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Sebeobětování jako výzva

V‰e se odehrálo bûhem nûkolika vtefiin, najednou od fontány
bûÏel smûrem k Domu potravin hofiící ãlovûk. Lidé strnuli. Pak
se po nûkolika desítkách metrÛ ta hofiící postava zhroutila na
zem. Byl cítit pach benzínu a se‰kvafiené kÛÏe, kdyÏ odnûkud
pfiibûhl muÏ, strhl ze sebe tûÏk˘ koÏich a plameny jím udusil.
Byl jím dozorce Dopravního podniku Jaroslav ·pirk, kter˘ mûl
toho dne sluÏbu právû u Domu potravin. Po nûm také dal‰í
vydû‰ení lidé shazovali svr‰ky, aby pomohli zakr˘t bezvládnû
leÏící tûlo.
Janovy smysly otupila ‰ílená bolest, prostupující cel˘m jeho
tûlem, a ani nevnímal kfiik a paniku kolem sebe. Nûkdo zavolal
telefonem záchranku a on jen staãil popálen˘mi ústy ti‰e vyslovit pár vût o tom, aby si lidé pfieãetli dopis, kter˘ nechal u fontány pfied Národním muzeem v aktovce.
Pak uÏ v‰echno vidûl jako v mlze a chvílemi ztrácel vûdomí.
Jen houkající sanitka mu dávala vûdût, Ïe ho nûkam vezou,
a kaÏdé její cuknutí bolestnû cítil. V sanitce s ním byl i Jaroslav
·pirk, muÏ, kter˘ mu jako první pfiispûchal na pomoc, ale Jan
to vÛbec neregistroval, protoÏe nic kolem sebe nevnímal, jen
tûÏce a pfier˘vanû d˘chal.
Od poãátku nehodlal pfiipustit, aby v jeho ãinu byl spatfiován
akt zoufalství, coÏ u sebevrahÛ zpravidla b˘vá. ·lo totiÏ v˘hradnû o politicky motivovan˘ protest proti sovûtské okupaci
a vzmáhající se politice rezignace na ideje a ideály praÏského
jara a on chtûl, aby to lidé v tûchto souvislostech pochopili.
Ale ani to není zcela pfiesné, neboÈ jeho motiv byl mnohem
hlub‰í. Jak vypl˘valo z jeho dopisu, kter˘ zanechal na místû
ãinu a jenÏ zároveÀ rozeslal po‰tou, chtûl sv˘m sebeobûtováním
vzbudit v národu novou vlnu odporu proti plíÏícím se totalitním
pofiádkÛm, a proto kladl ve svém listû takov˘ dÛraz na zru‰ení
novû nastolené cenzury. Svoboda projevu pro nûj byla jedním

z nejdÛleÏitûj‰ích atributÛ politické liberalizace a v˘znamn˘
v˘dobytek demokratizaãního procesu. Opûtné nastolení komunistické cenzury proto bylo pro Jana umíráãkem svobody, byla
to cesta ke zglajch‰altování vefiejného mínûní a k potlaãení samostatného, kritického my‰lení.
Jeho sebeobûtování tak bylo v˘zvou k ãeskoslovenské vefiejnosti nenechat se zatáhnout do osidel hrozící normalizace, diktované Moskvou. Ale nebyl v tom Ïádn˘ antisovûtismus. Jan mûl
v Sovûtském svazu pfiátele z brigád, které tam absolvoval, a nikdy se nesníÏil k odsuzování ruského národa ãi k projevÛm nenávisti vÛãi nûmu.
Jeho protest byl zamûfien proti sovûtské okupaci jako v˘sledku
pokrytectví a zlovolnosti hrstky vládnoucích kremelsk˘ch politikÛ a s nimi spjaté generality. Nesmífiil se ani s okupaãní propagandou, jejíÏ obsah ve vydávaném listu Zprávy hrubû zkresloval politickou situaci v âeskoslovensku a referoval o ní jako
o pravicovém, kontrarevoluãním, antisocialistickém spiknutí.
Proto vedle poÏadavku zru‰it cenzuru zároveÀ poÏadoval i zastavení vydávání a ‰ífiení tohoto okupaãního plátku.
Jeho v˘zva k vefiejnosti byla jasná. Pokud lidé nevystoupí
s dostateãnou podporou jeho dvou poÏadavkÛ (napfiíklad formou ãasovû neomezené stávky) a vedení strany a státu je do
21. ledna nesplní, vzplanou dal‰í lidské pochodnû.
