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1969, [16. leden], Praha.

Koncept dopisu Jana Palacha, který se zachoval v sešitě nalezeném mezi 

jeho osobními věcmi na koleji UK Spořilov.⁴

Šelma⁵ D 69
VŠE, FF UK, P[ráce], [Svaz] Čes[koslovenských] spis[ovatelů]
1) Dopis škole (Vysoč[anským] dělníkům)
2) Dopis „Práci“
3) Dopis Svobodovi⁶
4) Dopis v […]⁷

Vzhledem k tomu, že se naše země národy se ocitly ve svízelné situaci a na pokraji 
pasivní se odevzdanosti v osud, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit 
svědomí národa následujícím způsobem. Naše sku Naše skupina se skládá z dob-
rovolníků, kteří jsou ochotni odhodláni se dát pro národní pro svobodu a demo-
kracii v ČSSR doslova upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku [jed]ničku, 
a tím jsem získal právo napsat tyto dopisy a nastoupit jako coby první pochodeň.

Naše požadavky jsou okamžité zrušení cenzury, odvolání některých lidí, kte-
ří nemají důvěru lidí, tj. jako Štrougala, Biľaka, Indry, Jakeše, Koldera, Pillera, 
dále nahrazení Jana Pelnáře gen. Pavlem a zahájení soudního přelíčení s býva-
lým náměstkem ministra vnitra Šalgovičem a zákaz rozšiřování Zpráv.⁸ V přípa-
dě, že tyto požadavky nebudou do pěti (5ti) dnů splněny (slovenské zrádce Biľaka, 
Barbírka) a jestliže pro jejich prosazení nevstoupí národ […]⁹ lid této země pro 
jejich prosazení nevstoupí do generální stávky, pak vzplanou další pochodně. 
V Uvědomte si, prosím, že jsou to možná právě vaši synové a vaše dcery, či vaši 
sourozenci drazí, kteří se mají změnit v pochodně a že jejich případná smrt bude 
zaviněna právě vaším postojem životy jsou ve vašich rukou. Můžete se stát vrahy, 
spasiteli, ale i vrahy. Pracující v ČKD Praha Pracující ČKD Praha chci upozornit, 
že jsou mezi námi i jejich děti.

S pozdravem
Pochodeň
P.S. Ale já věřím, že naše národy víc světla potřebovat nebudou

| ABS, f. F/H 7-2, inv. jedn. 52, 2 strany A4 strojopisu (černý sešit).¹⁰ |

4 Koncept dopisu byl nalezen v černém sešitě formátu A4 při prohlídce pokoje Jana Palacha na 
koleji UK Spořilov. Srov. dok. č. 26 a 65.

5 Přeškrtnuto rukou. Všechny další pasáže vyznačené v přepisu dokumentu přeškrtnutím byly 
v originále přeškrtnuty rukou. Šelma byla přezdívka, kterou Jan Palach oslovoval Ladislava Žižku, 
srov. dok. č. 3 a 34.

6 Myšlen prezident ČSSR Ludvík Svoboda.
7 Rukou přeškrtnuté špatně nečitelné slovo, patrně „televizi“.
8 Zprávy byla tiskovina vydávaná velením okupačních vojsk v Československu. Celkem vyšlo od 

30. srpna 1968 do 10. května 1969 61 čísel. Jaroslav Pažout (ed.), Hnutí revoluční mládeže 1968–1970. 

Edice dokumentů, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, č. 39, Praha 2004, s. 77.
9 Rukou přeškrtnuté nečitelné slovo.

10 Dobový přepis konceptu se také dochoval ve spise StB. Srov. ABS, H-682, podsvazek 1, 2 strany 
kopie A4 rukopisu.


