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Pohřeb K.G. 

• Hodinu po poledni 19. března 1953 se po celé Praze rozezněly 

sirény. Ve Španělském sále Pražského hradu začal pohřeb 

Klementa Gottwalda. Smuteční řečníci vzdávali hold. 

Gottwaldovo tělo spočívalo v otevřené rakvi. Rakev byla poté 

ze sálu vynesena a uložena na lafetu houfnice, kterou s sebou 

přivezli naši vojáci za války ze Sovětského svazu. (Byla to tatáž 

lafeta, která posloužila již při pohřbu prezidenta E. Beneše.) 

Průvod přešel přes Vltavu a Václavské náměstí až k místu 

určení – Památníku na Vítkově. Zde byl Gottwald uložen mezi 

své věrné – komunisty a prominenty režimu. 

 



Pohřeb K.G. 



Mauzoleum K.G. 

• Od března 1953, kdy započalo balzamování 

Gottwaldova těla, až do jeho konečného předání čs. 

lékařům o dva roky později, o ně střídavě pečovali 

sovětští specialisté J. A. Romakov a I. S. Kuzněcov, kteří 

měli pobyt v ČSR povolen pouze dočasně. Kvůli tomu 

se na popud A. Čepičky začala již počátkem roku 1954 

řešit otázka zajištění dlouhodobé péče o balzamované 

tělo do budoucna. 

 



Mauzoleum K.G. 

• Na pomoc I. S. Kuzněcovovi, který v mauzoleu stále 

pracoval, se v zájmu hladkého průběhu celé akce vydali 

do Prahy již počátkem ledna další čtyři sovětští lékaři z 

početného týmu ředitele vědecko-výzkumné laboratoře 

při mauzoleu Lenina a Stalina v Moskvě, biochemika S. 

R. Mardaševa, jehož lidé v té době pečovali o celkem 

čtyři vystavená těla komunistických vůdců (kromě 

Lenina, Stalina a Gottwalda šlo ještě o G. Dimitrova). 

 



Mauzoleum K.G 

• Do konce října 1954 mělo Gottwaldovo nabalzamované 

tělo shlédnout 390 716 návštěvníků, delegace ze 

závodů, škol a JZD, 54 delegací NF, 17 vládních 

delegací a 125 delegací ze zahraničí, včetně té 

nejvýznamnější, delegace sovětských komunistů, která 

do ČSR zavítala v čele s prvním tajemníkem ÚV KSSS 

N. S. Chruščovem u příležitosti X. sjezdu KSČ a 

mauzoleum navštívila 10. 6. 1954. 

 



Mauzoleum K.G 

• Přestože byli čs. odborníci rámcově zasvěceni do postupu 

doplňující balzamace, ve skutečnosti ji ani po roce 1955 nikdy 

neprováděli sami. Vždy byli přizváni sovětští experti, kteří 

práce vedli a sami prováděli všechny úkony za asistence 

domácích lékařů. Těm byla fakticky svěřena pouze každodenní 

kontrola a péče o viditelné partie Gottwaldovy mrtvoly i další 

drobné záležitosti spojené s jejím vystavováním (např. 

kontrola kvality osvětlení v sarkofágu). Tyto úkoly ve svém 

vlastním zájmu svědomitě plnili až do uzavření mauzolea K. 

Gottwalda, jehož tělo předali ke zpopelnění v naprosto 

neporušeném stavu. 



Mauzoleum K.G 

• Domácím odborníkům bylo v polovině února 1955 svěřeno i 

jedno z nejdůležitějších tajemství sovětské metody, totiž že na 

tělo byly před oblečením do jeho běžného oděvu nataženy dvě 

kombinézy z průsvitné umělohmotné blány, z nichž první byla 

po zaškrcení kolem krku a zápěstí naplněna určitým 

množstvím balzamujícího roztoku a druhá sloužila jako 

rezerva pro případ nedostatečného utěsnění či selhání 

hermetizace první kombinézy. Toto opatření zaručovalo, že 

všechny části těla skryté před zraky návštěvníků byly mezi 

dlouhodobou balzamací a dále mezi „remonty“ neustále 

vystaveny působení balzamující tekutiny. 

 



Mauzoleum K.G 

• Od roku 1956, roku odsouzení vůdcovského kultu, 

k němuž mauzoleum s nabalzamovaným tělem 

(předčasně) zemřelého vůdce nerozlučně patřilo, se 

členové I. odboru VIII. správy museli smířit s rolí 

strážců stále zbytečnějšího symbolu zakladatelského 

období komunistického režimu u nás. 

• 12. 6. 1962, kdy bylo Gottwaldovo tělo zpopelněno. 

 



Mauzoleum K.G 
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