
Sovětský svaz přepadl zemi, kde se měnilo politické „ovzduší“, lidé se začali
po dlouhých letech znovu učit svobodně mluvit, psát a myslet. V tom jim hodlal
Sovětský svaz zabránit a použil k tomu tanky. Fotograf a někdejší vězeň nacistických koncentračních táborů Pavel Macháček boj humoru a idejí s tanky fotograficky zdokumentoval.
Pavel Macháček je jeden z mnoha pamětníků, se kterým Post Bellum natáčelo.
Co nebo kdo je Post Bellum? V České republice působí od roku 2001 malé

o. s. Post Bellum foto: Petr Neubert

sdružení novinářů a historiků – Post Bellum (z latinského po válce). Lidé ze
sdružení se zabývají něčím, co mělo začít před mnoha lety. Natáčejí rozhlasovou
technikou příběhy, vzpomínky. Dokumentují paměti. Sbírají deníky, fotografie,
prostě vše, co se týká režimů minulého století – nacismu a komunismu. Obcházejí veterány z druhé světové války, odbojáře, někdejší politické vězně, ale i ty,
kteří se aktivně na režimech podíleli – bývalé komunistické prokurátory, agenty
a spolupracovníky StB, NKVD, KGB. Snaží se o něco nedosažitelného – zmapovat minulé století pohledem jednotlivce. Sbírka Post Bellum je dnes rozsáhlá.
Za sedm let objeli a natočili 860 pamětníků, pořídili více než 1500 hodin zvukového záznamu, shromáždili více než 3000 fotografií, a kdybychom chtěli vydat
knihu ze všech textů, které k pamětníkům napsali, měla by více než deset tisíc
stran. Český rozhlas Rádio Česko vysílá z jejich sbírky dokumenty Příběhy 20. století. Od roku 2006 vzniklo 117 hodinových pořadů. Tento pamětnický pořad si
můžete poslechnout každou neděli na Rádiu Česko, v pondělí na Radiožurnálu
nebo si ho stáhnout na webu www.radiocesko.cz
Pavel Macháček je výjimečný pamětník nejen tím, jaký život prožil, ale také
jak zdokumentoval minulé století. Jeden z oddílů jeho archivu jsou fotografie

Pavel Macháček. Zdroj: archiv o. s. Post Bellum.

s negativy, ze kterých jsme vyvolali 400 snímků. Zde vám nabízíme jen zlomek
toho nejpoutavějšího a odkazujeme na další jeho fotografie na výstavě v Českém
rozhlasu, která právě probíhá.

foto: Pavel Macháček
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KOMUNISTIČTÍ PŘEDSTAVITELÉ
V ROCE 1968 A PRAHA 6
Následující tři osoby spojuje nejen komunistická stranická příslušnost, ale také
bydliště. Všichni tři žili v Praze 6. Oldřich Černík, Josef Smrkovký i Jozef Lenárt
patřili mezi hrstku vyvolených, kteří rozhodovali o osudu milionů občanů této
země. Byli to přesvědčení komunisté. Svůj život zasvětili budování totalitního režimu, který má na svědomí statisíce zničených životů, všeobecný kulturní
rozvrat, jehož důsledky prožíváme dodnes. Názory na jejich působení a vůbec
na celé hnutí takzvaného pražského jara se různí. O čem však dnes není pochyb,
že komunistická ideologie od počátku nerespektuje a potlačuje názorovou pluralitu i demokratické principy vůbec. Nakolik níže uvedení představitelé tehdejší
KSČ chtěli v rámci pražského jara demontovat represivní režim, kterému sloužili,
necháváme na vašem úsudku. Co je důležité mít na paměti, že žádný z uvedených nomenklaturních politiků se veřejně nikdy komunismu nezřekl.

