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Anotace 

Diplomová práce monitoruje přerod Československé televize ze státní na veřejnoprávní 

instituci během mediálně složitého období od pádu komunismu v listopadu roku 1989 do 

konce roku 1992. K pochopení souvislostí si všímá i vzniku ČST a nastiňuje funkce KSČ u 

jejího vývoje. Sleduje propojení mezi politicko-společenským vývojem ČSR a evolucí Čs. 

televize za totalitního režimu. Hlavní pozornost věnuje funkci spolupracovníků KSČ ve 

společnosti a v institucích, seznamům spolupracovníků Státní tajné Bezpečnosti, a taky 

dodnes neověřeným Cibulkovým seznamům spolupracovníků StB. Na jejich protizákonné 

uniknutí z parlamentu přidává také pohled médií. Graduje odejitím sportovních 

komentátorů Jána Lacka a Ivana Niňaje z ČST v roce 1992 během hokejového mistrovství 

světa kvůli jejich pozitivnímu lustračnímu osvědčení. Nakonec analyzuje Lackovy a 

Niňajovy dostupné archivní materiály.  

Annotation 

The thesis covers a transition of the Czechoslovak Television from state-owned television 

to public service institution during the media’s tough times from the fall of Communist 

Regime in November 1989 until the end of 1992. To complete understanding it notices the 

creation of Czechoslovak Television as well as outlining functions of the Communist Party 

of Czechoslovakia in times of its evolution. The thesis trails connection between 

Czechoslovak political evolution and social evolution and Czechoslovak Television in 

totalitarian times. The main attention is devoted to communist agents functions in society 

and in companies, Lists of StB (State Secret Security, secret communist police) secret 

cooperators as well as Cibulka’s unverified Lists of StB secret cooperators. There is also 

media’s view adding to their illegal leak out from the Czechoslovak Parliament. It 

escalates with sports commentators Jan Lacko‘s and Ivan Ninaj‘s departure from 

Czechoslovak Television in 1992 during the ice-hockey world championship because of 

their affirmative vetting (document proving cooperation with State Secret Security). In the 

end, the thesis analyzes Lacko’s and Ninaj’s accessible archival files. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce, de facto, začíná listopadem 1989, kdy vysokoškolští studenti 

17. listopadu (dnes známý jako jeden z nejvýznamnějších a památných dní pro 

československou historii) dali impulz k tak zvané Sametové revoluci1 – zahájili masové 

protesty proti tehdejšímu komunistickému totalitnímu režimu, jež nakonec vedly k pádu 

Komunistické strany Československa. 

Pád režimu po listopadu 1989 přinesl uvolnění atmosféry nejen ve společnosti mezi 

fyzickými osobami, ale uvolnění také změnilo ekonomické smýšlení státu a zasáhlo rovněž 

i subjekty právnické. Pro příslušnou bakalářskou práci je důležitá jedna, respektive tři. V té 

době už zanikající federativní Československá televize, a rovněž zatím ještě imaginární 

zárodky nově vznikajících veřejnoprávních institucí, od 1. ledna 1992 dodnes fungující 

České televize a od 1. července 1991 Slovenské televize. 

Tato bakalářská práce se sice vymezuje na období od listopadu 1989 po rok 1993, 

zasahuje však mnohem hlouběji do historie Československa. Prakticky až k rokům 1948, 

kdy se během únorového vládního převratu2 moci v Československu chopila komunistická 

strana, a 1953, kdy Československá televize započala své první zkušební vysílání pro 

veřejnost. Následujících jednačtyřicet let ji pak vedla nejen svrchu, ale i zevnitř.  

O vnitřní šíření beztřídní ideologie a kontrolu cílů Ústředního výboru KSČ3 se jak 

mezi lidmi v běžném životě, tak v jednotlivých společnostech starali tajní informátoři, 

kterým se práce věnuje ve druhé kapitole.  

Zdálo by se logické, že po revoluci, a především poté, co vyšly seznamy 

spolupracovníků StB, začne hromadné propouštění spolupracovníků StB ze zaměstnání. 

Jenže ne o každém se vědělo, že se Stranou jakýmkoliv způsobem spolupracoval, mnoho 

důkazů stačili komunisté s blížící se revolucí postupně zničit. A co je pro následující text 

nejpodstatnější, ne každý se totalitní straně upsal z primárního důvodu jí sloužit a donášet 

na ostatní.  

Oficiální seznamy spolupracovníků StB pro veřejnost starší osmnácti let začaly 

vycházet až v roce 1996. Mezi lidi se jména tajných informátorů StB dostaly už v roce 1992, 

                                                           
1 Sametovou revolucí se v československé historii rozumí něžná revoluce ze 17. listopadu 1989, která vedla 

k pádu komunistického režimu v Československu.  
2 V únoru roku 1948 v Československu přebrala politickou moc komunistická strana.  
3 Ústřední výbor Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) byl nejvyšším mocenským orgánem KSČ. 
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a to díky tehdejším deníkům, které otiskly dodnes neověřené Cibulkovy seznamy. Po 

odhalení nových jmen pak následovalo další propouštění lidí (v určitých případech i 

dobrovolné odchody) ze zaměstnání, a to i v řadách Čs. televize. Ne každá instituce však 

těmto seznamům důvěřovala. 

Práce vypráví o výše uvedených historických skutečnostech a důležitých pojmech, 

jež cílí k propuštění redaktorů ze sportovní redakce ČST, a konkrétně k výměně sportovních 

komentátorů Jána Lacka a Ivana Niňaje během mistrovství světa v hokeji v Bratislavě v roce 

1992. Konec poslední kapitoly se zabývá dochovanými Lackovými a Niňajovými 

archivními složkami.  

K úvodu se sluší dodat, že tato bakalářská práce nemá nějakým způsobem 

dehonestovat novináře, kteří podle neověřených seznamů měli co do činění za minulého 

režimu se Státní tajnou bezpečností. Práce má primárně informovat o spletité síti 

komunistických tajných spolupracovníků a jejich agendě. Má za úkol zmapovat relevanci 

dostupných seznamů se spolupracovníky StB, představit kauzu propuštění slovenských 

komentátorů Lacka a Niňaje z Redakce sportu Čs. televize a analyzovat o nich dochované 

archivní materiály.  

Oproti bakalářské tezi práce navíc obsahuje popis historie Čs. televize od roku 1953 

do roku 1989 pro lepší pochopení historie televize v letech 1989-1992. Mezi klíčové zdroje 

se pak nově řadí slovenský Archiv Ústavu pamäti národa. 
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1. HISTORIE ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZE  

„Pravidelné zkušební vysílání zahájila v Čechách televize 1. května 1953, moravské 

vysílání z Ostravy-Hošťálkovic v roce 1955,“4 tedy v nejméně vhodnou dobu pro vznik 

nezávislého informátora, 5 let po únorovém vládním převratu, kdy se k moci dostala 

Komunistická strana Československa. Nové médium poutalo masy. KSČ ho postupně začala 

využívat k ideologické propagandě a vedle Rudého práva se Československá televize stala 

dalším opěrným sdělovacím prostředkem totalitní vlády.  

Její historii lze koherentně navázat k národním dějinám. Jak komunisté mocensky 

sílili, tak politicky a tematicky směřovala ČST. Stejně tak se televize chovala i v opačném 

případě – v období uvolnění společenské situace se programově a obsahově osmělovala i 

televize, především během Pražského jara 5 v roce 1968.  

Tato kapitola se ve členění na jednotlivé etapy inspiruje publikacemi autorky Jarmily 

Cysařové6, jejíž odborné texty o Čs. televizi jsou součástí publikace Soudobě dějiny, a 

dalšími publikacemi odborníků na mediální dějiny. 

1.1 Československá televize ve svých prvopočátcích  

Zcela první pokusy o přenesení obsahu pomocí televizního obrazu na českém území 

probíhaly za První republiky v době meziválečné. „Průkopníkem televize byl ve 30. letech 

Jaroslav Šafránek, docent experimentální fyziky na Univerzitě Karlově v Praze.“7 Nový 

technologický přístroj zabrzdily v jeho rozkvětu vysoké finanční náklady na výrobu jednak 

televizní techniky, jednak televizního vysílání, ale především začátek druhé světové války.8 

1.1.1 První televizní vysílání  

Pokračovatelem Šafránkových předválečných snah o televizní vysílání se po 

skončení druhé světové války stala firma Televid (původně Fernseh A. G.). Jejich majetek 

však hned po válce zkonfiskovala KSČ. O necelé tři roky později, v roce 1948, který 

profesor Martin Štoll ve své knize Zahájení televizního vysílání popisuje jako období 

                                                           
4 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

344 s. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 157. 
5 Pražským jarem se v československé historii rozumí obdobím politického uvolnění v roce 1968. 
6 Jarmila Cysařová byla televizní recenzentkou a spisovatelkou, která sepsala 4 odborné studie na téma 

Československé televize a totalitní moci.  
7 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011, 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 182. 
8 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011, 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8. s.182. 
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„televizních žní“, zaznamenala historie televize v Československu první milníky. 23. března 

1948 zde skupina vědců Vojenského technického ústavu (VTÚ) představila pokrok ve 

výzkumu televizního vysílání. V květnu téhož roku proběhla zkouška o televizní zachycení 

skutečnosti a jejího vysílání během mezinárodní výstavy rozhlasu MEVRO9 v Praze, kdy 

„diváky ohromovaly dvě televizní kamery, které snímaly dění na ulici před Výstavištěm.“10 

Dva výše zmíněné momenty televize šířila ještě pomocí kabelu. První koordinovaný 

bezdrátový přímý přenos byl vykonán mezi 4. a 8. červencem 1948 během XI. 

všesokolského sletu ze Strahovského stadionu. 11 I když ne doslova, „kamerový signál byl 

z obrazové režie veden na petřínský vysílač“.12 

Zdálo se, že bleskový televizní vývoj z roku 1948 nic nemohlo zastavit.  Televizní 

evoluci nejen v Československu však náhle zbrzdil mocenský konflikt. Tentokrát to byla 

studená válka, která začala soustředit průmyslovou orientaci na těžkou techniku pro 

případný vojenský střet mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými. Veškeré 

technologické vynálezy a zhotovené přijímače tak spadly pod správu Československého 

rozhlasu.  

Rok 1951 s sebou přinesl drobné uvolnění atmosféry, a tak se znovu začalo mohutně 

diskutovat o televizi. 8. dubna 1952 vláda ČSR ukotvila televizi ve státní správě, tehdy už 

bylo jasné, že televize vznikne.13  

Oficiálně první zkušební televizní vysílání pro veřejnost československého státu tedy 

nastalo až v roce 1953, a to konkrétně na prvního máje, ze Studia Praha v Měšťanské Besedě. 

Televizní vlny se šířily z vysílače umístěném na Petřínské rozhledně.14 

„25. února 1954 bylo vysílání prohlášeno za pravidelné. Zpočátku televize vysílala 

                                                           
9 Významná událost v dějinách médií, která se uskutečnila 15. května 1948 na pražském Výstavišti k 25. 

výročí existence rozhlasové společnosti, kterou doprovázelo otevření Mezinárodní výstavy rozhlasu 

MEVRO. Akci odmítlo navštívit mnoho západních společností kvůli únorovému politickému převrat v 

Československu.  

10 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

344 s. ISBN 978-80-7367-698-8. s.158. 

11 ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011, 

212 s. ISBN 978-80-87341-06-3. s. 100. 

12 ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011, 

212 s. ISBN 978-80-87341-06-3. s. 101. 

13 ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011 

212 s. ISBN 978-80-87341-06-3. s.106-110. 
14 Prehistorie. Česká televize [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/. 
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pouze tři dny v týdnu (v létě jen 2 dny), v listopadu 1953 se počet vysílacích dnů rozšířil na 

čtyři, v roce 1955 na šest dní v týdnu a od 29. prosince 1958 televize své pořady vysílala po 

celý týden.“15 

1.2 KSČ a její mocenský podíl v ČST  

Československo jako třetí země ve východním bloku po SSSR a východním 

Německu disponovalo televizním vysíláním. Za jeho nuceně rychlým vznikem a vývojem 

však komunisté primárné neviděli vytvoření dalšího propagandistického média – tím byly 

už přes 30 let tištěné noviny Rudé Právo a od února 1948 také Československý rozhlas, který 

přebíral informace výhradně od Rudého Práva – ale souboj s kapitalistickým západem 

v rámci celosvětového konfliktu Studené války16.  

