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30. výročí sametové revoluce – listopad 1989

Pád Berlínské zdi, svatořeče-
ní Anežky České, studentská 
revoluce... Listopad 1989 zcela 
změní poměry v Českosloven-
sku i celé Evropě. 
� Lenka Kopčáková

V pátek 17. listopadu před 30 lety 
odvážní studenti otevřeli událos-
ti, které vrcholily koncem prosince 
1989 pádem komunistického režimu 
a proměnou Československa v plura-
litní demokracii.

Přízvisko „sametová“ získala revo-
luce pro svůj nenásilný charakter. 
V ČSSR nebylo pro převzetí moci 
použito násilí, přitom výsledkem je 
hluboká celospolečenská změna. 

Vyjma událostí ze 17. listopadu, 
kdy byli demonstranti napadeni poli-
cií a speciálním komandem, nebyla 
revoluce provázena násilím a během 
státního převratu nebyl zmařen jedi-
ný život.

Změna čekala i naše hospodářství. 
Dřív plánovaná ekonomika se změ-
nila v tržní.

Zde jsou hlavní listopadové udá-
losti. Čerpáme z Wikipedie a webů 
totalita.cz a seznam zpravy.cz.

Studenti s květy
Je pátek 17. 11. 1989, 16 hodin. V 

areálu Univerzity Karlovy na Alber-
tově začíná povolené studentské 
shromáždění k uctění památky stu-
denta Jana Opletala - první student-
ské oběti nacismu v ČSR († 11. 11. 
1939).

Účastníci po vstupech řečníků 
drží minutu ticha za padlé studenty 
v roce 1939, ale i za ty zmasakrova-
né na jaře v Pekingu. Poté studenti 
zamíří k hrobu K. H. Máchy na Vyše-
hrad. Nad hlavami jim vlají transpa-
renty a vlajky, skandují protirežimní 

Symbolem událostí byl cinkot klíčů

� Svatořečení Anežky Čes-
ké. Deset tisíc čs. poutníků míří do 
Říma. Dostali překvapivě povolení 
k vycestování.

Českou princeznu Anežku Pře-
myslovnu 12. 11. prohlásí papež Jan 
Pavel II. za svatou. Patronka se záhy 
stane symbolem sametové revoluce.

Slavnosti ve Vatikánu se účastní i 
kardinál František Tomášek.

Čechoslováci přicházejí do chrámu 
sv. Petra v národních krojích.

Kněz Tomáš Halík pronese památ-
nou větu, že Anežka se přimlouvala 
za český národ v dobách nejtěžších 
a s jejím svatořečením přijdou lepší 
časy.

� Petar Mladenov nahrazuje 
v čele strany bulharského komunistu 
Todora Živkova 

� Černoch Douglas Wilder je 
poprvé v dějinách USA guvernérem 
státu Virginie. Jiný občan černé ple-
ti David Dinkins je zvolen starostou 
města New York.

� Phil Collins vydává album But 
Seriously skupina Rush Presto, a 
Chris Rea The Road To Hell. -red-

Ze zahraničí

hesla. Pietní akt u Máchy končí zpě-
vem státní hymny. Příslušníci SNB 
vše monitorují...

Rozjitřená a bojovná atmosféra 
v davu vede k rozhodnutí části stu-
dentů pustit se do centra Prahy na 
Václavské náměstí. Po 18. hodině se 
nově zformovaný průvod vydává na 
již nepovolený pochod Prahou. Kro-
mě studentů jsou v průvodu i pamět-
níci událostí z roku 1939 a pedago-
gové...

Cestou zní hesla jako „Nahoře se 
krade!”, „Gottwald rovná se Stalin!”, 
„Svobodu!”, „Ať žije Havel!”, „Masa-
ryk!”.

Průvod jde tak rychle, že velitelé 
SNB nestihnou na situaci reagovat. 
Na konci Vyšehradské ulice jsou stu-
denti poprvé zastaveni a napadáni 
pendreky.

Studentský průvod se přelije na 
vltavské nábřeží a tudy mohutný dav 
míří do centra. Přidávají se i náhodní 
Pražané. Průvod zatočí u Národního 
divadla na Národní třídu. 

U budovy Albatrosu je v 19.30 
zastavuje narychlo nastoupený kor-
don pohotovostního pluku SNB. 
Rozkaz zní dav zablokovat. Kordon 
zatarasí Most 1. máje, čímž zabrá-
ní davu odbočit směrem na Pražský 
hrad a přehrazena je i Národní tří-
da. Čelo demonstrace stojí. Studen-
ti dávají najevo, že nechtějí násilí, 
posedají na zem před pořádkové jed-
notky, zapalují svíčky a zpívají státní 
hymnu. Dívky spontánně zasunují 
květiny za štíty členů pohotovostní-
ho pluku.

Únik jen přes
uličky pendreků

Uzavřením dalších ulic je zablo-
kován ústup Národní třídou zpět 
k Národnímu divadlu. Přibližně 
10.000 demonstrantů je uzavřeno 
mezi dva kordony. Lidé pokraču-
jí v pokojné demonstraci za provo-
lávání hesel jako „Máme holé ruce“. 
V tu chvíli lze ještě volně odejít, ale 
během hodiny se situace změní...