Jednání československé a sovětské delegace v Čierné nad Tisou. Zleva: předseda prezidia Nejvyšího sovětu
Nikolaj Podgornyj, československý prezident Ludvík Svoboda, člen politbyra a předseda rady ministrů SSSR
Alexej Kosigyn a předseda Národního shromáždění Československa Josef Smrkovský. Zdroj: ČTK.

Josef Smrkovský se narodil 26. 2. 1911 v rodině zemědělce. Měl sedm
sourozenců. Jeden z jeho starších bratrů padl na konci první světové války, další
dva zahynuli v průběhu druhé světové války. Josef Smrkovský se vyučil pekařem.
V komunistickém hnutí se začal angažovat krátce před V. sjezdem KSČ v roce
1929, kdy vstoupil do Komunistického svazu mládeže – Komsomolu. V roce 1931
byl zvolen členem jeho ústředního výboru. Od té doby se politické práci věnoval
na plný úvazek. V roce 1933 se stal členem KSČ, kde měl nadále na starost péči
o mládež Rudých odborů v Praze. Po vypuknutí občanské války ve Španělsku se
hlásil jako dobrovolník do boje, ale jeho žádost nebyla přijata. Místo válčení vykonával od roku 1937 funkci organizačního tajemníka Krajského výboru KSČ v Brně.
Po okupaci Československa přešel do ilegality. Podařilo se mu uniknout zatčení
a na konci války patřil k předním činitelům domácího komunistického odboje.
Po ustavení České národní rady se stal jejím prvním místopředsedou. Z titulu této
funkce se podílel na organizaci Pražského povstání v květnu 1945.
Po válce krátce působil jako předseda Zemského národního výboru v Čechách,

Jednání československých a sovětských představitelů v Čierné nad Tisou – zleva: Alexej Kosygin,
Alexander Dubček, Leonid Brežněv a Josef Smrkovský. Zdroj: ČTK.

ale po sovětském zásahu byl sesazen kvůli údajným chybám ve vedení Pražské-

shromáždění a stal se také hlasujícím členem předsednictva ÚV KSČ. Na jeho

ho povstání. Po odchodu z funkce v Zemském národním výboru byl jmenován

zasedání v noci z 20. na 21. srpna 1968 se postavil proti invazi vojsk pěti států

předsedou Národního pozemkového fondu, kde pracoval do roku 1948, kdy se

Varšavské smlouvy do Československa. Spolu s dalšími vedoucími politiky byl

stal generálním ředitelem Československých státních statků, které spravovaly

odvezen do Sovětského svazu. Po ztroskotání pokusu o ustavení takzvané dělnic-

převážně zkonfiskovaný majetek po Maďarech, Němcích a kolaborantech odsu-

ko-rolnické vlády ho sovětští představitelé přizvali k jednáním s vedením Komu-

nutých na základě Benešových dekretů. Po celou dobu byl zároveň členem vede-

nistické strany Sovětského svazu, které proběhlo ve dnech 23. až 26. srpna 1968.

ní KSČ. V roce 1951 padl do soukolí represivního aparátu, který pomáhal budo-

Přes své dřívější odmítnutí vpádu vojsk Varšavské smlouvy spolupodepsal sovět-

vat, byl zatčen a obviněn ze sabotáže na svěřeném úseku. Odsouzen byl v roce

ský diktát známý jako moskevský protokol. V následujících měsících se pokou-

1954 v procesu se skupinou takzvaných národohospodářů, která měla podle

šel brzdit nástup konzervativních sil v KSČ. Národní shromáždění však pod jeho

obžaloby být součástí takzvaného protistátního spikleneckého centra. Ve vězení

předsednictvím schválilo zákon o některých přechodných opatřeních k udržení

měl původně strávit patnáct let, ale v roce 1955 mu byl při revizi procesu zkrá-

veřejného pořádku namířený proti demonstracím odporu proti okupaci a v říjnu

cen trest a Josef Smrkovský vzápětí opustil jeho brány. V létě 1963 se dočkal plné

ratifikovalo vynucenou smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk na česko-

rehabilitace. Vrátil se do Prahy, kde se ujal funkce náměstka předsedy Ústřední

slovenském území. Po federalizaci Československa byl Josef Smrkovský jmeno-

komise lidové kontroly a statistiky. Na XIII. sjezdu KSČ v roce 1966 ho zvolili zpět

ván prvním místopředsedou Federálního shromáždění a předsedou jedné z jeho

do ÚV KSČ. Už o rok dříve se stal ministrem – předsedou Ústřední správy vodní-

komor – Sněmovny lidu.