Jan ve svém dopise totiÏ tvrdil, Ïe jsou pfiipraveni dal‰í dobrovolníci, ochotní jeho ãin zopakovat. Toto jeho vyjádfiení bylo
hrozbou tûm ãeskoslovensk˘m politikÛm, ktefií SovûtÛm krok
za krokem ustupovali. Hrozbu, která je mûla pfiimût k tomu, aby
jeho ãin i dopis byly brány váÏnû.
I z toho je patrné, Ïe mûl v‰e pfiedem dobfie promy‰lené a jeho
sebeupálení nebylo aktem nûjakého náhlého psychického zkratu.
Touto svou akcí celému národu oznamoval, Ïe nesvoboda je
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hor‰í neÏ smrt, nebo pfiesnûji fieãeno to, Ïe
svoboda není samozfiejmostí a musí se chránit a bránit i za cenu nejvy‰‰í obûti – tedy
vlastního Ïivota.
Právû v tom spoãíval mravní smysl i profil jeho sebeupálení, Ïe totiÏ za svobodu
nebo proti jejímu ohroÏení stojí za to v‰emi
prostfiedky bojovat.
Ale jeho slova „Nejsem sebevrah!“, která
se v nemocnici tûÏce prodrala z jeho popálen˘ch úst, byla více neÏ v˘mluvná.
SnaÏil se vysvûtlit, Ïe se nechtûl zabít,
ale ‰lo mu to skrze nateklé rty s nesmírn˘mi obtíÏemi. VloÏil na sebe pfietûÏk˘ úkol
zahrnující dûsivou demonstraci, kterou
chtûl vyburcovat svûdomí národa k novému boji za lep‰í budoucnost, ve kterou
je‰tû pfied pÛl rokem lidé tolik vûfiili.
JenomÏe k ãemu je taková víra, kdyÏ
do zemû vtáhnou cizí vojska, aby zniãila
v lidech nadûji a promûnila ji v beznadûj?
Má potom vÛbec je‰tû nûco smysl?
Jan vûdûl, Ïe má, Ïe víra je velká vûc, Ïe
i pfies perzekuce a násilí ji nelze jen tak
z myslí lidí vymazat. Víra a nadûje byly tím,
co mûlo zÛstat trvalé, aÈ uÏ se bude dít cokoli.
Dobfie znal ãeské dûjiny, kde právû víra
ãasto sehrávala primární historickou roli.
Jan Hus pro víru ve své reformní uãení
obûtoval Ïivot, Komenskému pomáhala víra

v poráÏku HabsburkÛ ve tfiicetileté válce (1618–1648) pfiekonávat v‰echny Ïivotní nástrahy a ústrky.
Víra je nadãasová stejnû jako pravda a nadûje. Jsou to pojmy
mravní a Jan se s nimi vÏdy ztotoÏÀoval, moÏná mnohem více
spirituálnû neÏ racionálnû. Ale ne‰lo jen o pojmy, ale hlavnû
o jejich smysl.
JenomÏe tváfií v tváfi drsné realitû, jakou byla sovûtská okupace a politika opou‰tûní idejí praÏského jara, tento obsah ãlovûku uniká, stává se najednou sporn˘m, a dokonce zdánlivû
bezcenn˘m. Pfiijmout nûco takového v‰ak vût‰inou znamená
cestu do pekel – pfiizpÛsobivostí, bezzásadovostí, pokrytectvím
a kapitulantstvím, které Jan v posrpnové politice ãeskoslovenského vedení strany a státu zaãal stále intenzivnûji pociÈovat.
Také on mûl svou víru v lep‰í svût a nepochybnû vûfiil i tomu,
Ïe jeho sebeobûtování bude mít smysl jak v mravní rovinû, tak
i v rovinû politické. Doufal, Ïe lid jeho ãin pochopí a Ïe v národû
opût vzbudí odvahu k ãinÛm vedoucím k záchranû a obnovení
demokratizace.
Likvidace cenzury mûla b˘t prvním dÛleÏit˘m krokem k nápravû vûcí, zru‰ení vydávání a distribuce okupaãních Zpráv
pak mûlo zamezit sovûtskému vmû‰ování do vnitfiních záleÏitostí zemû.