Postupující policejní kordon pro-
stor zahušťuje a členové pohotovost-
ního pluku a tzv. červených baretů se 
do demonstrantů pustí surově obuš-

ky. Účastníci jsou vyzývání k rozcho-
du, ale jediné únikové cesty vedou 
právě jen skrz „uličky“ s brutálním 
bitím. 

Do 21.20 hodin je demonstrace 
násilně rozptýlena. Někteří zatčení 
účastníci jsou naloženi do autobusů. 
Ti, kterým se podařilo utéci, míří do 
divadel, kde herce informují o poli-
cejním zásahu na Národní třídě... 

Šíří se zpráva, že při zásahu zemřel 
student Martin Šmíd. Jak pozdě-

ji vyjde najevo, fámu si vymyslela 
Drahomíra Dražská, jedna ze zraně-
ných demonstrantů. Viděla bezvlád-
né tělo, jeho odnášení do sanitky a 
„rychlé zametení stop“... Zprávu o 
smrti studenta vysílá Rádio Svobod-
ná Evropa, což vede k radikalizaci 
mimopražských studentů a celé spo-
lečnosti. 

Víkend nejistot
Přes víkend lidé přichází zapalovat 

svíčky na Národní třídu, aby ucti-
li Šmídovu památku. VB už jen při-
hlíží.

V divadlech a na školách vznikají 
stávkové výbory, které žádají vyšet-
ření a potrestání osob zodpovědných 
za tvrdý zásah. Je navržena týdenní 
stávka na podporu studentstva a her-
ci se přidávají ke studentům. Žáda-
jí jména odpovědných osob a jejich 
potrestání. 

V pražském Činoherním klubu se 
schází představitelé různých skupin 
opozice, aby se dohodli na postupu. 
Je založeno Občanské fórum, v jeho 
čele stane disident a dramatik Václav 
Havel. 

V noci z 18. na 19. 11. vydává 
náměstek ministra vnitra genpor. 
Alojz Lorenc rozkaz, že složky StB 
nemají nijak zasahovat. Té samé 
noci jednají zástupci iniciativy Most 
(M. Horáček a M. Kocáb) s premié-
rem Ladislavem Adamcem. OF žádá 

odstoupení zkorumpovaných poli-
tiků a propuštění politických vězňů. 
Současně vyjadřuje podporu gene-
rální stávce plánované na 27. 11. 

V neděli 19. 11. večer ministryně 
školství dementuje zprávu o údaj-
né smrti studenta Martina Šmída. 
Objeveni jsou dokonce dva studen-
ti 2. ročníku se stejným jménem. Čs. 
televize odvysílá s oběma rozhovor. 
Nekvalitní roztřesený záznam je však 
považován za podvrh. 

Na Karlově náměstí se koná smu-
teční akce za údajně ubitého studen-
ta Martina Šmída. Dav lidí se z Vác-
laváku vydává k Národní třídě, a přes 
most na Hrad. Pořádkové síly jej 
však zastaví.

Až po revoluci se objeví zprá-
vy, že celá kauza o zabitém studen-
tu byla vykonstruována agenty StB 
a údajný mrtvý je člen StB poručík 
Ludvík Zifčák. Podle zprávy parla-

mentní vyšetřovací komise Zifčák 
skutečně po zákroku ležel na zemi - 
prostě omdlel... 

Stávka vysokoškoláků
V pondělí 20. 11. pražské vysoké 

školy vyhlašují stávku. Federální vláda 
ČSSR vyjadřuje souhlas s policejním 
zákrokem na Národní třídě a odmí-
tá vyjednávat v nátlaku. Na mnoha 
místech republiky se každý den kona-
jí pokojné demonstrace. Symbolem 
těchto dní jsou klíče a jejich cinkot.

Při demonstraci na Václavském 
náměstí se sejde na 150.000 lidí, v 
Brně stávkuje 40.000 lidí. Začíná 
vycházet necenzurované Svobodné 
slovo. 

„Ať mír dál zůstává s touto 
krajinou…“ 

V úterý 21. 11. se na Václavském 
náměstí koná první manifestace 
Občanského fóra z balkónu Melantri-
chova nakladatelství. Přihlíží 200.000 
lidí. 

„Ať mír dál zůstává s touto kraji-
nou…“ zazní legendární Modlitba 
pro Martu. Zakázanou píseň, která 
byla v roce 1968 symbolem odporu 
proti sovětské okupaci, pěje z balko-
nu Melantrichu zakázaná zpěvačka 
Marta Kubišová a k lidu poprvé pro-
mlouvá spisovatel Václav Havel.

 (Pokračování na str. 12)

Jednání OF v salonku restaura-
ce Astra. Ve dveřích Vlastimil Forst. 
demonstrace na náměstí 27. 11. 1989 

 Foto: Jaroslav Šindelka