ho hospodářství – a po reorganizaci této instituce v roce 1967 ministrem lesního
a vodního hospodářství.

V roce 1969 přišel o funkci předsedy Sněmovny lidu a místopředsedy Federálního shromáždění. Dále musel odejít z předsednictva ÚV KSČ i z jeho výkonného

Patřil k předním představitelům takzvaného reformního proudu v KSČ. Byl jed-

výboru. Pak byl odvolán i z ústředního výboru strany a ztratil také poslanecký

ním z hlavních protagonistů Pražského jara – pokusu o reformy a “demokra-

mandát. V dubnu 1970 byl vyloučen z KSČ. V té době onemocněl rakovinou, jíž

tizaci” v Československu. V dubnu 1968 byl jmenován předsedou Národního

14. 1. 1974 podlehl.
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Oldřich Černík
k se narodil 27. 10. 1921 v Ostravě, kde se vyučil strojním zámečníkem a do r. 49 pracoval jako soustružník. Pocházel z hornické rodiny. Vysokou školu báňskou v Ostravě absolvoval až v roce 1964. V roce 1945 vstoupil do KSČ. První politickou zkušenost si odbyl účastí na komunistickém převratu v únoru 1948, kdy se jako člen Akčního
výboru v Ostravě aktivně podílel na převzetí moci komunisty.
Profesionálním politikem se stává v roce 1949, nejprve v letech 1949 až 1954 jako řadový
zaměstnanec Krajského výboru KSČ v Ostravě a následně jako tajemník a vedoucí tajemník
Okresního výboru KSČ. V roce 1954 byl jmenován do funkce předsedy Krajského národního výboru v Ostravě. Zlom v jeho dosavadní politické kariéře nastal v druhé polovině padesátých let. V roce 1956 se stal tajemníkem – v této funkci setrval do roku 1960 – a o dva
roky později, v roce 1958, členem Ústředního výboru KSČ.
V roce 1960 byl jmenován ministrem paliv a energetiky a po pádu bývalého předsedy
vlády Viliama Širokého se v roce 1963 stal v nové vládě vedené Jozefem Lenártem místopředsedou a předsedou Státní plánovací komise (1963–68). V polovině šedesátých let byl
jedním z nejvýznamnějších mužů ve státě, což dokládalo i jeho zvolení do předsednictva
ÚV KSČ v roce 1966. Obecný respekt si tento pragmatický politik a technokrat získal především svým zájmem o problémy národního hospodářství. Koncem roku 1967 a v lednu 1968

Prezident republiky Ludvík Svoboda uspořádal dne 8.května na Pražském hradě recepci
na počest 23.výročí osvobození Československa od nacistické okupace. Předseda vlády
Oldřich Černík a Ivan Stěpanovič Koněv při rozhovoru. Zdroj: ČTK.