Jan byl pfiesvûdãen o tom, Ïe se to podafií a Ïe lid ani ãeskoslovenská politická reprezentace nepfiipustí, aby nûkdo dal‰í
jeho ãin zopakoval. KdyÏ svÛj dopis místo svého jména podepisoval jako „PochodeÀ ãíslo 1“, dával tím najevo, Ïe pokud jeho
poÏadavkÛm nebude vyhovûno, budou následovat dal‰í „lidské
pochodnû“.
Nutno v‰ak dodat, Ïe Ïádná konspirativní skupina dobrovolníkÛ, která mûla JanÛv ãin následovat a o které se ve svém posledním dopise zmiÀoval, nebyla nikdy zji‰tûna a z jeho strany
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se zfiejmû jednalo jen o taktick˘ manévr, kter˘ jeho obûti dal
patfiiãn˘ dÛraz. Na druhé stranû v‰ak nikdo nemohl vylouãit,
Ïe by se nûco takového nemohlo opakovat, a jak se pozdûji ukázalo, nebyly to neopodstatnûné obavy…

7
Mezi životem a smrtí
Lékafii, ktefií se Jana Palacha v nemocnici ujali, dûlali v‰e pro
to, aby jeho Ïivot zachránili. Ale nejvy‰‰ím stupnûm popálení
byl zasaÏen na 85 % tûla, coÏ bylo velmi zlé, protoÏe uÏ pfii postiÏení 50 % se tak stra‰nû zranûn˘ ãlovûk ocitá v bezprostfiedním ohroÏení Ïivota.
Na klinice v Legerovû ulici mu okamÏitû nasadili proti‰okovou terapii, ataraktika na uti‰ení bolestí a provedli dal‰í léãebné
kroky, které tehdej‰í lékafiská vûda mûla v âeskoslovensku
k dispozici. Musel b˘t v pfiísné izolaci ve sterilním prostfiedí, protoÏe jakákoli infekce by znamenala dal‰í komplikace. Nesmûli
k nûmu ani vy‰etfiovatelé, ani novináfii. Jeho stav lékafii oznaãili za kritick˘, s mizivou nadûjí na pfieÏití.
Popáleninov˘ ‰ok a kruté bolesti se sice podafiilo zmírnit, ale
Janovo tûlo bylo jednou velikou otevfienou ránou. KÛÏe je nejdÛleÏitûj‰ím orgánem pro metabolické procesy a ty byly váÏnû
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naru‰eny. O‰etfiující personál stál v úÏasu a obdivu nad tím, Ïe
jejich pacient nenafiíká, aãkoli musí mít velké bolesti, a sná‰í je
s neskonalou trpûlivostí.
Co se dûje v mysli ãlovûka tak stra‰livû popáleného? KaÏd˘
pohyb tûla bolí, i kdyÏ ataraktika bolest znecitlivují. A pak tu
byla sterilní izolace na pokoji, kam mohli jen lékafii a zdravotnick˘ personál, coÏ v Janovi znásobovalo pocit samoty.
Dne 17. ledna odpoledne za ním pfii‰la do nemocnice maminka a bratr Jifií. Ten se uÏ veãer 16. ledna dozvûdûl, Ïe je Jan
váÏnû popálen˘ a na které klinice je v Praze hospitalizován.
Bydlel v Kamenickém ·enovû, a odsud uÏ toho dne Ïádn˘ vlak
ani autobus do Prahy nejel. A tak si s manÏelkou Ilonou najali taxi.
Do Prahy dorazili aÏ k ránu, ale v nemocnici Jifiího k bratrovi
nepustili. Pouze mu sdûlili, Ïe jeho stav je váÏn˘, a poÏádali ho,
aby pfii‰el pozdûji. Nakonec se rozhodl jet prvním ranním vlakem do V‰etat, aby co nej‰etrnûji sdûlil mamince, co se stalo.
Vûdûl, Ïe to bude tûÏké, vÏdyÈ na Janovi doslova visela.
JenomÏe paní Libu‰e Palachová uÏ to vûdûla, a navíc nebyla
doma. Vydala se totiÏ ráno do Prahy na nákupy a cestou u jednoho cestujícího ve vlaku uvidûla noviny s Janovou fotografií.
KdyÏ zjistila, o co jde, zhroutila se a v âakovicích musela vlak
s pomocí znám˘ch opustit. Do Prahy dojela mnohem pozdûji,
kdyÏ pfiekonala prvotní du‰evní otfies. Byla rozhodnutá okamÏitû jet za synem do nemocnice.
