OKUPACE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 V ROCE 1968
Sovětská vojenská vozidla v ulici 5. května.
Zdroj: ÚMČ Praha 4

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.
Většina těchto objektů v roce 1968 ležela mimo tehdejší území městské
části Praha 4. Jednotky sovětské 7. gardové výsadkové divize, vysazované
21. srpna 1968 od druhé hodiny ranní na ruzyňském letišti, proto pospíchaly především do centra Prahy, kde během několika hodin obsadily
budovy Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Předsednictva vlády, Generálního štábu Čs. lidové armády, Ministerstva vnitra a
Ministerstva národní obrany, jejichž nejbližší okolí neprodyšně uzavřely.
Jednoznačně nejdůležitějším prostorem v obvodu městské části Praha 4
byla podolská vodárna, hrající klíčovou úlohu v zásobování hlavního města pitnou vodou, která byla obsazena sovětskými vojáky. Ti se i s těžkou
technikou rozmístili také u jiných důležitých objektů, z nichž však většinu
trvale neobsadili. Střeženo bylo zejména okolí pankrácké věznice. Sovětské hlídky kontrolovaly důležité křižovatky a komunikace. Na některých
místech, například na Budějovické, byla vybudována provizorní obranná postavení. V okrajových a zalesněných částech Prahy 4 vznikla polní
ležení sovětských jednotek.
Situace v obvodu Prahy 4 byla výrazně klidnější než v centru Prahy, kde
protesty proti okupaci probíhaly nejintenzivněji. K největším střetům
neozbrojených československých občanů s okupanty došlo v okolí budovy Československého rozhlasu na Vinohradské ulici v Praze 2. Lidé se zde
snažili zastavit sovětské obrněnce nejen pomocí barikád z autobusů,
nákladních automobilů a vozů tramvaje, ale také se pokoušeli sovětským
vojákům pokojnou cestou vysvětlit nesmyslnost celé invaze. Okupanti
však nehodlali s nikým diskutovat. Výsledkem střetů s nimi v okolí rozhlasu bylo 16 mrtvých a desítky vážně zraněných lidí. Dva ze zabitých a
sedm vážně zraněných byli občané Prahy 4. U dalšího vážně zraněného
občana Prahy 4 se nepodařilo přesně určit místo v centru města, kde byl
sovětskými vojáky postřelen.
Okupační vojáci se do Prahy nepřesouvali pouze letecky. Od hranic
v dlouhých kolonách na pomoc výsadkářům pospíchaly posily vyzbrojené tanky a obrněnými vozidly. Sovětští řidiči se na silnicích chovali
naprosto bezohledně. Po cestě zavinili celou řadu dopravních nehod,
často se smrtelnými následky, od nichž ujeli. Také v Praze 4 způsobili
sovětští vojáci při přesunech vojenské techniky několik vážných dopravních nehod, které si naštěstí nevyžádaly oběti na životech.

Přestože situace v okrajových obvodech Prahy nebyla zdaleka tak vyhrocená jako v centru, i zde se střílelo. Sovětští vojáci většinou stříleli do vzduchu, aby zastrašili československé civilisty. Zejména v prvních dnech okupace však občas mířili i přímo na lidi. Terčem střelby se stávaly zejména
osoby, které porušily zákaz nočního vycházení, o jehož vyhlášení však
řada občanů vůbec nevěděla. Díky tmě se jim většinou podařilo vyváznout bez zranění. Tolik štěstí neměl šestatřicetiletý Jan Jenšovský z Prahy 4, po němž ve večerních hodinách prvního dne okupace nedaleko
Prašného mostu v Praze 6 zahájila z dosud nezjištěných důvodů střelbu
sovětská hlídka. Byl zasažen do břicha. O několik dnů později svým zraněním podlehl.
Sovětští vojáci prováděli po celém území Československa svévolné
silniční kontroly, často spojené s okradením prohlížených. Při zastavování vozidel však okupanti často nepostupovali v souladu s metodami obvykle používanými dopravními hlídkami Veřejné bezpečnosti, na něž byli českoslovenští řidiči zvyklí. Zejména za snížené viditelnosti proto nemohlo být všem motoristům hned jasné, že jsou okupačními vojáky vyzýváni k zastavení. Pokud přijíždějící vozidlo ihned
nezareagovalo, začínaly sovětské hlídky bez výstrahy střílet. V Praze 4
si toto jejich jednání vyžádalo dva lidské životy. Dalších pět osob bylo
vážně postřeleno.
Soužití sovětských vojáků s občany Prahy nebylo jednoduché a nenahrávaly mu ani pokračující incidenty, které si už na území Prahy 4 naštěstí
nevyžádaly další lidské životy ani závažná zranění. Kromě výše uvedených případů porušení československých zákonů ze strany okupantů
docházelo také ke krádežím a svévolnému omezování osobní svobody občanů nebo vměšování do pravomocí československých veřejných
činitelů. V prvních dnech okupace pořádali lidé různé protestní akce,
vylepovali letáky a ničili směrové ukazatele, aby okupantům maximálně
ztížili orientaci. Objevily se však také ojedinělé projevy kolaborace, na
něž lidé reagovali jednoznačným odsouzením a v několika případech
i přímou fyzickou konfrontací osob projevujících souhlas s okupací.
Postupem času sice otevřené projevy odporu proti přítomnosti cizích
vojsk slábly, ale kolaborace nebo smířlivost k okupačním vojákům byly
nadále většinou společnosti odsuzovány. Snahy cizích vojáků o sblížení
s domácím obyvatelstvem proto až do stažení okupačních vojsk z Prahy
zůstávaly většinou neúspěšné.
Celkově se obětí okupačních vojáků na území Prahy 4 stali dva lidé a
osm jich bylo těžce zraněno. Další tři občané Prahy 4 zahynuli mimo její
území a osm jich bylo vážně zraněno. Sovětská strana neměla zájem
na vyšetření okolností těchto událostí a odhalení konkrétních viníků.
Identita vojáků zodpovědných za smrt a vážná zranění občanů Prahy 4
proto zůstala skryta a žádný z pachatelů nebyl nikdy potrestán.

OBĚTI NA ŽIVOTECH Z ŘAD OBČANŮ PRAHY 4
Úmrtní oznámení obětí střelby sovětských vojáků u podolské vodárny
a na Klárově vystavené na podstavci jezdeckého pomníku sv. Václava na
Václavském náměstí.
Zdroj: Národní archiv

Pavel Albert (* 2. 1. 1934, † 21. 8. 1968 Praha)
Při protestech proti okupaci Československa došlo k nejtěžším střetům
se sovětskými vojáky v okolí sídla rozhlasu na Vinohradské třídě. V průběhu potyček bylo zapáleno jedno z nákladních vozidel Sovětské armády.
Na jeho korbě bylo kromě běžných zásob také několik přepravek s municí, která v žáru explodovala. Oheň se přenesl na nejbližší dům a další tři
budovy v sousedství. Plameny uvěznily v jednom z nich Pavla Alberta,
jenž před uhořením raději zvolil skok z okna. Na místě zemřel na následky
poškození a otoku mozku při tříštivé zlomenině spodiny a klenby lebeční
po pádu z výšky. V důsledku tohoto požáru zahynuli celkem tři lidé a 39
rodin přišlo o střechu nad hlavou.
Miroslav Málek (* 16. 6. 1945, † 21. 8. 1968 Praha)
V průběhu potyček u rozhlasu se českoslovenští demonstranti pokoušeli
zapálit nádrže sovětských tanků, které se pohybovaly v jeho okolí. Požáry
svých strojů většina sovětských tankistů dokázala zvládnout. Výjimkou
byl tank č. 212, jenž jeho posádka opustila nedaleko rohu Balbínovy a
Mánesovy ulice bez pokusu ho uhasit. Po nějakou dobu ještě hořel a pak
vybuchl. Odletující střepiny usmrtily čtyři lidi a několik dalších bylo vážně
zraněno. Mezi mrtvými byl i Miroslav Málek. Zemřel na místě na následky
zakrvácení dutiny břišní, roztříštění jater a trhliny břišní srdečnice.
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,

Jan Jenšovský
Zdroj: Dagmar Vlachová

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 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.
Karel Němec (* 7. 11. 1952 Praha, † 24. 8. 1968 Praha)
Karel Parišek (* 6. 8. 1953 Praha, † 24. 8. 1968 Praha)
Oba patnáctiletí učni se v poslední den svého života pohybovali v centru Prahy. Večer se vraceli domů dodávkou značky ŽUK, jejíž řidič Karel
Šárka jim nabídl svezení. Zhruba kolem jednadvacáté hodiny se na dnešním Podolském nábřeží v blízkosti obsazené vodárny pokusila jejich vůz
zastavit sovětská hlídka. Protože řidič vozu podle mínění sovětských vojáků nereagoval dostatečně rychle, zahájili okupační vojáci bez předchozí
výstrahy na auto střelbu. Podle hlášení Veřejné bezpečnosti byly na voze
zjištěny celkem čtyři průstřely. Zasaženi byli všichni cestující. Oba chlapci byli na místě mrtví. Karel Němec zemřel na průstřel srdce a hrudníku.
Karel Parišek na průstřel hlavy. Karel Šárka byl postřelen na rukou. Sovětští vojáci jim neposkytli žádnou pomoc, pouze postřelenému řidiči vzali
doklady, které odmítli vydat i příslušníkům Veřejné bezpečnosti. Sanitku
si přitom musel Karel Šárka zavolat sám z nedaleké restaurace. Na místě
tragédie byla umístěna pamětní deska, již nechali komunisté za normalizace odstranit. Po roce 1989 byla obnovena a dnes se nachází na domě
č. 14 v sousedství vodárny.

Zbytky interiéru bytu v jednom z vyhořelých domů naproti rozhlasu.
Zdroj: Národní archiv

PŘEHLED TĚŽCE ZRANĚNÝCH OBČANŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ PRAHY 4
Lidé poskytují první pomoc vážně zraněnému v ulicích Prahy.
Zdroj: Národní archiv

Občané Prahy 4 se aktivně zapojili do protestních akcí i mimo území
své městské části. Nejtěžší střety s okupanty proběhly hned první den
invaze v okolí budovy Československého rozhlasu na Vinohradské ulici
v Praze 2. Kromě šestnácti obětí na životech si vyžádaly desítky vážně
zraněných neozbrojených civilistů. Bylo mezi nimi i sedm občanů Prahy
4. Další byl postřelen na blíže nezjištěném místě v centru Prahy.
Tomáš Sochor (* 1943)
Poraněn střepinami granátu na hrudníku a pravé paži.
Vladimír Tenkrát (*1950)
Střelen do levého předloktí.
Otakar Drábek (*1952)
Zraněn na levé noze. V nemocnici mu bylo amputováno chodidlo až
ke kotníku.
Bohumil Pavlorek (*1930)
Střelen do krku.
Pavel Brýna (*1947)
Zasažen do levého ramene. Utrpěl zlomeninu lopatky.
Jan Šimek (*1949)
Střelen do obličeje.
Václav Kuthan (*1941)
Střelen do hrudní stěny a do nosu.
Josef Zofčín (*1942)
Střelen do břicha na blíže nezjištěném místě v centru Prahy.
Sovětští vojáci prováděli prohlídky vozidel také na území městské části
Praha 4. Pokud některé z aut nereagovalo podle jejich mínění dostatečně
rychle, zahajovali bez varování střelbu. Přitom dva lidi zabili a pět těžce
zranili.
Zdeněk Holeček (*1945), Milan Kotrbatý (*1945),
Jaroslav Vopěnka (*1943)
Všichni tři 23. srpna 1968 cestovali domů do Kunratic nákladním
vozem značky ROBUR, patřícím podniku Bytová tvorba, kde Milan

