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Anotace 

Tématem této diplomové práce je mediální obraz Sametové revoluce související s 

nejrůznějšími konspiračními teoriemi. Tento obraz lze vysledovat v československých (a 

později českých periodikách na základě předem stanovených konspiračních dějových linií. 

Stanovené období pro analýzu jednotlivých prvků těchto teorií je od 17. listopadu 1989 do 

zhruba poloviny roku 1993, případně dříve, pokud dané periodikum přestalo vycházet. 

Období Sametové revoluce je zcela zásadním obdobím naší republiky, která v této době 

prošla transformací hospodářskou, politickou, sociální… A jen málo aspektů běžného 

života zůstalo stejných jako před revolucí. Jelikož tato změna proběhla tak náhle a rychle, 

začalo se šířit množství fám, dezinformací i konspiračních teorií, jimiž si lidé do jisté míry 

vysvětlovali, co se to vlastně stalo, zejména v případě, kdy se jim oficiálně uznávaná verze 

událostí nezamlouvala. Právě tato alternativní vysvětlení tehdejších událostí jsou 

předmětem této práce. Budu je analyzovat v celkem 7 titulech: v Rudém právu, Lidových 

novinách, Studentských listech, Respektu, Květech, Špíglu a Analýze 17. listopadu od 

Miroslava Dolejšího. Nejprve představím teoretický základ pojmů jako je právě 

konspirační teorie, dezinformace a dalších, s nimiž budu dále pracovat. Dále nastíním 

oficiální historicky uznávanou pravdu vývoje, který se odehrál před, během i po Sametové 

revoluci. Poté v praktické části této práce představím jednotlivá periodika a konspirační 

linie, které jsem v nich pomocí metody rámcování analyzovala. V závěru tyto linie 

konfrontuji s předem nastíněnou oficiální verzí událostí a pokusím se mezi nimi nalézt 

paralely. Věřím, že tato práce dokáže nabídnout nový, netradiční pohled na to, co se před 

více než 30 lety v naší zemi odehrálo a ilustrovat, jak tehdejší periodika na tyto změny 

reagovala. 

Annotation 

The topic of this diploma thesis is the media image of the Velvet Revolution related to 

various conspiracy theories. This view can be traced in Czechoslovak (and later Czech 

periodicals) on the basis of predetermined storylines. The specified period for the analysis 

of individual elements of these theories is from November 17, 1989 to about mid-1993, or 

earlier if the periodical ceased to be published. The period of the Velvet Revolution is a 

fundamental period of our republic, which at this time underwent an economic, political, 

social transformation… And few aspects of everyday life remained the same as before the 

revolution. Because this change took place so suddenly and so quickly, a lot of rumors, 

misinformation, and conspiracy theories began to spread to explain to some extent what 

had happened, especially if they did not like the officially recognized version of events. It 

is these alternative explanations of the events of that time that are the subject of this work. 

I will analyze them in a total of 7 titles, in Rudé právo, Lidové noviny, Studentské listy, 

Respekt, Květy, Špígl and Analýza 17 listopadu by Miroslav Dolejší. First, I will introduce 



 

 

 

the theoretical basis of concepts such as conspiracy theory, misinformation, ect., with 

which I will continue to work. I will also outline the official historically recognized truth of 

the development that took place before, during and after the Velvet Revolution. Then, in 

the practical part of this work, I will present the individual periodicals and conspiracy 

lines, which I analyzed by using the framing analysis. In the end, I confront these lines 

with the previously outlined official versions of events and try to find parallels between 

them. I believe that this work can offer a new, non-traditional view of what happened in 

our country more than 30 years ago and that it will be able to illustrate how the periodicals 

at the time reacted to these changes. 
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Úvod 

Na následujících stránkách bych chtěla čtenářům poskytnout pohled na události Sametové 

revoluce z jiné perspektivy, než tomu u většiny podobně orientovaných prací dosud bylo. 

Vzhledem k tomu, že se má práce nazývá Mediální obraz Sametové revoluce z hlediska 

konspiračních teorií, právě dezinformace a konspirační teorie budou jejím stěžejním 

bodem. Téma Sametové revoluce jsem si zvolila, protože tuto etapu transformace naší 

země považuji za zcela zásadní, byť bohužel dle mých zkušeností, zejména na nižších 

stupních českého vzdělávacího systému, velmi opomíjenou. Přechod od komunistického 

režimu k demokratickému v té době proběhl v mnoha evropských státech a nabídl lidem 

možnosti, jaké do té doby neznali. Jelikož byla řada tehdejších obyvatel Československa 

nucena žít v nespokojenosti, rychlá transformace politického uspořádání mezi mnohými 

vzbudila nedůvěru a spekulace. Na jejich základě se objevovaly právě i konspirační teorie, 

které se následně promítly do dobového tisku, který bude stavebním kamenem této práce. 

Pro svou analýzu jsem si zvolila celkem 7 různých titulů, jmenovitě Rudé právo, Lidové 

noviny, Studentské listy, Respekt, Květy, Špígl a Analýzu 17. listopadu od Miroslava 

Dolejšího. Kromě již zmíněného důvodu a samozřejmě osobního zaujetí tématem jsem si 

tento námět pro svou diplomovou práci vybrala kvůli jeho neobvyklosti. Již mnoho autorů 

přede mnou psalo o Sametové revoluci z různých úhlů pohledu. Z perspektivy mediální, 

historické, psychologické… Avšak alespoň v českých poměrech se mi nepodařilo najít 

žádnou akademickou práci, která by se věnovala konspiračním teoriím konce 80. a začátku 

90. let. Věřím proto, že následující text bude moci nabídnout nový pohled na toto 

historické období, byť s příchutí spekulací a konspirací. 

Ráda bych v tuto chvíli zmínila několik diplomových prací, které byly za posledních 

několik let publikovány a souvisejí s tématem Sametové revoluce. První z nich je 

bakalářská práce Nely Hladilové s názvem Obraz sametové revoluce v dobovém tisku z 

roku 2016 (Hladilová 2016). Autorka si klade za cíl zanalyzovat, jak dobová periodika 

reflektovala revoluční průběh. Stejně jako já si pro svůj výzkum zvolila sedm periodik a 

metodu rámcování. Jednak se ale cíl její analýzy zásadně rozchází s tím mým, a taktéž 

pouze 2 periodika sdílíme jako společná. Zároveň kolegyně Hladilová analyzuje pouze 

období do konce roku 1989. Druhou prací, jež bych zde chtěla zmínit je diplomová práce 

Oty Poloučka Odraz sametové revoluce v současné naraci (Polouček 2015). Kolega 

Polouček si pro svůj výzkum rovněž zvolil téma Sametové revoluce, avšak on se mu 

věnuje z úplně jiného úhlu, z etnologického. Ve svém textu se zabývá zejména otázkami 

vzpomínání, identity tvořené na pozadí transformace společnosti, a rovněž souvislostem 

dějin a slovesného folkloru. Jako výzkumnou metodu si zvolil terénní výzkum a 

strukturované rozhovory, což jsou naprosto zřejmé rozdíly v porovnání s mými záměry a 

metodami práce. Věřím tedy, že mi tato práce může poskytnout zajímavý náhled na tyto 

události, ve své práci ji avšak z uvedených důvodů rozdílnosti přístupů příliš nereflektuji. 



 

 

7 

Třetí bakalářská práce, jež zde zmíním, byla obhájena na Fakultě sociálních věd UK v roce 

2019, tedy pouhé dva roky nazpět. Její autorkou je Michaela Kaslová a nese název 

Mediální obraz sametové revoluce v českém tisku (Kaslová, 2019). Kolegyně Kaslová 

srovnává chování dobových periodik (Rudého práva, Lidové demokracie, Svobodného 

slova a Mladé fronty) zejména na pozadí ukončení socialismu. Též analyzuje články pouze 

v období od listopadu do prosince 1989, což je další velká odlišnost od práce mé. Poslední 

prací, ke které bych se zde ráda vyjádřila, je dílo Lukáše Kantora z roku 2010 s názvem 

Dolejšího „Analýza 17. listopadu…“ jako příklad teorie spiknutí (Kantor 2010). Tato 

poměrně obsáhlá diplomová práce sleduje ze všech ostatních zmíněných prací asi 

nejpodobnější záměr s tím mým, avšak zásadním rozdílem je, že kolega Kantor cílí pouze 

na analýzu publikace od Miroslava Dolejšího. Kolega si rovněž klade za cíl Dolejšího 

tvrzení konfrontovat se skutečnou historickou pravdou a doložit jeho případnou pravdivost, 

nebo nepravdivost, o což se ve své práci zase nepokouším já. Byť tedy autor podrobuje 

analyzovaný text textové analýze, stejně jako já, naše cíle i analyzované spektrum 

literatury je odlišné. 

Dále bych zde ráda konfrontovala literaturu, kterou jsem uvedla jakožto základní v 

dokumentu tezí, jelikož některé tituly mi byly opravdovou pomocí, u jiných jsem na 

druhou stranu dospěla k názoru, že bude rozumnějším rozhodnutím je vynechat. Všechny 3 

tituly reflektující vývoj Sametové revoluce, tedy Velký převrat či snad revoluce sametová? 

od Jana Měchýře (Měchýř 1999), Studenti psali revoluci od Marka Bendy a kolektivu 

(Benda 1990) i Labyrintem revoluce od Jiřího Suka (Suk 1989), mi byly velmi nápomocné, 

a zejména při nástinu historických dat se o ně opírám. Též publikaci od Gregora a 

Vejvodové (Gregor, Vejvodová 2018) v práci hojně využívám pro ilustraci teoretických 

pojmů jako jsou dezinformace, fáma… I přes její možná diskutabilní, populární charakter. 

Dále mi byly oporou též tituly od Končelíka, Večeři a Orsága (Končelík, Večeřa, Orság 

2010), Van Prooijen a K. Douglas (Van Prooijen, Douglas 2017) a Hany Hurtíkové 

(Hurtíková 2009), které jsem využívala zejména pro teoretické a metodologické ukotvení. 

Avšak titul od W. Schulze a I. Reifové jsem se nakonec rozhodla opustit, jelikož metody, 

které oni popisují jsem nakonec během analýzy nevyužila a mému výzkumu tedy nebyly 

nijak přínosné. Pro ukotvení teoretických pojmů jsem nakonec zvolila nad rámec tezí tituly 

od Zuzany Panczové Konšpiračné teorie: témy, historické kontexty a argumentačné 

stratégie (Panczová 2017) a dílo Josepha Uscinskiho Conspiracy theories and the people 

who believe them (Uscinski 2019). 