Komunisté se tedy hned po válce u televizních počátků angažovali. Za zcela první 

takový akt ukotvení televizní moci se dal považovat záběr a znárodnění vysílací techniky 

firmy Televid. Za druhý milník v záboru televize by se mohla označit mezinárodní výstava 

rozhlasu MEVRO, kterou profesor Štoll ve své knize Zahájení televizního vysílání označil 

jako „více než rok připravovanou akci, která komunistům spadla do klína, a o to víc 

ideologických bodů z ní bylo vytěženo“17.  Za třetí fázi „znárodnění televize“ lze považovat 

vládní jednání z 8. dubna 1952, kdy vláda vydala „rozhodující nařízení (č.13), kterým 

ukotvila televizi ve struktuře státní správy“18. To dalo, po vzoru SSSR, vzniknout 

Československému rozhlasovému výboru, jemuž začal předsedat ministr Václav Kopecký. 

Výbor řídil jak televizi, tak rozhlas. Československá televize tak fakticky spadala pod 

instituci Československého rozhlasu. 

1.2.1 Vznik Výboru pro rozhlasové a televizní vysílání  

Institucionální vedení Čs. televize komunisty bylo zprvu velice spletité a chaotické. 

Československou televizi prakticky řídily dvě instituce. Televise Praha spadala pod Hlavní 

správu radiokomunikací (spojů) a Ústřední televisní studio Praha patřilo do kompetencí 

                                                           

15 Prehistorie. Česká televize [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/. 
16 Studená válka – mocenský konflikt mezi Východem a Západem. Respektive mezi SSSR a USA. Tato pře 

nikdy nepropukla ve válku, byť trvala více jak 40 let. Jednalo se spíše o jakousi formu předhánění se.  

17 ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011, 

212 s. ISBN 978-80-87341-06-3. s 99. 

18 ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011, 

212 s. ISBN 978-80-87341-06-3. s 110. 
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Československého rozhlasu. O programovém schématu pak rozhodoval Československý 

rozhlasový výbor a „studiovou a přenosovou techniku měl v kompetenci rezort spojů“.19  

Tuto dvojkolejnost stupňovala i absence vlastního televizního zpravodajství. O 

informovanost občanů se po vzniku stále staral Rozhlas. Nepřehlednou situaci rozsekla 

komunistická vláda v listopadu 1957, kdy „se rozhodla od 1. ledna 1958 vytvořit Čs. výbor 

pro rozhlasové a televizní vysílání“.20 V publikaci o 1. televizním vysílání ho Martin Štoll 

pojmenoval výborem s řídící funkcí a vlastním rozpočtem, pod který spadal rozhlas a 

televize. Výbor se pak zodpovídal vládě ČSR.  

Dvouletou etapu výboru provázely první čistky v řadách ČST na základě politických 

prověrek.   

1.2.2 Ústřední výbor KSČ přebírá moc 

Ještě ne zcela definitivním krokem ke státem řízené televizi byl rok 1959, kdy vláda 

uznala existenci Výboru pro rozhlasové a televizní vysílání za zbytečnou. Jak píše Jarmila 

Cysařová v publikaci o Československé televizi a politické moci v letech 1953-1989, 

komunistická strana se k 15. září rozhodla ČVRT a SVRT (českou i slovenskou část Výboru) 

zrušit a veškeré rozhodování o programu a ideologické práci tak převzal Ústřední výbor 

KSČ. 1. říjen 1959 tedy můžeme vnímat jako neoficiální den vzniku státem řízené instituce 

Čs. televize.21 

1.2.3 Uzákonění ČST jako mocensko-politického nástroje KSČ 

Aby však instituce mohla být brána jako oficiálně existující, musela ji vláda právně 

ošetřit, lépe řečeno ukotvit v zákoně. „Komunistická strana svoji vedoucí úlohu deklarovala 

v roce 1960 v obsáhlém hodnotícím a kritickém usnesení.“22 ÚV KSČ pak na základě této 

deklarace přijal televizi jako přínos, který měl důležitou úlohu uvnitř socialistické 

společnosti. Zároveň však Ústřední výbor stále nebyl zcela spokojen s programovým 

plněním, který dozajista nevysvětloval veškeré úkoly k budování socialismu.23 

                                                           
19 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3-4, s. 521. 

20 ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011, 

212 s. Dny, které tvořily české dějiny. ISBN 978-80-87341-06-3. s. 166.  
21 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3-4, s. 525. 
22 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3-4, s. 525. 
23 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 
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Zákonné ukotvení ČST po mnohých jednáních o její konečné podobě se sjednalo až 

31. ledna 1964. V plném znění ČST definoval Zákon č.18/1964 Sb., o Československé 

televizi,24 v němž v dnes již neexistujícím § 1 zpravoval o postavení KSČ vůči Čs. televizi 

takto: „Československá televize svou činností založenou na politice Komunistické strany 

Československa provádí masově politickou a výchovnou práci, podporuje tvůrčí iniciativu 

lidu a přispívá k dovršení kulturní revoluce.“25 

Od tohoto momentu, až na výjimku během několikaměsíčního uvolnění během Pražského 

jara v roce 1968, zákon platil až do zlomového listopadu 1989. 

1.2.4 Kádrování a cenzura jako postup donucení k poslušnosti 

zaměstnanců 

Pro „kádrování pořádku ČST“ si komunistická strana speciální výbor nevytvořila. 

Vrcholné představitele Čs. televize volil Ústřední výbor.  

Kádrovému pořádku podléhaly i ty nejvyšší funkce uvnitř televize. První nalezený 

dokument o kádrování byl nalezen z roku 1959. Jeho vznik se pojil s novým ústředním 

ředitelem Adolfem Hradeckým, jenž byl do pozice převelen z ČTK. Právě funkce ústředního 

ředitele vznikla s prvním takovýmto nařízením.26  

Kádrové pořádky podléhaly pravidlům, jež všichni uvnitř závodu museli naplňovat. 

Funkcí zavedených pravidel bylo samozřejmě především vymýcení lidí nepřesvědčených 

komunistickou ideologií a vytvoření spolupracující vrchnosti ve všech oblastech uvnitř 

instituce. Z veřejně známých lidí například musela televizi opustit „z důvodů za nežádoucí 

externí spolupráci Jiřina Bohdalová.“27  

Ke kontrole obsahu pak už od roku 1953 sloužil cenzurní orgán Hlavní správa 

tiskového dohledu (HSTD), jenž odpovídal resortu vnitra. Na cenzuru apelovala strana 

zvlášť naléhavě. ČST už v padesátých letech zaměstnávala přes 500 lidí kontrolujících obsah 

                                                           

(IX.), č. 3-4, s. 521-537. 

24 Zákon č. 18/1964 Sb.: Zákon o Československé televizi [online]. [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-18#p2. 

25 Zákon č. 18/1964 Sb.: Zákon o Československé televizi [online]. [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-18#p2. 
26 ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011, 

212 s. ISBN 978-80-87341-06-3. s. 153-170. 
27 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3-4, s. 525. 
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předběžně i následně.28 

1.3 Uvolnění během Pražského jara 

60. léta se nejen na československém území, ale ve většině zemí sovětského bloku 

nesly v duchu částečného uvolnění svobod navzdory tuhému totalitnímu režimu 

omezujícímu mnoho pravomocí. 

Uvolnění se ve společnosti dostavilo s nástupem Alexandera Dubčeka do funkce 

prvního tajemníka v lednu 1968. Politbyro ÚV KSČ tehdy totiž oddělilo funkci prezidenta 

republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ. Tehdejšímu prezidentovi Antonínu Novotnému 

tedy zůstal „pouze“ prezidentský mandát a prvním tajemníkem ÚV KSČ byl zvolen právě 

Dubček. Po jeho jmenování do funkce začal politicko-společenský proces známý jako 

Pražské jaro.  

V Československé televizi se mocenské uvolnění pojilo s Jiřím Pelikánem. Jarmila 

Cysařová v publikaci Československá televize a politická moc 1953-1989 zmiňuje zásadní 

moment pro částečné uvolnění mediálních svobod, a to legislativní zrušení cenzury. Do 

popředí televize se začaly dostávat zpravodajské a publicistické žánry věnující se 

tabuizovaným tématům. Mluvilo se o nedávno zkreslované historii, nezákonných 

politických procesech, neregulérnosti voleb, funkcích médií ve svobodném státě… dokonce 

i o kauze příčiny úmrtí Jana Masaryka. Obecně řečeno, Čs. televize přispěla během 

Pražského jara k liberalizaci společnosti.29 

Až invaze vojsk Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968 přeťala období uvolnění společenské 

atmosféry společně s veškerými liberalizačními procesy uvnitř ČST.  

1.4 Normalizační dopady na ČST 

Z jednání československé a sovětské delegace v Moskvě z 23-26.srpna 1968 vzešel 

dokument zvaný Moskevský protokol, v němž se obě delegace „dohodly“ na další fungování 

ČSSR. Jeden z primárních bodů zněl: ovládnutí československých médií tak, aby „plně 

sloužily věci socialismu, zastavení antisocialistických opatření v tisku, rozhlase a televizi.“30 

                                                           
28 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3-4, s. 525. 
29 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3-4, s. 521-537. 
30 KURAL, Václav – MORAVEC, Jan – JANÁČEK, František – NAVRÁTIL, Jaromír – BENČÍK, Antonín. 

Z protokolu o rozhovorech delegací Svazu sovětských socialistických republik a Československé 
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Na základě Moskevského protokolu byla vlastní televizní cenzura nahrazena 

autocenzurou. Televizní obsah už tedy nemonitorovali cenzoři uvnitř televizní instituce, ale 

korigoval ho Federální výbor pro tisk a informace, jenž vydával dogmatická opatření. Každé 

porušení závazných pokynů pak podle výše prohřešku trestal podle nastavených pravidel.31 

Po smrti Jana Palacha a následných protestech došlo k poslední „svobodné 

reportáží“, ve které stranou nepřesvědčení televizní publicisté varovali před blížící se dobou 

a „s tušením věcí příštích se loučili s diváky“.32 Nový ústřední ředitel Josef Šmídmajer 

nařídil první normalizační personální čistku, s níž televizi opustila například známá 

hlasatelka Kamila Moučková. Zároveň byl obnoven i Kádrový pořádek ČST.33 

70. a 80. léta pod v Československu byla typická pro infiltrování informátorů a 

agentů ministerstev do institucí a společností. Do Čs. televize, kde funkci ústředního ředitele 

převzal Jana Zelenka, bývali začleňováni především jednotlivci z ministerstva vnitra. O 

jejich funkcích se zmíním podrobněji ve druhé kapitole.34 

V sedmdesátých a osmdesátých letech se také na všechny oblasti televizní výroby 

vztahovaly „ideově-tematické plány, schvalované v konečné verzi vedením KSČ.“35 

Všechny výše uvedené skutečnosti platily prakticky až do listopadu 1989.  

1.5 Listopadový převrat 

Heslo „Československá televize lže, jako když Rudé právo tiskne“36 kolovalo na 

listopadových protirežimních demonstracích oprávněně. „Vedení Československé televize se 

po událostech 17. listopadu bránilo tomu, aby se ve zpravodajství objevovaly realistické 

informace o událostech na Národní třídě.“37 

                                                           

socialistické republiky. In: Československo roku 1968, 1: Obrodný proces. Praha, Parta 1993. s. 202. 
31 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

344 s. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 208-211. 
32 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3-4, s. 521-537. 
33 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3-4, s. 521-537. 

34KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

344 s. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 238-240. 
35 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3-4, s. 521-537. 
36 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011, 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 366. 

