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Symbolem událostí byl... 
(Dokončení ze str. 10)

Předseda čs. vlády Ladislav Adamec 
se bez souhlasu vedení KSČ schází se 
zástupci OF (Jan Ruml, Jiří Bartoš-
ka, Martin Mejstřík) Odmítl jednat 
s Václavem Havlem. Adamec uzná-
vá, že jsou nutné společenské změny, 
je ochoten přehodnotit postoj k roku 
1968, ale trvá na udržení pozice své 
i KSČ. O dva dny později odlétá do 
Moskvy na konzultaci s Gorbačovem, 
ale ten jej vůbec nepřijme.

Generální tajemník ÚV KSČ Miloš 
Jakeš 21. 11. hlásá z televize, že tvr-
dá linie socialistického rozvoje státu 
nebude opuštěna.

Na ministerstvu národní obrany se 
právě rozhoduje o nasazení vojska pro-
ti demonstrantům. 

Na Prahu míří milicionáři
V noci z 21. na 22. listopadu se do 

Prahy přesouvají značné pořádkové 
posily čtyř tisíc vyzbrojených členů 
Lidové milice. 

Kardinál Fr. Tomášek vydává prohlá-
šení „Všemu lidu Československa“, kte-
rým podporuje revoluci a demokratic-
ké změny. Ve čtvrtek 23. 11. se armáda 
připravuje k obnovení pořádku. Návrh 
ministra obrany Václavíka k zásahu pro-
ti demonstrujícím není nakonec vládou 
přijat.

Štěpána vypískají 
Komunistický poslanec Miroslav 

Štěpán při svém projevu ve vysočan-
ské ČKD Lokomotiva - Sokolovo 
nazve protestující studenty „patnác-
tiletými dětmi“. Je vypískán a několik 
tisíc dělníků z ČKD se přidá k demon-
straci na Václaváku. To je zlomovým 
okamžikem sametové revoluce. Do té 
doby hrozilo, že revoluce bude vojen-
sky potlačena. 

V rámci záchrany socialismu ještě 
komunisté vymění předsednictvo UV 
KSČ. Novým generálním tajemníkem 
je Karel Urbánek, Miroslav Štěpán 
odchází ze všech veřejných funkcí. 

Nevídaná manifestace
Manifestace na Letenské pláni se 

25. 11. účastní na 800.000 lidí, mezi 
nimi i 60 tisíc účastníků mše na počest 
svatořečení Anežky České. Na Spartě 
Václav Havel vyzývá z tribuny stadi-
onu ke generální manifestační stávce. 
Promluví i národem uznávaný Alexan-
dr Dubček. Vše již přenáší Čs. televize. 
Celé letenské pláni zpívá exilant Jaro-
slav Hutka.

Lidský řetěz až k Hradu
V Obecním domě se vůbec popr-

vé tváří v tvář setkávají Václav Havel za 
Občanské fórum a premiér Ladislav 
Adamec. První politické rozhovory 
zprostředkuje Iniciativa Most. Premi-
ér Adamec je pozván, aby promluvil na 
Letenské pláni.

Masová akce s účastí půl miliónu lidí 
se tu koná v neděli 26. 11. Dav zprvu 
premiéra přijme vlídně, protože je prv-
ním představitelem vládnoucí moci, 
který jedná s občanskými iniciativami. 
Když ale odsoudí vyhlášenou generál-
ní stávku, dav jej vypíská. Je vytvořen 
lidský řetěz z Letné až k Pražskému 
hradu.

Funkcionáři KSČ zatím usilovně hle-
dají východisko ze vzniklé krize a způ-
sob jak reagovat na generální stávku 
ohlášenou na další den. 

„Konec vlády jedné strany“
Na celém území ČSSR se v pondělí 

27. 11. koná avizovaná dvouhodinová 
generální stávka. Zapojí se 75 % obča-
nů, většina podniků, továren a institu-
cí. Stávka nese heslo „Konec vlády jed-
né strany“. 

Na Václavském náměstí se schází na 
300 tisíc lidí. Požadují zrušení vedoucí 
úlohy KSČ a demokratizaci veřejného 
života. Jde o všenárodní neformální 
referendum – a vedení KSČ kapitulu-
je. 

V úterý 28. 11. zasedá Federál-
ní shromáždění ČSSR. Rozhodne o 
vypuštění článků Ústavy o vedoucí 
úloze KSČ a marxismu-leninismu jako 
státní ideologii.

O dva dny později vláda rozhod-
ne o odstranění barier mezi ČSSR a 
Rakouskem a zruší vízovou povinnost.

 (Příště prosinec 1989).

Pád Berlínské zdi 9. 11. 1989 se 
odehraje stejně překvapivě jako je-
jí stavba. Pět dní předtím v Berlíně 
demonstruje milion lidí. 

Poté, co 9. 11. člen politby-
ra Günter Schabowski (omylem 
předčasně) přečte na tiskové kon-
ferenci přenášené televizí usne-
sení ministerské rady, že cesty do 
západního zahraničí jsou povole-
ny, lidé berou berlínské hraniční 
přechody útokem. Hodinu před 
půlnocí východoněmecká pohra-
niční stráž kapituluje a desetitisí-
ce Východoberlíňanů proudí přes 
všechny přechody do Západního 
Berlína.