přispěl svým postojem k pádu Antonína Novotného a v dubnu 1968 byl jmenován novým
předsedou vlády. I když byl jedním z hlavních představitelů takzvaného reformního směru
v KSČ koncem 60. let a po jmenování předsedou vlády byl pro svou halasně deklarovanou
podporu reformních snah jednou z nejpopulárnějších postav pražského jara, nad upřímností jeho zájmu o reformu společnosti převládá nejistota a obecně je spíše považován
za intrikána hrajícího na obě strany, proreformní i prosovětskou.
Již první den okupace v srpnu 1968 byl spolu s Alexandrem Dubčekem a dalšími zadržen
a proti své vůli odvezen do SSSR, kde se posléze stal členem československé delegace,
která podepsala takzvané moskevské protokoly, jež fakticky znamenaly kapitulaci československých představitelů a konec reforem.
Pragmatik Černík se po návratu do republiky stal členem nového prosovětského vedení KSČ vedeného Gustávem Husákem, což mu bylo později vyčítáno ostatními bývalými
reformátory jako zrada a ztráta cti. Současně se také propůjčil k realizaci řady z hlediska
Husákova vedení nepopulárních a nevděčných, leč nutných opatření (například brutální
potlačení demonstrací při příležitosti výročí okupace v srpnu 1969).
Po srpnu 1969 přestal Husák Černíka potřebovat a následujícího roku 1970 byl postupně
zbaven všech funkcí a posléze v roce 1971 vyloučen z KSČ. Proti bývalým kolegům, pro
které většinou zbyla jen manuální práce, však jeho pád dolů nebyl tak bolestivý a normalizační moc mu umožnila celkem slušnou existenci. V letech 1970 až 1989 byl ekonomickým náměstkem Studijního a typizačního ústavu v Praze.
Po listopadu 1989 se snažil o návrat do politiky a vykonával funkci předsedy Svazu měst
a obcí (1990–91). Když se jeho setrvání na tomto místě stalo veřejně neúnosné, odstoupil
a stáhl se do ústraní. Umírá 19. 11. 1994 na následky autonehody.

Dne 22. dubna přiletěla československá delegace do Moskvy. Zúčastnila se
mimořádného zasedání RVHP, která se zabývala dalším rozvojem hospodářské
spolupráce členských států RVHP. Na vnukovském letišti zleva: Oldřich Černík.,Leonid
Brežněv, Gustáv Husák, Alexej Kosygin. Zdroj: ČTK.
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Jozef Lenárt se narodil 3. 4. 1923 v Liptovské Porúbce v okrese Liptovský Mikuláš.
Po smrti otce musel ze sociálních důvodů odejít z gymnázia a nastoupit ke koncernu Baťa.
V roce 1943 vstoupil do Komunistické strany Slovenska. Zúčastnil se povstání na Slovensku a po jeho porážce odešel s partyzány do hor, kde se dočkal konce války. Od roku 1945
pracoval na plný úvazek jako politický pracovník. Od roku 1950 byl členem Ústředního
výboru Komunistické strany Slovenska. Z titulu své funkce věděl o brutální likvidaci opozice na Slovensku, ale proti nezákonnému postupu represivních složek nikdy nevystoupil.
Od roku 1958 byl členem Ústředního výboru KSČ. V letech 1953 až 1956 vystudoval vysokou stranickou školu při ÚV KSSS v Moskvě. Od roku 1962 patřil mezi hlasující členy předsednictva ÚV KSČ. V roce 1963 byl jmenován předsedou vlády.
Jozef Lenárt byl počítán mezi chráněnce prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného.
Po jeho vynuceném odchodu z politické scény jej předsednictvo ÚV KSČ odvolalo z funkce předsedy vlády a hlasujícího člena předsednictva ÚV KSČ. Demisi podal 8. dubna 1968.
Stal se tajemníkem ÚV KSČ pro stranickou výchovu a mezinárodní vztahy, členem sekretariátu ÚV KSČ a kandidátem předsednictva ÚV KSČ bez hlasovacího práva. Od května
1968 se Jozef Lenárt začal při jednáních vedení KSČ více přiklánět na stranu neokonzerva-

Předseda vlády Jozef Lenárt (vpravo) odevzdává titul laureáta Státní ceny Klementa
Gottwalda režiséru Miloši Formanovi. Uprostřed prof. Václav Vilém Štech. Zdroj: ČTK.

