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Toto augustové ráno 1968 väčšinu sloven-

ských študentov vysokých škôl v Prahe za-

stihlo na prázdninách v rôznych kútoch Slo-

venska. Niekto prežil prvé dni okupácie 

v Žiline či v Košiciach, Prešove, Ružom-

berku, Poprade atď. Československý rozhlas 

priniesol v skorých ranných hodinách správu 

o obsadení Prahy. Bolo to rýchle a pre nás 

vtedy mladých nepochopiteľné.

Niektorí študenti ČVUT boli v Prahe aj toto 

ráno. Pripravovali sa na skúšky priamo na 

strahovských internátoch. Keď zistili, čo sa 

deje, vyrazili s fotoaparátom do ulíc. Foto-

grafovali celý deň to, čo sa odohrávalo v uli-

ciach Prahy – rozhorčené davy vyzývajúce 

okupantov k návratu, transparenty s výstiž-

21. august 1968 v Prahe vo 
fotografi ách študentov

ným názvom: „Okupanti táhněte domů“ atď. 

A keďže to boli technici, tam, kde boli ve-

žové hodiny či pouličné hodiny, zaznamenali 

na fotografiách aj čas snímku. Vznikol tak do-

kument 35 fotografií z obsadenej Prahy dňa 

21. augusta 1968 – Václavské náměstí, Sta-

roměstské náměstí, náměstí Jana Palacha 

pred Filozofickou fakultou Univerzity Kar-

lovy, Celetná ulice, Jungmannovo náměstí, 

Vinohradská třída pred budovou vtedajšieho 

Československého rozhlasu, Strahov, Malá 

Strana, Hradčany, sídlo prezidenta dovtedy 

ako tak suverénneho štátu. Do tvárí Praža-

nov sa vkrádalo okrem rozčúlenia poníže-

nie... Veď všetko malo byť podľa našich vte-

dajších predstáv ináč.

Pripravili sme pre Vás výber z týchto fotogra-

fii, uložených v archíve Dokumentačného 

strediska slovenskej národnostnej menšiny 

Klubu slovenskej kultúry v Prahe. A pro-

síme pamätníkov: ak máte fotografie a to nie-

len z 21. augusta 1968, ale aj z celého roku 

1968 a roku 1969 zo Slovenska i celého vte-

dajšieho Československa, zapožičajte ich 

Klubu slovenskej kultúry k zhotoveniu kópii. 

S Vašim súhlasom ich postupne uverejníme 

a ponecháme ako dokument.

Ďakujeme.

Redakcia časopisu LISTY

Slovákov a Čechov

Snímky archív KSK
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Príloha Klubové listy bola vydaná i za podpory Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí


