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Soubor dokumentů
k srpnové okupaci
Ostravy v roce 1968
1) Rozkaz č. 1 vojenského posádkového velitele města Ostravy gen. G. P. Jaškina, kterým chtěl vyhlásit
stanné právo (Ostrava, 21. srpna 1968)
2) Hlášení Městské správy Veřejné bezpečnosti v Ostravě Krajské správě SNB - Správě Veřejné
bezpečnosti v Ostravě o bezpečnostní situaci ve městě 21. 8. 1968
3) Rezoluce ze společného zasedání podnikových výborů KSČ, ROH, ČSM a vedení podniku Vítkovických
železáren Klementa Gottwalda v Ostravě proti vojenské intervenci (22. srpna 1968, Ostrava)
4) Hlášení Městské správy Veřejné bezpečnosti v Ostravě Krajské správě SNB v Ostravě
o bezpečnostní situaci ve městě ze dne 21. na 22. 8. 1968
5) Studenti, učitelé a zaměstnanci, komunisté a nekomunisté Vysoké školy báňské a Pedagogické
fakulty v Ostravě v letáku informují sovětské vojáky, že v naší republice nehrozí žádná kontrarevoluce
ani nebezpečí zvenčí a žádají jejich odchod
6) Prohlášení Městského národního výboru v Ostravě k současné politické situaci s žádostí o vyhlášení
ČSSR za neutrální stát (23. srpna 1968, Ostrava)
7) Ivan Kubíček, redaktor Nové svobody, delegát XIV, sjezdu KSČ, v otevřeném vzkazu veliteli ostravské
okupační oblasti plk. Kazancevovi i pod pohrůžkou zákazu vydávání Spojených deníků odmítá spolu
s Šéfredaktorem L. Bublíkem „pozvání“ na velitelství sovětské posádky (26. srpna 1968, Ostrava)
8) Otevřený protestní dopis Anděly V. z Ostravy-Poruby prvnímu tajemníku KSSS Leonidu Brežněvovi
(31. srpen 1968, Ostrava)
9) Prohlášení stávkového výboru Vysoké školy báňské v Ostravě o průběhu a výsledku studentské
stávky ve dnech 19. - 21. 11. 1968 (21. listopadu 1968, Ostrava)
10) Posluchači Vysoké školy báňské v Ostravě vyslovují v telegramu matce Jana Palacha Libuši
Palachové hlubokou soustrast nad jeho smrtí (18.(?) ledna 1968, Ostrava)
Dokumenty byly publikovány v knize: Jiřík, K.(ed.), Svědectví o roce 1968 v Ostravě: studie,
vzpomínky, dokumenty, Ostravské muzeum 1998. Převzato s laskavým svolením Archivu města
Ostravy.
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1968, 21. srpen, Ostrava - Rozkaz č. 1 vojenského posádkového velitele města
Ostravy gen. G. P. Jaškina, kterým chtěl vyhlásit stanné právo
Rozkaz č. 1
vojenského velitele města Ostravy ze dne 21. srpna 1968
Kontrarevoluční síly Československa za aktivní pomoci agentur USA a NSR dezorganizují státní
řád v zemi. Využívajíce probíhajících událostí ve světě vojska NATO hrozí okupovat ČSSR, svrhnout
lidovou vládu a nastolit jim vhodný režim.
Věrni internacionálnímu závazku a Varšavské smlouvě Sovětský svaz a další soci-alistické země
přivedly svá vojska, aby poskytly pomoc Československému lidu a jeho orgánům lidové vlády s cílem
potlačit síly kontrarevoluce a zajistit svou vlast od nebezpečí, které jim hrozí.
V zájmu zabezpečení přísného pořádku a organizovanosti ve prospěch pracujícího lidu
přikazuji
1) každému občanu města Ostravy přísně dodržovat požadavky sovětského vojen-ského velení.
Nepodřízení a odpor v plnění tohoto příkazu bude bezprodleně řešen podle zákonů válečného stavu.
2) Silami sovětských vojenských jednotek zabezpečit nejdůležitější státní zařízení, úřady,
radiostanice (vysílače), televizi, poštu, telegraf a tiskové orgány.