37 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011, 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 367. 
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17. listopadu toho ve večerních Televizních novinách o masových protestech moc 

nezaznělo. Reportáže z akcí Mezinárodní den studenstva v Karolinu a výročí k půlstoletí od 

úmrtí Jana Opletala na Albertově obsahovaly pouze zmínku o zúčastněných akce, „kteří ji 

zneužili k protisocialistickému vystoupení“,38 a část z nich „se vydala do centra, kde se 

pokusila narušit veřejný pořádek“. 39 Obraz z dané reportáže ukazoval jen shluk novinářů 

ze zahraničí.40 

Ani další dny se v Televizních novinách o protestech v centru Prahy moc nemluvilo, 

a když už, tak stále s inklinací k totalitní ideologii. Změna nepřicházela svrchu, tak musela 

přijít zevnitř televizní organizace. „Mezi lidmi se množily protesty proti násilí na studentech 

a proti dezinformacím v televizním zpravodajství.“41  

Hlavní roli v zaměstnaneckém protestu sehrál výbor ROH (Revoluční odborové 

hnutí). Jeho stanovisko, sepsané 21. listopadu, trvalo na vyšetření „brutálního zásahu 

bezpečnostních složek dne 17. listopadu 1989“ 42 a na potrestání jeho viníků. ROH podpořilo 

politické hnutí Občanské fórum43, které se, kromě výhrůžky stávkou 27. listopadu, 

dožadovalo odvysílání tohoto prohlášení ve zpravodajské relaci ČST. Přenosoví technici si 

byli vědomi své vzpoury proti manipulování objektivními informacemi. A tak pro svou 

ochranu proti hrozící likvidaci vše přenášeli přes kameru přímým přenosem do sítě 

Eurovize.44 Protesty z tohoto dne následovali nejen členové televize, ale i studenti, herci a 

členové OF. Celozávodní výbor KSČ v rámci zachování klidové situace vyzval Ústřední 

výbor KSČ k okamžitému vysvětlení situace.45  

                                                           
38 CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce: 1985-1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s. (Materiály, studie, 

dokumenty; Č. 14/1999) s. 36. 
39 CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce: 1985-1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s. (Materiály, studie, 

dokumenty; Č. 14/1999) s. 36 
40 CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce: 1985-1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s. (Materiály, studie, 

dokumenty; Č. 14/1999) s. 36  
41 CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce: 1985-1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s. (Materiály, studie, 

dokumenty; Č. 14/1999) s. 36-37. 
42 CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce: 1985-1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s. (Materiály, studie, 

dokumenty; Č. 14/1999) s. 37. 
43 Občanské fórum (OF) – porevoluční politické hutí založené Václavem Havlem. 
44CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce: 1985-1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s. (Materiály, studie, 

dokumenty; Č. 14/1999) s. 37-65. 
45 CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce: 1985-1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s. (Materiály, studie, 
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Zlom v televizním vysílání nastal 24. listopadu 1989, kdy se na prvním programu 

ČST odvysílal, v rámci mimořádného programu, ve 20:30 záznam z Národní třídy ze 17. 

listopadu trvající necelých pět minut. V ten samý den Miloš Jakeš a další předsedající ÚV 

KSČ složili své funkce.  

25. listopadu už bylo jasné, že KSČ ztratila Čs. televizi svůj vliv…46 

1.6 Fungování federativní ČST a tvorba ČT v letech 1989-1993 

V období mezi roky 1990-1992 stále existovala federativní Československá televize. 

Během těchto tří let docházelo uvnitř instituce k velkým změnám. Ty nejdůležitější byly 

nastoleny novými zákony, které zbavovaly komunistickou stranu vedoucí role v televizi a 

rušily veškeré stranické organizací uvnitř televize.  

Změnila se i koncepce nově přejmenovaných programů. „Jako federální byl nadále 

vysílán jen dosavadní 1. program, nově pod názvem F1. Dosavadní 2. program se rozdělil 

na český okruh ČTV a na slovenský okruh S 1. Navíc začal 14.5. 1990 vysílat třetí český 

program OK 3 (na Slovensku byl od 6. 6. 1991 vysílán obdobný program TA 3) na okruhu 

dříve blokovaném sovětským vysíláním.“47  

Vedle Čs. televize pak vznikaly v době federativní republiky samostatné televize 

v Česku a na Slovensku. Té slovenské dala základ Slovenská národní rada 1. 7. 1991 v 

zákoně o Slovenské televizi. Česká televize vznikla 1.ledna 1992 na základě zákona 

sepsaného 7. listopadu 1991 Českou národní radou.48 

V roce 1992 však stále fungovala federativní Československá televize. Provozovala 

vysílání pro federální okruh F1, kterému připravovala především zpravodajství a sport. 

Další pořady na F1 už byly dílem České a Slovenské televize.49 

S rozpadem federace zanikla také Československá televize, a to 31. prosince 1992. 

Česká televize není pokračovatelem Československé televize, jedná se o nově vzniklou 

                                                           

dokumenty; Č. 14/1999) s. 37-65. 
46 CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce: 1985-1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s. (Materiály, studie, 

dokumenty; Č. 14/1999) s. 37-65. 

47 Konec federální televize. Česká televize [online]. [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/konec-federalni-televize/. 
48 Zákon č. 483/1991 Sb., ze dne 7. listopadu 1991, o České televizi. 

49 Konec federální televize. Česká televize [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/konec-federalni-televize/. 
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instituci nezávislou na státní politice. 

2. TAJNÍ INFORMÁTOŘI  

„Tajné spolupracovníky využívaly a dodnes využívají snad všechny možné 

zpravodajské či bezpečností služby světa. Důvod je pochopitelný – mnohdy se jedná o jediný 

způsob, jak získat potřebné informace z určitého podezřelého prostředí či uzavřené skupiny 

lidí, u nichž je předpoklad, že podnikají nějaké nezákonné aktivity.“50  

V demokratických státních útvarech se v dnešní době tajní spolupracovníci vyskytují 

zřídkakdy. Jejich práce je spojená především s bojem proti terorismu či bojem proti 

organizovanému zločinu. Navíc pravomoci těchto informátorů vymezuje zákon.51 

Pro totalitní režimy bylo a je však fungování tajných informátorů typickým znakem 

kontroly občanů. Víceméně bez jakýchkoliv omezujících pravidel, jimiž by se tajní 

spolupracovníci měli řídit. Hlavní funkcí tajných spolupracovníků je pohyb v nepřátelském 

prostředí, z nějž podávají informace řídícímu orgánu o občanských protirežimních 

aktivitách.  

Špionáž prováděli komunisté prostřednictvím Státní tajné Bezpečnosti i 

v Československu, potažmo v Československé televizi.52 Jak už první kapitola této práce 

zmínila, ÚV KSČ nad ní, až na pár časových úseků, držel moc. Strana však realisticky tušila, 

že i přes množství stranických organizací uvnitř televize všechny protirežimní aktivity 

uhlídat nemůže. 

2.1 SPOLUPRACOVNÍCI StB 

  „Definice spolupracovníků byla poměrně jednoduchá: „...nejsou zaměstnanci naší 

služby, nýbrž vědomými pomocníky našeho zpravodajství, ať již z pohnutek jakýchkoliv. 

Nepočítáme mezi ně osoby poskytující informace, aniž by věděly, že je poskytují orgánům 

                                                           

50 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s.4). 
51 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s.4). 
52 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. In: Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. 
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zpravodajským“.“53  

Tajní spolupracovníci komunistické policie StB tedy oficiálně nepatřili pod Státní 

tajnou bezpečnost. Lépe řečeno nebyli jejími členy, ale členy agenturní zpravodajské sítě 

spadající pod tehdejší ministerstvo vnitra. Pomůcka administrativně-operační z roku 1948 

rozdělila agenturní síť na úkolovou a preventivní. „Úkolová je zaměřená na proniknutí a 

působení u určitého nepřítele.“54 Ta preventivní „je zaměřena na vyhledávání nepřátelské 

činnosti.“55 

Všichni informátoři bývali často ne zcela přesně označováni jako agenti – jak 

ukazuje následující kapitola – označení agent nebylo synonymické k pozici tajného 

spolupracovníka, bylo označením podřazeným a znamenalo jen jednu z několika 

definovaných podob. 

2.2 Kategorizace jednotlivých konfidentských pozic 

Jak evoluce ČST, tak i vývoj jednotlivých kategorií tajných spolupracovníků se 

odrážel v politicko-společenské situaci v Československu. První informátorské, též 

označované jako zpravodajské, pozice se zrodily už před rokem 1948.  

Postupem času komunisté kategorie spolupracovníků rozšiřovali, více specifikovali 

a na základě množství poskytnutých informací, přesvědčení, důvěry, motivace a samozřejmě 

také financování jim přiřazovali jednotlivé funkce.56 

Do roku 1948 

Do roku 1948 komunistická strana rozlišovala tři základní kategorie. Důvěrník – 

prověrkou prošlý, spolehlivý jednotlivec, který spolupracoval z vlastního přesvědčení a 

nepožadoval za svou činnost finanční náhradu. Taková pozice byla do únorového převratu 

pro komunisty nejcennější. Druhou pozicí se podle Zatímní směrnice rozuměl Informátor, 

který pro stranu pracoval také z vlastního přesvědčení a stejně jako důvěrník za svou práci 

                                                           
53 ŽÁČEK, Pavel.  "Ostrá zbraň" Státní bezpečnosti. Spolupracovníci StB ve směrnicích pro agenturně 

operativní práci 1947-1989. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-

1989. Praha, Filozofická fakulta UK, 2005, s. 180-222. (s. 183). 

54 Pomůcka administrativně-operační. 1949. Dostupné také z: 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/pomucka-17-1-1949.pdf. (s.106). 
55 Pomůcka administrativně-operační. 1949. Dostupné také z: 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/pomucka-17-1-1949.pdf. (s.106). 
56 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. In: Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. 
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nepožadoval peníze. Na rozdíl od důvěrníka ale neprošel důkladnou prověrkou. Informátor 

se pak ještě mohl dělit na dvě podskupiny podle toho, zda k budování socialismu 

v Československu přispíval pravidelně (IP – informátor pravidelný), či nepravidelně (IN – 

informátor nepravidelný). Do poslední skupiny spadali Agenti. Ti se už od důvěrníků lišili 

více, především proto, že byli za své úkoly honorováni. Spolupracovali právě kvůli penězům 

či jiným výhodám, mnohdy ale i ze strachu. Agenti se pak dále dělili na pravidelné a 

nepravidelné podle míry přispívání. Nejdůležitější agenti patřili mezi agenty důvěrné.57 

Po roce 1948 

Síť zpravodajských spolupracovníků se rozšířila a postupně vyvíjela. Se sílící mocí 

komunistické strany ČSR přibývalo i lidí ochotných spolupracovat, na druhou stranu 

přibývalo i lidí, kteří pod tlakem totalitní moci navázali spolupráci ze strachu. Studie Libora 

Bílka opřená o Archiv bezpečnostních složek uvádí, že s nástupem komunistů k moci vzrostl 

jejich počet z několika desítek na necelých pět set lidí. K červenci 1954 odhadem až na 

několik tisíc.58  

To především i z toho důvodu, že vyšel další tajný příkaz s číslem 72, který dal 

vzniknout nové Směrnici o agenturně-operativní práci. Vytvořil ji tehdejší ministr vnitra 

Rudolf Barák, který v usnesení speciálně definoval postavení StB „do první linie boje proti 

vnitřnímu i zahraničnímu nepříteli“59.  

  „Každá z užívaných typologií vždy nějakým způsobem reflektovala jedno základní 

hledisko, a sice schopnost tajného spolupracovníka proniknout do žádoucího objektu, 

podávat odtud zprávy a aktivně zde plnit další úkoly.“60 Od roku 1948 se typologie na 

základě reflexe základního hlediska rozdělila do podskupin, které funkci jednotlivých 

spolupracovníků více specifikovaly. Například podle „práce v přátelském a nepřátelském 

prostředí“ nebo podle formální či neformální závislosti na StB. K rozlišovacím prvkům patřil 

také zisk důvěry u nepřítele.61 

                                                           
57 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. In: Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 5). 
58 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. In: Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 15). 
59 ŽÁČEK, Pavel.  "Ostrá zbraň" Státní bezpečnosti. Spolupracovníci StB ve směrnicích pro agenturně 

operativní práci 1947-1989. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-

1989. Praha, Filozofická fakulta UK, 2005, s. 180-222.  (s. 189). 
60 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 7). 
61 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 6-7). 
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Hlavními spolupracovníky se stali tzv. Šéfagenti (AA) a Rezidenti (R). Obě tyto 

funkce spadaly do podskupiny pracující v nepřátelském prostředí s důvěrou nepřítele. 