KdyÏ tam dorazila, na chodbû potkala Jifiího, kter˘ se mezitím ze V‰etat vrátil. Její snacha Ilona plakala a také Jifií mûl
v oãích slzy. Mlãky se v‰ichni objali a ãekali, zda je lékafii alespoÀ na chvilku pustí k Janovi do pokoje. Ti uãinili v˘jimku
Jan Palach – foto z vysokoškolského indexu.
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a na kratiãkou chvíli Jifiího i s maminkou nechali u pacienta
samotné. Musel to b˘t pro v‰echny jeden z nejtíÏivûj‰ích okamÏikÛ jejich ÏivotÛ.
Jan se snaÏil nûco fiíkat, ale slova plynula z jeho otekl˘ch úst
dost nesrozumitelnû. Jeho „mami“ v‰ak paní Palachová sly‰ela
zfietelnû a zapamatovala si i vûtu, kterou pronesl: „K Ïivotu potfiebujeme prostor.“
Jifií byl spí‰e vydû‰en˘ a nebyl schopen slova. Pozdûji na tu
chvíli vzpomínal jako na zl˘ sen, kter˘ se odehrával skrze jeho
uslzené oãi jako v mlze. Slova, která se jeho bratr snaÏil pronést, pfiíli‰ nevnímal. Vidûl jen jeho gázou ovázané tûlo a cítil
pach v‰udypfiítomné dezinfekce. Byla to krutá scéna lidské bezmocnosti, nezb˘valo neÏ vûfiit, Ïe Jan pfieÏije, i kdyÏ podle lékafiÛ
byly ‰ance malé.
KdyÏ Jifií s maminkou odcházeli, Jan uÏ mlãel. Mluvení ho namáhalo, a co se mu v tu chvíli táhlo hlavou, nevíme. Snad cítil
v˘ãitky nad tím, jak mamince a bratrovi ublíÏil, ale i to je pouh˘
dohad. KdyÏ ode‰li, tak usnul. Spal sice neklidnû, ale pfiece jen
si trochu odpoãinul.
Na vefiejnost uÏ mezitím pronikly první zprávy o tom, Ïe jeho
sebeupálení bylo protestem proti sovûtské okupaci i proti bezzásadové domácí politice, která smûfiovala k popfiení v‰eho, oã
se bûhem praÏského jara v âeskoslovensku usilovalo.
Toho dne (17. ledna) se v‰ak v nemocnici odehrálo je‰tû nûco
jiného. Jan byl totiÏ témûfi cel˘ den pfii vûdomí a mûl jasnou mysl.
Proto souhlasil i s natoãením rozhovoru na magnetofonov˘
pásek, i kdyÏ vûdûl, Ïe ho to bude stát nezmûrné úsilí. Dialog
s ním vedla psychiatriãka doktorka Zdenka Kmuníãková, která
s Janem na klinice v Legerovû ulici strávila takfika v‰echny jeho
dny a noci. Poskytovat tûÏce popálen˘m pacientÛm útûchu
a psychologickou pomoc byla její práce, vûdûla, Ïe lidská psy98

VLADIMÍR LIŠKA

Jan Palach v nemocnici, kde ještě tři dny bojoval s blížící se smrtí. Svým těžkým zraněním
19. ledna 1969 podlehl.

chika je v takov˘ch pfiípadech kfiehká a Ïe je tfieba pacienty
v jejich boji s tak tûÏk˘mi poranûními du‰evnû posilovat.
Tak vznikl unikátní zvukov˘ dokument, kter˘ byl v âeskoslovensku vefiejnû pfiehrán aÏ v roce 1990 a v roce 2009 vydán
v ti‰tûné podobû jako souãást knihy MUDr. Kmuníãkové Poslední dny Jana Palacha. Je dÛleÏit˘m svûdectvím toho, Ïe Jan
byl i navzdory svému tûÏkému zranûní stále schopen racionálnû
reagovat na pokládané otázky a zároveÀ neustále zdÛrazÀovat
motivaci svého ãinu. Vûdûl, Ïe se pustil do zápasu s mocn˘mi
silami politiky, a nechtûl tento svÛj boj prohrát.
O to, co se venku dûje, projevoval neustále velk˘ zájem. O‰etfiující personál mu ãetl noviny, kde se o nûm psalo. Jan chtûl
znát reakci hromadn˘ch sdûlovacích prostfiedkÛ, lidí a politikÛ.