3) Všem obyvatelům města se zakazuje nosit střelné i bodné zbraně. Kdo má zbraň je povinen ji
v průběhu 12 hodin odevzdat na vojenské velitelství.
4) Veškeré organizované přesuny příslušníků čs. armády z posádky do posádky provádět pouze
s povolením velení Sovětské armády.
5) Všem veřejným a politickým organizacím ve lhůtě 24 hodin se ukládá zaregistrovat se na
vojenském velitelství. V případě neuposlechnutí těchto opatření považovat jejich akce na území za
nezákonné a namířené proti socialistické státnosti.
6) Schůze, demonstrace, mítinky a další masová shromáždění provádět pouze se souhlasem vedoucích
zákonných orgánů státu, místních stranických orgánů KSČ a představitelů velení Sovětské armády.
Hlídkám a představitelům vojenského velení se poskytuje právo navštěvovat bez překážky veřejná
místa s úkolem zabezpečovat a zachovávat pořádek.
7) Jakékoli publikování v orgánech tisku, v rozhlase a v televizi provádět pouze se svolením
sovětského vojenského velení po odsouhlasení s místními orgány KSČ a státní mocí.
8} Základním dokumentem, kterým se prokazuje každý občan, je občanský průkaz, vydaný k tomu
povolanými orgány města. Nedotknutelnost každého občana ČSSR se zabezpečuje předložením
průkazu.
9) Výjezd do zahraničí a vjezd do města u cizinců po dobu platnosti tohoto příkazu se povoluje
na základě souhlasu vojenského velení Sovětské armády. Všichni cizinci jsou povinni nejpozději
do dvou hodin po příjezdu do města přihlásit se na velitelství. Osoby, ukrývající nepřihlášené
cizince, budou brány k odpovědnosti podle zásad válečného stavu.
10) Každý pokus kteréhokoliv občana narušit daný pořádek a normy činnosti bude považován jako
čin, zaměřený proti československému lidu a jeho socialistickým vymoženostem. Proti takovým
osobám budou použity druhy opatření a prostředky, které v daný okamžik jsou nejefektivnější
a které jsou nezbytné.
Vojenský velitel posádky generál Jaškin
Archiv města Ostravy. Sbírka dokumentů a vzpomínek z let 1967-1970, č. kart. 1
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1968, 21. srpen, Ostrava - Hlášení Městské správy Veřejné bezpečnosti v Ostra-vě Krajské správě SNB - Správě
Veřejné bezpečnosti v Ostravě o bezpečnostní situaci ve městě 21. 8. 1968
Na základě obsazení našeho města sov. armádou došlo v ranních a dopoledních hodinách k četnému
narušení veřejného pořádku. Tím, že tato vojska jsou rozmístěna na důležitých centrech města,
došlo a stále dochází k omezování dopravy, takže četné hromadné dopravní prostředky mají značné
zpoždění, případně vozidla vůbec nevyjíždí. Dosud nedošlo k vážnější dopravní nehodě. Okolo 10.00
hod. však v důsledku špatné manipulace tanku narazil řidič tanku na nám. VŘSR do osobního auta
(GAZ) a toto poškodil.
Na všech závodech v rámci města došlo v dopoledních hodinách ke značnému narušení pracovní doby.
Dělníci na závodech tvoří hloučky, diskutují o vzniklé situaci a současně vznikají manifestační
průvody, které se shromaždují na důležitých místech města (rozhlas, radnice, KV KSČ aj.), kde
provolávají různá hesla na podporu představitelů strany a vlády. V čele všech průvodů se objevují
československé státní vlajky a různá hesla, která vyzývají vojska k odchodu z ČSSR.
V ranních hodinách došlo ke značnému návalu občanů v obchodech, zejména potravinářských, kde
je skupováno zboží denní potřeby. Projevuje se už nedostatek cukru, chleba, masa a výrobků, mléka
aj. Veliké fronty řidičů motorových vozidel stojí u benzínových pump a nakupují benzín i do
náhradních nádrží.