Šéfagenti i rezidenti se komunistické straně museli písemně zavázat a také projít prověrkou, 

jelikož řídili ostatní informátory. Šéfagentům příslušelo informátory svým způsobem 

v podstatě vést. Tvrzení, že šéfagenti byli v podstatě členové StB, tak často neměly daleko 

k pravdě. „Rezident byl používán v případech, kdy charakter „objektu“62, v němž působil, 

neumožňoval pravidelný styk tamějších spolupracovníků s jejich „řídícím orgánem“ 

(příslušníkem, který spolupracovníka řídil a úkoloval). Tento typ spolupracovníků proto 

využívali především příslušníci zahraničního zpravodajství (rozvědky) při řízení svých 

spolupracovníků v cizích státech a zpravodajci vojenské kontrarozvědky, která byla od roku 

1950 součástí StB.“63  

Mezi zavázané členy zpravodajské sítě informátorů se řadili agenti, kteří pracovali 

soustavně, působili v nepřátelském prostředí a aby mohli práci efektivně vykonávat, museli 

mít na konkrétní pozici maximální důvěru. Hlavními úkoly agentů byly vedle zisku 

informací také vyhledávání zástupců zahraniční rozvědky, destabilizace poměrů mezi 

nepřáteli a dokumentace jakékoliv protirežimní činnosti. 64 

StB přirozeně chtěla umístit agenta do míst, kde větřila nepřátelskou a kritickou 

činnost vůči režimu. Z takovýchto organizací, kam mimo jiné patřila i Čs. televize, se těžko 

agenti sháněli – jejich angažování však zcela nereálné nebylo. Záminku pro spolupráci tak 

častěji než dobrovolnost, tvořily kompromitující materiály, peníze či jiné výhody.65  

Agentů typu (A), již pracovali z vlastního přesvědčení a byli zcela prověření a 

Agentů (AK), kteří zatím prověření nebyli, avšak pracovali z vlastní vůle, tak bylo podstatně 

méně než Agentů (AP) prověřených a pracujících za peníze, za jiné výhody či ze strachu a 

neprověřených Agentů (AKP), kteří Straně sloužili za materiálních pohnutky, jiné výhody 

či ze strachu.66 

Tajný spolupracovník, formálně zavázaný straně, který buď nepracoval 

                                                           
62 Za objekt KSČ považovala určitou instituci, organizaci, o kterou jevila zpravodajský zájem, jinak řečeno, 

kterou chtěla mít pod kontrolou zevnitř.  
63 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 7). 
64 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s.7). 
65 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 7). 
66 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 
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v nepřátelském prostředí, nebo v něm pracoval, ale neměl tam dostatečnou důvěru, se 

v terminologii typologií tajných spolupracovníků označoval jako informátor. Ten měl na 

starost ryzí informování. Kromě zpravování v podstatě jiné aktivity neměl. Informátor „své 

poznatky získával spíše než vlastní aktivitou díky tomu, že v určitém prostředí zaujímal pro 

tuto činnost výhodné postavení, například zastával nějakou významnější funkci ve veřejném 

úřadě nebo podniku.“67 Takovýto tajný spolupracovník buď pracoval za peníze nebo za jiné 

výhody. Na pozici informátora se však v mnoha případech nuceně dostávali také drobní 

pachatelé jakéhokoliv přečinu, jimž se alternativa donášení představila jako jediná forma 

vykoupení se z něho – jako u agentů tedy někteří informátoři spolupracovali pouze ze 

strachu. 68  

Pozici informátora komunistická policie využívala do 70. let. Informátorská role se 

postupně kvůli své neužitečnosti vytratila. Zpřísněná kritéria na výběr spolupracovníků těm 

perspektivnějším zaručila pozici agenta, za kterou někteří stále dostávali zaplaceno. Ty méně 

nadané Státní bezpečnost přesunula k důvěrníkům.69 

Od informátora se důvěrník lišil, protože se nepohyboval v nepřátelském prostředí. 

Nemusel se StB formálně upsat a neřadil se proto ani do řad agenturní sítě, navíc informoval 

zdarma. Získat hierarchicky nejméně důležitého tajného spolupracovníka tak nebylo vůbec 

těžké – proto jím mohl být v podstatě kdokoliv. Důvěrníky se často stávali přívrženci režimu, 

jimž drobné donášení na druhé, ať už se mohlo jednat o tu nejjemnější protirežimní aktivitu, 

nedělalo sebemenší problém. Mnohdy tak důvěrníci donášeli na druhé třeba ze závisti nebo 

kvůli špatným vztahům.70 

Speciální pozice pak náležela tzv. držiteli propůjčeného konspiračního bytu. 

Takováto osoba nikterak neinformovala, nýbrž, jak napovídá označení této funkce, 

poskytovala ke schůzkám mezi tajnými spolupracovníky a zpravodajskou agenturou část 

svého bytu. Zmiňovanou aktivitu pak na veřejnosti musel držitel propůjčeného 

                                                           

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 7). 
67 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 
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konspiračního bytu tajit.71 

2.3 Verbování spolupracovníků  

V počátečním období komunistické moci v ČSR nábor tajných spolupracovníků 

neměl žádné zvláštní formální náležitosti. „Každý zpravodajec proto své spolupracovníky 

zprvu vyhledával a získával samostatně a v podstatě nahodile.“72 Jako příklad lze uvést lidi 

ve vazbě, kteří se mohli ze svého hříchu vykoupit vstupem do agenturní sítě. Proti jiným zas 

StB vytvářela kompromitující, vykonstruované informace. I přes častý odpor proti 

takovýmto materiálům někteří opětovným výhrůžkám a fyzickému násilí podlehli.73 

Vůbec první zmínka o možném prověřování budoucích spolupracovníků padla v roce 

1949 v již zmíněné Pomůcce administrativně operační.  Tato pomůcka byla postupem času 

pomocí upravujících směrnic ministerstva vnitra novelizována. Stejně tak jako ostatních 

částí dokumentu se změny týkaly i získávání spolupracovníků.74 

Motivací k podpisu spolupráce se Státní bezpečností podle čl. 36 z Rozkazu ministra 

vnitra doc. PhDr. Jaromíra Obziny, CSc., ze dne 25. ledna 1978 se rozuměly tři důvody: 

ideové pohnutky (tedy přesvědčení dotyčného o nutnosti boje proti vnitřnímu a vnějšímu 

nepříteli), výhody (spolupráce s kontrarozvědkou za peníze, vkladní knížky či jiné hmotné 

odměny) nebo kompromitující skutečnosti (fakty ohrožující dobrou pověst lanařeného 

spolupracovníka).75 

Komunisté verbování tajných spolupracovníků nazývali vázacím aktem. Ten měl 

podle první Pomůcky administrativně-operační více fází: Prvním stádiem vázání se 

pochopitelně rozuměl návrh spolupracovníka. O člověku musel pověřený člen StB 

shromáždit veškeré dostupné informace. Takovéto prověřování někdy údajně mohlo trvat až 

půl roku. Takzvaný záznam zahrnoval kromě osobních informací též údaje, v nichž shrnoval, 
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Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 8). 
73 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 8). 
74 Pomůcka administrativně-operační. 1949. Dostupné také z: 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/pomucka-17-1-1949.pdf. 

75 Rozkaz ministra vnitra Československé socialistické republiky: Směrnice pro činnost pracovníků 

kontrarozvědky. 1978. Dostupné také z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/rmv_2_1978.pdf. 
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v jakém prostředí by mohl dotyčný fungovat a na čí doporučení se o něj StB začala zajímat.76 

Na základě záznamu StB sepsala přípravné šetření, které stanovilo, zdali jedinec 

měl důvěru nepřítele v daném zájmovém objektu, nebo zdali ji ještě nezískal. Po něm už 

následoval samotný vázací akt. „Byla stanovena povinnost podat o průběhu vázacího aktu 

písemnou zprávu příslušnému náčelníkovi, teprve po jeho odsouhlasení mohl být 

spolupracovník i „jeho“ svazek formálně zaregistrován.“.77 

Vlastní vázání neboli vázací pohovor, při kterém došlo k podpisu závazku, se 

většinou uskutečnil za přítomnosti relevantního nadřízeného. Buďto kvůli kontrole, či, jak 

se Libor Bílek domnívá, kvůli vyvážení intelektu vůči zavazujícímu se. To ve své studii 

dokládá faktem, že v roce 1968 měla polovina příslušníků Státní tajné bezpečnosti pouze 

základní vzdělání. Dotyčnému spolupracovníkovi se po závazném agenturním slibu 

vytvořila osobní složka se zavazujícím se formulářem, záznamem i přípravným šetřením, 

kterou komunisté zaevidovali do agenturní kartotéky.78 

Každému spolupracovníkovi připadlo krycí jméno. To v padesátých letech vystřídalo 

do té doby používaný kód číslic a písmen, pod kterým byli spolupracovníci dříve šifrováni. 

Centrála či krajské pobočky agenturních sítí nejprve krycí jména tajným spolupracovníkům 

přidělovala. Rok 1954 s sebou přinesl změnu, každý si mohl zvolit své krycí jméno sám. 

Pokud to odmítl, příkaz ÚV KSČ velel StB krycí jméno jedinci zvolit.79 

 

2.4 Evidování spolupracovníků  

Stejně tak jako vývoj typologie spolupracovníků a jejich vázání, i jejich evidence 

doznala značné evoluce. První zmínky o upisování se nacházely v Pomůcce administrativně-

operační z období mezi roky 1948-1949. Složky před padesátým rokem ještě nesměly nést 

pravou totožnost spolupracovníka. „V té době však dokumentace ještě nebyla vedena 

v rámci jediného spisu, nýbrž ve dvou různých fasciklech."80 Jeden byl uložen u řídícího 

                                                           
76 Pomůcka administrativně-operační. 1949. Dostupné také z: 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/pomucka-17-1-1949.pdf. (s. 106-107). 
77 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 8). 
78Pomůcka administrativně-operační. 1949. Dostupné také z: 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/pomucka-17-1-1949.pdf. (s. 107-108). 
79  BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 12). 
80 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 13). 
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orgánu, druhý se evidoval na centrále konkrétního útvaru. První z nich obsahoval údaje o 

osobnosti spolupracovníka a vázacím aktu. Druhý fascikl následně zahrnoval řídícím 

orgánem zpracované informace od spolupracovníka. Ten se navíc dělil na tzv. A-listy a B-

listy. A-listy dodnes můžou sloužit lidem k historickému bádání, jelikož na ně sepisovaly 

řídící orgány spolupracovníkem sdělené informace, ke kterým orgán přikládal vlastní 

hodnocení. „Z každé schůzky s konfidentem tedy mohlo vzniknout i několik A-listů, podle 

toho, kolik „poznatků“ spolupracovník sdělil nebo na kolik je řídící orgán rozdělil.“ 81 Tyto 

listy dnes mohou historikům v období od roku 1948 do roku 1954 sloužit jako jediný, do 

jisté míry, relevantní zdroj informací. Do jisté míry, protože i na tajných schůzkách mohl 

spolupracovník sděloval věci zkomolené, domnělé, přeházené… B-list už pak fungoval jako 

jakási účtenka za schůzkou – stál v něm průběh schůzky, konfidentovo chování a 

potencionální výdaje za jeho práci.82 

  „Instrukce evidence“ v roce 1951 přinesla množství změn. Za prvé rušila nejen 

centrální kartotéku tajných spolupracovníků, ale zakazovala jakoukoliv jmennou evidenci u 

jednotlivých orgánů agenturní sítě. Změnily se i osobní údaje ve složce – nyní už listy 

uváděly pravou totožnost spolupracovníka. Oproti evidenci do roku 1951 se do složky navíc 

přidávaly i písemné vzkazy spolupracovníků.83 

Následujícím milníkem se rozumí tajný příkaz „Vyhlášení instrukce o evidenci 

spolupracovníků ministerstva vnitra č. 77/1954,“84 který ruší A-listy a B-listy. Zprávy od 

spolupracovníků nově třídila StB podle důležitosti. Nová vyhláška také doplňovala 

spolupracovníkovu složku, její první část kromě už založených dokumentů o osobních 

údajích, protokolu o vázání a agenturního slibu nově obsahovala životopis psaný vlastní 

rukou a každý půlrok nové, řídícím orgánem vypracované, zhodnocení informátorovu 

složku. Druhá část dokumentovala agenturní kontrolu dotyčného a vnitřní korespondenci 

týkající se právě jeho/jí. Celý spis po novelizaci vyhlášky od roku 1959 uchovával řídící 

                                                           
81 BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně…: Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci 

Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 13). 
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orgán. Ten nově obsahoval i schůzkové tiskopisy podobné A-listům zrušeným roku 1954.85 

 

3. Seznamy spolupracovníků StB 

Třetí kapitola této diplomové práce úzce souvisí s koncem té druhé. Lze jistě 

konstatovat, že nebýt důkladné evidence komunistické strany a její Státní bezpečnosti, jen 

těžko by dnes někdo po osudech jednotlivých tajných spolupracovníků StB mohl bádat. 