Práci jsem ve výsledku rozvrhla do dvou velkých celků, části teoretické a části praktické, 

které se ale ještě dále dělí na samostatné pod-celky. V teoretické části se čtenář dozví 

teoretické ukotvení pojmů, s nimiž dále pracuji, jako jsou konspirační teorie, propaganda, 

dezinformace… Též poskytnu historiografický pohled na to, jak probíhal vývoj v 

Československu i v Evropě v revolučním období před i po Sametové revoluci, na závěr 

této části nastíním jednotlivá periodika, která se k tomuto období pojí, a které budu 



 

 

8 

analyzovat v praktické části této práce. V druhém velkém celku představím 3 různé linie 

konspiračních teorií, jež mi poslouží jakožto pomyslný odrazový můstek pro následnou 

analýzu periodik. Následovat bude samotná analýza jednotlivých článků a textů, kterou 

následně konfrontuji s uznávanou historiografií a pokusím se reflektovat ony konspirační 

linie s vývojem demokratizace v Československu. Cílem práce je tedy poskytnout čtenáři 

nový pohled na historické události nástupu demokracie v Československu na pozadí 

konspiračních teorií vážících se k tomuto období. Pokusím se reflektovat, zda některá 

média šířila konspirační teorie více než jiná, zda se teorie hojněji objevovaly v určitých 

obdobích či například zda jednotlivé konspirační teorie sdílejí podobné rysy. 
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1. Metodologie 

Jelikož jsou tématem této práce události v období Sametové revoluce, ale zejména 

konspirační teorie, které se v tisku v této době objevovaly, hlavními podklady pro její 

vypracování budou dobové noviny a časopisy a jejich podrobná textová analýza. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla pro kvalitativní výzkum. Poskytne mi možnost hlubšího 

prostudování materiálů, ve kterých budu hledat i ty nejjemnější nuance, které by 

kvantitativním výzkumem byly nepostižitelné. I přes to, že množství analyzovaných textů 

bude opravdu značné, kvalitativní výzkum mě osobně v tomto případě dává větší smysl. 

Analyzovat texty budu pomocí kvalitativní obsahové analýzy, konkrétně s pomocí metody 

framingu, neboli rámcování, kterou si ale ještě dále přizpůsobím podle potřeb této práce. 

Jednotka analýzy závisí na charakteru daného média. V mém případě mi v každém 

jednotlivém periodiku bude vždy jednotku tvořit jeden článek. V rámci takto zvolené 

jednotky analýzy se následně budu zjišťovat přítomnost, frekvenci a kvalitativní hodnoty 

kontextuálních prvků sdělení (Matthes 2009: 350). Na úrovni jednotky analýzy tedy budu 

zjišťovat přítomnost rámců v jednotlivých textech na základě induktivní metody (Entman 

et al. 2009: 178). To znamená, že si dopředu stanovím definiční prvky referenčního rámce, 

jehož přítomnost budu ve zvolených jednotkách analýzy sledovat. Následně do 

zarámované plochy zanesu kód vztahující se k výskytu daného prvku ve výpovědi, aby 

bylo možné určit, zda je daný typ rámce přítomen (Hurtíková 2016: 75-79). Konkrétně 

tedy budu v jednotlivých článcích s rámci konspiračních teorií sledovat titulek, který mívá 

velkou vypovídající hodnotu, a také hledat klíčová slova, tedy stavební prvky rámce, jako 

např. „spiknutí“, „teorie“, „STB“, „KGB“, „17. listopad“, „Národní třída“, „demonstrace“ 

a další. 

Framing neboli rámcování je teorie zabývající se vlivem médií na formování veřejného 

mínění společnosti. „Teorie framingu vychází z předpokladu, že zpravodajské prostředky 

sehrávají rozhodující úlohu v procesu formování veřejného mínění. Pomáhá objasnit, zda 

a jakým způsobem se podílí význam zpravodajského sdělení na tvorbě názorů obyvatel“ 

(Entman 1993: 51). Média mají během komunikačního procesu moc volit a prezentovat 

informace, čímž ale zároveň působí různými účinky na své příjemce (Hurtíková 2016: 7). 

Proto je efekt framingu mnoha autory spatřován jako jeden z nejdůležitějších a nejvíce 

klíčových během procesu tvorby preferencí na základě recepce médií1. V tomto smyslu je 

velmi přínosný koncept Briana McNaira, který za hlavní aktéry komunikačního procesu 

považuje politické, elity, veřejnost a právě média. Dále ale důraz přisuzuje médiím jakožto 

hlavnímu zprostředkovateli politických sdělení (McNair 2007). Framingu se věnují první 

 
1 Např. Iyengar, Shanto, 1991. Is anyone Responsible? How television frames political issues? Chicago, Terkildsen N, 

Schnell F. 1997. How Media Frames Move Public Opinion: An Analysis of the Women’s Movement. Political 

Research Quarterly, de Vreese, Claes, 2004. The effects of frames in political television news. 
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akademické studie již kolem 70. let 20. století a je chápán spíše obecněji, jakožto centrální 

myšlenka daného sdělení (Goffman 1974, Tuchman 1978, Gamson 1992). Postupem času 

se ale ukázalo, že tento prvotní koncept není pro vědecké potřeby dostatečný a 

s přibývajícím zájmem o něj se přetransformoval spíše v myšlenku toho, že hodnocení 

obsažené v kontextu sdělení představuje rámec, který určuje celkový význam sdělení 

(Entman 1991). Právě z této tradice vychází i sám Entman jakožto autor nejčastěji 

citovaný, co se framingu týče. 

Mezi autory obecně panuje shoda o tom, že framing nastavuje pomyslné mantinely, které 

vymezují, jakým způsobem mají příjemci sdělení o daném tématu uvažovat. Framingu je 

tak nejen přisuzována schopnost ovlivňovat to, o čem divák (posluchač) přemýšlí, ale také 

jak o tom přemýšlí, jak si sdělení interpretuje (Iyengar, Kinder 2010: 34). Podle Iyengara 

je pro pochopení účinků framingu třeba vycházet z několika předpokladů. Prvním 

předpokladem například je, že média jsou primární zdroj informací, z něhož lidé čerpají 

zprávy o událostech a dění, jelikož s nimi často nemají osobní zkušenost a nemohou je tedy 

objektivně posoudit. Jsou odkázáni na to, jaké informace jim média zprostředkují a jakou 

formou to udělají (Iyengar 1991). S tímto tvrzením také souvisí koncept mediální 

konstrukce reality, který se také shoduje na tom, že lidé díky neosobním zkušenostem musí 

věřit médiím, která jim ale vždy nutně nemusejí předkládat realitu takovou, jakou by ji 

zakusili sami recipienti (o tomto konceptu ale více v kapitole o charakteristice 

analyzovaných médií). Dalším předpokladem je například podle Perryho, že lidé aktivně 

zpracovávají informace přijaté skrze média. Ty ale následně přispívají k tvorbě jejich 

osobních názorů na dění (Perry 2002:76). V zahraničí je koncept framingu hojně využíván. 

Mezi známé vlivné autory patří např. Robert Entman, Jorg Matthes, Shanto Iyengar a 

další2. 

Pokud se budeme snažit framing jakožto metodologii zařadit z hlediska fází vývoje 

výzkumu mediálních účinků, pak patří do etapy, kterou Denis McQuail nazývá fází tzv. 

dohodnutého vlivu médií datující se zhruba od počátku 80. let století 20. až do současnosti 

(McQuail 2007). „Do popředí se dostává sociálněkonstruktivistický pohled na účinky 

médií, který spatřuje efekt sdělovacích prostředků v konstruování významů událostí a jejich 

následné prezentaci publiku“ (Hurtíková 2016: 53). Nejedná se však o pasivní publikum. 

Naopak je spatřována jeho aktivní role, jelikož nejenže mediální sdělení přijímá, ale též 

informace interpretuje na základě svých vlastních hodnot, postojů a priorit (Hurtíková 

2016: 53). V souvislosti s takto charakterizovaným chováním médií, podobné atributy sdílí 

také teorie agenda setting (nastolování agendy). Právě z této teorie framing jakožto 

svébytný koncept vychází. A média se pro něj stávají jeho centrálními nositeli (Hurtíková 

2016: 57). Na rozdíl od agenda setting ale předpokládá, že ve zpravodajských sděleních 

jsou cíleně vybírány a zvýrazňovány určité aspekty vnímané reality na úkor sdělení 

 
2 Entman, R.M. 1993. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Matthes, J. 2012. Framing Politics: An 

Integrative Approach. Iyengar, S., Kinder, D. R.1987. News that matters: television and American opinion. 
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ostatních, která tak vynechává (de Vreese 2004: 37). Framing tedy můžeme zařadit do 

kategorie mediálních účinků, která je nazývána jako second-level agenda setting (Iyengar 

1991, Entman 1993). Výzkum framingu má interdisciplinární charakter (de Vreese 2005: 

51), můžeme jeho potenciál vidět využitý jak v mediálních studiích, tak sociologii, 

psychologii, případně politologii (Hurtíková 2016: 62-65). Zatímco nastolování agendy 

užívá kvantitativní metody, rámcování využívá metody kvalitativní (např. Maher 2001) a 

stejně tomu tak bude i v mém případě. 

Pokud metodologii framingu vztáhneme na téma této práce, tedy konspirační teorie, Salim 

Nefes říká, že lidé mají tendence konspirační teorie interpretovat v souladu se svými 

politickými hodnotami a zájmy. Zároveň ale podle něj tyto teorie bývají veřejně 

prezentovány buď jako paranoidní a extremistické, nebo naopak jako racionální pokusy 

lidí porozumět sociální realitě (Nefes 2017: 610). A pokud v post-konfliktních 

společnostech už zavládly demokratické vlády, očekává se, že média využijí nově nabyté 

svobody v souladu s veřejnými zájmy, tzn. zaujmout aktivní, nezaujatý postoj 

k problémům a konfliktům, které se v minulosti odehrály (Howard, 2002). To však neplatí 

pro všechny případy. Nás v této práci budou zajímat případy ostatní, tedy kdy je pohled na 

minulost zpochybňován a o průběhu událostí je spekulováno. „Rámce ovlivňují publikum 

nikoliv tak, že by udělaly témata více významnými, ale navozují možné interpretace 

informací“ (Červenka et al. 2008: 35-36).  

2. Konspirační teorie 

2.1. Historie konspiračních teorií 

Na sousloví „konspirační teorie“ je bezpochyby možné dívat se hned z několika úhlů, 

přičemž ne všechny nutně zahrnují určité negativní konotace, s nimiž jsou tyto teorie velmi 

často spojovány. Je nejspíše pravdou, že fenomén konspiračních teorií se mezi masovou 

veřejností začal ve velkém rozmáhat až po přelomu tohoto tisíciletí, je ale třeba důrazně 

podotknout, že to rozhodně není fenomén jinak nový, nebo dokonce náležící až tomuto 

tisíciletí. Přesný opak je pravdou. Například podle J. Uscinskiho neexistuje od doby, co se 

začala historie zaznamenávat chvíle bez konspiračních teorií, od starověkého Říma, přes 

středověkou Evropu a Ameriku 20. století až do současnosti (Uscinski 2019: 1-2). 

K historickým konspiračním teoriím se váže nejedno vyprávění. Pěkný příklad historické 

konspirační teorie představili např. J.-W. Van Prooijen a K. M. Douglas. Váže se ještě 

k římské éře, v níž podle autorů existovaly prominentní příklady konspiračních teorií, které 

obvykle souvisely s nějakými zásadními okamžiky či krizovými situacemi (Van Prooijen, 

Douglas 2017: 326-327). „V průběhu roku 64 n.l. vypukl velký požár Říma. Díky větru a 

dřevěné konstrukci domů oheň trval téměř týden a proměnil Řím v peklo. Jakmile oheň 

přestal, byla většina Říma zničena. Mnoho lidí zemřelo nebo zůstalo bez domova. Když 

začal oheň, císař Nero byl mimo město a vrátil se do Říma, aby zorganizoval pomoc 
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obětem. Přibližně ve stejnou dobu se však začaly šířit konspirační teorie, které tvrdily, že 

Nero a jeho spolupracovníci záměrně zahájili palbu, aby obnovili Řím podle své vlastní 

vize. Tyto konspirační teorie navíc uváděly, že Nero zpíval, zatímco Řím hořel. Nero 

očividně nebyl pobavený, když slyšel o konspiračních teoriích. V reakci na to přišel se svou 

vlastní konspirační teorií, kdy obviňoval křesťanskou komunitu ze zapálení ohně a šíření 

zvěstí, což vedlo mnoho křesťanů k ukřižování nebo upálení zaživa“ (Van Prooijen, 

Douglas 2017: 326-327). Konspirační teorie tu vždy byly a vždy poháněly jistá 

přesvědčení a často i činy lidí po celém světě. Zemí, v níž jsou v současnosti velmi 

populární jak konspirační teorie, tak konspirační teoretici, je USA. Svědčí o tom 

nejrůznější světově známé teorie, jako je např. o útoku na WTC 11. září, přistání na 

Měsíci, atentátu na J. F. Kennedyho, ale i další, které zná dnes už pravděpodobně každý. 

