
Legerova ulice
Ve 14.45 hod. byl Jan Palach přijat do nemocnice v Legerově 
ulici. Po převezení na šokový pokoj byl vyšetřen lékařkou 
Martou Zádorožnou, která konstatovala popáleniny druhého 
a třetího stupně na téměř 85 % těla. Takové popálení 
považovala za dlouhodobě neslučitelné se životem.

Již za několik hodin po Palachově činu byla klinika obležena 
novináři, kteří se domáhali informací o jeho zdravotním stavu. 
Vedoucí oddělení popálenin Jarmila Doležalová proto rozhodla 
o uzavření kliniky a návštěvu povolila pouze Palachově matce 
a bratrovi Jiřímu. Do pokoje nevpustila ani vyšetřovatele 
Veřejné bezpečnosti, kteří chtěli zjistit podrobnosti 
o potenciálních Palachových následovnících. Převzala od nich 
pouze magnetofon, na který měly být nahrány případné 
Palachovy výpovědi (tento přístroj však nebyl z nejasných 
důvodů vůbec použit).

Podle vzpomínek zdravotního personálu trval Palach na tom, 
že skupina jeho následovníků skutečně existuje. Na otázku, 
kdo jsou její členové, však odmítal odpovědět. Dne 17. ledna 
1969 nahrála psychiatrička Zdenka Kmuníčková na kazetový 
magnetofon (patrně jiný, než dodala Veřejná bezpečnost) 
krátký rozhovor s Janem Palachem. Zopakoval v něm 
požadavky z dopisu a zdůraznil, že svým činem chtěl probudit 
lidi. Když se jej doktorka Kmuníčková zeptala, zda by neměli 
jeho následovníci činu zanechat, aby nebyli vystaveni stejným 
bolestem, odpověděl: Bolí to, ale Hus taky zemřel na hranici.

V neděli 19. ledna 1969 zavolal ošetřující lékař Radko Vrabec 
Palachově známé Evě Bednárikové a žádal ji, aby okamžitě 
přišla do nemocnice, protože s ní chce Jan Palach mluvit. 
Podle její výpovědi pacient požádal, aby přivedla studentského 
vůdce Lubomíra Holečka. Když se s ním do nemocnice vrátila, 
Palach je měl údajně požádat, aby vyřídili vzkaz ostatním 
členům skupiny, aby se neupalovali. Po jejich odchodu 
z pokoje se Palachův zdravotní stav výrazně zhoršil.
V 15.30 hod. Jan Palach zemřel.
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