Nutno však podotknout, že mnoho důkazů stačili komunisté před listopadem 1989 

zlikvidovat.  

Je tak realitou, že mnohým přesvědčeným spolupracovníkům, kteří skutečně 

donášeli na druhé, se skartovala jejich minulost právě s koncem totalitního režimu v 

Československu. Nejedná se o domněnku, ale fakt, který dokládá i nález Ústavního soudu 

České a Slovenské federativní republiky z 26. listopadu 1989: „K uchováni sítě tajných 

spolupracovníků respektive znemožnění jejich identifikace a individuelního posouzení míry 

a obsahu jejich aktivity vydal bývalý náměstek MV ČSFR gen. por. ing. Alojz Lorenz dne 

4.12.1989 pod č. j. NZ-0067V 89 všem náčelníkům správ StB pokyn ke skartaci materiálů, 

které "ztratily státobezpečnostní hodnotu".“86 

 Na druhou stranu jiné spolupracovníky, kteří se upsali nedobrovolně či mimoděk, 

dochované seznamy připravily minimálně o dobrou pověst, v souvislosti s touto bakalářskou 

prací třeba i o zaměstnání – „a našli se i odpovědní činitelé (ředitelé podniků, a dokonce 

vědeckých ústavů), kteří na základě proláknutého dokumentu tak či onak donutili 

zaměstnance, aby odešli z funkcí a míst“87  

3.1 Seznamy tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti 

 Registr dochovaných dokumentů StB po roce 1989 spadal pod správu ministerstvu 

vnitra federativních republik Česka a Slovenska. Lustrační zákon, vydaný 5.listopadu 1991, 

byl v roce 1992 oproti první legislativní verzi celkově zmírněn, a to tak, aby se nelišil od 

znění Listiny základních práv a svobod. Na základě §19 jakékoliv odtajnění seznamu 
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Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. 2015/04, IX (4.), 4-19 s. (s. 13). 

86 Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. 
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87 SALIVAROVÁ, Zdena. Osočení: pravdivé příběhy lidí z "Cibulkova seznamu". Vyd. 2., (V České rep. 1.). 

Brno: Host, 2000, 418 s. ISBN 80-86055-95-7. s. 7. 
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zakazoval: Zveřejňování skutečností uvedených v osvědčení nebo v nálezu nebo 

zveřejňování osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i zveřejňování jakýchkoli podkladů 

k jejich vypracování je bez předchozího písemného souhlasu občana zakázáno.88 

 Právě novelizovaný lustrační zákon rušil „Nezávislou komisi“, „k níž se mohli 

odvolávat občané, kteří z ministerstva vnitra dostali osvědčení o tzv. „pozitivní“ lustraci.“89 

Dá se tak polemizovat o tom, že i tento fakt může být jedním z důvodů k protizákonnému 

uveřejnění prvního seznamu spolupracovníků z řad novinářů, vydaného koncem dubna 

1992. Nazýval se „Kompletní seznam spolupracovníků StB“ a vydal ho bulvární časopis 

Rudé krávo. Seznam pak dále otiskly některé deníky, například Lidové noviny nebo Rudé 

právo. 

 Kdo stojí za odtajněním jmen se dodnes neví. Existuje jen množství konspiračních 

teorií.  

3.1.1 Cibulkovy seznamy 

 Pro „Kompletní seznam spolupracovníků StB“ se později vžil název Cibulkovy 

seznamy. Cibulkovy, protože za jejich sepsání byl odpovědný novinář a politik Petr Cibulka.  

Seznamy Cibulka postupně uveřejňoval v bulvárním časopisu Rudé krávo od jara roku 1992. 

První seznamy obsahovaly jména novinářů, kteří údajně měli patřit do agenturní sítě StB. 

Ke čtvrtku 30. dubna 1992 jejich jména otiskly některé deníky, například Rudé právo a 

Lidové noviny. 

Cibulkovy seznamy celkově zahrnovaly na sto tisíc jmen lidí, kteří údajně 

spolupracovali se Státní bezpečností. Sama redakce časopisu Rudé krávo ve svém prohlášení 

zveřejnila větu, že bylo „vypuštěno asi 33 000 jmen, zanesených v registru svazků bez data 

narození“ 90. U tisíců jmen chyběly sebemenší průkazné indicie jako datum narození, 

bydliště, pracovní místo nebo výkon práce – kromě otisku prstů – jejich přesnost byla tedy 

ve většině případů nepotvrditelná.91 

 Dokumenty obsahující jména údajných tajných informátorů s sebou dodnes nesou 

                                                           
88 Zákon č. 451/1991, ze dne 5.listopadu 1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České 

republiky a Slovenské republiky, (§ 19). 
89 SALIVAROVÁ, Zdena. Osočení: pravdivé příběhy lidí z "Cibulkova seznamu". Vyd. 2., (V České rep. 1.). 

Brno: Host, 2000, 418 s. ISBN 80-86055-95-7. s. 407.  
90 SALIVAROVÁ, Zdena. Osočení: pravdivé příběhy lidí z "Cibulkova seznamu". Vyd. 2., (V České rep. 1.). 

Brno: Host, 2000, 418 s. ISBN 80-86055-95-7. s. 6. 
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spoustu otázek. Zásadní z otázek se ptá, kde se Petr Cibulka a jeho následovníci ke jménům 

dostali. Dochované seznamy se jmény spolupracovníků totiž po listopadu 1989 spadaly pod 

kontrolu ministerstva vnitra a veřejnost k nim neměla přístup. 

 Emigrant žijící v Austrálii Jiří Vaněk ve svém textu z 28. května 2002 tvrdí, že 

seznamy vyšly napovrch zásluhou Davida Eledera. „David Eleder pracoval po listopadu 

1989 v Občanské komisi ministerstva vnitra a měl přistup k materiálům bývalé StB.“ 92 

Eleder podle Vaňkova textu, jenž autor vydal k 10letému výročí od Elederovy smrti, utonul 

v Chorvatsku v roce 1992, tedy ve stejném roce, kdy Petr Cibulka nechal seznamy 

vytisknout.  Původní verze seznamů prý měla nést název Neúplný. Podle Vaňkova textu 

Cibulka vyměnil slovo neúplný za kompletní čistě z marketingového hlediska. A veškerý 

výtěžek si prý měl nechat pro sebe. „Seznamy se změnily na výnosný kšeft. Krátce po vydání 

tištěné verze začal Petr Cibulka distribuovat seznamy na disketách a o několik let později i 

na CD. Cena byla určena jednotně: 500,- Kč za seznamy na jakémkoliv médiu. Petr Cibulka 

doslova přes noc zbohatl.“93 Ani tato teorie však nemusí být nutně založená na pravdě.   

Další možnou variantou je únik informací z parlamentu, jak tvrdí tehdejším ředitel 

FBIS (Federální bezpečností informační služby) Štefan Bačinský v rozhovoru z 1.května 

1992 pro Rudé právo. „Ve středu byla poslancům FS předána proti podpisu zpravodajská 

informace vypracovaná FBIS, která obsahuje seznam členů obou syndikátů novinářů, 

značených tajnou službou jako agenti bývalé StB.“94 V odpovědi na otázku, zda 

protizákonně nemohl jména vyzradit mediálním domům někdo z bezpečností služby, 

Bačisnký tuto variantu rezolutně odmítnul. 95 

Uniklé seznamy polarizovaly také federální vládu. Většina politiků vnímala 

protizákonné uniknutí informací svým způsobem jako prospěšnou věc k diskuzi o bývalé 

agenturní síti StB. Premiér Petr Pithart vládu zbavoval odpovědnosti za uniklé informace. 
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92 VANĚK, Jiří. Věnováno desátému výročí úmrtí Davida Eledera. Internet Archive [online]. [cit. 2019-04-
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Na druhé straně někteří, jako třeba místopředseda SDL P. Kunis, kauzu označili za trapas, 

který podle Kunise dokazoval to, že „moc, které se nedaří, hledá vnitřního nepřítele“.96  

3.1.2 Oficiální seznamy tajných spolupracovníků StB 

 Oficiální seznamy nikoliv pro veřejnost, ale na vyžádání od právnických subjektů, 

popisoval Zákon 451/1991 Sb., jenž byl prvním zákonem po listopadové revoluci, který 

státní správě a některým dalším organizacím zakazoval zaměstnávat bývalé příslušníky 

Státní národní bezpečnosti či tajné spolupracovníky StB. Norma reagovala na seznamy 

syndikátů novinářů, kteří se nezákonně dostaly na veřejnost. Zákon stanovil předpoklady 

pro výkon zaměstnání v oblasti státní správy a některých vybraných institucích. Dal jim za 

úkol doptat se na své zaměstnance, zda někdo z nich byl nebyl mezi 25. únorem 1948 do 17. 

listopadu 1989 příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní 

bezpečnosti 97 nebo zdali nebyl veden v materiálech StB jako spolupracovník98 na pozici 

rezidenta, agenta, držitele konspiračního bytu, držitele propůjčeného bytu, ideového 

spolupracovníka nebo informátora. Zákon legislativně nařizoval nezaměstnávat takto 

evidované lidi i Československé televizi. Lustrační osvědčení nemuseli ve vybraných 

institucích odevzdat lidé narození po 1. listopadu 1971. Na ně se zákon nevztahoval.99 

Složky tajných bezpečnostních orgánů z období mezi únorem 48 a listopadem 89 se 

odhalily pro praxi lidem v roce 1996, a díky zákonu č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění svazků 

vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti. V tomto zákoně platném od 24. května roku 

1996 se v §1 píše o účelu jeho vzniku, jenž zněl: „Účelem zákona je co nejširší odhalení 

praxe komunistického režimu při potlačování politických práv a svobod vykonávané 

prostřednictvím tajných represivních složek totalitního státu.“100 Zákon odtajnil dokumenty 
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98 Vystavení osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv.lustrační osvědčení) jednotlivci. Ministerstvo vnitra 

ČR [online]. [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-

vystaveni-osvedceni-podle-zakona-c-451-1991-sb-tzv-lustracni-osvedceni-jednotlivci.aspx. 
99 Zákon č. 451/1991, ze dne 5.listopadu 1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České 

republiky a Slovenské republiky. 
100 Zákon č. 140/1996 Sb., ze dne 24. května 1996, o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní 

bezpečnosti. 
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o pronásledovaných komunistickou stranou, stejně tak jako o pronásledovatelích z řad 

komunistické strany a její tajné policie z období mezi 25. únorem 1948 až 15. únorem 1990. 

A to lidem straším 18 let, kteří pochopitelně nebyli ve výkonu trestu ani vazby. Lidé tak na 

vyžádání na ministerstvu vnitra už tehdy mohli archivní materiály zkoumat. Poslední novela 

z roku 2010 jako shromaždiště dokumentů zavázala Archiv bezpečnostních složek.101 

Dalším právním dokumentem, jenž definoval problematiku seznamů StB, se rozumí 

Zákon č. 107/2002 Sb. – legislativní listinu měnící výše uvedený Zákon č. 140/1996 Sb. 