Dosud jsou podle neúplných informací protestní stávky na těchto závodech:
Doly: Fučík, R. Říjen, Urx, Vít. únor, zčásti Šverma, Vítkovické stavby, Báňské stro-jírny
v Radvanicích, Bytostav a další.
K trestné Činnosti v dopoled. a ranních hodinách v souvislosti s tímto stavem nedošlo.
V dopoledních hodinách byl informován o stavu předs. MěstNV a pracovníci MěstV KSČ. Dílčí problémy
jsou projednávány.
Archiv ministerstva vnitra Kanice, B 7/11, i.j. 20, čj. VB-442/02-1968
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1968, 22. srpen, Ostrava-Vítkovice, 8.00 hodin - Rezoluce ze společného zase-dání podnikových výborů KSČ, ROH,
ČSM a vedení podniku Vítkovických žele-záren Klementa Gottwalda v Ostravě proti vojenské intervenci
Znepokojeni nad vývojem situace a narůstáním počtu oběti na lidských životech zdůrazňujeme
znovu ostrý protest proti přítomností okupačních armád na území Československé socialistické
republiky.
Tento protest vznášíme jménem 42 000 zaměstnanců našeho podniku.
Žádáme okamžitý odchod všech okupačních sil z města Ostravy a z celé naší vlasti.
Jsme schopni si naše věci uspořádat sami bez cizí pomoci. K tomu požadujeme obnovení Činnosti
ústavně-právních orgánů. Aby tyto orgány mohly plnit svou funkci, požadujeme, aby byli neprodleně
propuštěni vedoucí představitelé strany a státu -s. Dubček, Černík, Smrkovský, Kriegel, Císař,
Špaček, Štrougal aj.
Naše požadavky jsou oprávněné proto, že se neslučují se zásadou nevměšování do záležitostí jiného
státu. Řešením takto vzniklé situace je okamžité zahájení jednání mimořádného XIV. sjezdu KSČ,
o které důrazně žádáme.
Odsuzujeme postup anonymní skupiny ÚV KSČ, která v prohlášení ze včerejšího jednání přistupuje
na požadavky okupantů.
Jsme zvláště rozhořčení postupem členů pléna ÚV KSČ: s. Koldra, Barbírka, Bilaka a Indry a tento
jejich postup odsuzujeme.
Stavíme se a plně uznáváme vedení ÚV KSČ v čele se s. Dubčekem a nikdy nebu-deme respektovat
samozvance, kteří sami za pomoci intervence se určují do vedení. Nedůvěřujeme jim.
Tento výraz nedůvěry jsme rozhodnuti potvrdit v nejkrajnějším případě zorganizová-ním
jednohodinové generální stávky. Touto stávkou zvýrazníme podporu prezidentu Československé
socialistické republiky- arm. gen. L. Svobodovi, předsedovi Národního shromáždění s. Smrkovskému,
1. tajemníkovi ÚV KSČ s. Dubčekovi, předsedovi vlády ing. Černíkovi, dr. Císařovi, dr. Krieglovi předsedovi ÚV NF a dalším, kteří mají naši důvěru.
Požadujeme, aby do 18.00 hod. dnešního dne vystoupil v rozhlase a televizi 1. tajemník ÚV KSČ
s. Dubček s projevem k národům Československa. Nebude-li tento požadavek splněn, vstoupíme do
jednohodinové generální stávky.
Zároveň považujeme za bezprostřední nutnost uvolnit všechny vysílací stanice Čs. rozhlasu
a Čs. televize ze strany okupantů.
Vyjadřujeme své sympatie s těmi jednotkami LM, které nemíní vydat do rukou oku-pantů výzbroj
a výstroj. Rovněž sympatický je pro každého čestného občana naší vlasti bojkot okupantů zejména
ze strany příslušníků vojenských a civilních letištních útvarů.
Ať žije svobodná, socialistická a suverénní ČSSR!!!
