Leonid Iljič Brežněv a Alexander Dubček na snímku z února 1968
(Zdroj: ČTK, foto: Jiří Rublič)

Reakce politiků
Vedení státu a komunistické strany se v druhé polovině ledna
1969 snažilo uklidnit rozjitřenou situaci a udržet šokovanou
společnost pod kontrolou. Politici sice většinou vyjadřovali
lítost nad činem Jana Palacha, současně ale odmítali formu
jeho protestu. Na několika jednáních se zástupci vysokoškoláků
označili jejich požadavky za nesplnitelné.
Dne 19. ledna 1969 byla vyhlášena pohotovost bezpečnostních
složek, největší od srpnové okupace. Úřad pro tisk a informace
vydal 20. ledna 1969 pokyn redakcím, aby publikovaly pouze
oficiální sdělení. Vyhoštěno bylo 16 zahraničních novinářů.
Ve stejný den se v Bratislavě uskutečnila schůze předsednictva
Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska pod vedením
Gustáva Husáka. Usnesení, které předsednictvo na schůzi přijalo,
bylo již nepokrytě výhružné. Na druhou stranu česká vláda
souhlasila po dohodě s vysokoškoláky nejprve s uspořádáním
pietního průvodu Prahou, poté i s veřejným rozloučením
s Janem Palachem.
Palachův čin odsoudili pouze dogmatici z okruhu libeňské
organizace KSČ, kteří hovořili o údajném zneužití Jana Palacha.
Tuto tezi rozvíjel především poslanec Vilém Nový, který 29. února
1969 poskytl rozhovor zahraniční agentuře AFP, v němž poprvé
veřejně vyslovil teorii o „studeném ohni“. Palach měl být údajně
přesvědčen, že bude polit látkou, která sice hoří, ale přitom
nepálí. Demonstrativní akce se však nepovedla a Palach se
popálil. Odpovědnost podle Nového nesli „pravicoví“ spisovatelé
a publicisté. Jak se záhy ukázalo, šlo jednoznačně o lež. Dopis
prvního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu
Leonida Iljiče Brežněva a předsedy Rady ministrů SSSR Alexeje
Nikolajeviče Kosygina, který 23. ledna 1969 zaslali Alexandru
Dubčekovi a Oldřichu Černíkovi, jasně dokládá, odkud tento
výklad o „zneužitém studentovi“ pocházel. Sovětští představitelé
vyslovili v dopise velké znepokojení nad situací v Československu a
Jana Palacha označili za oběť provokatérů, kteří ho dohnali k tomuto
tragickému činu.

Leták s informacemi
o prvním jednání zástupců vysokoškoláků
s českou vládou po
činu Jana Palacha,
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Postoje vládních a stranických představitelů se
odrazily i v ohlasech západních tiskových agentur. Jejich souhrn připravila ČTK (Zdroj: ABS)
Gustáv Husák se chystá promluvit k televizním divákům
bezprostředně po svém zvolení
prvním tajemníkem ÚV KSČ,
17. duben 1969
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Česká vláda a prezident Ludvík
Svoboda požádali řadu známých
osobností, aby vystoupily v rozhlase
a televizi a odradily případné následovníky Jana Palacha od jejich činů.
Na mladé lidi apeloval také básník
Jaroslav Seifert
(Zdroj: ABS)

Rudé právo, 23. leden
1969 (Zdroj: ABS)

Opis jednoho z dezinformačních letáků o údajném zneužití Jana Palacha
(Zdroj: ABS)

Český překlad dopisu L. Brežněva a A. Kosygina (Zdroj: Národní archiv)
Leonid Iljič Brežněv a Alexej Nikolajevič Kosygin označili
23. ledna 1969 Jana Palacha za oběť provokatérů
(Zdroj: Národní archiv)

Člen ÚV KSČ Vilém Nový (vlevo) na snímku
z 1. dubna 1968 diskutuje s Otou Šikem
(Zdroj: ČTK, foto: Jiří Rublič)