V této práci se jimi ale zabývat nebudu. 

Uscinski tedy považuje konspirační teorie za naprosto nadčasový koncept (Uscinski 2019: 

23). Podle Levy Neila zase konspirační teorie dnes existují běžně ve všech kulturách i 

společnostech. Také je ale přesvědčen, že existovaly už v antice, avšak jejich dnešní 

podoba se začala vyvíjet až v době přechodu mezi raně moderní společností a dobou 

osvícenství (Levy 2007: 181-192). Raná historie konspiračních teorií se pojí s prací 

Kathariny Thalmann, která staví na základech ještě dřívějších prací Jacka Braitche a Marka 

Fenstera (Thalmann 2014; Braitch 2008, Fenster 2008). Podle Thalmann začal o tento 

fenomén být vědecký zájem až na přelomu 30. a 40. let 20. století pod vlivem dvou 

světových válek, propagandistických kampaní a vzestupu totalitních mocí (Thalmann 

2014: 6). V této prvotní fázi výzkumů byly patrné 3 vývojové linie:  

politicko-psychologická, ve které Harold Lasswell a Theodor Adorno identifikovali 

osobnostní typy na základě toho, co lidé považovali za iracionální praktiky během procesu 

přemýšlení o konspiračních teoriích (Lasswell 1930; Adorno et. al. 1950). Druhá linie je 

spojovaná se sociology Leo Loewenthalem a Norbertem Gutermanem. Ti věřili, že víra 

v konspirační teorie je spojená s komplexitou a procesem modernizace a vzestupem 

masových společností (Loewenthal, Gutermann 1949: 24-26). Třetí výzkumná linie se 

velmi významně pojí s historikem a filozofem Karlem Popperem, jež se zasloužil o 

pojmenování tohoto fenoménu, jímž se všichni zabývali, ale ani političtí psychologové, ani 

sociologové ho dosud nepojmenovali. Popper v pozdních 40. letech popsal to, čemu říkal 

„konspirační teorie společnosti“, učinil tak s úmyslem postihnout tento fenomén 

nevědeckou cestou s cílem porozumět sociálním procesům vznikajícím jako reakce a často 

i opozice k osvícenství. Také tvrdil, že historické, ekonomické a sociální jevy nejsou 

vytvářeny náhodnými nebo systémovými faktory, ale jsou plánovanými výstupy 

záměrných činů mocných aktérů (Popper 1968). 

Zatímco se tyto tehdejší linie zaměřovaly především na Evropu, vzestup Mccarthismu 

během 50. let v USA přesunul pozornost na novou generaci výzkumníků a žurnalistů jako 

byl Edward Shils, Seymour Martin Lipset, Richard Rovere a další. (Uscinski 2019: 35). 
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Konspirační teorie byly v tomto období považovány za iracionální a nevědecké hlavně 

z toho důvodu, že fungoval strach z jejich možných dopadů na americkou politiku (Shils 

1956; Lipset 1955; Rovere 1959).  Obavy z konspiračních teorií ještě vzrostly v průběhu 

60. let, kdy jejich nejzarytější obhájci už nebyli představiteli dvou hlavních politických 

stran, následkem čehož mnozí historici, politologové jako je např. John Bunzel začali 

konspirační teorie chápat jako rys dvou extremismů, na jedné straně je to anti-demokracie 

a na druhé něco nevědeckého a neracionálního (Bunzel 1967). Tento způsob chápání 

konspiračních teorií vyvrcholil v konceptu „paranoidního stylu“ Richarda Hofstadtera, 

který tímto po vzoru Adorna a Laswella teorie patologizoval, i když sám tvrdil opak a 

podobně jako Popper je považoval za nevědecké (Hofstadter 1956: 36-37). Díky jeho 

přispění byla paranoia a konspirační teorie téměř neoddělitelné. Paranoidní styl vnímal 

jako jistý typ mentálního nastavení, které je orientované tak, aby vnímalo svět určitým 

způsobem. To se ale nakonec stalo výhodou pro jejich výzkum, jelikož to tak poskytovalo 

výzkumníkům z celého světa snadno uchopitelné paradigma, které bylo možné aplikovat 

na nejrůznější historické i kulturní kontexty a pokračuje ve své relevantnosti až do 

současnosti (Uscinski 2019). Dlouhou dobu od Hofstadterova teoretizování nepodávali 

ostatní vědci téměř žádné uspokojivé teoretické výzkumy, případně pouze stavěli dále na 

jeho původním konceptu. Navíc ti, kteří jeho koncept odmítli, nebo ho alespoň nějak 

modifikovali, často této silné konceptualizaci neunikli úplně. Příkladem je Michael Pfau a 

jeho práce The Political Style of Conspiracy: Chase, Sumner, and Lincoln, který se snaží 

prezentovat konspirační teorie, které on sám považoval za výjimky z pravidla (Pfau 2005). 

2.2. Co je to konspirační teorie? 

Kde se konspirační teorie vzaly jsem již okrajově naznačila. Důležitější ale pro mou práci 

je si přesně definovat, co to vlastně konspirační teorie je, čím se vyznačuje, jak ji 

poznám… Vzhledem k nebývalé oblíbenosti tohoto fenoménu v posledních letech se studie 

o těchto teoriích začaly velmi rozšiřovat mezi masovou veřejností. Bohužel ale vzhledem 

k faktu, že jsou zároveň fenoménem velmi interdisciplinárním, se od sebe definice 

poněkud liší a není možné najít jednu uniformní, na které by se vědecké pole shodlo. Pro 

potřeby této studie tedy budu vycházet především, ale nikoli pouze, z poznatků amerického 

politologa Josepha Uscinskiho, který se zejména v posledním desetiletí na tomto poli velmi 

zasadil3 a jeho studie se na konspirační teorie nedívají skrze ony negativní konotace. 

Naopak Uscinski tvrdí, že konspirační teorie jsou neutrální, nejsou jen něčím, co je na 

okraji společnosti, skryto ve tmě, nýbrž jsou relevantní pro všechny z nás v mnoha 

ohledech (politickém, ekonomickém, sociálním…). Je pravdou, že mají své následky, 

mohou přimět masy lidí dělat špatná rozhodnutí, mohou v lidech spustit zdrženlivost, lidé 

 
3 Viz např. Uscinski, Joseph E., (2014) “Placing Conspiratorial Motives in Context: The Role of Predispositions and 

Threat, A Comment on Bost and Prunier” Psychological Reports, Vol. 115, No. 2, pp. 1-6., Joseph E. Uscinski, Joseph 

M. Parent American Conspiracy Theories (New York, Oxford University Press. )., Joseph E. Uscinski “The People’s 

News: Media, Politics, and the Demands of Capitalism (New York, New York University Press. 2014). 
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např. už nebudou chtít být součástí systému, ve kterém žijí, ovlivňují lidská rozhodnutí 

(např. ohledně zdravotní péče) apod. (Uscinski 2019: 1). Pojem konspirační teorie tedy 

podle Uscinskiho „odkazuje k minulým, současným či budoucím událostem nebo 

okolnostem, jejichž hlavním kauzálním faktorem je malá skupina mocných osob, které 

jednají potají pro svůj vlastní prospěch a proti všeobecnému blahu. Může to být skupina 

zahraniční či domácí vlády, nebo naopak naprosto nevládních činitelů, vědců, věřících, 

nebo v podstatě jakákoli jiná skupina, která je vnímána jako nespolehlivá či zákeřná“ 

(Uscinski 2019: 48-49). Konspirační teorie jsou podle něj v jádru především o moci, o tom, 

kdo ji má a co s ní může konat, co nikdo jiný nebude vědět. Pro ilustraci toho, co ještě 

chápe jako konspirační teorii a co nikoli Uscinski demonstruje názorný příklad. Tedy 

pokud přemýšlíme např. o Yettim, mimozemšťanech či Lochneské příšeře, to nejsou 

konspirační teorie, jsou to prostě jen potenciální bytosti, které zůstaly dosud dostatečně 

neobjeveny. Pokud by ale narace byla vystavěna tak, že vláda záměrně z nějakého důvodu 

tají jejich existenci, stávají se příběhy o nich nyní konspiračními teoriemi (Uscinski 2019: 

48-49). Marmura zase vidí konspirační teorie jako vysvětlení fungování světa, která se ale 

potýká s problémem pejorativních konotací, a to především kvůli lidem snažícím se 

zdiskreditovat argumenty, se kterými nesouhlasí, nebo je považují za sobě nepohodlné 

(Marmura, 2014: 2378). 

Podle slovenské autorky Zuzany Panczové se konspirační teorie týkají důležitých a často i 

citlivých sfér společenského života lidí, z čehož se poté může formovat zdroj skupinového 

napětí, a to zejména v morálních, náboženských, politických, ekologických, vojenských i 

jiných sférách. Zjednodušeně řečeno tedy představují jaksi zdroj nejistoty, do kterého ale 

právě konspirační teorie vnášejí jasné rozuzlení, příčinu, případně též viníky a budoucí 

následky. Často působí velmi fundovaně, také z fádní každodennosti reality vytvářejí 

vzrušující příběhy (Panczová, 2017). Podle ní se už dnes konspirační teorie staly „běžnou 

součástí veřejné debaty, mají vymezené pozice v příslušných vrstvách veřejného diskurzu, 

přičemž se na ně zároveň „nabalují“ různorodé atributy vytvářející též podmínky pro vznik 

stereotypů o šiřitelích či odpůrcích tohoto typu informací“ (Panczová 2017: 7). Panczová 

je dále dělí podle 3 geografických kritérií na lokální, globální a operativní, přičemž lokální 

teorie chápe jako ty, které nijak neohrožují světový mír, uspořádání apod. Globální 

konspirační teorie už je oproti lokální aktivnější a připravuje se na vytvoření, resp. 

ovládnutí globální politiky, ekonomiky… Operativní teorie pak na základě poznatků např. 

Hellingera (Hellinger 2003: 209-210) pak klasifikuje jako ty, které jsou zaměřené na 

kritiku skrytých představitelů veřejných orgánů, kteří mohou své postavení zneužít 

k nějakým ilegálním činnostem ovlivňujícím zejména politické dění (Panczová 2017: 14). 