Archiv města Ostravy. Sbírka dokumentů a vzpomínek z let 1967-1970, č. kari. 1
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1968,22. srpen, Ostrava - Hlášení Městské správy Veřejné bezpečnosti v Ostra-vě Krajské správě SNB v Ostravě o
bezpečnostní situaci ve městě ze dne 21. na 22. 8. 1968
Od posledního hlášení, to je v 21.00 hodin dne 21. 8. 1968 po odsunutí jednotek Sovětské armády
z centra města, nastalo určité uklidnění mezi našimi občany. V nočních hodinách nedošlo v rámci
města k žádnému dalšímu srocování osob ani narušování veřejného pořádku. V městě se neobjevily až
do ranních hodin žádné letáky ani nápisy mimo obvodu Radvanice, kde byly zjištěny nápisy proti
okupaci naší republiky, psané jak na silnici, výkladních skříních i některých oknech soukromých
bytů. Vojenské jednotky jsou odsunuty na okrajových částech města, a to okolí Poruby, na hranici
mezi Přívozem a Petřkovicemi a obcí Radvanice, kde na Bémově ulici parkuje asi 20 transportérů.
Příslušníci Veřejné bezpečnosti zajišťovali v rámci města bezpečnost a veřejný pořádek vysíláním
hlídek pořádkové služby, a v ranních hodinách je věnována zvýšená pozornost dopravní situaci,
zvláště pokud šlo o nástupy pracujících do zaměstnání. Podle hlášení náčelníků Obvodních oddělení
VB nedošlo v tomto směru k žádnému narušení a bezpečnostní situace v tomto směru se normalizovala.
Podle zjištění pracující nastoupili na svá pracoviště, někteří vedoucí a ředitelé před zahájením
směn hovořili se zaměstnanci, takže v převážné části podniků byla zahájena normálně práce. Pouze
na ostravských dolech, přesto, že havíři normálně nastoupili do zaměstnání, tito nefárají z obavy,
že by mohlo dojít k zastavení dodávky proudu a tím k ohrožení jejich vlastní bezpečnosti. Bylo
zjištěno, že na Dole Petr Cingr zasedá stávkový výbor.
Situace na železnici je následující: pokud se týče osobní přepravy, má mírná zpož-dění, ovšem horší
situace je u rychlíků, přijíždějících od Prahy, které mají zpoždění až 4 hodiny. Nákladní doprava
je převážně přerušena a je nebezpečí ucpání železničních uzlů. Např. na žst. Ostrava-Kunčice jsou
naloženy vagóny pro zahraničí a tyto nebyly vyexpedovány.
Z jednotlivých hlášení pořádkové služby je zřejmé, že v nočních a ranních hodinách bylo
zajišťování zásobování dosti plynulé. Jedná se hlavně o potraviny. Od 6.00 hodin postupně se
vytvářejí u samoobsluh menší fronty kupujících občanů, které svědčí o dalším zvýšeném skupování
zboží během dnešního dne.
Okupační situace se projevila sníženou kriminalitou a porušováním veřejného pořádku. Během noci
došlo k jednomu případu vloupání v obvodu Poruba do pomoc-ného stánku potravin, který spáchali
dva mladiství pachatelé, kteří byli i se zbožím zadrženi. K jiným kriminálním deliktům v rámci MSVB Ostrava nedošlo. Dále byl zjiš-těn případ prostřelení okna v domě číslo 2 na Jurečkově ulici
v Ostravě, který byl způsoben Sovětskou armádou. Během dne 21. 8. 68 a na 22. 8. 1968 došlo v rámci
MS-VB Ostrava k osmi dopravním nehodám, při kterých byla jedna osoba těžce zraněna, šest osob
lehce a celková hmotná škoda činí 9500,- Kčs.
Vzhledem k vpředu uvedeným událostem a stavu v krajském městě možno bez-pečnostní situaci
považovat za dobrou, lze však předpokládat, že během dnešního dne dojde k dalším dílčím
manifestacím a veřejným projevům občanů vůči násilné okupaci Československa.
Archiv ministerstva vnitra Kanice, B 7/11, i.j. 20, čj. VB-442-2/02/1968
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1968,22. srpen, Ostrava - Studenti, učitelé a zaměstnanci, komunisté a nekomunisté Vysoké školy báňské
a Pedagogické fakulty v Ostravě v letáku informují sovětské vojáky, že v naší republice nehrozí žádná kontrarevoluce
ani nebezpečí zvenčí a žádají jejich odchod
Sovětští vojáci!
