
Hrdinové Československa v novodobých dějinách 

tzv. ŽIVÉ POCHODNĚŽIVÉ POCHODNĚ

NORMALIZACE 1969 - 1989
Jan Palach - živé pochodně

JAN PALACH Pochodeň č. 1  vzplála 16. ledna 1969
student Filozofické fakulty Univerzity Karloy v Praze (21 let)

JAN ZAJÍC Pochodeň č. 2  následovala 25.února 1969
student Střední průmyslové škola železniční v Šumperku (19 let)

JOSEF HLAVATÝ  dělník (25 let) upálil se ve večerních 
hodinách v pondělí 20. ledna 1969v Plzni, na podstavci tehdy 
odstraněného pomníku T. G. Masaryka na tehdejším Dukelském nám.

EVŽEN PLOČEK reformní komunista, zást. ředitele

 automobilky Motorpal, upálil se v Jihlavě 4. dubna 1969 (39 let)

RYSZARD SIWIEC 8. září 1968 (59 let)

byl polským účetním, v roce 2001 posmrtně obdržel od V. Havla 

Řád bílého lva

MICHAL LEVČÍK upálil se 11. dubna 1969 v Košicích 

slovenský voják ČSLA (19 let)

Co předcházelo Palachovi a ostatním "živých pochodním" k tak závažnému hrdinskému rozhodnu�?

Zrada představitelů státu 27.8.1968, když v Moskvě z obav o svůj život podepsali tzv. Moskevský 
protokol. Jediný, kdo se zachoval statečně byl JUDr. Kriegel, který odmítl smlouvu podepsat. 

Dalšími důvody bylo: 
 - požadavek naší vlády na OSN o stažení, projednávání otázky okupace vojsky Varšavské 
   smlouvy z pořadu jednání. 
- prohlášení o neplatnos� XIV. slezdu KSČ, který proběhl ve Vysočanech za neplatný
- provedení tzv. konsolidace v rámci normalizace
- upevnění vedoucí úlohy strany ve společnos�
- 18. 10. 1968 došlo ke schválení pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, což bylo vyvrcholení
zrady na společnos�

Jan Palach se svým činem sebeobětování snažil vyburcovat k odporu pro� okupaci a přije� 
souhlasu s normalizací. Palach svojí  formou protestu ničeho nedosáhl, ale dal světu i nám 
občanům státu zřejmý symbol společenského odporu pro� sovětské okupaci.

Věnováno 30 obětem a jejich pozůstalým
Prospěchářů bylo vždycky v tomto státě dost. Palachů, Zajíců a podobných jen několik.

"Za noci nejtmavější na slunce pamatuj!" (bohužel vycházelo 20 let)

Pokud se Palach a desítky další upalovali je potřeba přemýšlet o jejich poselství. Vznikl velký 
smutek z upálení Jana Palacha a dalších. Do této kategorie hrdinů spadají u nás už jen 
v novodobých dějinách parašu�sté Kubiš a Gabčík z operace Antropoid. Bez Palacha 
a dalších by tu tak široce zjevný symbol nebyl a ani obraz posrpnové české společnos�. 

Neuvěřitelná odezva hrdinství lidí nejen v Československu, ale i ve světě usvědčila „konspirační 
režim“ ze lží a manipulací.  Sta�síce lidí se sklonilo před hrdinstvím studentů Jana Palacha 
a dalších. Oběť Palacha se stala zrcadlem společnos�. Na křižovatce života  se každý rozhodoval, 
kterým směrem se vydat a zda přijmout požadavky normalizace nebo jinou alterna�vu. 
Charakterní lidé se ocitli na křižovatce dějin.

Občanská morální povinnost k prosazení dobra a práva postupně oslabuje. Svět s úžasem 
hleděl na tyto statečné lidi u nás i v zahraničí. Palach zasáhl svým činem nejvyšší představitele
(Itálie, Francie, NSR). Palach a ostatní tak vystrašili Brežněvovo vedení v Moskvě, že zaslalo 
vedení  UV KSČ tajné varování před stávajícím stavem společnos� a žádali rázná opatření  
pro� těmto projevům.  Národ však nesmí zapomenout činy svých hrdinů a své dějiny nedávné 
minulos�. 

Náš obdiv a uznání patří mimo zdejší foto i další 23 hrdinům z ČSSR a ze zahraničí NDR, Madarska,
Rigy, Polska a dalších států.
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