Nejen, že jsou konspirační teorie fenoménem velmi populárním a beze sporu lákavým a 

zajímavým. Je také třeba si být vědomi jejich potenciální moci, vlivu, a tedy i důsledků 

s tím spojených. Jak praví velmi lidově známý citát Stana Lee: „S velkou mocí přichází 

velká odpovědnost“, což o konspiračních teoriích platí dvojnásob. Mezi odbornými autory 
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samozřejmě nalezneme jak jejich odpůrce, tak i podporovatele. Oba tábory mají pro své 

postoje zřejmé argumenty, jež by rozhodně neměly být brány na lehkou váhu, vezmeme-li 

v potaz případné následky ať už konspirací, dezinformací, propagandy apod. Argumenty 

ve prospěch konspiračních mohou být například ty, že jsou dlouhodobým fenoménem, a 

pokud se za tak dlouhou dobu nepodařilo v rámci daných teorií najít důkazy proti nim, 

možná na nich ve výsledku bude něco pravdy a napomůžou tak nějakému odhalení. Dále 

také podporují zdravou skepsi a kritické myšlení, kdy člověka nutí nebrat všechny 

informace jako samozřejmé. Také fungují jako mechanismus pro zvládání situací, kdy 

napomáhají jedincům vyrovnávat se s něčím, co je ovlivnilo a zasáhlo. Mohou rovněž 

lidem poskytovat pocit výjimečnosti tím, že věří, že dokázali odhalit pravdu, kterou nezná 

celý svět, nýbrž jen pár vyvolených (Gregor, Vejvodová 2018: 50), nehledě na to, že 

v současnosti jsou konspirační teorie tak populární, že diváci a čtenáři si z nich byli 

schopni vytvořit až zábavní odvětví populární kultury, na čemž pak staví řada filmových i 

jiných tvůrců. Zatímco argumenty, které spatřují konspirační teorie negativně jsou 

například ty, že jejich základním rysem je absence důkazů, není tedy možné je spolehlivě 

potvrdit, nebo vyvrátit, jsou to nespolehlivé nástroje pro sledování reality, které 

v extrémních případech poškozují společnost (zejména v případě politicky orientovaných 

teorií, které mohou až snižovat volební účast). Mohou též být hyper-skeptické, tzn. že lidé 

zbytečně nevěří i těm informacím, které jsou obecně považovány za spolehlivé. U 

citlivějších jedinců dokonce mohou vyvolávat pocity úzkosti, bezmoci a strachu 

(Lewandowsky, Cook 2020: 3). Podle Zuzany Panczové konspirační teorie stírají hranice 

mezi experty a laiky i mezi institucemi a jednotlivci (Panczová 2017: 9). Podle jiných 

autorů zase je konspiračních teorií v sociálním a politickém diskurzu spousta, avšak 

„koordinovaná výzkumná agenda, která se potýká s jejich příčinami a následky, se 

vyvinula až v posledním desetiletí“ (Douglas et. al. 2019: 3). 

Lewandowsky a Cook ve své práci definují sedm rysů konspiračního myšlení, v angličtině 

jsou známé pod zkratkou CONSPIR. Jedná se o: 

1. Contradictory neboli rozporuplnost. Konspirační teoretici mohou současně věřit 

v myšlenky, které si navzájem odporují. Například věřit teorii, že princezna Diana byla 

zavražděna, ale také věřit, že předstírala svou vlastní smrt. Je to proto, že odhodlání 

teoretiků nevěřit oficialitám je tak absolutní, že ani nezáleží na tom, zda je jejich systém 

víry nesoudržný. 

2. Overriding suspicion neboli přehnané podezírání představuje extrémní stupeň podezření, 

který brání víře v cokoli, co nezapadá do konspirační teorie. 

3. Nefarious intent neboli zlý úmysl představuje motivace každého předpokládaného 

spiknutí, jež se vždy považují za hanebné. Konspirační teorie nikdy nenaznačují, že by 

předpokládaní spiklenci měli benigní motivaci. 

4. Something must be wrong. Konspirační teoretici vždy zastávají celkový závěr, že něco 
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musí být špatně a oficiální verze je založena na klamání lidí. 

5. Persecuted victim neboli pronásledovaná oběť, jež je konspiračními teoretiky vnímaná 

jako oběť organizovaného pronásledování. Konspirační myšlení zahrnuje sebepoznání 

toho, že osoba je současně obětí i hrdinou. 

6. Immune to evidence neboli imunita vůči důkazům značí, že důkazy působící proti teorii, 

jsou znovu interpretovány. To odráží přesvědčení, že čím silnější jsou důkazy proti teorii, 

tím více musí teoretici chtít, aby lidé uvěřili jejich verzi událostí. 

7. Re-interpreting randomness. Přesvědčení, že nic se neděje jen tak náhodou. Drobné 

náhodné události jsou znovu interpretovány tak, aby vypadaly jako zapadající do 

konspirační teorie (Lewandowsky, Cook 2020: 6-7). 

Na rozdíl od předchozích autorů má dvojice Gregor a Vejvodová na konspirační teorie 

poněkud radikální náhled. Podle nich se pokoutně šíří jako něco škodlivého, podivného, 

něco, co ví jen pár zasvěcených. Mají možnost ovládání světa, falšování událostí, falšování 

historie. Základem je vždy víra v to, že naše životy ovládá někdo jiný, nebo že nám 

přinejmenším o některých událostech lže. K tomu má vždy nějaký důvod, jímž nejčastěji 

bývá moc, bohatství… Lidé těmto teoriím pak prý věří, jelikož je lidskou přirozeností vše 

kolem sebe nějak vysvětlit, pokud ale vysvětlení nemáme, přikloníme se k teorii. Ta nám 

pak poskytuje pocit výjimečnosti. Pocit, že jsme odhalili nějakou utajovanou pravdu, 

kterou zná jen pár vyvolených (Gregor, Vejvodová 49-51).  

Jak jsme měli možnost číst, konspirační teorie pojící se k historii nejsou nic ojedinělého. 

Autoři van Prooijen a Douglas zjistili, že rychlé společenské změny zpochybňující 

zavedené struktury moci, případně normy chování… tímto stimulují víru v konspirační 

teorie, protože lidé jsou v těchto situacích vystaveni strachu, pocitu nejistoty. Teorie se tak 

mohou stát historickými příběhy, jež se mohou šířit kulturním přenosem. Tvoří pak základ 

pro to, jak si lidé následně pamatují a mentálně představují historické události (Van 

Prooijen, Douglas 2017: 323). Pokud se tedy zaměříme na téma této práce, konkrétně na 

případ konspiračních teorií pojících se k Sametové revoluci, můžeme v předchozí definici 

vidět jasné paralely. Československo, a ostatně i další evropské státy, si v období kolem 

roku 1989 procházelo poměrně rychlým a dynamickým transformačním procesem, během 

něhož se životy většiny lidí převrátily naruby. Lidé se museli vyrovnat zejména 

s odchodem starého režimu a příchodem nového, což s sebou nutně přinášelo nejen chaos, 

ale také velká očekávání. K chaosu se též přidaly i některé konspirační teorie 

zpochybňující způsob přechodu od komunismu k demokracii. O tom ale blíže v kapitole 

jednotlivých linií konspiračních teorií. 

2.3. Jak se konspirační teorie šíří? 

Na tuto otázku pochopitelně neexistuje jednoduchá odpověď, už jen vzhledem ke 

komplikovanosti a komplexnosti fenoménu konspiračních teorií. Podle Panczové je 
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základním znakem konspiračních teorií, podobně jako je tomu u fám, že nejsou a ani 

nemohou být ověřené ani podložené například od nějakých oprávněných autorit. Často jsou 

šířeny těmi médii, které z jistých důvodů nerespektují standardy etického a korektního 

zpravodajství (Panczová 2017: 15). Autoři Dewitt, Atkinson a Wegner ale zformulovali 

systém čtyř modelů, skrze které se podle nich konspirační teorie obecně šíří. Jsou to 

modely stádového chování, následování vůdce, falšování preferencí a model signalizace. 

(Dewitt, Atkinson, Wegner 2018: 319-329). Každý z nich zde nyní v krátkosti představím.  

Model stádového chování lze aplikovat tehdy, pokud máme o něčem soukromou 

informaci, podle které bychom se nejspíš měli chovat, ale většina lidí kolem nás tuto 

informaci nemá a zachová se proto jinak. Je pak přirozené zachovat se stejně jako všichni 

ti lidé, zapojit se do stáda, i když naše vlastní řešení situace by bylo pravděpodobně lepší. 

Tento model má své tři hlavní rysy, kterými jsou: 1. kolektivní moudrost davu může 

spočívat na nedostatečných informacích, 2. stádové chování dále může vést lidi k tomu, 

dělat neoptimální rozhodnutí 3. stáda jsou ale křehká a drží pohromadě pouze na 

omezených informacích, pokud by později nastal proces individuálního rozhodování, stádo 

může být rozptýleno např. nově zveřejněnou informací (v případě konspiračních teorií tedy 

můžeme mít svou informaci, díky které jsme skeptičtí, pak se ale začneme setkávat 

s mnoha lidmi, kteří o oné teorii hovoří třeba i veřejně, takže se z této informace najednou 

stává informace velmi kvalitní, podporující konspirační teorii.  Jako důsledek člověk 

opouští svůj původní skeptický postoj a začíná se k oné myšlence také veřejně hlásit 

(Dewitt, Atkinson a Wegner 2018: 320-321). Tento model je ilustrován také např. Cassem 

R. Sunsteinem v knize Conspiracy theories and other dangerous ideas (Sunstein 2014). 

Druhým v pořadí je model následování vůdce, v němž si jednotlivci přebírají podněty od 

ideologicky stejně smýšlejících názorových vůdců. Vytvářejí si tak zkratky k pochopení 

světa. Model aplikujeme v případě, pokud jsou nám nějaká témata cizí a nedokážeme o 

nich udělat vlastní rozhodnutí, spoléháme se na názory názorových vůdců. Model nám tedy 

poskytuje jednoznačnou predikci, že náš osobní dominantní úsudek může být vytvořen na 

základě nekvalifikovaného přesvědčení někoho jiného. Nutné je ale splnění 2 predispozic. 

Jednak, že lidé pasivně zpracovávají politické informace, tedy nepoužívají vlastní kritické 

myšlení. A zatímco lidé pasivně zpracovávají informace, důvěryhodnost zdroje, na něhož 

se obrátí, řídí formování jejich názoru (Dewitt, Atkinson a Wegner 2018: 322-323). Tento 

model je inspirován modelem follow the leader od Johna Zallera (Zaller 1992). 

V modelu falšování preferencí jedinci budou záměrně schovávat svou podporu nějakému 

nepopulárnímu přesvědčení, dokud kritická masa podobně smýšlejících lidí nevytvoří pocit 

bezpečí veřejným obhajováním tohoto přesvědčení. Může nastat také situace, kdy 

jedincovo přesvědčení je v opozici k přesvědčení soudobého režimu. V případě toho, že by 

se veřejné přesvědčení začalo obracet proti tomu režimnímu, nebezpečí vnímané 

v souvislosti s vyjádřením opačného názoru bude klesat. Každý má svůj pomyslný 
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politický práh, kde se ještě cítí bezpečně. Ale každá jedna politická událost, která vede 

alespoň k jednomu novému člověku, jež začne vyjadřovat svůj nepopulární názor, může 

poskytnout dostatečný pocit bezpečí pro ostatní, aby je následovali. Tento model je 

relevantní pro konspirační teorie, pokud jsou splněny 2 podmínky, a to sice, že jedinci 

soukromě zastávají nějaká konspirační přesvědčení, ale sociální tlak brání veřejnému 

vyjádření těchto přesvědčení (Dewitt, Atkinson a Wegner 2018: 325-326). Původně je 

tento model inspirován konceptem Timura Kurana, který tento jev ještě spojuje 

s fenoménem sněhové koule, jakožto pomyslného nabalování lidí a názorů (Kuran 1997). 

Aspekty tohoto modelu jsou velmi patrné a aplikovatelné také pro tuto práci, vezmeme-li 

v potaz okolnosti, za kterých konspirační teorie, jež zde v praktické části budu rozebírat. 

Posledním je model signalizace (název je odvozen od teorie signalizace, což je koncept 

užívaný v evoluční biologii). V tomto případě je potřeba účinný způsob k vyjádření 

vlastních ikonoklastických přesvědčení ostatním, abychom mohli najít podobně smýšlející 

jedince a mobilizovat se navzájem v politickém slova smyslu (např. Attkinson, Matthew, 

DeWitt, Uscinski 2017). Signály jedincům pomáhají hodnověrně vykomunikovávat skryté 

informace, zatímco mohou odesílat informace, které je obtížné sledovat. Jsou také 

využívány k předávání přesvědčení, jež musí zůstat skryté, a protože existují pouze mimo 

hranice slušné a zdvořilé konvenční společnosti, jsou tedy důvody, proč jednotlivci 

s neortodoxními preferencemi si musí navzájem signalizovat za účelem provedení nějaké 

kolektivní akce. Kupříkladu některé okrajové konspirační teorie mohou sloužit jako 

nákladný signál, čímž jedinci zastávající extrémní ideologie veřejně oznamují svá 

přesvědčení pod rouškou věrohodného popírání a nacházejí tak podobně smýšlející jedince 

(Dewitt, Atkinson a Wegner 2018: 328-329). 

Tito autoři ale rozhodně nejsou jediní, kdo k tomuto tématu přispěli v debatě. Podle již 

zmiňované autorky Zuzany Panczové konspirační teorie už pronikly do povědomí 

veřejnosti, a to nejen prostřednictvím informací, které se šíří spontánně, ale také pomocí 

jejich zakomponování do nejrůznějších příběhů v rámci sféry profesionálního umění a 

populární kultury jako je filmová, televizní či knižní produkce (Panczová 2017: 7). Pokud 

ale pomineme tuto sféru působení, mohou se objevovat zároveň jakožto nástroj ideologické 

argumentace pro nejrůznější skupiny lidí (Panczová 2017: 7). Zobecníme-li tedy tuto 

otázku, nejspíše by bylo možné tvrdit, že v současné době protkané internetem se 

konspirační teorie šíří nejvíce právě tam na nejrůznějších sociálních sítích, ale i 

specializovaných konspiračních a dezinformačních webech4. V minulosti se teorie 

předávaly za pomoci tisku, a případně ještě předtím ústní formou. 

2.4. Konspirační teorie z psychologického hlediska 

Jak jsem již uváděla výše, problematika konspiračních teorií je opravdu komplexní a lze na 

 
4 Z českého prostředí např. webová stránka http://skrytapravda.cz/. 
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ni pohlížet v rámci hned několika disciplín. Já tento fenomén budu pojímat neutrálně, 

z interdisciplinární perspektivy. Avšak mezi vědci zabývajícími se touto tématikou je 

mimo jiné velmi výrazný a vlivný také pohled z psychologické perspektivy. Proto bych ho 

zde ráda alespoň v krátkosti nastínila a tento asi nejvlivnější náhled neopominula. 

Z psychologického hlediska k počátkům seriózního zkoumání konspiračních teorií došlo 

v 90. letech, např. u politických věd k tomu došlo ještě o něco později. Vědci jak 

z psychologie, tak z politologie velmi pravděpodobně tento fenomén považovali jen za 

okrajové kuriozity nedostačující pro seriózní diskusi. Postupně si ale začali uvědomovat, 

že tato problematika může mít potenciálně závažné následky, a tak se jimi pomalu začali 

zabývat (viz. Knihgt, Butter 2018). Rané výzkumy tendovaly k tomu chápat jako 

samozřejmost, že zastánci konspiračních teorií jsou svým způsobem odlišní lidé 

s pochroumaným charakterem, a tedy i víra v konspirační teorie je iracionální (Wood, 

Douglas, Sutton 2012). Řada psychologů dokázala ve svých výzkumech propojit 

konspirační smýšlení a víru v určité teorie s rysy „poškozené“ mysli jako je např. paranoia, 

podezíravost, schizofrenie, anomie, obsese skrytými motivy, cynismem, nejistotou, 

bezmocí, úzkostí apod. (Darwin, Neave, Holmes 2011; Barron, Morgan, Towell, 

Altemayer, Swami 2014). Další z výzkumníků, Ted Goertzel, který je autorem jedné 

z prvních a zároveň nejvlivnějších studií tvrdil, že fenomén konspiračních teorií je 

monologický, tzn. že slouží jako kompletní pohled na svět v tom smyslu, že lidé, kteří věří 

jedné teorii, pravděpodobně mohou věřit všem (Goertzel 1994: 739-741). Tento pohled je 

dodnes zastáván i rozporován mnoha výzkumníky. Na druhou stranu ale jiní vědci objevili 

korelace mezi konspiračním myšlením a elementy tzv. Big Five, neboli velké pětky 

(pětifaktorového modelu osobností5), či ještě další tvrdí, že konspirační myšlení není žádný 

přesně rozlišitelný povahový rys (Swami, Chamorro-Pemuzic, Furmham 2010: 751-752; 

Imhoff, Bruder 2014: 3-4). V současné době je patrný značný rozkvět empirických studií 

jak z oboru psychologie, tak např. z politologie (Knihgt, Butter 2018: 36). Také 

Lewandowsky a Cook jsou přesvědčeni, že konspirační teorie mají spojitost s lidskými 

emocemi. Podle nic lidé, kteří se cítí bezmocní nebo zranitelní, s větší pravděpodobností 

podpoří a rozšíří konspirační teorie. Ze stejného důvodu mají lidé tendenci navrhovat 

nejrůznější konspirační vysvětlení událostí, která přitom ale jsou vysoce nepravděpodobná. 

Konspirační teorie tedy výborně fungují jako mechanismus zvládání nejistoty. Umožňují 

lidem vyrovnat se s hrozivými událostmi zaměřením viny na skupinu „spiklenců“. Lidé 

totiž někdy považují za obtížné připustit, že „velké“ události (např. smrt princezny Diany) 

mohou mít naprosto běžnou příčinu, jako je v tomto příkladě řízení pod vlivem alkoholu 

(Lewandowsky, Cook 2020: 4). 

 
5 Skládá se z otevřenosti vůči zkušenostem, svědomitosti, extraverze, přívětivosti a neuroticismu. Viz např. SALGADO, 

Jesus. Big Five Personality Dimensions and Job Performance in Army and Civil Occupations: A European Perspective. 

Human Performance. 1998. 
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2.5. Další přidružené pojmy 

Běžně se stává ta chyba, že je termín konspirační teorie nevhodně zaměňován za jiné 

fenomény pojící se s podobnými jevy či událostmi. Abych tedy udělala pořádek 

v pojmech, pokusím se zde postihnout další podobné koncepty a vysvětlím také, jak se od 

konspiračních teorií liší. Pro většinu z nich se budu opírat o knihu Miloše Gregora a Petry 

Vejvodové, Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! (Gregor, 

Vejvodová 2008), která se následujícími definicemi velmi podrobně věnuje, a též o 

publikaci J. Uscinskiho Conspiracy Theories and the people who belive them (Uscinski 

2019). 

2.5.1. Konspirace 

Uscinski od sebe pečlivě odděluje pojmy konspirace a konspirační teorie jako něco, co by 

se nemělo zaměňovat, jelikož obojí značí poměrně rozdílný fenomén. Konspirační teorie 

v porovnání s konspiracemi odkazují na jakási obvinění, která můžou, nebo nemusí být 

pravda a často se střetávají s příslušnými autoritami. Konspiraci naopak definuje jako 

tajnou dohodu mezi dvěma nebo více stranami k tomu, aby si nárokovaly politickou, 

ekonomickou nebo jinou moc, narušovaly zavedená pravidla, nezákonně předělávaly 

vládní instituce ke svému vlastnímu obohacení na vrub obecného blaha… Konspirace se 

dějí velmi regulérně, ale protože je těžké je kvalitně provést a utajit, častokrát selhávají. 

Konspirace tedy ve srovnání s konspirační teorií odkazuje na události, u nichž bylo 

potvrzeno, že se ve vztahu k příslušným institucím skutečně staly (Uscinski 2019: 48-49). 

Uscinski se dále, pouze okrajově, zabývá upřesněním dalších pojmů pojících se 

s konspiracemi. A sice sousloví konspirační přesvědčení (conspiracy belief), podle něj 

odkazuje k něčímu přesvědčení, že určitá konspirační teorie nebo soubor teorií je pravda, 

člověk tedy může věřit pouze jedné, nebo ale taky nekonečnu. Konspirační smýšlení 

(conspiracy thinking), podle něj odkazuje ke skrytému pohledu na svět, chápání událostí 

skrze konspirační teorie. Konspirační teoretik (conspiracy theorist) je podle něho obtížně 

definovatelný termín, vzhledem k tomu, že velké množství lidí věří alespoň v jednu 

konspirační teorii. V tomto případě by se ale toto označení dalo vztáhnout také na všechny 

tyto lidi. Pravděpodobně tedy tento pojem znamená člověka, který má opravdu vysokou 

úroveň konspiračního smýšlení (Uscinski 2019: 50-51). K tomu, kdo v co věří se 

vyjadřoval také např. další americký politolog John Zaller, podle něhož každý názor je 

pomyslným sňatkem informací a predispozic: informací proto, abychom si vytvořili 

mentální obraz daného problému a predispozic, abychom došli k nějakému závěru (Zaller 

1992: 6). 
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2.5.2. Fake news 

Dalším pojmem, který se zde pokusím přiblížit, je pojem fake news6. Podle Gregora a 

Vejvodové je pod tímto termínem myšleno „moderní chytlavé sousloví, které označuje 

úmyslně nepravdivé nebo zavádějící informace, které se objevují v médiích a na sociálních 

sítích“ (Gregor, Vejvodová 2008: 8). Autoři ale dále vysvětlují, že tento pojem ještě nutně 

nemusí znamenat novou skutečnost, jedná se totiž jakousi modifikaci dezinformace 

(Gregor, Vejvodová 2008: 8).  Také podle autorů Allcotta a Gentzkowa pojem fake news 

není nový, akcentuje se ale zejména v současném mediálním diskurzu. V tom jsou fake 

news definovány jako odkazy na virální příspěvky založené na fikci, které ale vypadají 

jako reálné zprávy. Produkce fake news existuje na základě dvou hlavních motivací: 

finanční a ideologické. Na jedné straně jsou falešné příběhy, které se stávají virálními a 

poskytují tak producentům obsahu kliknutí, která lze převést na příjmy z reklamy. Na 

druhou stranu, jiní producenti fake news je vytvářejí na podporu konkrétních nápadů nebo 

lidí, které upřednostňují, často diskreditací ostatních (Allcott a Gentzkow 2017: 217-219). 

S jejich tvrzením souhlasím připomeneme-li si například známé případy fake news během 

propagandy první, ale i druhé světové války. Je tedy jasné, že fake news rozhodně nejsou, 

obdobně jako konspirační teorie, výplodem několika málo posledních let. 

2.5.3. Dezinformace 

Tohoto pojmu jsem se již lehce dotkla v předešlém odstavci, je třeba ho ale od fake news 

odlišovat. V případě dezinformací se jedná o nepravdivou informaci, nebo přinejmenším 

informaci, která je zavádějící. Její autor sleduje jejím vypuštěním jeden určitý cíl, a to 

ovlivnit a zmanipulovat příjemce. Tímto příjemcem bývá často široká neinformovaná 

veřejnost, případně konkrétní specifická část obyvatelstva. K jejich šíření může sloužit celé 

spektrum sdělovacích prostředků od tisku, přes televizi, až po sociální sítě. Dezinformace 

vznikají se záměrem manipulovat s lidmi7. Dezinformační kampaň tak často začíná tím, že 

autor vypustí zprávu do nepříliš známých médií, následně doufá, že zpráva bude dostatečně 

zdatná, aby pronikla i do mainstreamových médií (Gregor, Vejvodová 2008: 46). Pokud se 

zaměříme na šíření dezinformací nyní a v minulosti, nepochybně zde spatříme ohromný 

posun zejména co se rychlosti šíření týče. Sociální sítě a internet obecně jsou mocným 

nástrojem, který uživatelům propůjčuje velký vliv. Je pak už otázkou konkrétních případů, 

zda je tato moc využita, či zneužita. Jak autoři podotýkají, ve světě médií se mohou 

dezinformace v extrémních případech stát až zbraněmi hromadného ničení (Gregor, 

Vejvodová 2008: 8). A i přes to, že zejména sociální sítě bývají svými administrátory a 

moderátory často spravovány a kontrolovány, pravděpodobně není v jejich moci 

dezinformaci bezprostředně po jejím vypuštění zachytit, rozklíčovat a zabránit v jejím 

 
6 Dále např. viz SMOLÍK, Josef. Média a fake news: příklad jedné mediální zprávy. 2020. Dostupné z: 

https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/www_write/files/2020/smolik.pdf. 
7 Dále např. viz TÁBORSKÝ, Jiří. V síti dezinformací – Proč věříme alternativním faktům. Grada, Praha, 2019. 
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dalším šíření. Stává se tak, že řada uživatelů si dezinformaci přečte a osvojí ještě před její 

moderací ze strany administrátorů. Dezinformace se pak v krajním případě může dále šířit 

veřejností. Aby ale dopadla na úrodnou půdu, musí být uvěřitelná, alespoň částečně se 

zakládat na věrohodných informacích a ideálně se k lidem šířit vícero informačními 

kanály. Dalším faktorem je pak její přizpůsobení se kulturnímu kontextu (Gregor, 

Vejvodová 2008: 8). Autoři toto tvrzení názorně ilustrují na náboženském příkladu a to 

sice, že pokud by někdo záměrně spálil Bibli v Paříži, pravděpodobně jeho čin nebude mít 

tak závažné následky, jako kdyby spálil Korán na území Pákistánu (Gregor, Vejvodová 

2008: 8-9). 

Podobně jako u konspiračních teorií, označení „dezinformace“ je sice termín relativně 

nový, ale podle Gregora a Vejvodové, aktivita za ním je stará jako lidstvo samo. Vojevůdci 

také oklamávali své protivníky pomocí toho, čemu dnes říkáme dezinformace. Zpravidla 

tak činili kvůli získání výhody ve válce či politickém souboji (Gregor, Vejvodová 2008: 8). 

Pokud tedy tento pojem alespoň trochu přiblížím tématu této práce, můžeme vidět, jak 

zásadní roli dezinformace v historii hrají8. „Dezinformace našly ve velké míře své uplatnění 

zejména ve válce studené, kde této praktice vévodily zpravodajské služby států Varšavské 

smlouvy, včetně Československa“ (Gregor, Vejvodová 2008: 8-9). Podle tvrzení citovaných 

autorů si obzvláště totalitní režimy rády pomáhají k loajalitě obyvatel dezinformačními 

kampaněmi. Například naši českoslovenští dezinformátoři dříve patřili dokonce mezi 

světovou špičku ve svém oboru a západní zpravodajci jejich konání začali řešit až poté, co 

k nim v roce 1968 přeběhl vysoko postavený příslušník ČS Státní bezpečnosti (StB) Luděk 

Bittman spojený s operací Neptun9 z roku 1964. V této operaci šlo zjednodušeně o to, že 

komunisté ukryli na dno šumavského Černého jezera kompromitující nacistické materiály, 

jejichž nalezení mělo odstartovat senzaci a zapříčinit změnu politické situace v Západním 

Německu a dalších zemích. Samotná akce vzbudila ohromný zájem jak médií, tak 

veřejnosti, způsobila konfrontaci jistých, především západoněmeckých, politiků, 

odstoupení řady politiků ze svých funkcí, a dokonce i několik sebevražd. Co se skutečně za 

operací skrývalo, bylo odhaleno až v průběhu 70. let. Síla dezinformací tak byla 

jednoznačně prokázána. 

2.5.4. Fáma 

Fáma neboli jiným termínem misinformace spolu s dezinformacemi mají společný znak: 

zavádějící, nepravdivý obsah. Fáma ale není na rozdíl od dezinformací šířena bez vědomí, 

že se jedná o lež. „Fáma tedy může sloužit jako rozbuška při podněcování odporu vůči 

nepřátelům, stává se nástrojem šíření vlastenecké propagandy a naděje na vítězství, stejně 

tak může být pramenem revolty vůči představitelů moci, resp. jejich nařízením. A to je 

 
8 Dále také např. viz JOWETT, G., & O'DONNELL, V. (1992). Propaganda and persuasion. Newbury Park, Calif, Sage 

Publications. 
9 Více informací o operaci nabízí např. reportáž ČT24: https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1086380-operace-neptun-

nejuspesnejsi-dezinformacni-akce-komunisticke-tajne-sluzby. 
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moment, kdy se fámy stávají otázkou strategických zájmů státu a jeho mocenských orgánů“ 

(Panczová 2017: 21). Příkladem mohou být drby nebo urban legends, tedy historky, 

v nichž se stala nějaká zvláštní příhoda (Gregor, Vejvodová 2008). Podle Jean-Noëla 

Kapferera „fáma je svobodná, a je proto ideálním nástrojem ke sledování hlubinných 

procesů tvorby veřejného mínění“ (Kapferer 1987: 131). Také podle něho odrážejí jakousi 

podobu veřejného mínění vycházejícího například z politické propagandy. Tvrdí, že 

politika se nedělá bez fám, představují pro ni neoficiální hlas, proti-moc, která má oproti té 

oficiální jisté výhody, jako je delší dosah, nemusí být podložena, nebere v potaz etickou 

stránku obsahu apod. (Kapferer 198: 185). Allport a Postman charakterizují fámy jako 

„tvrzení týkající se aktuálních událostí, kterému by se mělo věřit, a které se šíří od člověka 

k člověku, povětšinou ústně a neobsahuje údaje, podle kterých by se nechala posoudit 

jejich pravdivost“ (Allport, Postman 1947: ix). Jedním z nejznámějších odborníků na téma 

fám v našem prostředí je například folklorista Petr Janeček působící také na Filozofické 

fakultě univerzity Karlovy, který se mimo jiné taky proslavil jakožto popularizátor tohoto 

tématu (např. Janeček 2006). „Výzkum fám má ve společenských vědách tradici, která sahá 

přinejmenším do 40. let 20. století. Zájem o oblast konspiračních teorií však nastal až o 

několik desetiletí později, a jeho současné vzepětí je pravděpodobně odrazem 

dramatického nárůstu tzv. „alternativního zpravodajství“ zprostředkovaného internetem“ 

(Panczová 2017: 7). 

2.5.5. Propaganda 

Podle britského historika českého původu Zbyňka Zemana se propaganda dělí na 3 druhy 

s ohledem na to, zda lze určit její zdroj10. Prvním druhem je propaganda bílá (tu je možné 

ztotožnit s pojmem public relations, známe bezpečně její zdroj, využívá pravdivé a 

objektivní informace k ovlivnění veřejného mínění, mobilizaci obyvatelstva, propagaci 

aktivity apod.) Opačným případem je propaganda černá (v tomto případě nám zdroj 

informací není znám, tento druh naplňuje negativní představy, jejími nástroji jsou 

polopravdy, věrohodně působící dezinformace, skandalizace, které chtějí pošpinit a oslabit 

protivníka, působí skrytě a zdroje jsou buď zcela falešné, nebo alespoň úmyslně zavádějící, 

může mít za cíl například nabourat určitá přesvědčení u obyvatelstva protistrany, přiklonit 

je tak na stranu svojí a současně prodat svoji ideologii zbytku světa (Gregor, Vejvodová 

2008: 15-17). Posledním druhem je propaganda šedá. Může se publiku jevit jako neutrální 

nebo dokonce pozitivní, většinou využívá argumenty založené na pravdivém základě a 

objektivně je prezentuje. Vyznačuje se tím, že informace nemohou být spolehlivě ověřeny, 

avšak jejich originální zdroj nemusí být zcela zřejmý (Zeman 1978). Stejně jako v případě 

dezinformací, byla především studená válka pro propagandistické praktiky živnou půdou11. 

„Propaganda využívala dezinformace jako jeden z nejúčinnějších nástrojů, smyslem je 

 
10 např. Zeman, Z. (1978). Selling the War: Art and Propaganda in World War II (1st ed.). London: Obris Books. 
11 Dále také např. viz JOWETT, G., & O'DONNELL, V. (1992). Propaganda and persuasion. Newbury Park, Calif, Sage 

Publications. 
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působit na publikum a úmyslně formovat jeho myšlenky, postoje a chování s cílem 

dosáhnout reakce v souladu s úmysly a potřebami propagandisty“ (Gregor, Vejvodová 

2008: 15). V Sovětském svazu měla komunistická strana ve druhé polovině minulého 

století nad médii a obsahem v nich publikovaným absolutní kontrolu. Sloužila jí jako 

nástroj přesvědčování obyvatel o tom, že se mají skvěle, protože výrobní plány se 

konstantně plní na 120 %, oproti čemuž kapitalistická Amerika upadá do stále většího 

chaosu, chudoby a morálního úpadku obyvatel. Protiváhu v tomto případě tvořila pouze 

rádia, která vysílala přes železnou oponu, Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, což soudruzi 

nesli nelibě, a tak proti jejich fungování bojovali mimo jiné např. také rušičkami radiového 

signálu. Režimu propaganda sloužila kromě toho také k tomu, aby své obyvatelstvo 

utvrzovala ve statutu quo, tedy kdo na jaké straně je ten hodný a zlý. „V sovětském bloku, 

kde měl stát nad médii neomezenou moc, neměli tvůrci propagandy ani motivaci snažit se o 

věrohodnost, čtenáři a diváci jednoduše nemohli utéct ke konkurenci, věrohodnosti 

nepomáhal fakt, že nepřetržité pozitivní zpravodajství neodpovídalo každodenní 

pochmurné realitě s frontami na banány, zabavování majetku, nemožnosti studovat, 

cestovat…“ (Gregor, Vejvodová 2008: 32). 

2.5.6. Cenzura 

Tento pojem je, stejně jako všechny předchozí, pro téma této práce jistým způsobem 

důležitý. Cenzura ještě tím spíše, protože je to jeden ze zásadních nástrojů, který totalitní 

moci často využívají k manipulaci a nesvobodě občanů. V tomto případě se jednalo 

zejména o cenzurování prováděné prostřednictvím cenzurních úřadů podřízených 

komunistickému režimu (Končelík, Večeřa, Orság 2010: 208). Ten chtěl mít pod kontrolou 

zejména média, v té době tedy nejrozšířenější tisk a televizi. Co ale vlastně tímto 

označením chápeme? Abychom ho pochopili komplexně, je potřeba se na tuto 

problematiku podívat trochu blíže. Podle Dušana Tomáška civilizace a cenzura patří 

neodmyslitelně k sobě (Tomášek 1994: 8-9). Cenzurou se tedy velmi stručně a obecně 

rozumí jakási kontrola informací, které se mezi lidmi všemožnými informačními kanály 

mohou dostat a jejich případná úprava, aby odpovídaly dobovým a režimním představám. 

Cenzura se rozhodně nevyhnula ani našemu státu. Po únoru 1948 se vedení Komunistické 

strany Československa rozhodlo co nejrychleji a trvale upevnit získanou moc. Kromě 

přímých i nepřímých represivních opatření proti „třídnímu nepříteli“, která vrcholila 

v procesech a justičních vraždách, se zároveň snažilo zavést co nejúčinnější kontrolu nad 

informačními, propagačními a agitačními prostředky. Nařízené restrikce novin a časopisů 

(počet deníků poklesl např. z 37 v roce 1947 na pouhých 11 v roce 1953) usnadnila 

přehled, a tím i kontrolu. Zároveň ale začaly intenzivní přípravy na zavedení předběžné 

cenzury. Šlo o to nejen zabránit, aby v opozičních i jakýchkoli jiných novinách vycházely 

články nesouhlasící s potlačováním demokracie, ale zároveň dosáhnout toho, aby všechny 

noviny nastupující totalitní moc bez výjimky podporovaly. To byl konec konců také jeden 
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z úkolů, který od KSČ dostaly a také plnily tzv. akční výbory ostatních stran Národní 

fronty (Tomášek 1994: 8). Cenzurování bylo v Československu zavedeno komunistickým 

režimem již s normalizací, tedy v roce 1968. „Za faktickým ovládnutím médií na počátku 

normalizace však stály systematické personální čistky ve všech mediálních institucích. 

Teprve díky nim získal režim média zpět pod kontrolu a mohl je efektivně využívat jako 

propagandistický nástroj“ (Končelík, Večeřa, Orság 2010: 208). Normalizací se rozumí 

proces potlačování všech občanských práv a svobod směřující zpět k totalitě. 

Komunistická strana ale nejprve musela znormalizovat sama sebe, než se mohla pustit do 

normalizace společnosti, proto z ní bylo asi sedmdesát tisíc členů vyloučeno. Řada z nich 

se pak musela živit podřadným, hůře společensky hodnoceným zaměstnáním, než jaký 

byla jejich kvalifikace, jelikož kdo nebyl zaměstnán, mohl být souzen za příživnictví 

(Měchýř 1999: 33-35). 

Násilný vpád sovětských a dalších „spojeneckých“ vojsk v noci z 20. na 21. srpna 1968 

znamenal pro československou cenzuru záchranu. Už 3. září téhož roku vyšla první 

směrnice nového Úřadu pro tisk a informace (ÚTI, ale v redakcích se brzo vžila zkratka 

„útisk“), která zakazovala jakoukoli kritiku SSSR a ostatních zemí Varšavského paktu, 

používání termínu „okupant“ a „okupace“, nedovolovala propagovat snahu o vyhlášení 

neutrality Československa a nařizovala respektovat seznamy utajovaných věcí, dodané 

redakcím ještě na základě červnového proti-cenzurního zákona. Úřad pro tisk a informace 

zařadil do svého arzenálu mimo jiné také různé dlouhodobé „rozbory“ obsahu jednotlivých 

novin, časopisů, vysílání apod.  Zpravidla je ohlašoval dopředu (tím nutil redakce k ještě 

intenzivnější ostražitosti). V rozborech pak autoritativně „známkoval“, upozorňoval na 

nesprávné tendence a směry v publikační činnosti, na údajné nedostatky a chyby či 

zanedbání povinností a snažil se tím působit preventivně (Tomášek 1994: 153-157). Na 

počátku normalizace byla režimem řada titulů pozastavena v činnosti, ty ostatní byly 

upraveny a následně ve své činnosti důsledně kontrolovány, v případě, že Úřad 

v mediálním obsahu nalezl něco v rozporu s ideologií (např. podpora západní propagandy, 

propagace zboží z kapitalistických zemí, politická provokace…), používal proti redakcím a 

redaktorům nejrůznější sankce. Nejednalo se tedy o cenzuru v tradičním slova smyslu, ale 

spíše o jakousi autocenzuru kvůli tzv. systému následné kontroly, což znamenalo, že 

odpovědnost za publikovaný text nesl šéfredaktor, případně vydavatel apod., který si tím 

pádem dával velký pozor na to, co otiskne, aby se nedostal do problémů (Končelík, 

Večeřa, Orság 2010: 209). 

V 80. letech ale došlo ke změně kontrolního systému, kvůli zřízení Federálního úřadu pro 

tisk a informace stále řízeného ÚV KSČ. To tak mělo veškerá média pod palcem, 

rozhodovalo o nákladech periodik, o jejich zřizování a rušení, ovlivňovalo jejich 

personální změny… Mocenské kontrole podléhaly též informační zdroje, výsadní 

postavení tehdy měla ČTK, která měla povoleno spolupracovat se zahraničními agenturami 

a mohla distribuovat zpravodajství zahraničních agentur v rámci ČSSR, čímž defacto 
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kontrolovala, jaké informace ze zahraničí se do naší země dostanou. Nutno také říci, že 

většina jejích zahraničních zpravodajů byli spolupracovníci StB. Také si ale, podobně jako 

ostatní mediální i nemediální organizace, v začátcích normalizace prošla personálními 

čistkami (Končelík, Večeřa, Orság 2010: 210-211). Zákazy vydávání periodik obecně 

mnohem vážněji zasály časopisy než deníky. Možná překvapivě ani Rudé právo, jakožto 

ústřední tiskový orgán komunistické strany, se čistkám nevyhnulo, načež se ale vrátilo do 

popředí tištěných médií. Určovalo hlavní směr, postoje, hodnocení událostí… pro ostatní 

deníky, které se musely podřizovat. Mezi zrušené tituly patřily například Studentské listy., 

Reportér, Listy, Politika, Dějiny a současnost, Orientace, Zítřek, Skauting, Tramp… 

(Končelík, Večeřa, Orság 2010: 212-214). V březnu 1990 tehdejší Federální shromáždění 

přijalo zákon č. 86/1990 Sb. Tato novela tiskového zákona označila cenzuru za 

nepřípustnou a umožnila občanům i firmám vydávat periodický tisk. V květnu 1990 byl 

zákonem č. 166/1990 Sb. zrušen Federální úřad pro tisk a informace, který byl od začátku 

80. let hlavním kontrolním úřadem médií (Končelík, Večeřa, Orság 2010: 257). Po pádu 

komunistického režimu s v krajinách bývalého „východního bloku“ náhle dokořán otevřely 

dveře necenzurovaným senzacím. Veřejnost v euforii ze znovuobjevování do té doby 

nepovolených alternativních diskurzů a v důsledku nedostatku zkušeností s existujícími 

zahraničními náboženskými, lékařskými, politickými i jinými subkulturami, byla obzvlášť 

lehko ovlivnitelná. Konspirační kulturu 90. let však neurčovala jen témata volně proudící 

ze zahraničí, ale i skepse vůči novému režimu, a to ať už v prostředí příznivců 

komunistického režimu nebo lidí s nenaplněným očekáváními (Panczová 217: 41). 

3. Uznávaná narace o Sametové revoluci 

Pro můj výzkum je pohled historiografie naprosto klíčový. Názory na to, jak vlastně 

Sametová revoluce proběhla a zda byla vůbec plnohodnotnou revolucí, se samozřejmě 

různí, takže i to zde v následujících odstavcích nastíním. Jelikož se v této práci zabývám 

vztahem Sametové revoluce a konspiračních teorií, je velmi důležité tyto dva pohledy od 

sebe odlišit. V této části poskytnu detailní pohled na události před, během a po Sametové 

revoluci. Abych tak učinila, podívám se na situace hned z několika možných úhlů. Budu se 

opírat o literaturu pojednávající o tehdejší době, a to zejména, ale nikoli výlučně, o 

publikaci Studenti psali revoluci (Benda et. al. 1990), jejíž autoři události Sametové 

revoluce sami bezprostředně prožili, často je dokonce i organizovali, a poskytne mi tedy 

dobrý teoretický základ pro pohled na situaci z emické perspektivy. Abych ale tento 

zainteresovaný pohled vyrovnala, další oporou mi budou také např. publikace Velký 

převrat či snad revoluce sametová? od Jana Měchýře (Měchýř 1999), dále publikace 

Labyrintem revoluce: Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 

1989 do června 1990) od autora Jiřího Suka (Suk 2009), a rovněž např. titul Konec 

nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969–1993 od Lenky Kalinové 

(Kalinová 2012). Tyto knihy nabízí velmi podrobný a nezaujatý popis listopadových i 
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polistopadových událostí a poskytnou mi tedy vyrovnávací plochu etického pohledu. Tento 

zjednodušený a samozřejmě velmi shrnutý popis událostí by měl být výstižný tomu, co se 

Sametové revoluci běžně přičítá, že se „skutečně“ stalo. Tento pohled je tedy zažitý mezi 

veřejností, vyprávěný, vyučovaný, psaný v knihách, chápaný jako obecná pravda. 

3.1. Před začátkem Sametové revoluce 

Revoluční období Československa a jeho sousedních evropských států rozhodně nezačíná 

rokem 1989. K rozkladu systému již docházelo po několik desetiletí a konec roku 1989 byl 

jeho pouhým vyvrcholením. Systém se rozpadal především zevnitř. „Po srpnové invazi 

v roce 1968 a brutálním potlačení velkých občanských demonstrací o rok později se lidé 

instinktivně otočili čelem vzad: pryč od politiky, považované za svinstvo, pryč od hrdé 

občanskosti, která byla k ničemu. Na společnost dopadla únava z dějin, z velké politiky, 

z protichůdných změn a převratů. Jedinou věcí, kterou bychom snad mohli považovat za 

zárodek „revolučního kapitálu“, bylo všeobecné, ale výhradně v soukromí ventilované 

opovržení režimem“ (Suk 2009: 21). Vpád vojsk Varšavské smlouvy byl účelně určen 

k zastavení reformních snah vedoucích k demokratizaci země. Sovětský svaz neměl 

pochopení, a i přes to, že většina vojsk ze země zmizela ještě na podzim 1968, některá 

zůstala až do Sametové revoluce. Tomuto období se říká pražské jaro symbolicky, na 

znamení pokusu o procitnutí, obrodu, probuzení národa. Jak to ale s historickými 

událostmi často bývá, po čase utichnou. Vzepětí sil v roce 1968 následovalo tvrdé období 

normalizace12. „Pak zavládla apatie – čas bez dějin. Sovětský svaz se zdál být opravdu „na 

věčné časy“, většina občanů předpokládala, že svůj život dožije v sovětském socialistickém 

systému. Postupně si hledali způsob, jak v tomto systému žít, případně jak se s ním s větší 

či menší mírou důstojnosti nejen smířit, ale i konfrontovat. Když tu nenadále rozvířila 

stojaté vody Charta“ (Měchýř 1999: 45). Napětí mezi lidovými vrstvami ale nezaniklo, 

pouze se na nějakou dobu stáhlo do ústraní. Vybuchlo ale znovu roku 1977 a je ztělesněno 

v dokumentu obecně známém jako Charta 77. Na konci roku 1976 podepsalo necelých tři 

sta občanů dokument z pera dramatiků V. Havla a P. Kohouta, který požadoval, aby vláda 

dodržovala zákony týkající se lidských práv, jež byly přijaty hlavami států roku 1975 na 