Před 23 lety vaši otcové a dědové přivezli na tancích našemu bojujícímu městu svobodu. Všichni
se radovali, občané přinášeli sovětským osvoboditelům květiny. Naše tradiční přátelství bylo
upevněno krví sovětských vojáků-osvoboditelů, kteří jsou pochováni v naší zemi. Jak by se dívali
na to, že po 23 letech přicházejí sovětští vojáci jako okupanti do země, která pod vedením své
komunistické strany buduje svobodně a radostně socialismus. Nejste správně informováni. Naší zemi
nehrozilo žádné nebezpečí kontrarevoluce a nejsme ani ohrožováni zvenčí. Naší jedinou ..chybou”
bylo to, že jsme se vrátili k hluboce lidskému a svobodnému Marxovu a Leninovu pojetí socialismu.
Z této cesty neuhneme nikdy, ani pod hrozbou vašich tanků.
Vojáci,
představte si, že by do vaší země vpadla čínská armáda, zatkla by vaše představi-tele, rozsévala by
smrt, jak to dělala vaše vojska v Praze, Košicích, Jáchymově a v jiných městech a přitom by tvrdila,
že vás chrání před imperialismem. Jak by se dívaly vaše sovětské matky na okupanty, kteří vás
zabíjejí?
Sovětští vojáci, běžte domů!
Studenti, učitelé a zaměstnanci,
komunisté i nestraníci
VŠB a Pedagogické fakulty v Ostravě
Archiv města Ostravy. Městský výbor národní fronty v Ostravě, č.kart. 83
1968, 23. srpen, Ostrava - Prohlášení Městského národního výboru v Ostravě
k současné politické situaci s žádostí o vyhlášení ČSSR za neutrální stát
Stojíme pevné za legálními představiteli našeho státu, reprezentované prezidentem gen. Ludvíkem
Svobodou, předsedou NS Josefem Smrkovským a předsedou vlády ing. Oldřichem Černíkem. Stojíme
pevné za Komunistickou stranou Československa, vedenou Alexandrem Dubčekem. Žádáme proto co
nejrozhodněji, aby všichni internovaní představitelé naší strany a státu byli okamžitě uvolněni
a mohli vykonávat své funkce, do nichž byli lidem celé republiky řádné a demokraticky zvoleni.
Odmítáme a odsuzujeme jakékoliv pokusy o vytvoření jiných orgánů než jsou legální orgány vlády
a strany ČSSR v čele se soudruhy Svobodou, Černíkem, Smrkovským, Dubčekem a Krieglem. Zrádci
a kolaboranti ztratili mandát lidu, nemají právo nikoho a při žádné příležitosti zastupovat a
mluvit jménem čs. lidu. Všechna taková jednání či pokusy o náhradní nelegální orgány považujeme
za zradu.
V této souvislosti se obracíme na prezidenta republiky gen. Ludvíka Svobodu, Národní shromáždění
a vládu, aby vyhlásila ČSSR za neutrální socialistickou republiku a učinila příslušné kroky na
půdě OSN. Ze socialistických pozic neustoupíme ani o píď. Okupanti však porušili základní zásady
mezinárodního práva a tím i ujednání Varšavské smlouvy. Trváme na tom, aby jejich vojska okamžitě
opustila naši vlast.
Plenární zasedání MěstNV v Ostravě se plně staví za závěry mimořádného XIV. sjezdu KSČ a plně
podporuje nově zvolený ústřední výbor v čele s Alexandrem Dubčekem. Od této volby neuznáváme
žádný jiný ústřední orgán strany.
Plenární zasedání MěstNV v Ostravě hodnotí také vnitropolitickou situaci v naší zemi a vyslovuje
plný dík pracovníkům rozhlasu, televize a tisku za maximální informo-vanost občanů v okupované
vlasti. Hodnotí a děkuje za neuvěřitelné výkony a zásahy spojařů, stejné jako všech ostatních,
kteří zajišťují normální život: zásobování potravinami, energií a vodou, dopravu apod.