tivní skupiny, která se vyhranila v rámci diferenciace ve vedení KSČ výrazně urychlované
nátlakem spojenců z Varšavské smlouvy. Avšak ani v květnu, ani při pozdějších jednáních
nevystupoval tak radikálně jako okruh funkcionářů kolem Aloise Indry. Díky tomu měl
ve stranickém aktivu i mezi obyčejnými lidmi pověst proreformního komunisty a patřil k nejoblíbenějším politikům. V průzkumu veřejného mínění se na Slovensku umístil
na druhém místě hned za Alexandrem Dubčekem.
Při vpádu vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy v noci na 21. srpna se Lenárt vypjatého jednání v budově ÚV KSČ neúčastnil, protože byl několik dnů předtím hospitalizován se srdečními potížemi. Výpovědi pamětníků o jeho chování v nemocnici a s nimi názory na závažnost
jeho zdravotních obtíží se různí. Vzhledem k Lenártově hektické aktivitě v následujících
dnech je možné, že jeho problémy se srdcem nebyly až tak závažné a hospitalizace možná byla pouze pokusem „nenamočit se“ do blížících se událostí. Jozef Lenárt se připojil
k pokusu skupiny signatářů takzvaného zvacího dopisu o legitimizaci invaze cizích vojsk v podobě ustavení takzvané dělnicko-rolnické vlády, v níž se s ním počítalo do pozice
předsedy vlády. V tom případě by KSČ řídil Vasil Bil‘ak. Jozef Lenárt sice nepatřil k hlavním
postavám celého spiknutí proti polednovému vedení (nebyl ani mezi signatáři takzvaného
zvacího dopisu), ale aktivně ho podporoval a v případě vzniku takzvané dělnicko-rolnické
vlády byl ochoten ujmout se nabízené funkce. Když prezident Svoboda tento pokus smetl ze stolu, Lenárt se zúčastnil moskevských jednání. Po návratu z Moskvy Lenártovi zůstal
na starost úsek stranické výchovy a propagandy včetně činnosti sdělovacích prostředků.
Jeho práci na znovuoživování cenzury a pacifikaci médií přerušil léčebný pobyt mimo Prahu v zimě 1968/69. V dubnu 1969 byl jmenován předsedou redakční rady Rudého práva
a podílel se také na „očistě“ ÚV KSČ. Za své zásluhy se v lednu 1970 dočkal funkce prvního tajemníka ÚV KSS a návratu mezi hlasující členy předsednictva ÚV KSČ. V roce 1988 byl
v rámci personálních přesunů spojených s přestavbou přemístěn do funkce tajemníka ÚV
KSČ. Jeho politická kariéra skončila v lednu 1990, kdy jej KSČ ve snaze o znovuzískání důvěryhodnosti spolu s dalšími funkcionáři vyloučila ze svých řad.
Po rozdělení federace žil v ústraní v Praze, kde udržoval poměrně čilý kontakt s nástupnickou KSČM. V roce 1995 začala Policie ČR vyšetřovat jeho činnost v srpnu 1968. O dva
roky později byl spolu s Milošem Jakešem obžalován z přípravy vlastizrady. Městský soud
celou kauzu vrátil k došetření a rozběhl se několikaletý justiční maraton, během něhož
byla obžaloba změněna na napomáhání pokusu o vlastizradu. Lenártův a Jakešův případ
nakonec v roce 2003 doputoval až k Vrchnímu soudu v Praze, který definitivně zprostil
oba obžalované viny. Ani jeden z nich ostatně nepociťoval nejmenší vinu a celý proces
vnímali pouze jako pomstu. Jozef Lenárt zemřel 11. 2. 2004 v Praze na komplikace při léčbě srdeční arytmie.

Ve dnech 4–6.února navštívil na pozvání ÚV KSČ generální tajemník ÚV KSSS Leonid
Iljič Brežněv ČSSR. Rozloučení na hlavním nádraží v Praze, zleva Leonid Iljič Brežněv
a předseda vlády Jozef Lenárt. Zdroj: ČTK.
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