KdyÏ zjistil, Ïe vefiejnost stojí pfii nûm, byl tím potû‰en. Dostával
mnoho kvûtinov˘ch darÛ. To v‰echno mu dodávalo jistotu, Ïe
sv˘m ãinem pfiece jen nûco zmûní.
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Obãas se snaÏil hovofiit s o‰etfiujícím personálem.
Jednou fiekl:
„Proti zlu se musí nûco dûlat. Bojovat v‰emi prostfiedky, které
jsou moÏné.“
Vûty mu plynuly z popálen˘ch úst tûÏce a omezoval se vût‰inou jen na struãná vyjádfiení:
„V dûjinách pfiichází okamÏik, kdy se musí nûco stát…“
Ale uÏ i d˘chání pro nûj bylo stále obtíÏnûj‰í a zaãínalo b˘t
zjevné, Ïe ho ãím dál tím více vysiluje. Lékafii byli skeptiãtí a oãekávali krizi.
Stále se pfier˘van˘m, tich˘m hlasem ptal, co dûlá vláda a jaká
opatfiení k naplnûní jeho poÏadavkÛ pfiijala. Své o‰etfiující lékafice fiekl, Ïe pfii plánování svého ãinu poãítal s obûma moÏnostmi: nejen s tím, Ïe pfieÏije, ale i s moÏnou smrtí. V‰ichni
kolem nûj ho uji‰Èovali o tom, Ïe má ‰anci pfieÏít, snaÏili se ho
v jeho zápase posilovat, i kdyÏ uÏ tu‰ili, Ïe to bude marné.
âetli mu z novin ãlánky, kde se o nûm psalo, ale Jana zajímalo jediné – co dûlá vláda a jak to, Ïe nekoná? Hovofiil o tom,
Ïe „akci“ je tfieba dokonãit, bylo znát, Ïe je s neãinností státních
ãinitelÛ nespokojen.
Na druhé stranû ho jistû naplÀovalo nadûjí, Ïe se národ semknul a stojí pfii nûm. Prakticky aÏ do poslední chvíle doufal,
Ïe sv˘m ãinem skuteãnû nûco zmûní.
Ze soboty na nedûli se dostavila krize, kterou lékafii pfiedpokládali. Den pfiedtím, v pátek dopoledne, si Jan postûÏoval
na to, jak˘ tûÏk˘ údûl na sebe vzal, Ïe je sám na cel˘ národ a na
jeho dal‰í osud. Z novin se v‰ak dozvídal, Ïe lid jeho sebeupá100
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lení pochopil tak, jak si pfiál – Ïe se totiÏ jednalo o pfiedem promy‰len˘ ãin. Sám o nûm hovofiil jako o „akci“, pro nûj to byl bojov˘ ãin za svobodu národa.
V sobotu 18. ledna se mu uÏ ‰patnû mluvilo, ale pozdûji lékafii
potvrzovali, Ïe z jeho slov vyrozumûli pfiání, aby se uÏ koneãnû
nûco zaãalo dít, aby uÏ nikdo dal‰í nemusel takovou obûÈ udûlat. Údajnû to povûdûl i pfiedákovi studentÛ Lubo‰i Holeãkovi
a své známé Evû Bednárikové, ktefií ho v nemocnici nav‰tívili.
Jan si pr˘ nepfiál, aby takto umíral nûkdo dal‰í, ale zároveÀ vyz˘val vefiejnost, aby pokraãovala v boji za lep‰í zítfiky. Tito dva
byli mimo o‰etfiujícího personálu vÛbec poslední, kdo s Janem
v nemocnici mluvili.
Lubo‰ Holeãek se v roce 1976 stal obûtí autonehody, kdy byl
sraÏen vozidlem, které fiídil pfiíslu‰ník Státní bezpeãnosti. Náhoda? Faktem je, Ïe vy‰etfiování této autonehody ‰lo poté do
ztracena…
V nedûli 19. ledna Jan Palach pfier˘vanû d˘chal a zaãal upadat do bezvûdomí. Nastalo postupné selhávání vnitfiních orgánÛ
a lékafii proti tomu byli i pfies ve‰kerou snahu bezmocní. Kolem
pÛl ãtvrté odpoledne Jan zemfiel. Po dvaasedmdesáti hodinách
svÛj poslední zápas dobojoval, aniÏ se doãkal splnûní dvou poÏadavkÛ, které uvedl ve svém posledním dopise. Ti, v jejichÏ moci
bylo je splnit, neudûlali nic…
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