Spojené deníky, Vlil. vydání, 23. srpen 1968, 16.00 hod., s. 1
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1968, 26. srpen - Ostrava. Ivan Kubíček, redaktor Nové svobody, delegát XIV, sjezdu KSČ, v otevřeném vzkazu veliteli
ostravské okupační oblasti plk. Kazancevovi i pod pohrůžkou zákazu vydávání Spojených deníků odmítá spolu
s Šéfredaktorem L. Bublíkem „pozvání“ na velitelství sovětské posádky
V neděli odpoledne vstoupili do ostravského Domu tisku, kde je sídlo našich spoje-ných redakcí,
dva vaši důstojníci - major Šestajev a neznámý kapitán, aby nám ozná-mili, co se okupační správě
nelíbí na našich novinách a co máme či nemáme psát, pokud nechceme, abyste nám obsadili redakci
a tiskárnu vojskem. Že prý nemáme psát o vašich vojácích jako o okupantech. Sdělili jsme oběma
vašim důstojníkům, že za svou prácí odpovídáme pouze a jedině svému vydavateli - Komunistické
straně Československa a svým čtenářům. Jen a jen pro ně vydáváme své noviny a pramálo nám záleží na
tom, jak se české noviny líbí vám. Vy máte svou Pravdu, své Izvestije - my máme svou NOVOU SVOBODU.
Odpovědnost za protisovětské nálady rázně odmítáme. Nevyvolali jsme ji totiž my, ale sovětští
okupanti sami. Ostatně byly to naše spojené noviny, které vybízely ke klidu a rozvaze. Že se
v Ostravě dosud nestřílelo a netekla krev, to není vaše, ale naše zásluha.
V nedělních večerních hodinách jste telefonoval do redakce, abych se spolu se šéf-redaktorem
dostavil do vašeho štábu na ostravské nové radnici, prý proto, abyste s námi konzultoval nějaké
materiály, které by okupační správa chtěla publikovat v našich novinách.
Jako svobodní občané suverénního státu, jako komunisté nemáme důvod ani právo před tváří svého
lidu přijímat dobrovolné jakákoli „pozváni” od okupantů. Nepřišli jsme tedy a nepřijdeme za vámi
ze zcela zásadních důvodů: nemáme spolu co projednávat, dokud vaše tanky stojí v ulicích našich
měst. Ostatně žádné publikování vašich materiálů v našich novinách nepřichází v úvahu. Jak budete
vydávat své materiály, výzvy či informace - to je vaše věc. Nemůžeme přátelskému tónu vašeho
pozvání věřit, dokud trvá stav nepřátelství - totiž okupace. Když už jste bez pozvání dokázali
vtrhnout do naší země, máte jistě dost síly i k tomu, abyste bez pozvání přišli i do naší redakce.
Taková je slušnost v civilizované společnosti: když někdo od někoho něco chce, přichází žadatel za
žádaným, nikoli naopak. My jsme doma a nejsme vám podřízeni. A dobrovolně se nepodřídíme dnes ani
v budoucnu.
Vaši důstojníci v čele s majorem Šestajevem nám s úsměvem oznámili, že prý nechtějí zavádět
předběžnou cenzuru, ale rovnou nás zakážou, když se vám nepodřídíme. Považuji vás za nutné
varovat před takovým krokem: vy sami víte, jak naše noviny přispěly a denně přispívají právě k
zachování klidu, jak čelí svými informacemi panikám a provokacím. Je to velice svízelná úloha
za nenormálních podmínek okupace a poloilegality, kdy prakticky nemáme k dispozici telefony
a dálnopisy, omezen pohyb a zásobování - tím těžší by to bylo potom. I pro vás. Zákazem našich
spojených redakcí Nové svobody, Rudého práva, Práce, Mladé fronty, Čs. sportu, Głosu Ludu a
Večerníku nic nezískáte. Nepochybujete jistě o tom, že jsme připraveni šířit pravdu i po zákazu a bojovněji než před tím.
