
Petr Burgr *1953

Narodil se a vyrůstal na Malé Straně. Jeho děda s babičkou zde měli 
cukrárnu, kterou jim komunisté na začátku padesátých let sebrali. 
O pár let později byl jednoho brzkého rána zatčen Petrův otec. Po 
šesti týdnech samovazby byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen 
a trest si pak odpykával na Pankráci. Tady pětiletý Petr zažil tzv. 
návštěvu rodiny odsouzeného. 

„S maminkou a sestrou jsme čekali v místnosti 
plné lidí, hluku a dětského pláče. Jako když je 

plné nádraží cestujících, co čekají na zpožděný vlak. 
Dveře se otevřely a my vešli do sálu rozděleného 
dlouhým stolem, za kterým seděli odsouzení, vždy od 
sebe oddělení bachařem, takže každý vězeň měl svého 
dozorce. Otce měla na starosti dozorkyně. Návštěva 
probíhala a já si všimnul, že jeden vězeň má na klíně 
malé dítě. Ukázal jsem to rodičům. Otec se obrátil 
na dozorkyni a zeptal se jí, zda si mě může také vzít 
k  sobě. Už to mě překvapilo. Proč se můj tatínek ptá 
cizí ženy, zda si mě může vzít na klín? „Ne, ten už je 
velkej,“ prohlásila rezolutně dozorkyně. A světe div se! 
Můj tatínek, do té doby pro mě nejvyšší autorita, tu cizí 
paní poslechnul a na klín si mě nevzal.“

Otec Petra Burgra byl ve vykonstruovaném procesu v roce 1959 
odsouzen na tři roky vězení za ohrožení hospodářství republiky. 
Důvodem byla snaha státní moci dostat do kriminálu stavební 
profese, aby měl kdo projektovat stavby, na kterých následně 
pracovali odsouzení muklové. 
Otcovo zatčení, následné domovní prohlídky a jeho věznění 
převrátily na ruby život celé rodiny. Maminka, do té doby 
v domácnosti, musela nastoupit na stavbu jako pomocná dělnice. 
Koncem roku 1960 byl Petrův otec podmínečně propuštěn, v roce 
1971 bylo jeho odsouzení oficiálně prohlášeno za justiční omyl.

Přání dnešní mladé generaci:
„Přál bych jim, aby měli povědomí o tom, co ta republika za 
těch 100 let prožila, protože ono se to dost opakuje.“

Petr Burgr *1953

Petr was born and grew up in Malá Strana, where his grandparents 
had a sweet shop. The shop was confiscated by the communists 
at the beginning of the 1950s. Early one morning some years 
later, Petr’s father was arrested. After six weeks in solitary he was 
sentenced at a show trial. He served his sentence in Pankrác prison. 
This is where Petr, as a five year old, experienced a ‘visit of the 
family of the convict’.

„I was waiting with my Mum and sister in a room 
full of people. It was noisy and children were 

crying. It was like a train station full of people waiting 
for a delayed train. The door opened, and we entered 
a hall divided by a long table. The convicts were sitting 
at the table with a prison guard between each of them, 
so every prisoner had their own guard. A female 
guard was in charge of my father. During the visit I 
noticed that one of the prisoners had a child on his 
lap. I pointed this out to my parents. My father turned 
to the guard and asked her if he could also put me on 
his lap. That in itself surprised me: Why is my Daddy 
asking a strange lady if he can put me on his lap? She 
responded tersely “No, he is not little anymore!“ And 
wonder of wonders! My Daddy, up to then my highest 
authority, obeyed this strange woman and did not put 
me on his lap.“

Petr Burgr’s father was sentenced to three years in prison in 1959 
at a show trial for ‘threatening the republic’s economy’. The true 
reason was a state objective to imprison members of the building 
professions, who would then plan building projects on which 
the convicts later worked. His father’s arrest, subsequent home 
searches, and his imprisonment upended the life of the entire family. 
His Mummy, who until then had been a housewife, was forced to 
take a job as a menial worker on a building site. At the end of 1960, 
Petr’s father was released on parole, in 1971 his sentence was 
officially recognised as a judicial error. 