V něm se o zpřístupňování dokumentů o tajných kooperátorech Státní bezpečnosti nově dělí 

Ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti. Resort vnitra měl za prvé vyhovět dospělým 

jedincům, kteří chtěli zjistit, zda v seznamech Státní bezpečnosti nebyli oni sami. V případě 

že ano, tak jim jejich složku muselo ministerstvo na vydat k nahlédnutí. Za druhé byl resort 

povinen na žádost osoby starší 18 let „sdělit, zda osoba jí uvedená je evidována jako 

spolupracovník Státní bezpečnosti, a zda je osobní svazek této osoby zachován, nejde-li o 

cizince,“102 načež byl dotyčný oprávněn do kopií složky nahlédnout. Zákon č. 107/2002 Sb. 

následně hovořil také o ochraně osobních údajů. V §10 specifikoval jednotlivé položky 

z osobních údajů, které bez svolení dotyčné archivované osoby nesměly být lidem 

zpřístupněny. Jednalo se o znečitelnění údajů o datu narození, bydlišti, soukromém životě, 

rodinném životě, zdraví, životním stylu a potenciální trestné činnosti. „Pokud je 

zpřístupňovaným dokumentem kádrový (personální) spis příslušníka bezpečnostní složky, 

znečitelní se v něm též všechny údaje o osobách stojících mimo služební a veřejnou činnost 

příslušníka.“103 

 Ke kapitole o oficiálních seznamech lze určitě z legislativního prismatu přiřadit i 

nedávno vzniklé organizace Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních 

složek se sídlem v Praze. Instituce byly zřízeny na bázi společného zákonu č. 181/2007 Sb. 

o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně 

některých zákonů. V obecném měřítku Parlament České republiky dal těmto institucím 

vzniknout, vědom si potřeby zachování důkazů o obětech a škodách za dob totalitarismu, 

vlasteneckého odporu proti jakékoli okupaci, totalitním mocnostem a pochopitelně i 

                                                           
101 Zákon č. 140/1996 Sb., ze dne 24. května 1996, o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní 

bezpečnosti.  
102 Zákon č. 107/2002 Sb., ze dne 20. března 2002, kterým se mění zákon č. 107/2002 Sb., o zpřístupnění 

svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony.  
103 Zákon č. 107/2002 Sb., ze dne 20. března 2002, kterým se mění zákon č. 107/2002 Sb., o zpřístupnění 

svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony. § 10a (1).  
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„povinnosti stíhat zločiny proti míru, lidskosti a válečné zločiny.“104 

Pro tuto bakalářskou práci by v tomto zákoně stěžejní §4 z části o Ústavu. V bodě c) 

„získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období 

komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách 

pronásledování i odporu.“105 Navíc zmiňované dokumenty převedl do elektronické 

podoby.106 

 Část poučky týkající se Archivu bezpečnostních složek jmenoval Archiv jako správní 

úřad Ústavu pro studium totalitních režimů. Archiv tedy dodnes uschovává dochované 

materiály týkající se bezpečnostních složek a jejich členů na základě výše uvedeného 

Zákonu o zpřístupnění svazků vzniklých činností bezpečnostních složek.107  

 Archiv od ministerstva vnitra (národní bezpečnosti), národní obrany (zařazených u 

Hlavní správy vojenské kontrarozvědky) a spravedlnosti ČSR (zařazených u útvarů vnitřní 

ochrany)108 v současnosti eviduje necelý čtvrt milion spisů.  

Stejně tak je nutné se zde zmínit o Archivu Ústavu pamäti národa, slovenskému 

ekvivalentu Archivu bezpečnostních složek, sídlícího v Bratislavě. Slovenská Národní rada, 

slovenská Poslanecká sněmovna, ustanovila Ústav pamäti národa v srpnu roku 2002 na 

základě zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných 

zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov 

(zákon o pamäti národa)109. Stejně jako český Archiv bezpečnostních složek má za úkol 

evidovat, shromažďovat, zpřístupnit a spravovat dokumenty bezpečnostních orgánu od 

dubna 1939 do konce prosince 1989.110 

 

                                                           
104 Zákon č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007, o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 

bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.  
105 Zákon č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007, o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 

bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. § 4c). 
106 Zákon č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007, o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 

bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. 
107 Zákon č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007, o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 

bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. 

108 Informace k vyhledávání příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních složek [online]. [cit. 2019-04-15]. 

Dostupné z: https://www.abscr.cz/jmenne-evidence/informace-k-vyhledavani-prislusniku-a-zamestnancu-

bezpecnostnich-slozek/. 
109 Zákon č. 553/2002 Z. z., ze dne 28. září 2002, o sprístupnení dokumentov o činnosti beezpečnostných 

zložiek štátu a o založenie Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa). 
110 Zákon č. 553/2002 Z. z., ze dne 28. září 2002, o sprístupnení dokumentov o činnosti beezpečnostných 

zložiek štátu a o založenie Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa). 
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4. Odchod sportovních komentátorů z redakce 

Československé televize po zveřejnění seznamů StB 

 Poslední kapitola a její podkapitoly vznikly na základě praktické činnosti, a to 

prostřednictvím rozhovorů s pamětníky Petrem Vichnarem a Jiřím Baumrukem. A také 

analytického rozboru listin zmiňujících se o dotyčných slovenských hokejových 

komentátorech Jánu Lackovi a Ivanu Niňajovi v Archivu bezpečnostních složek, Archivu 

pamäti národa a Cibulkových seznamech.  

4.1 MS v hokeji 1992 

 Pro Českou a Slovenskou federaci bylo mistrovství světa výjimečnou sportovní 

událostí. Bylo prvním, a zároveň posledním, světovým turnajem od pádu totalitního režimu, 

které Československo pořádalo.  

 Historicky osmé mistrovství světa na československém území se odehrálo mezi 28. 

dubnem a 10. květnem roku 1992. Hostitelská města tradičně připadla na Prahu a Bratislavu. 

Praha se stala bojištěm skupiny A, Bratislava sledovala zápasy skupiny B.111 

Reprezentační výběr ČSFR112 bojoval o postup do vyřazovací fáze v základní 

skupině B, tedy v Bratislavě, kde se umístil na druhém místě. Play-off zápasy se odehrály 

stejně jako utkání skupiny A v Praze, kde československá federativní reprezentace ve 

čtvrtfinále porazila Spojené státy poměrem 8:1. V semifinále si už však neporadila 

s Finskem a po prohře 3:2 jí v utkání o třetí místo. V zápase proti Švýcarsku výběr Ivana 

Hlinky a Jaroslava Waltera vybojoval vítězství 5:2. Pro Československo to v roce 1992 

znamenalo už druhou bronzovou medaili z velkého turnaje – stejný kov získala jeho  

reprezentace na zimních olympijských hrách ve Francii.113  

V roce 1992 vedle sebe na území Československa existovaly tři televizní instituce, 

Československá federativní televize, Česká televize a Slovenská televize. Podle slov Jiřího 

Baumruka na vysílání z mistrovství spolupracovaly všechny tři televizní instituce. Podle 

                                                           

111 Dokument o MS 1992 (CZ dokument). Youtube [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0FMGbTg1dRs 
112 Česká a Slovenská federativní republika – politické uspořádání státního útvaru Československo v období 

mezi 23. dubnem 1990 a 31. prosincem 1992. 

113 Dokument o MS 1992 (CZ dokument). Youtube [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0FMGbTg1dRs 
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jeho slov se jednalo o „dlouho připravovanou, první společnou akci české a slovenské části 

Československé televize“114.   

 Stěhování sportovců do Prahy pochopitelně znamenalo i přesun televizního štábu do 

dějiště vyřazovacích bojů. Zde se práce konečně dostává ke kauze Odchodu sportovních 

komentátorů z redakce Československé televize po zveřejnění seznamů StB.  

4.2 Nepřipuštění komentátorů k zápasům během hokejového 

MS do Prahy v roce 1992 

Na kauzu nepřipuštění slovenských komentátorů Jána Lacka a Ivana Niňaje ke 

komentování do Prahy během tuzemského mistrovství světa v hokeji z roku 1992 pro tuto 

práci vzpomínal Jiří Baumruk, současný šéfredaktor O2 TV Sport, jenž od začátku roku 

1992 vedl Redakci sportu v Čs. televizi. Druhým respondentem byl Petr Vichnar, který 

v tehdejší sportovní redakci ČST působil jako sportovní redaktor a komentátor.  

Jak už zmiňuje kapitola o tehdejším hokejovém šampionátu, skupinovou fázi 

československá federativní hokejová reprezentace odehrála v Bratislavě. Podle 

Vichnarových vzpomínek „tam ještě působili oba jmenovaní“115, tedy Lacko i Niňaj. 

Skupinová fáze se dohrála 4. května 1992. Reprezentační celek, ale i televizní štáb, 

tak měly na přesunutí k vyřazovacím utkáním do Prahy dva dny. Čtvrtfinále totiž bylo 

naplánované na 6. května. Lackovi a Niňajovi, kteří svým komentářem doprovázeli televizní 

přenosy ze zápasů skupiny B, ale bylo oznámeno, že play-off v Praze už komentovat 

nebudou. A to z důvodu napomáhání StB. „Tehdy o jejich propuštění rozhodovalo generální 

vedení televize“116 řekl Baumruk, který v roce 1992 šéfoval Redakci sportu. „Mluvil jsem o 

tom (rozhodnutí) s Niňajem, ten se rozhodnutí divil,“117 vzpomínal na to s odstupem let Petr 

Vichnar. Za slovenskou stranu byl na poslední chvíli pro pražskou část turnaje povolán 

Marek Mryglot, košický sportovní redaktor bez větších komentátorských zkušeností. 

Koncem dubna roku 1992 vyšly Cibulkovy seznamy, a tak by časová posloupnost 

odpovídala tomu, že Lacko a Niňaj byli začátkem května generálním vedením z Redakce 

sportu propuštěni na základě seznamů údajných spolupracovníků z řad novinářů. 

„Cibulkovy seznamy nebyly oficiálním materiálem, ale měly na tehdejší veřejné mínění dost 

                                                           
114 Rozhovor s Jiřím Baumrukem.  
115 Rozhovor s Petrem Vichnarem. 
116 Rozhovor s Jiřím Baumrukem.  
117 Rozhovor s Petrem Vichnarem.  
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velký vliv,“118 popisoval situaci Vichnar.  

Oba zmiňovaní v sezamech novinářů figurovali. Ján Lacko, podle Cibulkova 

internetového vyhledávače, byl veden pod krycími jmény Hlásateľ jako Agent se spisovou 

značkou 21103 a pod krycím jménem Janovský jako Agent a Tajný spolupracovník pod 

spisovými značkami 21103, 9688, 968810 a 2110308. Ivana Niňaje evidovaly Cibulkovy 

seznamy jako Agenta s krycím jménem Ivan a dále jako Tajného spolupracovníka s krycím 

jménem Porubský. Jeho spisové značky byly zde uvedeny 24365, 24365, 2436508. U obou 

novinářů v tabulce Správy StB stojí Centrála SK + Bratislava, u Lacka pak navíc i ve dvou 

případech Košice (viz příloha č.1 a č.2).  

Baumruk ale razantně vyvrátil, že by vedení televize vyhazovalo lidi na základě 

neověřených seznamů: „Generální vedení po zaměstnancích televize vyžadovalo lustrační 

osvědčení, ve kterém měl každý oficiálně potvrzeno, jestli daný zaměstnanec spolupracoval 

nebo ne. Tehdejší ministr vnitra Ján Langoš je tehdy podepisoval.“119  

 Lustrační osvědčení se vydávala na základě, ve třetí kapitole zmiňovaného, 

lustračního zákona 451/1991 Sb.  pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí120.  

4.3 Ján Lacko a Ivan Niňaj  

Ján Lacko a Ivan Niňaj byly a dodnes jsou známá jména československé a později 

slovenské sportovní žurnalistiky. Oba novináři se profesně angažovali především jako 

reportéři a komentátoři u hokeje.    

Ján Lacko, narozený roku 1942, působil v roce 1992 v médiích už šestadvacet let. 

Od roku 1966 pracoval šest let pro Československý rozhlas, zbylých dvacet roků strávil v Čs. 

televizi ve slovenské športovné redakcii. Mezi jeho profesní domény patřil především lední 

hokej. Mistrovství světa s jedinou pauzou v roce 1972 komentoval devatenáctkrát za sebou. 

Výrazněji se věnoval také alpskému lyžování. Mimo lyžařskou sezónu prováděl vodními 

sporty, cyklistikou, ale také sportovní gymnastikou.121 

Dnes již zesnulý Ivan Niňaj, jenž ze světa odešel 29. března 2015 jako 

                                                           
118 Rozhovor s Petrem Vichnarem.  
119 Rozhovor s Jiřím Baumrukem.  
120 Vystavení osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) jednotlivci. Ministerstvo 

vnitra ČR [online]. [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-

vystaveni-osvedceni-podle-zakona-c-451-1991-sb-tzv-lustracni-osvedceni-jednotlivci.aspx. 