Berlínská zeď, postavená 13. 8. 
1961, byla nejznámějším symbo-
lem studené války, rozdělení Ber-
lína, Německa i Evropy. Pro svo-
ji absolutní nepropustnost měla 
označení „železná opona“.

Z východní části byla vybavena 

násobnými technickými zábrana-
mi, poli se smečkami psů zabijáků 
i strážními věžemi pohraničníků. 

K prvnímu známému případu 

zastřelení utečence došlo 24. 8. 
1961, k poslednímu 5. 2. 1989.

Během 28leté existence Berlín-
ské zdi tu při pokusu o útěk zemře-

ly stovky lidí. Často na vykrvácení, 
neboť východoněmecká pohranič-
ní stráž nechala zraněné několik 
hodin bez pomoci ležet.

Hned v prvním roce po rozděle-
ní Berlína se organizovaná skupina 
pustila ze západní strany do kopání 
tunelu pod Berlínskou zdí. Za rok 
a půl vznikla šachta v hloubce šesti 
metrů a délce 135 metrů. Ústila ve 
sklepě domu ve Východním Ber-
líně. Útěk se však v září 1962 zda-
řil jen asi třicítce lidí. Štolu již při 
jejich nebezpečném útěku zaplavo-
vala voda. 

Po pádu komunismu se Berlíňané 
s vervou dali do spontánního bou-
rání zdi. Dnes hrůznou „železnou 
oponu“ připomíná jen pár částí a 
dlážděná čára. Do roku 1997 pro-
běhla řada procesů se střelci na zdi. 
K obžalovaným z povelů střelby na 
lidi patřil i vůdce NDR a stalinista 
Erich Honecker. -lko-

STAVBA Berlínské zdi v listopadu 1961. Zeď smrti si následně vzala stovky živo-
tů. Zdroj: National Archives (commons.wikimedia.org) 

Den, kdy nenáviděná Berlínská zeď padla

...Po náměstí se potulují členo-
vé místní policie v civilu a zapisu-
jí, koho vidí. Nejagilnější je mládež, 
kdežto střední generace je opatrná. 
Lidí pomalu přibývá. Tajní mají co 
zapisovat a sestavovat svoje hlášení...

Moc se nemluví o tom, že do Pra-
hy byly povolány i žďárské jednot-
ky milicí, aby pomohly rozehnat 
demonstrace. Měly na to již dříve 
cvičení i výbavu. StB tam setrvají až 
do 6. 12., kdy bude jasné, že zpět už 
to nepůjde... 

Já jsem se zapletl s listopadem ve 
Žďasu, kde mě kolegové poslali do 
rekonstruovaného ZV ROH. Tam 
mě obratem jmenovali za zástup-
ce OF podniku ve městě, a tak jsem 
seděl s Ivanem Chalupou na radnici 
každé odpoledne a sledoval, jak se 
rozdělují funkce na okrese i městě. 

Měl jsem nevýhodu proti Ivano-
vi, téměř nikoho z návštěvníků jsem 
neznal. Zpětně jsem informoval 
základní výbor, což mě zavedlo do 
výboru OF v podniku. Z počátku se 
zdálo, že vedoucí delegovaní stranou 
jsou zaskočeni a dávají svoje funkce 
k dispozici. 

Problém byl, že na rozdíl od měs-
ta se do obsazení volných míst nikdo 
nehrnul. Jedině v metalurgii odstou-
pil sám Jindřich Černý a nahradil ho 
Ing. Ošťádal. Ve středu podniku jsme 
pro informovanost spoluzaměstnan-
ců instalovali nástěnku. Naším cílem 
bylo sesadit hlavu, ředitele Hamer-

níka. Byl pilířem kompletní sesta-
vy komunistů, od něho až po mistra 
a vedoucí oddělení. Nevím přesně, 
kam až zasahoval do výběru krajský 
nebo okresní výbor při obsazování 
vedoucích funkcí. Ale i těch poloh 
bylo dost. Podnik měl 5000 zaměst-
nanců a vedoucí úloha strany byla 
úplná. 

Jediné, co považuji za úspěch, 
bylo odvolání pana Kopice z postu 
vedoucího vnitřní kontroly podni-
ku. Posledním mluvčím OF v pod-
niku byl Alois Sobola. Potom v tele-
vizi následoval smírný projev Petra 
Pitharta, a bylo vše jinak. Komu-
nistické vedení se zpevnilo s tím 
že, politika patří na ulici a v podni-
ku vládne řád (což je mimochodem 
pravda).

Několika lidem znepříjemnili život 
vyhozením z místa, a ani odbory nic 
nezmohly. Český šotek to roznesl v 
podniku, a bylo vymalováno. Zají-
mavá byla šaráda kolem výměny 
ředitele a jeho náměstků. O řediteli 
se hlasovalo a jeden hlas mělo minis-
terstvo, jeden odbory, jeden OF. A 
odbory s ministerstvem rozhodly 
pro Hamerníka. Vše jsme prohráli. 
U toho jsem přímo byl, a Vlastovi 
Malenovskému, i když je po smrti, 
to nedokážu zapomenout... Lidé se 
začali bát, u nástěnky se již nepostá-
valo.  Jaroslav Brhel st. 

 (člen OF a spoluzakladatel
  ODS ve Žďáře)
 (Pokračování na str. 18)

JAROSLAV BRHEL (tehdy a nyní)

U nástěnky se již nepostávalo

Jak Žďáráci vzpomínají...
(Pokračování ze str. 11)