Pochopili isme „srdečnost“ vašich emisarů i vašeho pozvání na radnici: měli jsme uvíznout drápkem,
měli jsme začít spolupracovat, nejdřív zřejmě na věcech, které vyhlížejí jako věci společného
zájmu a pak na podstatnějších. Zkrátka kolaborovat. Ale my nemáme společné zájmy - naše zájmy
jsou zcela protikladné. Nečekejte už tedy na nás, pane plukovníku, nedočkáte se. To není omluva za
nevyužité pozvání - to je výzva. Odejděte - a teprve pak můžeme začít uvažovat, zda se ještě někdy
posadíme za jeden stůl.
Spojené deníky, II. vydáni, 27. 8. 1968, s. 3

MODERNÍ DĚJINY.CZ

1968, 31. srpen, Ostrava - Otevřený protestní dopis Anděly V. z Ostravy-Poruby
prvnímu tajemníku KSSS Leonidu Brežněvovi
Pane Brežněve, nikdy jsem si nemyslela, že budu jednou psát takový dopis sovět-skému státníkovi.
Ale to, co potkalo naši zemi v posledních dnech, nás nutí křičet do celého světa, jakého strašného
násilí jste se dopustili.
Když naši vlast okupovali Němci, bylo mi právě osmnáct let. Nemusím Vám jistě říkat, co jsme tehdy
prožili, Vy sám dobře víte, jak se žije v zemi obsazené nepřáteli.
Po šesti letech pak přišla svoboda - právě od Vás, ze Sovětského svazu. Šťastni a se slzami v očích
jsme vycházeli ze sklepů a krytů a vítali Vaše vojáky - osvoboditele.
Láska a vděčnost k Vašemu národu se v nás hluboce zakořenila. Učili jsme svoje děti milovat SSSR
a věřili jsme, že v něm máme silného ochránce, zastánce malých národů. S klidem jsme večer ulehali
k spánku, vědomi si Vaší síly. Viděli jsme ve Vás posly míru. Jaká ironie!
Právě Vy jste to byli, kteří toho strašného rána 21. srpna 1968 poslali vojska do naší malé, pokojné
země. Rázem jste tak zničili iluze o Vašich mírumilovných úmyslech, zabili jste velkou lásku, víru,
všechno. Stali jste se pro nás okupanty.
Nikdo z nás neví, proč jste vlastně přišli. Prý potlačit kontrarevoluci! Je směšné mluvit o
kontrarevoluci tam, kde žádná není. Je u nás jen pár zrádců a kolaborantů - a o tyto lidi nikdo
nestojí. Můžete si je ponechat, budou-li Vám k něčemu dobří.
Nejsem politik, pane Brežněve, píši jen to, co cítím, ale byla bych moc ráda, kdybyste si tyto řádky
přečetl. Ptám se Vás: Co se Vám na nás nelíbilo, že jste proti nám tak hrubě zasáhl? Jak se zodpovíte
před svým svědomím, máte-li nějaké? Jak se zodpovíte před celým mezinárodním dělnickým hnutím?
Nám se u nás v čele se soudruhy Svobodou a Dubčekem dobře žilo, i s dalšími naši-mi vedoucími
politiky. Dobře nás vedli, nechali nás volněji a svobodněji dýchat, všechny bez rozdílu, ať to byli
komunisté nebo nekomunisté. Tito naši představitelé cítí se svými národy a chtějí pro lid jen to
nejlepší. My jim věříme a stojíme za nimi, ať se Vám to líbí nebo ne. Vám vyhovoval Novotný a spol.,
nám zase Dubček, Svoboda a ostatní.
Vy už nikdy nemůžete být náš vzor, pane Brežněve. Přepadli jste nás, stříleli nevinné lidi, dokonce
i děti. To všechno proto, že jsme chtěli žít po svém, podle vlastních podmínek budovat demokratický
socialismus s lidskou tváří. Ne my, ale Vy jste zradil myšlenky socialismu, násilím jste nás
přinutil přijmout podmínky, které vyhovují Vám.
Prohrál jste víc než my. Nás jste srazil na kolena, ale u nás máme staré dobré heslo - Pravda vítězí!
Ne my od Vás, ale vy od nás se jednou budete učit, jak se buduje socialismus demokratický, lidský.