Hopes for the today’s young generation:
„I would like the young generation to understand what the 
Republic has been through in the last 100 years - because 
history keeps repeating.“

Visiting a Father in Prison
Návštěva uvězněného otce

1959

Ludmila Burgrová *1955

Ludmila grew up in Prague Košíře and moved to Malá Strana after 
her wedding. The Warsaw Pact invasion of 21 August caught her 
visiting her Granny in Moravia. In a night filled with swarms of tanks 
and planes, she learned from the radio that Czechoslovakia was 
being invaded. Ludmila and her father set off to return to Prague 
first thing in the morning. 

„A strange anger and chaos was present 
everywhere. We caught a train that brought us 

to the edge of Prague but did not go any further. We 
needed to get home through the city, but the trams 
were not running. A man gave us a lift in his car to 
the embankment. Tanks were already there, and we 
couldn´t drive any further, but we had to get over 
the river somehow. My Dad had two suitcases. I had 
a suitcase and a bag. I was 13. Suddenly I no longer felt 
the weight of the suitcase at all. My Dad had studied at 
a military school in the Soviet Union, so his Russian 
was really very good. He managed to talk to the Russian 
soldiers and they let us go across Palackého bridge. I 
remember we were crossing completely on our own. 
When we were maybe in the middle, shots rang out 
from the next bridge over. I was terribly frightened and 
started to run but my Dad shouted „Don’t run! Don’t 
run!“ He was running after me. We started to hear 
shooting closer to us. We reached the other side of the 
bridge with the suitcases still in our hands. We hid in 
the side streets.“

Fortunately, Ludmila and her father managed to get home in the 
end. Her father was the first Czechoslovak with a doctorate from the 
prestigious Military School in Leningrad.  After 1968 he was sacked 
from the army during a communist purge - he did not agree with the 
presence of the occupying troops. As a result, Ludmila was not able 
to attend secondary school. She qualified as a dressmaker instead. 
She was later allowed to take secondary school evening classes while 
working.

Hopes for the today’s young generation:
„I would like them to build a real community around 
themselves, not just through computers. Everybody today has 
millions of friends but in the end, they are alone.“

Ludmila Burgrová  *1955

Vyrůstala v Praze-Košířích, na Malou Stranu se přestěhovala po 
svatbě. 21. srpen 1968 ji zastihl na návštěvě u babičky na Moravě. 
V noci vyplněné hřmotem tanků a letadel se z rozhlasu dozvěděli, 
že Československo obsazují vojska Varšavské smlouvy. S tatínkem se 
hned ráno vydali na cestu domů do Prahy.

„Všude vládlo takové divné rozčilení a chaos. 
Chytili jsme nějaký vlak, který nás dovezl jen na 

okraj Prahy a dál už nejel. Potřebovali jsme se dostat 
přes město domů, ale nejezdily ani tramvaje. Nějaký 
pán nás svezl svým autem na nábřeží, kde už stály 
tanky a dál se jet nedalo. Museli jsme se nějak dostat 
přes řeku. Táta měl dva kufry. Já kufr a tašku, bylo 
mně 13 let, ale vůbec jsem tu tíhu nevnímala. Táta 
kdysi studoval v Sovětském svazu vojenskou školu, 
a tak uměl opravdu hodně dobře rusky. Podařilo se 
mu s těmi ruskými vojáky domluvit a oni nás pustili 
přes Palackého most. Pamatuju si, že jsme na něm 
byli úplně sami. Když jsme byli asi tak v půlce, začala 
se najednou ozývat ze sousedního mostu střelba. 
Hrozně jsem se bála a začala jsem utíkat. Táta křičel: 
„Neutíkej, neutíkej!“ ale přitom běžel se mnou. Střelba 
se začala ozývat i blíže k nám. Doběhli jsme na druhou 
stranu i s těmi kufry v rukou. Tam jsme se schovali 
v postranních ulicích.“

Ludmile se i s tatínkem nakonec podařilo dostat šťastně domů. Její 
otec byl první Čechoslovák, který se stal nositelem titulu doktor 
vojenských věd z prestižní válečné škole v Leningradě. Během 
čistek prováděných komunisty po roce 1968 vyhozen z armády 
kvůli nesouhlasu s přítomností okupačních vojsk. Ludmila nemohla 
z kádrových důvodů studovat gymnázium, vyučila se tedy krejčovou. 
Až později při zaměstnání jí bylo umožněno večerně studovat střední 
školu.

Přání dnešní mladé generaci: 
„Já bych jim přála, aby měli kolem sebe opravdové 
společenství, nejen přes počítače. Tam má každý milion přátel 
a nakonec je v tom sám.“

1968
Střelba na mostě

A Shooting on the Bridge


