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odkazy v našich dějinách. 



Kdo byl Jan Palach …? 

1. Jan Palach byl 

a) učitelem historie 

b) studentem historie 

c) dělníkem v továrně  

 

2. Zemřel ve věku 

a) 35 let 

b) 21 let 

c) 25 let 

 

3. Svou oběť přinesl v roce 

a) 1968 

b) 1975 

c) 1969 

 

 



Jan Palach se narodil do 

živnostnické rodiny v roce 1948 

• Vyrůstal v obci 

Všetaty na Mělnicku. 

Rok 1968 prožíval 

coby student historie 

pražské filozofické 

fakulty.  
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Co jeho činu předcházelo? 

• 21. srpna 1968 obsadila Československo 
vojska Varšavské smlouvy a během 
následujících týdnů podepsali vrcholní 
představitelé státu souhlas s pobytem 
sovětských vojsk na našem území.  

• Tyto události byly definitivní tečkou za 
obdobím uvolňování komunistického 
režimu a pokusů o reformu socialismu, 
známým jako pražské jaro. 



Jak Jan Palach prožíval závěr roku 

1968? 

• Protesty proti okupantům slábly a lidé se s 

novými poměry, vedoucími k normalizaci 

společnosti, pozvolna smiřovali. 

• Společnost upadající do letargie se Palach 

rozhodl vyburcovat zoufalým krokem k 

vlastní oběti – vzplanutím tzv. živé 

pochodně. 



Živá pochodeň 

• 16. ledna 1969 se ve vchodu domu na 

Václavském náměstí polil hořlavinou a 

zapálil. 
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• „Vzhledem k tomu, že naše národy se 

ocitly na pokraji beznaděje 

a odevzdanosti, rozhodli jsme se vyjádřit 

svůj protest a probudit svědomí národa.“ 
– Z Palachova dopisu Svazu československých 

spisovatelů, 16. leden 1969 

 

 

Citováno 15.ledna 2013 podle http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-

palach/priprava 

 

http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-palach/priprava
http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-palach/priprava
http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-palach/priprava


Co se dělo na Václavském náměstí 

• S těžkými popáleninami byl Jan Palach 

převezen do nemocnice, kde o tři dny 

později zemřel. 

• Okolí pomníku sv. Václava v dalších 

dnech rozsvítily tisíce svíček a lidé se 

znovu začali zajímat o důvod Palachova 

činu. Protesty proti režimu se znovu 

rozhořely. 



Osud Palachova hrobu 

• Palachovu památku se komunisté snažili 
zahladit a význam jeho oběti se pokusili smazat 
(např. vymyšlenou informací o tzv. studeném 
ohni, který Palach plánoval použít, a který by mu 
nijak neublížil). 

• Hrob Jana Palacha na Olšanech byl pod 
dohledem státní bezpečnosti, a protože 
množství květin a svíček na něm byly živým 
odkazem Palachovy památky, vydaly  orgány 
STB rozkaz k exhumaci a přenesení ostatků do 
Všetat. 



 

 

• Palachův rodný dům ve Všetatech i jeho rodina 

byly i další léta pod dozorem STB. 
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Poutavě o Janu Palachovi 

• píše Lenka Procházková v románu Slunce 

v úplňku.  

• natočila film Hořící keř Agnieszka 

Hollandová (podle scénaře Štěpána 

Hulíka ) 

 

Foto Alena Niklová 



 

„Člověk musí bránit proti tomu zlu, na které 

právě stačí.“  

    Jan Palach, 17. leden 1969  

 

 
Citováno 15.1.2013 podle http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-

palach/smrt 

 

http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-palach/smrt
http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-palach/smrt
http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-palach/smrt


• Roku 1969 se z politických důvodů 

upálili další dva Češi, Jan Zajíc a 

Evžen Plocek 

 

 

 

 

 

• O jejich smrti nesměla média 

informovat 
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Po letech se v našich dějinách 

jméno Jana Palacha objevilo znovu 

• Zjistěte: 

• jaké události jsou označovány pojmem 

Palachův týden 

• ve kterém roce se odehrály 

• který další mezník českých dějin si téhož 

roku připomínáme 

 



opakování 

1. Vyberte  politiky „pražského jara“: 

 J. Smrkovský, K. Gottwald, G. Husák, A. Dubček, V. 

Bilak, N. S. Chruščov, F. Kriegel, A. Novotný  

2. V dějepisném atlasu vyhledejte státy Varšavské 

smlouvy: …………………………… 

3. Znovu si přečtěte dokument Dva tisíce slov a 

rozhoděte, zda jsou tvrzení pravdivá: /ano-ne/ 

 Text vyzývá ke zrušení KSČ. 

 V textu je zmíněna obava ze zásahu zahraničních sil. 

 Text žádá odchod lidí, kteří zneužili své moci, z úřadů. 

 Text vyzývá k občanské neposlušnosti. 

  

  



Zdroje fotografií dostupné pod licencí  Wikipedia 
Commons, 15. ledna 2013 

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Palach_foto_z_
pr%C5%AFkazu.JPG 

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prag10i.jpg  

3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Palach_-
_rodn%C3%BD_d%C5%AFm.JPG 

4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zaj%C3%ADc_Jan_
-
_portr%C3%A9t_na_pam%C4%9Btn%C3%AD_desce.
jpg 

5. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EvzenPlocek.JPG 
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