
"Psal se rok 1980 a slavili jsme zase nějaké to kulaté výročí osvobození. U nás se 
však slavila jiná vojska než ta, která osvobodila," říká Petr Hrach, chartista, a 
proto, ač průmyslovák, tehdy pomocný dělník. „Rozhodli jsme se, že požádáme 
petiční formou MNV a ONV v Klatovech o navrácení původní pamětní desky na 
zeď sušického muzea. Deska připomíná prostý fakt, že naše rodné město bylo 
osvobozeno armádou americkou. Petici podepsalo sto padesát Sušičáků a 
bezradný předseda MNV Štengl si vzal na pomoc právníka až z Plzně, Ten 
dokonce i před námi oznámil: „Ať hledám, jak hledám, text petice je právnicky 
nenapadnutelný. 

„Po čase s námi představenstvo MNV začalo jednat,“ pokračuje Petr 
Hrach.  „Mně a Michalovi Černegovi bylo řečeno, že deska se na muzeum vracet 
nebude. USA si to nezaslouží, jak agresor válčí ve Vietnamu a od konce druhé 
světové války rozpoutaly na tisíc lokálních válek. Přeli jsme se s nimi, nic platno. 
Na závěr Michal žádal záruku, že nikdo ze signatářů petice nebude nijak stíhán či 
perzekvován. Což nám bylo přislíbeno (každý má přece právo na svůj názor), 
jenže již druhý den byly u všech podniků a zaměstnavatelů ustaveny komise 
složené ze zástupců KSČ. ROH a kádrováků. Ty si jednotlivě zvaly všechny 
signatáře a nutily je k odvolání podpisu. Když neodvoláš, nedostaneš byt, pas, 
devizák, dítě do školy, nepojedeš do lázní.  U nás v papírnách, kde jsem byl 
zaměstnán, odvolalo svůj podpis osm lidí. 

Nenechali jsme si to ovšem pro sebe, líčí dál Petr Hrach. „Dění kolem desky jsem 
poslal Hlasu Ameriky.  Po odvysílání zprávy, všechno začalo. Nejdříve jsme strávili 
8 hodin na místním VB, pak 56 hodin v Plzni na Borech. Hrozí nám prý odsouzení 
za „poškozování zájmů republiky v zahraničí s pomoci cizí mocnosti“ a jen tak se 
z té díry nevyhrabeme: Anebo je tu ještě jedna možnost — dostanete 
vystěhovalecký pas, můžete jít kamkoli a víckrát ať vás už tady nevidíme. Takhle 
si nás podávali všechny a dlouho. Až si nakonec někteří řekli, že asi jiné řešení 
není, a i s rodinami emigrovali. Tři bratři Černegovi, Vašek Luhan, asi tak deset 
bych jich napočítal z voleje. K tomu manželky, děti… 

"Když můj syn Vašek podepsal Chartu, tuším v osmdesátém roce, nijak jsem mu 
s tátou nedomlouvala," vypráví paní Luhanová. „To víte, že jsem jako máma měla 
o něj strach, a hodněkrát nám bylo všelijak, dvakrát týdně musel chodit na slechy 
a já jsme se ho vždycky s pláčem ptala: „A co ti, Vašíku, proboha pořád chtějí?“ 
Oni ho potřebovali vyprovokovat, stejně jako nás, když k nám do hospody po 
zábavách přišli estebáci na udání státní inspekce a třeba o půlnoci řekli “. Tak 
jdeme na to, Luhan!“.  A když Vašíkovi řekli v roce 1982: „Buďto se vystěhuješ, 
nebo tě zavřeme,“ pohár přetekl. Vašek odjel do Vídně. To byl čas, kdy jsme si 
s tátu mysleli, že už ho nikdy neuvidíme. Hrozné, hrozné to bylo.“ 



„Proč jsem to všechno dělal?" ptá se sám sebe Petr Hrach. „Já chodil do školy, 
která se jmenovala Masarykova, pak Z. Nejedlého, pak zase Masarykova a znovu 
Nejedlého. Socha TGM zde kupodivu vydržela, ale když se žáčci soudružky 
učitelky ptali: Co je to za pána?, byl to v první verzi Zdeněk Nejedlý, potom Alois 
Jirásek, a dokonce i Karel Klostermann. Je to možné pochopit? V sedmdesátých 
letech už jsme to nemohli vydržet, jen pasivně přihlížet těm nesmyslnostem, co 
nám hustili do hlavy. Přišel také hon na naše oblíbené skupiny Plastic People, DG 
307, Umělá hmota. Potřebovali jsme nějaký impuls a tím se v roce 1977 stalo 
základní prohlášení Charty. Podepsalo nás tenkrát dost a já jsem byl naprosto 
přesvědčen, že tady je pravda a to vědomí mě celou dobu drželo nad vodou.“ 

 
  

  

 

 

Hrach, Trš,  Matouš, Luhan…tato jména se v protokolech klatovské StB      
skloňovala nejčastěji. 

