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Jedním z měst, kde v roce 1969 došlo 
k velmi dramatickým událostem, bylo 
také Brno. Již od brzkých letních mě-
síců rostlo napětí a jak bezpečnostní 
síly, tak obyvatelé města se připravo-
vali na srpnové dny. Mezi lidmi kolo-
val například leták Desatero poctivého 
občana, který čtenáře instruoval, jak 
si výročí okupace Československa 
připomenout.1 Ani bezpečnostní or-
gány pochopitelně nezahálely a pod 
dohledem ustanoveného operačního 
štábu Krajské správy Sboru národní 
bezpečnosti (KS SNB) Brno podnikly 
příslušné kroky. Shodou okolností 
se tehdy na brněnském Velodromu 
konalo 66. mistrovství světa v dráho-
vé cyklistice, jehož se pochopitelně 
zúčastnila i řada zahraničních no-
vinářů, kteří ale v krizovém období 
věnovali pozornost právě událostem 
v brněnských ulicích.

Osudného 21. srpna byla vyhlášena 
pohotovost všech bezpečnostních slo-
žek, k nimž patřily jak oddíly Veřejné 
bezpečnosti (VB) a Lidových milicí 
(LM), tak příslušníci Českosloven-
ské lidové armády (ČSLA). Celkem 
bylo v Brně nasazeno více než 1500 
příslušníků ozbrojených složek, obr-
něné transportéry, nákladní vozy pro 

přehrazení ulic a vodní děla.2 S cílem 
připomenout si výročí okupace se lidé 
kolem poledne začali shromažďovat 
na rohu České ulice a třídy Obrán-
ců míru. Tam také došlo k prvním 
střetům s demonstranty poté, co 
zasahující jednotky VB začaly dav 
vytlačovat. Počet lidí, kteří do cen-
tra Brna směřovali, ale stále rostl, 
takže v odpoledních hodinách se zde 
již nacházelo pět až osm tisíc osob.3 
V průběhu dne se situace vyhroco-
vala. Pracovníci řady brněnských 
podniků se přidávali k manifestační 
stávce, a dělník z brněnské Mosila-
ny Jan Polášek se dokonce pokusil 
upálit, ale naštěstí ho uhasili ko-
lemjdoucí a přežil.4 Nejhorší chvíle 
přineslo odpoledne, kdy zasahující 
jednotky přistoupily k rozhánění de-
monstrantů, přičemž z jejich strany 
docházelo k četným excesům, jež 
vyvolávaly ostrou reakci shromáž-
děných, kteří proti bezpečnostním 
oddílům použili kameny, dlažební 
kostky a v některých případech 
i zápalné lahve – obecně improvizo-
vané prostředky. O tom, že se tehdy 
centrum Brna proměnilo v bitevní 
zónu, svědčily také barikády, které 
na některých ulicích vyrostly, napří-

klad v blízkosti náměstí Rudé armády 
(dnes Moravské náměstí), náměstí 
25. února (dnes Zelný trh), Měnín-
ské ulice atd. Vpodvečer došlo i ke 
střelbě, jejíž obětí se stali Stanislav 
Valehrach (nar. 30. 4. 1941) a Danuše 
Muzikářová (nar. 13. 7. 1951). Další 
stovky osob utrpěly vážná zranění, 
a to nejen během samotného zásahu 
v brněnských ulicích, ale také při 
bití zadržených demonstrantů na 
policejních služebnách. Situaci se 
bezpečnostním orgánům podařilo 
dostat pod kontrolu až ve večerních 
hodinách. Následující den opět došlo 
v centru Brna ke shromažďování lidí, 
ale tentokrát již v menším počtu.

Přetištěné fotografie pocházejí ze 
zvláštního alba připraveného pravdě-
podobně Krajskou správou SNB Brno 
a předaného Ústřednímu výboru Ko-
munistické strany Československa 
(ÚV KSČ). Již úvodní stránky nene-
chávají nikoho na pochybách o způ-
sobu prezentace událostí, ke kterým 
v Brně v srpnu 1969 došlo. Jako „cíle 
kontrarevolučních sil“ jsou zde totiž 
uvedeny například sabotáže, požáry, 
stávky či „vynucení ultimativních po-
žadavků“, tj. odstoupení ÚV KSČ, vlády, 
přerušení diplom[atických] styků se so-
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Srpen 1969 měl v mnoha českých a slovenských městech velmi dramatický prů-
běh. Invaze z roku 1968 byla pro společnost stále živou záležitostí, stejně jako 
ideály Pražského jara, které však s nástupem tzv. normalizace postupně mizely. 
Jedním z prvních výrazných signálů svědčících o novém kurzu vedení komunistic-
ké strany a státu byla právě reakce na první výročí okupace. Na rozdíl od událostí 
v srpnu 1968 nebyla československá společnost konfrontována s cizími okupační-
mi vojsky, nýbrž s příslušníky domácích bezpečnostních složek a armády.