121 Lacko, Ján. Národná encyklopédia športu [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 
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sedmdesátiletý, se stejně jako Lacko věnoval během své televizní kariéry hlavně hokeji. 

„Komentoval pětadvacet hokejových šampionátů a proslul komickými přebrepty,“122 psal o 

televizním redaktorovi deník Sport. Ve stejném článku pak jeho autor vzpomíná na Niňajovy 

„komické přebrepty“ typu: Po 60 minutách končí zápas mez Německem a USA před 77 000 

diváky nerozhodně 1:0.“123 

V Československé televizi jejich kariéra skončila před vyřazovací fází hokejového 

MS. „Ale ve slovenské pak po rozdělení federace pokračovali,“124 vzpomíná Petr Vichnar, 

jejich někdejší kolega.  

4.4 Lackovo a Niňajovo lustrační osvědčení  

 Jak řekl tehdejší šéfredaktor sportovní redakce ČST Baumruk, Cibulkovy seznamy 

pro ČST adekvátním pramenem nebyly. Každý, kdo v televizi pracoval, musel generálnímu 

vedení předložit lustrační osvědčení. To se týkalo i přijíždějících komentátorů z Bratislavy. 

„Jsou tu dvě potenciální varianty, kvůli kterým Lacko s Niňajem nedostali povolení ke 

komentování zápasů v Praze během MS 1992. První důvodem může být fakt, že se doopravdy 

v jejich lustračním osvědčení našly záznamy o spolupráci se StB. Druhý důvod by 

potenciálně mohl být takový, že lustrační osvědčení předložit nechtěli nebo ho neměli. Nevím 

přesně, jestli po zaměstnancích slovenské části televize bylo vyžadováno.“125 

 Pravděpodobnější variantou zůstává druhá verze, a to pozitivní lustrační osvědčení, 

tedy doložení jejich podpisu o spolupráci se Státní tajnou Bezpečností. To podle 

dochovaných archivních materiálů není nereálné, naopak. Archiv Ústavu pamäti národa 

(ÚPN), který jsem navštívil v Bratislavě, o obou zmiňovaných eviduje složky od StB. Pro 

veřejnost jsou dostupné bez citlivých informací, které by mohly být napadnutelné z hlediska 

Zákona o ochraně osobních údajů. Složky obou novinářů jsou z obsahového hlediska dosti 

                                                           

http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=content/lacko-j%C3%A1n. 

122 NESIGNOVÁNO, (zal). Ivan Niňaj komentoval 25 světových šampionátů: Selhávají mu orgány. Deník 

Sport [online]. [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://isport.blesk.cz/clanek/vip-sport/231693/ivan-ninaj-

komentoval-25-svetovych-sampionatu-selhavaji-mu-organy.html. 

123 NESIGNOVÁNO, (zal). Ivan Niňaj komentoval 25 světových šampionátů: Selhávají mu orgány. Deník 

Sport [online]. [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://isport.blesk.cz/clanek/vip-sport/231693/ivan-ninaj-

komentoval-25-svetovych-sampionatu-selhavaji-mu-organy.html. 
124 Rozhovor s Petrem Vichnarem. 
125 Rozhovor s Jiřím Baumrukem. 
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podobné.  

4.4.1 Složka Jána Lacka  

 Sportovní redaktor Ján Lacko je v archivních materiálech ÚPN krytý pod 

registračním číslem 21103 a pod krycími jmény Janovský a Hlasateľ. U Státní tajné 

bezpečnosti byl v Bratislavě od prosince 1977 veden jako agent Janovský. V Košicích jako 

agent Hlasateľ od ledna 1975.  

 Jak specifikuje druhá kapitola této práce, komunisté vedli složky velice košatě – 

zprvu o potenciálních spolupracovnících psali rozsáhlé rešerše, mnoho listů evidovali 

z průběhu vázacího aktu a konečně v době spolupráce pak podávali zprávy téměř o každé 

schůzce. To doložil i seznam dokumentů z Lackovy složky v ÚPN, která obsahovala 181 

listů. Pochopitelně ta původní. K nahlédnutí kvůli ochraně o osobních údajích se mi do rukou 

dostala necelá čtvrtina, navíc s rozmělněnými informacemi.  

 Jak vlastně probíhal konkrétní návrh k vázání. Obsahoval tři části. První částí se 

rozuměl cíl vázání (ciel vazanie), v němž Státní tajná bezpečnost navrhovala slovenského 

komentátora ke spolupráci, protože díky své profesi mohl být „využívaný pri svojich 

výjazdoch do KZ126 vo vyhľadavacej činnosti po BND rozvidke“127 Navržený však byl i z pro 

něj kompromitujících materiálů, jelikož „bol v styku s býv. režisérkou čsl. Rozhlasu 

BUDOVOU, ktorá v roku 1968 emigroval spoločně s manželom do NSR“. (Špatně 

skloňované sloveso emigrovat v tomto případě není chyba autora této práce, ale autora 

návrhu). 

 Motiv (motív) vázání skrytě zahrnoval další kompromitující materiál vůči jeho 

osobě. Ke schůzce mohl být například předvolán, aby „objasnil vztahy s emigrantkou 

BUDOVOU“ 128 anebo své protirežimní aktivity během roku 1968. „Okrem toho podal 

pravdivé vysvetlenie z krízového obdobia roku 1968, kedy ako začístočník – hlasateľ 

rozhlasu sa angažoval vysieláním různých rezolucií.“129 Mezi primární motivy k navázání 

spolupráce u sportovních žurnalistů většinou patřila jejich náplň práce. Jejich povolání je 

často nutilo cestovat do zahraničí a stýkat se s ponteciálními západními rozvědkami. 

„Základné zamierenie je, že bude využívaný pri svojich cestách /výjazdoch/ do KZ.“130 

                                                           
126 KZ – kapitalistický západ.  
127 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 21103. Košice, 8. 1. 1975. s.1. 
128 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 21103. Košice, 8. 1. 1975. s. 2. 
129 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 21103. Košice, 8. 1. 1975. s. 2. 
130 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 21103. Košice, 8. 1. 1975. s. 6. 
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Poslední částí návrhu byl způsob provedení (spósob prevedenia) zavázání, který dopředu 

obsahoval čas, místo a konkrétní příslušníky ŠtB, kteří na podpis dohlédli.  

 Veřejnosti přístupné archiválie pak zahrnovaly jakési Lackovo memorandum neboli 

přílohu k vázacímu návrhu, jenž neslo celkové informace o něm – místo, datum narození, 

bydliště, rodinné vztahy, příbuzenské vztahy doma i v zahraničí, kamarádské vztahy, vztahy 

s potenciálními odpůrci režimu, osobní pracovní hodnocení, politické vyznání – to si často 

autoři návrhu hravě vymýšleli, například autor Lackova memoranda, jakýsi major Piškula, 

ho odvodil z účasti v politicko-publicistických pořadech k 50. výročí vzniku KSČ.131 

 „S Ivanem Niňajem jsem před lety o této věci diskutoval.  Vysvětloval mi, že slovenští 

komentátoři museli podepsat cosi jako vázací akt, aby mohli cestovat na služební cesty do 

zahraničí. Dušoval se, že nikdy o nikom nepodával žádná hlášení. Pouze vyplňoval zprávy 

ze zahraničních cest,“132 vysvětloval v rozhovoru Petr Vichnar. To by odpovídalo i Lackovu 

memorandu z roku 1976, v němž stálo, že s přihlédnutím na jeho nedlouhé zkušenosti se 

zpravodajskou činností nebyl schopen výkonu složitějšího úkolu než informováním ze 

zahraniční cesty z MS ve Švýcarsku o zahraničních redaktorech a emigrantech. O donášení 

na kolegy se zde nepsalo nic. Ani v doplňcích k memorandu. Ty v dalších letech 

informovaly např. o lidech, se kterými se dostal do styku. Takové informace si však Státní 

bezpečnost mohla dohledat sama. Dále se tu psalo třeba o tom, že Lacko informoval o změně 

svého telefonního čísla.133 

Zbytek složky obsahoval Lackovy výdaje od roku zavázání do listopadu 1989. Pro 

Lacka by v těchto údajích mohlo být očišťující, že za celých 14 let údajné spolupráce 

existoval ve sloupci s odměnami jen jeden záznam, a to z roku 1981. Ostatní výdaje byly 

povětšinou definovány jako „výlohy za pohostenie“.134 

4.4.2 Složka Ivan Niňaje 

 Krycí jména komentátora Ivana Niňaje by odpovídala těm z Cibulkova seznamu – 

Porubský a Ivan, stejně tak jako registrační číslo 24365. Jeho druh spisu je stejně jako u 

Lacka označen slovem agent. Niňaj se měl zavázat v červnu 1980. I u něj se buďto dochoval, 

                                                           
131 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 21103. Košice, 14. 2. 1976 s. 1-7. 
132 Rozhovor s Petrem Vichnarem.  
133 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 21103. Košice, 14. 2. 1976 s. 1-9. 
134 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 21103. Evidenční list výdajů.  
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nebo je veřejnosti přístupný pouze zlomek z celkové složky činící celkem 100 stránek.135 

 V červnu 1980 byl Státní bezpečností vypracovaný návrh na získání ke spolupráci 

kandidáta Ivana, „ako agenta do problematiky „HROMADNÉ OZNAMOVACÍ 

PROSTRIEDKY“ – živé vysílánie.“136 

 Primárním cielem vázánia bylo využití jeho redakčních styků ke kontrole redakčních 

spolupracovníků z Hlavní redakce Televizních novin, dále pak využití jeho cest od zahraničí 

k zjišťování styků redaktorů Čs. rozhlasu. Dále pak také zamezení pronikání protirežimních 

informací skrze sportovní zpravodajství. Motiv nebyl tak zřetelný jako u Lacka, spíše 

obsahoval obecné fráze, jež měl v návrhu „každý druhý“. Např. „má kladný pomer k nášmu 

socialistickému zriadeniu“137 nebo „po pracovnej i politickej stránke je na pracovisku“ 

hodnotený kladno“138. Způsob provedení vázání byl i pro Niňaje taktéž stanoven předem. 

Dokumenty také obsahovaly podmínky odmítnutí spolupráce, v takovémto případě by musel 

Niňaj napsat prohlášení o mlčenlivosti. Zpráva o vázacím aktu však potvrzuje, že Niňaj 

spolupráci neodmítl. Stejná zpráva mluví dosti o jeho náklonosti ke spolupráci. „Sám autor 

navrhl, že poznatky menej závažné bude podávať ústne, závažnejšie poznatky písomne.“139 

To však ještě neznamená, že tak doopravdy konal. Ostatně ve druhé kapitole práce stojí, že 

správci složek byli za sepisování zpráv z vázacího aktu honorováni, a tak vše muselo vypadat 

dokonale prorežimně.  

 Ve složce se také našlo memorandum vázané k návrhu s nejdetailnějšími 

informacemi o Niňajových osobních údajích, studiu, vzdělání, rodině, pracovních 

kontaktech v Československu i za hranicemi. Stejně jako u Lacka byl materiál zakončený 

agentovými výdaji. I v nich proti Niňajovi hovořila jediná věc, a to odměna za rok 1982…140 

 

 

 

 

                                                           
135 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 24365. Bratislava, 17. 6. 1980. s. 1. 
136 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 24365. Bratislava, 17. 6. 1980. s. 2. 
137 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 24365. Bratislava, 17. 6. 1980. s.2. 
138 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 24365. Bratislava, 17. 6. 1980. s.2. 
139 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 24365. Bratislava, 24. 6. 1980. s. 3. 
140 Archiv Ústavu pamäti národa, KZ ZNB s ŠtB Bratislava, r. č. 24365. Bratislava, 18. 6. 1980. s. 1-5. 



 

 

35 

Závěr 

Tato bakalářská práce byla vystavěna ze tří teoretických částí pro detailní pochopení 

závěrečné kapitoly založené na vzpomínkách pamětníků Jiřího Baumruka a Petra Vichnara 

a analýze archivních materiálů.  