Kotrbatý pracoval jako řidič. Zhruba kolem půl osmé večer se je
v katastru obce Kunratice ve směru od Hrnčíř pokusila zastavit hlídka pravděpodobně z nedalekého polního ležení Sovětské armády
u Olšanského rybníka. Cizí vojáci však nepoužili červený signál, pouze krátce blikli bílým světlem. Posádka vozu v narůstající tmě viděla
jenom siluetu, proto se domnívala, že se na sebe snaží upozornit československý chodec jdoucí po krajnici. Když vůz nezpomalil, sovětští
vojáci bez varování zahájili střelbu. Mnohonásobně zasáhli vůz a těžce zranili všechny cestující v něm. Jaroslav Vopěnka utrpěl průstřel
levého hlezenního kloubu na noze a zlomeninu kotníku spojenou
s ochrnutím Achillovy šlachy. Zdeněk Holeček byl zasažen do lýtka.
Nejhůř zraněn byl řidič Milan Kotrbatý, který měl průstřel přirození a
pánve. Přesto dokázal z místa střelby ujet a dostat se s vozem až na
náměstí v Kunraticích. Zde jim poskytli pomoc místní občané. Pod
vedením bývalého armádního důstojníka ukryli prostřílený vůz před
pronásledovateli do dvora továrny Sport a přivolali lékařskou pomoc.
Jaroslav Vopěnka a Milan Kotrbatý utrpěli velmi vážná zranění s trvalými následky. Přesto byl Jaroslavu Vopěnkovi v roce 1971 v rozporu
s odbornými posudky odebrán invalidní důchod a musel pracovat
jako řidič. Veřejná bezpečnost zastavila trestní stíhání neznámého
pachatele 4. dubna 1969.
Kamil Urban (* 1942)
Ve večerních hodinách 23. srpna 1968 projížděl na motocyklu úsekem
silnice v katastru obce Hrnčíře stejně jako před ním Zdeněk Holeček,
Milan Kotrbatý a Jaroslav Vopěnka. I jeho se pokusila nevhodným způsobem zastavit sovětská hlídka. Když nezareagoval, spustila na něj palbu. Kamil Urban ze střelby vyvázl s průstřelem levé paže.
Karel Šárka (* 1942)
Ve večerních hodinách 24. srpna 1968 utrpěl průstřel obou rukou u vodárny v Podolí. Jeho vůz, v němž cestoval spolu s Karlem Němcem a Karlem
Pariškem, stavěli sovětští vojáci. Když včas nezastavil, zahájili střelbu. Při
ní na místě zemřeli oba spolucestující Karla Šárky a on sám musel zůstat
v nemocničním ošetření.
Vladimír Bubník (*1941)
Postřelen do břicha z nezjištěných důvodů 23. srpna 1968 na blíže neurčeném místě v Praze 4.
Okupační řidiči se na československých silnicích chovali naprosto bezohledně. Při přesunech vojenské techniky způsobili mnoho dopravních
nehod, často se smrtelnými následky, od nichž nezřídka ujížděli. Také v Praze 4 způsobili sovětští vojáci několik dopravních nehod, které si naštěstí
nevyžádaly oběti na životech.
Robert Svoboda (* 1944)
Sražen 24. srpna 1968 sovětským tankem v ulici Na Pankráci. Utrpěl rozsáhlé zhmožděniny zad.

Jedna z ukázek bezohlednosti sovětských řidičů. Zdemolovaný vůz
v Revoluční ulici v centru Prahy. Zdroj: Národní archiv

František Touš (* 1904)
Při srážce svého vozu se sovětským tankem 26. srpna 1968 na rohu
ulic Viktorinova a Na Pankráci utrpěl zlomeninu levé ruky. Podle jiných
dokumentů Veřejné bezpečnosti mu ruku zlomila padající dopravní
značka, již porazil neopatrně manévrující sovětský tank.

Hořící tank č. 212 na Vinohradské ulici před budovou
Československého rozhlasu.
Zdroj: Kino
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