„Byli jsme jak prašiví,“ přidávají se k Petrovi Hrachovi Roman Trš a Vladimír 
Matouš, též podepsaní v petici za desku. „U nás v družstvu mě přinutili vylézt na 
ponk a říkali: Podívejte se, to je ten protistátní živel. Chlapům se to nelíbilo, 
vykřikovali, že nechtějí hony na čarodějnice a že je zbytečně zdržujou od práce. 
Tím to pro ně skončilo. Pro mě samozřejmě ně,“ svěřil se nám Roman. 

„Ve mně se pěnila krev každou chvíli. Milostivě nás nakonec pustili do Bulharska, 
když jsem předtím musel podepsat prohlášení, že pokud se setkám na pláži 
s nějakým chartistou či jiným podezřelým živlem, okamžitě to nahlásím.", řekl 
nám Vladimír Matouš. 

 „Fyzicky mě nikdy nenapadli," pokračuje Petr Hrach, „ale psychický teror, v tom 
byli specialisté. Když je člověk sám, dá se to nějak překousnout, ale ... moje 
maminka byla celý život invalidní, což se jim velmi hodilo. Mohli mě citově vydírat 
a ona sama se dvakrát nervově zhroutila. Jednou, byl jsem zrovna zadržený, přišli 
k ní a řekli, že jestli chce, abych se vrátil, tak ať jim ukáže moje písemnosti. Bylo 
jí 75 let. Ukázala jim šuplík. Když se v něm dlouho přehrabovali, přece jen se 
zeptala na povolení od prokurátora. Jeden z nich prohlásil, že oni mohou všechno 
a odstrčil ji, až upadla na zem a zůstala ležet. Dostali strach a utekli jako malí 
kluci..." 



„Jeden estébák hodný, druhý zlý," vzpomíná Petr Hrach. „Nebo střídáni intenzity 
výslechů a jejich frekvence. Bylo období, kdy si pro mě přijeli v půl třetí 
odpoledne před fabriku, odvezli do Plzně a propustili až na poslední vlak, ale to 
jsem měl ještě 12 km pěšky. Dorazil jsem domů, opláchl se, udělal si svačinu a šel 
do práce. A odpoledne to samé. Po týdnu jsem byl úplně grogy. 

Někdy však člověk zažil i legraci. V době, kdy všechno teprve začínalo, snažili jsme 
se klatovským estébákům vysvětlovat, diskutovat s nimi, objasňovat naše zájmy 
i starosti, padlo několikrát i jméno Frank Zappa. Příslušníkům to vrtalo hlavou, až 
jeden z nich navrhl: Podívejte, vy pořád mluvíte o tom Zappovi. Řekněte mu, ať 
se někdy zastaví, že bychom si s ním rádi promluvili." 

 „Pravda s kloboukem v ruce, bez násilí, ptáte se, jak říká Václav Havel?“ 
zakončuje svoje povídání Petr Hrach. „Ne, necítím v sobě nenávist, ani 
k příslušníkům státní bezpečnosti. Jsem věřící a proto tvrdím: “Odpusť a bude ti 
odpuštěno.“ Ale s existencí státní bezpečnosti a nakonec i KSČ, která ji vytvořila 
a potřebovala, se smířit nehodlám. Revoluce se, jak vidět, sametově dělat může, 
ale nemůže se dělat sametová politika. Mně je dosud kontrolována pošta, chodí 
mi v roztrhaných obálkách. Opravdu ještě není vyhráno a proto nesmíme se 
nechat ukolébat. Aby se už nikdy nemusela sundávat pamětní deska, která 
připomíná, že moje město bylo 6. května osvobozeno americkými vojáky…“ 

Ahoj 1990/18, Richard Crha, Čestmír Franěk 

 


