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„Akce PAlAch“
obrazová příloha

V Archivu bezpečnostních složek je uložena řada archiválií souvisejících s činem 
Jana Palacha, z nichž byla sestavena edice dokumentů publikovaná v této knize. 
Nejcennější prameny k tomuto tématu jsou shromážděny ve vyšetřovacím spise 
Veřejné bezpečnosti z roku 1969 (ABS, f. F/H 7-2, inv. jedn. 52) a pátracím svazku 
Státní bezpečnosti z let 1970–1974 (ABS, fond H, inv. jedn. 682). Vedle klasických 
písemností obsahují také stovky fotografií. Přestože se jedná často o unikátní 
snímky, nebyly v naprosté většině doposud publikovány. V této knize jsou ně-
které z nich přetištěny jako doprovodná obrazová příloha zmíněné edice doku-
mentů. Najdeme mezi nimi fotografie z místa činu pořízené vyšetřovateli Veřej-
né bezpečnosti či rodinné snímky Jana Palacha, které na počátku sedmdesátých 
let postupně shromáždili příslušníci tajné policie. Vedle fotografií je zde pře-
tištěno také několik faksimilí dokumentů, například záznam z ohledání místa 
činu. Pouze dva z publikovaných snímků nejsou uloženy v Archivu bezpečnost-
ních složek: prvním je portrét Evy Bednárikové z vyšetřovacího spisu StB, který 
je deponován v bratislavském archivu Ústavu paměti národa. Druhá fotografie 
zachycuje posmrtnou masku Jana Palacha, kterou vytvořil sochař Olbram Zou-
bek a která byla v srpnu 2008 vystavena v Národním muzeu. Na odlišný zdroj 
upozorňujeme u obou fotografií také v popisce. Všechny snímky a faksimile do-
kumentů jsou řazeny chronologicky.
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Vnitřní strana obálky pátracího spisu StB k sebeupálení Jana Palacha
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Plánek nakreslený svědkem Ing. Josefem Půhoným, který sebeupálení Jana Palacha pozoroval 
z okna své kanceláře na rohu Václavského náměstí a Mezibranské ulice
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Prostor před Národním muzeem, kde se Jan Palach zapálil. Fotografii pořídil 16. ledna 1969 
technik Veřejné bezpečnosti několik desítek minut po Palachově činu.

Figurant Veřejné bezpečnosti ukazuje místo, kam doběhl hořící Jan Palach
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Opis záznamu Veřejné bezpečnosti o činu Jana Palacha z 16. ledna 1969
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Zaměstnanec Dopravního podniku Jaroslav Špírek uhasil Jana Palacha svým kabátem

Dne 17. ledna 1969 otiskl deník Práce článek o činu Jana Palacha. Výstřižek 
se dochoval ve vyšetřovacím spise Veřejné bezpečnosti. 

    
Zaměstnanec Dopravního podniku Jaroslav Špírek uhasil Jana Palacha svým kabátem. Fotografie pořídil technik Veřejné bezpečnosti

      

Dne 17. ledna 1969 otiskl deník Práce článek o činu Jana Palacha. Výstřižek se dochoval ve vyšetřovacím spise VB



7ObrazOvá přílOha

První strana složky se zdravotní dokumentací Jana Palacha. Dokumentace obsahovala zprávu 
MUDr. Zdenky Kmuníčkové o psychiatrickém pozorování pacienta, lékařskou zprávu MUDr. 
Radko Vrabce a dvě fotografie Jana Palacha ze 17. ledna 1969

Druhá strana složky se zdravotní dokumentací
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Zpráva o psychiatrickém pozorování Jana Palacha v nemocnici



9ObrazOvá přílOha

Druhá strana zprávy o psychiatrickém pozorování Jana Palacha

Fotografie Jana Palacha na nemocničním lůžku byla pořízena 17. ledna 1969 dopoledne. Snímek je 
součástí zdravotní dokumentace.
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Fotografie Evy Bednárikové po jejím zadržení StB v květnu 1965. O několik měsíců později byla 
odsouzena za nákup pašovaných oděvů k podmíněnému trestu odnětí svobody na jeden rok. 
(Zdroj: ÚPN)

Fotografie Evy Bednárikové, která spolu s Lubomírem Holečkem navštívila 19. ledna 1969 
umírajícího Jana Palacha. Oba potom informovali veřejnost o údajném poselství Jana Palacha.