My už máme svého Dubčeka, s ním začneme znovu. Přijde doba - a tu ničím neza-stavíte, pane Brežněve
- že i u vás a v ostatních socialistických zemích se objeví Dubčekové. Jednou i u Vás zavane čerstvý
vítr.
Nevím, kolik generací bude tento Váš hrozný omyl napravovat, pane Brežněve. - Některá vítězství
končí hanbou - a to je právě Váš případ. Hanba bude pro nás navždy spojena s Vaším jménem.
Spojené deníky 1. 9. 1968, s. 3
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1968, 21. listopad, Ostrava - Prohlášení stávkového výboru Vysoké školy báň-ské v Ostravě o průběhu a výsledku
studentské stávky ve dnech 19. - 21. 11. 1968
Obracíme se ke všem občanům s informací o průběhu a výsledku stávky posluchačů VŠB v Ostravě,
kterou podpořili pedagogové i vedení naší vysoké školy a kterou jsme ukončili dnes, tj. 21. 11. 1968
ve 12 hod.
Svým rozhodnutím o ukončení stávky se připojujeme ke stejnému rozhodnutí pražského centra
vysokoškoláků Čech a Moravy, ze kterého podnět ke stávce vyšel.
Protože kolují různé pověsti a nepravdy o organizaci stávky vysokoškolských stu-dentů, pokládáme
za nutné zdůraznit to, že naše stávka proběhla důstojně, bez jakýchkoliv extrémních škodlivých
projevů tak, jak to odpovídá chování kulturního člo-věka.
Důvodem ukončení naší stávky jsou především následující určité dílčí úspěchy, kte-rých jsme
dosáhli;
1. Získali jsme příslib vlády, že bude našemu demokratizačnímu hnutí věnovat pozornost.
2. Získali jsme slib předsednictva vlády, že bude zabezpečeno, abychom mohli pravdivě a objektivně
v tisku publikovat zprávy o průběhu našeho hnutí.
3. Stávka ukázala, že jsme reálnou politickou silou, se kterou se musí ve společnosti počítat.
4. Během naší stávky nám některé závody (NHKG, VŽKG, Tatra Studénka, Důl Fučík v Petřvaldě, Tatra
Kopřivnice) vyslovily podporu a to morální i materiální. Chce-me touto cestou opravdu upřímně
poděkovat všem pracujícím těchto závodů za jejich postoj a věříme, že naše kontakty se budou dále
rozvíjet a prohlubovat. Rovněž děkujeme za důstojný projev solidarity ze strany většiny středních
škol v našem kraji. Podporu, která nám byla projevena ze strany široké veřejnosti, pokládáme za
vskutku významný úspěch našeho hnutí.
Nepředstavovali jsme si samozřejmě, že během vyhlášené třídenní stávky dosáhneme uskutečnění
a naplnění našich požadavků v praxi. Proto také náš poli-tický boj tím, že jsme přestali dnes
stávkovat a pokračujeme ve výuce, nekončí. Budeme bedlivě sledovat společensko-politickou situaci
u nás a v případě, že by byla přijímána našimi orgány taková opatření, která by oslabovala obsah
Akčního programu KSČ a bránila jeho realizaci, uděláme vše pro to, abychom spolu se všemi čestnými
a rozumnými lidmi v této zemi, takovému směru vývoje bránili.
Archiv města Ostravy, Národní výbor města Ostravy, č. kart. 1817

1969,18. (?) leden, Ostrava - Posluchači Vysoké školy báňské v Ostravě vyslo-vují v telegramu matce Jana Palacha
Libuši Palachové hlubokou soustrast nad jeho smrtí
My, studenti Vysoké školy báňské v Ostravě, Vám vyjadřujeme hlubokou soustrast
nad smrtí Vašeho syna. V nás žije dál.
Všichni cítíme, že svým činem vyjádřil pocity nás všech. Vám, jeho matce, slibujeme,
že jeho odkaz se stal pro nás závazkem pro celý život.
Studenti VŠB
Archivměsta Ostravy. Národní výbor města Ostravy, č. kart. 1816