V prvních teoretické kapitole se čtenář dozví více o historii Čs. televize, v níž 

informuji převážně o vlivu KSČ na její vznik a fungování za totalitního režimu. Druhá 

kapitola představuje jednotlivé funkce spolupracovníků tajné komunistické policie a jejich 

agendu. Ve třetí teoretické části jsem zmapoval všechny dostupné Seznamy spolupracovníků 

StB a taktéž se věnoval jejich relevanci.   

Čtvrtá kapitola vznikla na základě praktické činnosti, a to rozhovorů s pamětníky 

Jiřím Baumrukem a Petrem Vichnarem, kteří vzpomínali na kauzu propuštění sportovních 

komentátorů Jána Lacka a Ivana Niňaje z Čs. televize během MS v hokeji z roku 1992. A 

také na základě dochovaných Lackových a Niňajových složek o spolupráci se Státní 

bezpečností, které jsem podrobil bádání v bratislavském Ústavu pamäti národa.  

Díky Baumrukovým a Vichnarovým vzpomínkám vznikla kostra kauzy, která Lacka 

a Niňaje připravila o práci v Čs. televizi. Kvůli jejich pozitivnímu lustračnímu osvědčení jím 

nebylo umožněno pokračovat v novinářské činnosti během MS v hokeji v roce 1992. O 

pozitivním výsledku jejich lustrace po studiu dochovaných složek z období mezi únorem 

1948 a listopadem 1989 nemůže být pochyb, oba totiž vázací akt se StB podepsali. Možná 

aniž by věděli, že na rubu jejich složky bude stát tiskacím písmem agent. StB se upsali s 

největší pravděpodobností proto, aby mohli pracovně cestovat do zahraničí, což je podle 

dostupných informací nejpravděpodobnější verze. Kvůli jejich pozitivní lustraci tak nemohli 

během MS v hokeji v roce1992 pokračovat v komentování vyřazovací fáze v Praze.  

I tento případ ukazuje, že bylo a je téměř nemožné fakticky podle nějaké obecné 

šablony doložit oprávněný či neoprávněný záznam v seznamech spolupracovníků StB. O to 

více pak, na kolik tajní informátoři plnili svá poslání a z jakého důvodu podepsali vázací 

protokol. A to hned z několika důvodů. StB s blížící se revolucí mnoho dokumentů 

skartovala. Zákon o ochraně osobních údajů nařizuje mnoho citlivých informací „začernit“. 

Na usvědčení dané osoby jakožto tajného informátora v pravém slova smyslu pak musí 

existovat někdo, kdo ze svého svědectví potvrdí, že na něj dotyčný donášel citlivé, 

protirežimní informace. Pokud někdo takový existuje, je nasnadě další otázka, zda svědek 

mluví pravdu a nešíří konspirační teorii. Základním předpokladem pak pochopitelně musí 
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být záznam o spolupráci uchovaný v archivech. A když už existuje, podobně třeba jako u 

Lacka a Niňaje, často jen sami dotyční ví, jestli se upsali z vlastního přesvědčení, za nějaké 

výhody nebo kvůli kompromitujícím materiálům a do jaké míry plnily agendu tajného 

spolupracovníka.  

Podle dostupných informací lze navrhnout nejvíce pravděpodobný, následující 

scénář. To takový, že sportovní komentátoři Lacko a Niňaj nejspíš podepsali vázací akt, 

protože jím mohlo být Komunistickou stranou Československa znemožněno pokračovat ve 

své práci, s níž souvisely také výjezdy do zahraničí. Jelikož byli tito sportovní komentátoři 

veřejnosti známí, měli pro StB velkou cenu, jejich kontakty totiž sahaly hluboko do 

společnosti, navíc v instituci, která měla velký vliv na veřejné mínění. Kompromitujícím 

materiálem proti novinářům mohla být u Lacka jeho minulost z roku 1968, kdy provozoval 

ilegální rozhlasové vysílání a stýkal se s člověkem, jenž následně emigroval. U Niňaje 

podobné informace v archiváliích neexistují, nebo nejsou dostupné.  

Jistou kompromitující záležitostí pro oba komentátory pochopitelně mohlo být i 

množství informací o rodině a přátelích v rukou ministerstva vnitra a komunistické policie, 

jež v době totalitní nadvlády používaly mnohé přesvědčovací metody, mezi které patřily i 

výhrůžky a fyzické násilí. Pro slovenské komentátory a jejich obhajobu hovořil i fakt, že po 

rozpadu federace byli přijati zpátky do sportovní redakce Slovenské televize. Jestli se tento 

scénář alespoň zčásti podobá realitě, to už nejspíš věděli či ví jen oni sami.  

Nedořešených případů jako je tento existují dodnes tisíce a není daleko od věci tvrdit, 

že jednotlivé motivace tajných spolupracovníků pro podepsání vázacího aktu budou 

minimálně tak spletité jako potenciální motivace Lacka a Niňaje. Tato práce má především 

ukázat na to, že i přes rozsáhlou rešerši je těžké doložit nikoliv evidenci jmen, ale především 

motiv a pravou agendu osob uvedených v seznamech. Kvůli těmto skutečnostem je potřeba 

na každého údajného spolupracovníka StB pohlížet kriticky jako na originál. Doufám, že 

tahle práce může jít v podobném smýšlení příkladem. 

Summary 

 To sum up, this bachelor thesis came to the point through Czechoslovak Television’s 

history, specification of communists secret agents functions and Lists of StB (State Secret 
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Security) secret cooperators.  

The main point in this document is Jan Lacko‘s and Ivan Ninaj’s department from 

Czechoslovak Television in 1992 during the ice-hockey world championship. Based on 

memories of the Czech journalists Vichnar and Baumruk, the last chapter tells a story about 

why they had to leave Czechoslovak Television – it was because of their affirmative vetting 

(document proving cooperation with StB).  

After that, the thesis analyzes Lacko’s and Ninaj’s archival files, which were created 

by communist StB during their alleged cooperation between 1948-1989.  

In conclusion, the thesis does consider the most probable motivation of their 

signatures and comes to a conclusion that it is almost impossible to come out with a result 

based just on analysis of incomplete archive materials, which also applies on almost every 

case about StB’s secret cooperators. To prove that someone is telling on others, people need 

to know much more about the person – for example, someone else‘s testimony. But does he 

tell the truth? 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Ján Lacko v Cibulkově seznamu (obrázek) 

 

 

Příloha č. 2: Ivan Niňaj v Cibulkově seznamu (obrázek) 

 

Příloha č. 3: Rozhovor s Petrem Vichnarem (text) 

Dokázal byste si Jána Lácka a Ivana Niňaje představit jako tajné informátory StB?  

 Těžko říci, nemám dostatečné informace a nerad bych někomu křivdil. Při lustračním řízení 

v roce 1993 jsem se dozvěděl, kdo mě sledoval a podával o mně zprávy a některá jména mě 

dost překvapila. Šlo ale o kolegy z pražské redakce, Slováci tam nefigurovali. 

Byl jste i vy někdy komunistickou policií lákán k externí spolupráci?  

Ano, spolupráci jsem odmítl. 

Dnes už jména Lacko a Niňaj v oficiálních seznamech ministerstva vnitra nefigurují (a 

nikdy snad ani nefigurovaly). V Cibulkových seznamech se o nich od jara roku 1992 

vedou záznamy. Jaká může být potencionální příčina jejich uvedení v C. seznamech? 

S Ivanem Niňajem jsem před lety o této věci diskutoval.  Vysvětloval mi, že slovenští 

komentátoři museli podepsat cosi jako vázací akt, aby mohli cestovat na služební cesty do 

zahraničí. Dušoval se, že nikdy o nikom nepodával žádná hlášení. Pouze vyplňoval zprávy 

ze zahraničních cest. 

V jaké fázi hokejového MS v roce 1992 nebyli slovenští komentátoři připuštěni k 
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vysílání do Prahy? 

Základní skupina, v níž byl československý výběr, se hrála v Bratislavě. Tam ještě působili 

oba jmenovaní. V té době vyšly Cibulkovy seznamy a do Prahy na play off už přijeli 

„náhradníci“. 

Mluvil jste s nimi někdy o dané kauze, pokud ano, měli pro zákaz generálního vedení 

ČST pochopení? 

Mluvil jsem pouze s Niňajem, a ten se rozhodnutí divil… 

V průběhu roku 1992 už vedle sebe existovaly tři televizní instituce: Česká televize, 

Slovenská televize a federativní Čs. televize. Předpokládám správně, že všechny tři 

televize na sportovním přenosu kooperovaly, ale hlavní slovo měla ČST?  

Ano. 

Takže jejich konec v roce 1992 v S. televizi znamenal automaticky i konec v ČST? 

V té době ano, ale ve slovenské pak po rozdělení federace pokračovali. 

Snažili se oba zmiňovaní proti uvedení v údajných seznamech tajných spolupracovníků 

StB ohradit? 

Moc se na to nepamatuji. 

Jak vůbec společnost tehdy vnímala neověřené seznamy? 

Cibulkovy seznamy nebyly oficiálním materiálem, ale měly na tehdejší veřejné mínění dost 

velký vliv. 

Probírala se pravdivost seznamů i na půdě Československé, potažmo České televize? 

Byla to složitá situace. Hovořilo se o tom, vždyť v seznamech figurovalo i několik redaktorů 

České televize. V Československé televizi museli řediteli oficiální lustrační osvědčení 

vydané zvláštní komisí předkládat pouze osoby nominované na vyšší stupeň řízení.  K tzv. 

“Baštově komisi“ jsem musel i já na začátku roku 1993, KDY MĚ ŘEDITEL Ivo Mathé 

pověřil dočasným vedením redakce. 

Lackova a Niňajova profesní kariéra po rozdělení Československa v roce 1993 

pokračovala. Lacko pracoval pro Radio Twist a Niňaj se vrátil k hokeji do samostatné 

Slovenské televize. S odstupem času a s několika případy neoprávněně uvedených lidí 

v Cibulkových seznamech se seznamy staly dokonce i tématem soudních sporů, a tak 
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důvěra v ně ve společnosti velice poklesla, a asi i proto oba zmiňovaní neměli problém 

s hledáním staronové práce, nemám pravdu? 

Ano, tak nějak to bylo. 

Příloha č. 4: Rozhovor s Jiřím Baumrukem  

Hokejové mistrovství v roce 1992 bylo první velkou pořadatelskou událostí 

československé federace od pádu komunistického. Dokázal byste popsat přípravy 

televize na akci? 

Přípravy trvaly dlouho. Byla to vůbec první velká společná sportovní akce české a slovenské 

části Československé televize, takže veškerá organizace zabrala mnohem více času.  

V roce 1992 jste šéfoval Redakci sportu Československé televize právě vy. Rozhodoval 

jste tehdy o tom, že Lacko a Niňaj nebudou dále komentovat na MS 1992 v Praze?   

Já jsem o tom nerozhodoval. To je mylná informace. Tehdy o propouštění zaměstnanců 

rozhodovalo generální vedení ČST.  

Jaký důvod mělo vedení k jejich propuštění? 

Každý zaměstnanec Československé televize musel mít lustrační osvědčení podepsané 

ministrem vnitra Jánem Langošem. Pochopitelně muselo být osvědčení bez záznamu. To 

potvrzovalo, že lidé za režimu nespolupracovali s KSČ ani s jejími tajnými orgány. Česká 

část ho předkládala už v roce 1991.  

Takže byli odejiti na základě pozitivního lustračního osvědčení? 

Jsou tu dvě potenciální varianty, kvůli kterým Lacko s Niňajem nedostali povolení ke 

komentování zápasů v Praze během MS 1992. První důvodem může být fakt, že se 

doopravdy v jejich lustračním osvědčení našly záznamy o spolupráci se StB. Druhý důvod 

by potenciálně mohl být takový, že lustrační osvědčení předložit nechtěli nebo ho neměli. 

Nevím přesně, jestli po zaměstnancích slovenské části televize bylo vyžadováno.  

Těsně před hokejovým mistrovstvím vyšly Cibulkovy seznamy, které Lacka a Niňaje 

označují jako agenty StB. Nemohly mít na jejich propuštění vliv? 

Cibulkovy seznamy odněkud unikly, vycházely tehdy v novinách. Spíš se jednalo o 

komerční záležitost, protože u většiny jmen chyběly usvědčující materiály. Vedení ČST je 
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tehdy absolutně nebralo v potaz, orientovalo se pouze na základě lustračního osvědčení. 

 