Poznámky Evy Bednárikové, které si zapsala při návštěvě u Jana Palacha v nemocnici
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Průvod studentů 20. ledna 1969 vyfotografovali příslušníci sledovacího útvaru StB

Dne 20. ledna 1969 studenti spontánně přejmenovali náměstí, na němž sídlí Filozofická 
fakulta UK
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Na nádvoří pražského Karolina byla 24.a 25. ledna 1969 vystavena rakev Jana Palacha. V čestné 
stráži se vystřídali akademičtí hodnostáři, studenti, učitelé i osobnosti veřejného života.

U katafalku s rakví stáli také univerzitní pedelové s žezly
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Podle soupisu, který pořídili studenti a který později zabavila StB, přinesli 
lidé na nádvoří Karolina celkem 845 věnců

Dva dny proudily univerzitním nádvořím davy lidí. V pátek 24. ledna 1969 bylo Karolinum 
otevřeno od deseti hodin až do půlnoci, v den pohřbu 25. ledna od devíti do jedenácti hodin.
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Ve 12.45 hod. byl v Karolinu zahájen smuteční obřad. 
Na snímku rektor univerzity prof. Oldřich Starý.

Ministr školství Vilibald Bezdíček během svého projevu
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Pohřební vůz na Staroměstském náměstí v Praze. Průvod organizovali členové Svazu 
vysokoškolského studentstva Čech a Moravy, kteří na snímku tvoří hradbu přihlížejícím

Trasa pohřební průvodu vedla přes Ovocný trh, Celetnou ulici, Staroměstské náměstí, 
Pařížskou třídu, ulici Břehovou a ulici 17. listopadu před budovu Filozofické fakulty
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Studenti s vlajkou na Staroměstském náměstí

Poslední rozloučení před Filozofickou fakultou. Také v jejích oknech i na 
ochozech přihlížely desítky lidí.
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Od fakulty odjel vůz s rakví na Olšanské hřbitovy, kde se konal pohřeb

Čestná stráž za Jana Palacha u sochy sv. Václava na Václavském náměstí



18ObrazOvá přílOha

Dne 26. ledna 1969 bylo na útvary SNB v hlavním městě předvedeno celkem 199 osob

Večerní shromáždění v centru Prahy 26. ledna 1969 přerostla v pouliční demonstraci
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Nástěnka TJ Sokol Všetaty, jehož členové zorganizovali po smrti Jana Palacha pietní shromáždění. 
Později také usilovali o výstavbu Palachova pomníku, což se stalo důvodem pro jejich dlouholeté 
sledování Státní bezpečností.

Na jaře 1969 se ve Všetatech uskutečnil fotbalový turnaj na památku Jana Palacha 

Nástěnka TJ Sokol Všetaty, jehož členové zorganizovali po smrti Jana Palacha pietní shromáždění. Později také usilovali o výstavbu Palachova pomníku, což se 
stalo důvodem pro jejich dlouholeté sledování Státní bezpečností. 

Na jaře 1969 se ve Všetatech uskutečnil fotbalový turnaj na památku Jana Palacha
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Příslušníci StB shromáždili ve spise také rodinné fotografie. Na snímku Jan Palach na zahradě ve 
Všetatech.

Státní bezpečnost kontrolovala řadu let korespondenci Libuše Palachové. Zabavila také lístek 
s jejím poděkováním za projevenou soustrast.
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Nápisy proti okupaci, které maloval Jan Palach v srpnu 1968 se svými kamarády ve Všetatech

Nápisy proti srpnové invazi armád pěti států Varšavské smlouvy ve Všetatech

Nápisy proti okupaci, které maloval Jan Palach v srpnu 1968 se svými kamarády ve Všetatech

Nápisy proti srpnové invazi armád pěti států Varšavské smlouvy ve Věetatech  
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Žádost Jana Palacha o vycestování do Francie na podzim 1968

Žádost Jana Palacha o vycestování do Francie na podzim 1968 
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Index Jana Palacha z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Strana indexu s razítkem děkana Jaroslava Kladivy a zápisem o některých atestacích, které Jan 
Palach vykonal na podzim 1968
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První strana dopisu, v němž Jan Palach na počátku ledna 1969 navrhoval obsadit budovu 
Československého rozhlasu a vyhlásit výzvu ke generální stávce

První strana návrhu, v němž Jan Palach na počátku ledna 1969 navrhoval obsadit budovu 
Československého rozhlasu a vyhlásit výzvu ke generální stávce 
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Druhá strana dopisu, v němž Jan Palach na počátku ledna 1969 navrhoval obsadit budovu 
Československého rozhlasu a vyhlásit výzvu ke generální stávce

Druhá strana návrhu, v němž Jan Palach na počátku ledna 1969 navrhoval obsadit budovu 
Československého rozhlasu a vyhlásit výzvu ke generální stávce 



26ObrazOvá přílOha

Třetí strana dopisu, v němž Jan Palach na počátku ledna 1969 navrhoval obsadit budovu 
Československého rozhlasu a vyhlásit výzvu ke generální stávce

Třetí strana návrhu, v němž Jan Palach na počátku ledna 1969 navrhoval obsadit budovu 
Československého rozhlasu a vyhlásit výzvu ke generální stávce 
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V pátracím spise Státní bezpečnosti se zachoval také jeden z prvních studentských letáků o činu 
Jana Palacha. Tajná policie je v roce 1970 spolu s mnoha dalšími dokumenty zabavila v Ústavu 
dějin UK.

V pátracím spise Státní bezpečnosti se zachoval také jeden z prvních studentských letáků o 
činu Jana Palacha. Tajná policie je v roce 1970 spolu s mnoha dalšími dokumenty zabavila 
v Ústavu dějin UK  
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Fotografie mrtvého Jana Palacha v Ústavu soudního lékařství byla otištěna v západoněmeckém 
časopise Bild. StB bez úspěchu pátrala po jejím autorovi.

Posmrtné masky Jana Palacha vytvořili sochaři Antonín Chromý (vlevo) a Olbram Zoubek (vpravo) 
(Zdroj: ABS, Národní muzeum)
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Zpráva Státní bezpečnosti o zachyceném letáku při prvním výročí smrti Jana Palacha v lednu 1970

Příslušníci Místního oddělení Veřejné bezpečnosti v Přemyslovské ulici kontrolovali několik let 
hrob Jana Palacha

Zpráva Státní bezpečnosti o zachyceném letáku při prvním výročí smrti Jana Palacha v lednu 1970 

Příslušníci Místního oddělení VB v Přemyslovské ulici kontrolovali několik let hrob Jana Palacha 

Zpráva Státní bezpečnosti o zachyceném letáku při prvním výročí smrti Jana Palacha v lednu 1970 

Příslušníci Místního oddělení VB v Přemyslovské ulici kontrolovali několik let hrob Jana Palacha 
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Náhrobní desku vytvořil sochař Olbram Zoubek. Snímek pořídila tajná policie, která v roce 1970 
nechala jeho dílo zničit.
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Příslušníci StB donutili v říjnu 1973 matku a bratra Jana Palacha, aby souhlasili s exhumací jeho 
pozůstatků a likvidací jeho hrobu na Olšanských hřbitovech
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Návrh příslušníka StB kpt. Josefa Bína na uložení pátracího svazku „Palach“