Demonstrace v Brně v srpnu 1969

1 BÁRTA, Milan – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. ÚSTR, Praha 2012, s. 166.
2 Tamtéž, s. 183.
3 Tamtéž, s. 170–171.
4 Tamtéž, s. 174.
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c[ialistickými] státy.5 Skutečný záměr 
protestujících – připomenout si výročí 
okupace a jejích obětí – v něm zmíněn 
není. Cynicky vyznívá hodnocení, po-
dle něhož ztráty „nepřítele“ (sic) činily 
dva mrtvé a 100 raněných. Přiložen 
je také situační plánek centra Brna 
s vyznačenými místy nejvážnějších 
střetů, umístněním některých ba-
rikád atd. Volně jsou v albu vloženy 
fotokopie zpráv KS SNB Brno, které 
stranickému vedení přibližovaly vy-
brané události, k nimž v Brně došlo. 
Poměrně dramaticky jsou předkládá-
ny informace o počtech zraněných 
z řad VB (51 příslušníků), Státní 
bezpečnosti (12 příslušníků) a dal-
ších útvarů SNB.6 V jiné zprávě jsou 
vyčísleny náklady a škody spojené se 
sledovanými událostmi, včetně úhra-
dy ušlých mezd příslušníků LM (sic).7 
Další zpráva KS SNB obsahuje seznam 
495 zatčených a z něj zpracovanou 
statistiku, podle níž byl největší počet 
zadržených ve věku 18 let (154), 25 let 
(120) a 20 let (97), převážně šlo o muže 
(437) a ve většině případů se jednalo 
o dělníky (263), resp. učně, což pro 
„stát dělníků a rolníků“ rozhodně 
nevyznívalo pozitivně.8

Fotograf ie pořízené s největší 
pravděpodobností příslušníky bez-
pečnosti přibližují dění v brněnských 
ulicích – davy protestujících, bari-
kády, zasahující jednotky, předměty 
prezentované jako zajištěné u demon-
strantů a dokumentaci škod, nejčas-
těji na technice. Představené snímky 
tvoří výběr z fotografií. Popisky jsou 
originální, pouze některé zkratky 
byly rozvedeny nebo rozepsány. Na-
opak nejednotnost místních názvů 
(Zelný trh – náměstí 25. února) byla 
ponechána v původním znění.

Zdroj fotografií: NA, f. KSČ-ÚV (1945–1989), od-
dělení propagandy a agitace – nezpracováno

5 NA, f. KSČ-ÚV (1945–1989), oddělení propagandy a agitace – nezpracováno, album k událostem v Brně v srpnu 1969.
6 Tamtéž, Konečná zpráva o zdravotnické situaci KS SNB Brno z 26. 8. 1969.
7  Tamtéž, Zpráva o nákladech a škodách vzniklých v souvislosti s mimořádnými opatřeními k 21. 8. 1969 v J[iho]M[oravském]K[raji] 

u složek SNB, LM, P[ožární]O[chrany] a ČSLA z 24. 8. 1969.
8  Tamtéž, složení zadržených osob z 25. 8. 1969. Ačkoliv uvedené počty nebyly kompletní, neboť dle jiných pramenů bylo v souvislosti 

s brněnskými událostmi vyšetřováno 656 osob, celkové závěry zůstávají stejné. BÁRTA, Milan – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan: Demon-
strace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení, s. 193.

Květinářská ulice v Brně. Demonstrant hází kámen na transportér.
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Barikáda na Petrské ulici v Brně dne 21. 8. 1969

Barikáda na Zelném trhu v Brně dne 21. 8. 1969
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Demolované a shořelé služební auto B-40727, které demonstranti dne 21. 8. 1969 zapálili na náměstí Rudé armády v Brně 

Barikáda v prostoru Zelný trh – Kapucínská v Brně dne 21. 8. 1969
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Demonstranti na náměstí 25. února v Brně dne 21. 8. 1969 asi kolem 17 hod.

Demonstranti dne 21. 8. 1969 asi ve 12.30 hod. na náměstí Svobody v Brně 
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Hořící barikáda v prostoru náměstí Rudé armády a Žerotínovo náměstí v Brně, před budovou varieté Rozmarýn

Náměstí Svobody v Brně dne 21. 8. 1969 po vyklizení – štáb
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Popis a cíle kontrarevolučních sil v Brně v srpnu 1969

Předměty zajištěné u demonstrantů
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Situační náčrtek událostí v centru Brna 21. 8. 1969

Předměty zajištěné u demonstrantů