 
12 Podle historika M. Pullmanna je ale na druhou stranu třeba zbavit se předpojatosti vůči normalizaci a přestat ji 

démonizovat (Pullmann 2011: 13). Ve své knize Konec experimentu (Pullmann 2011) se zabývá tím, jak byla 

perestrojka vnímaná napříč všemi sociálními vrstvami a snaží se tak popřít tzv. binární přístup, v němž na jedné 

straně stál „zlý režim“ a na druhé straně „hodná, režimem utlačovaná společnost“ (Pullmann 2011: 15), kterou ještě 

dále rozděluje na režimní elity, většinovou společnost včetně dělnictva, které nemá přílišné ambice do politiky 

zasahovat, a antikomunistické živly (např. disent, vědci, nekomunističtí funkcionáři…). Většinová masa společnosti 

je pak vyobrazována tak, že si v poklidu žije své životy, do velkých státních problémů raději nezasahuje, protože od 

toho tu jsou jiní. Projekt přestavby přitom Pullmann sleduje od jeho původní ideologické podoby a zdůrazňuje, že 

pokusy o reformy nejsou výsadou šedesátých či osmdesátých let, ale vlastní jsou téměř celým dějinám Sovětského 

svazu (Pullmann 2011: 24). Co se týče průběhu 80. let v Československu, Pullmann tvrdí, že zde existoval konsenzus 

navázaný na vládnoucí autoritativní diskurs pozdně normalizačního režimu. Avšak s postupným rozkladem tohoto 

systému i síla konsensu ve společnosti oslabovala (Pullmann 2011: 204-207). Jelikož ale tento autor ve své knize 

vychází zejména ze sémantické analýzy, čímž se pokouší o analýzu režimem užívaného ideologického jazyka a 

nezabývá se tedy nijak zevrubně politickými událostmi, není tím pádem zásadním nosným zdrojem pro tuto práci. 

Spíše dokresluje dějinnou situaci z dalšího úhlu pohledu, kterým se poměrně výrazně odlišuje od ostatních děl na 

stejné téma. 
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konferenci v Helsinkách, proto jsou známé jako helsinské dohody. Mezi těmito 

požadovanými základními právy byla například svoboda projevu, neupírání nikomu právo 

na vzdělání, svoboda náboženských vyznání, právo zakládat organizace k ochraně svých 

sociálních i hospodářských zájmů, právo na svobodné opuštění země (Kalinová 2012: 46). 

„Charta 77 se stala především mravní opozicí proti režimu, proti potlačování lidských 

práv. Stala se platformou rozvíjejícího se občanského hnutí za svobodu. Byla 

nejvýznamnější občanskou iniciativou, vydala kolem 600 veřejných prohlášení šířených ve 

formě opisů a v relacích zahraničního rozhlasu – ve Svobodné Evropě a Hlasu Ameriky“ 

(Kalinová 2012: 308). Vládnoucí garnitura striktně odmítala jakékoli opoziční hnutí, 

investovala proto nemalé prostředky v boji proti Chartě. Jedním z nejdůležitějších kroků, 

které se rozhodli učinit, byla masivní propagační kampaň s názvem Anticharta. Jejím 

záměrem bylo zdiskreditovat zejména kulturní pracovníky, kteří působili v oficiální sféře. 

Ani tento pokus ale nezastavil hnutí občanských iniciativ (Kalinová 2012: 308-309). 

Kulturní pracovníci a veřejně známé osobnosti ale nebyli jediní, koho podpis Charty 77 

mohl dostat do úzkých. Signatáři i občané z řad běžných lidí mohli například čelit 

propuštění ze zaměstnání, různým zákazům apod. „Kampaň vyvrcholila „manifestací 

jednoty umělců s politikou komunistické strany“ v Národním divadle 28. ledna 1977. 

Hlediště zaplnila kulturní elita národa. Spisovatelé, architekti, výtvarníci a především 

herci. Jednomyslně a bez odporu schválili a podepsali odsuzující „Provolání 

československých výborů uměleckých svazů“. Většina z nich usedla na tuto scénu hanby 

buď pod pohrůžkou, že jinak zmizí z kulturního života anebo – pokus už byli na indexu 

nežádoucích – za slib, že se budou smět vrátit mezi „povolené““ (Kalinová 2012: 47). Po 

této kampani, hromadném zatýkání, pokutování, vyslýchání, trestání začal tlak spojený 

s normalizaci postupně slábnout. Bylo tomu zejména kvůli nejistotě plynoucí ze změn 

probíhajících v politice Sovětského svazu. Také Charta 77 v listopadu 1992 ukončila 

oficiálně svou činnost (Kalinová 2012: 49). 

V druhé polovině 80. let se měnila situace uvnitř země, na níž měly klíčový vliv události 

v Sovětském svazu. Politika „přestavby“ vyhlášená Michailem Gorbačovem v roce 1986 

byla československým vedením přijímána s velkými rozpaky. K prohloubení společenské 

krize přispělo i zhoršení hospodářské a sociální situace uvnitř země a zvýšené napětí i 

v ostatních zemích sovětského bloku. Změna klimatu ve společnosti se projevila vzestupem 

opoziční aktivity a jejím přerůstáním v širší občanské hnutí“ (Kalinová 2012: 291).  

Politika přestavby a glasnosti neboli perestrojka byl pokus o jisté změny uvnitř systému 

Sovětského svazu směrem k demokratizaci, svobody slova… Michail Gorbačov jakožto 

první generální tajemník KSSS byl ochoten a odhodlán (nebo možná okolnostmi a stavem 

země donucen) tento krok udělat. Termín glasnost odkazoval na větší zejména politickou, 

ale i ekonomickou otevřenost a změny ve východní bloku. Pochopil totiž, že budoucnost 

SSSR neleží jen na počtu vyrobených zbraní, nebo v množství ovládaných států, ale ve 

funkčním hospodářském systému, který ale ve východním bloku, především kvůli trvající 
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studené válce, nebyl. Gorbačov se tedy rozhodl se studenou válkou skoncovat. Náklady 

spojené s neustálým investováním do vojenského a zbrojního průmyslu Sovětskému svazu 

ani v nejmenším nepomohly (Měchýř 1999: 59). Rozhodl se tedy začít s USA vyjednávat, 

utlumit tak rozvoj zbrojního průmyslu a přistoupit na zřeknutí se menších satelitních států 

ovládaných SSSR, a to včetně Československa, které také nezůstalo beze změny ve 

vysokých politických funkcích. „Ve vysokých funkcích se kromě Gorbačova nacházeli i 

jiní, kteří si byli vědomi, že sovětský hospodářský systém míří ke špatnému konci, přijali 

tedy vzestup Gorbačova i jeho program „perestrojky“, tedy reformy sovětského systému. O 

návštěvě Gorbačova na počátku roku 1987 byli podpořeni ti, kteří v srpnu 68 podpořili 

sovětskou intervenci (Jakeš, Biľak a další), ti se také postarali o sesazení Štrougala 

z funkce předsedy vlády a o jeho nahrazení Ladislavem Adamcem, také se jim podařilo 

sesadit Husáka z postu generálního tajemníka komunistické strany a na jeho místo dosadit 

M. Jakeše“ (Měchýř 1999: 59). Gustav Husák rezignoval 17. prosince 1987 na funkci 

generálního tajemníka ÚV KSČ, prezidentský post si ale až do 10. prosince 1989 ponechal. 

V tajemnické funkci ho plynule vystřídal Miloš Jakeš. Zastánci opozice v tu dobu začali 

znovu manifestovat svůj odpor ke stávajícímu mocenskému uspořádání nejrůznějšími 

shromážděními na veřejných místech. Nutno říct, že Sametová revoluce nebyla v naší 

historii prvním pokusem o manifestaci proti režimu. 10. prosince 1987 se v Praze na 

Staroměstském náměstí konala pokojná manifestace iniciovaná stoupenci Charty 77. 

Policie byla přítomna ve všech okolních uličkách, ale k jejímu zásahu nedošlo. 

Manifestace neskončila žádným velkým úspěchem, čehož komunistická strana přesně 

chtěla dosáhnout. Tragikomická situace skončila pouze několika stovkami lidí 

procházejících se po Staroměstském náměstí za zvuků na maximum spuštěných vánočních 

koled, které zde hrály záměrně, jako prostředek k tomu, aby bylo případné řečníky špatně 

slyšet (Měchýř 1999: 55). 

Řadě vysoce postavených komunistů v Československu se snahy o demokratizaci 

společnosti příliš nezamlouvaly, uvědomovali si ale, že stejným napětím si procházejí také 

ostatní satelitní státy východního bloku. Zhroucení systému začalo v Polsku a Maďarsku 

v polovině roku 1989. Byl to tedy první skutečný záchvěv, který předznamenával pád 

Železné opony. Rozpad systému ale následoval po těchto dvou státech též v NDR13. 

Oslabená nomenklatura nedokázala k událostem zaujmout postoj. Navíc ani ona nebyla 

jednotná, členové ústředního výboru KSČ žili ve vlastním „uzavřeném“ světě odříznutém 

od reality, komunikace ve straně nefungovala a byla ovlivněna osobními antipatiemi 

(Polouček 2015: 9). V realitě napětí neustále rostlo, lidé byli viditelně nespokojení zejména 

kvůli zhoršujícímu se stavu životní úrovně, životního prostředí, poptávka po zboží a 

službách výrazně převyšovala nabídku. Toto všechno jsou podněty, které tehdejší 

československé občany, ale i občany ostatních satelitních států SSSR, přiměly přemýšlet o 
 

13 Více k tématu přechodu k demokracii v Polsku, Maďarsku, NDR a Československu např. GARTON ASH, Timothy. 

Rok zázraků: svědectví o revoluci roku 1989 ve Varšavě, Budapešti, Berlíně a Praze. Vyd. 2., rev. a dopl. Přeložil 

Miroslav DROZD. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7432-009-5. 
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smyslu celé přestavby. Ideologická čistota socialismu začala být znovu velmi 

zpochybňována, zejména ve smyslu neschopnosti vést státy k větší demokratizaci, 

spokojenosti a prosperitě. Od poloviny roku 1989 bylo už spíše veřejným tajemstvím, že se 

východní blok postupně rozpadá, otázkou už jen zůstávalo, jak dlouho bude trvat 

osamostatnění jednotlivých států a s jakými důsledky se budou nuceni vyrovnávat. Polsko 

započalo svůj přechod od komunismu mezi středoevropskými státy jako první. Podstatný 

zde byl tlak protestujících mas, které tak přiměly vládnoucí moc jednat s opozicí. „Po 

demonstracích, které provázely de facto celý rok 1988 se rozhodl Czesław Kiszczak, 

ministr vnitra Polské lidové republiky, že vláda zahájí jednání s opozicí s cílem ukončení 

krize. Výměnou za slib jednání s opozicí chtěla vláda ukončení demonstrací“ (Vlček 2012). 

Ve volbách tam následně zvítězilo hnutí Solidarita a její představitel Tadeusz Mazowiecki 

se stal prvním nekomunistickým předsedou vlády (Otáhal 2003: 121). 

Na rozdíl od Polska, v Maďarsku dospěla vládnoucí komunistická strana k dohodě o 

svobodných volbách požadovaných opozicí14. V těch pak mělo být rozhodnuto lidmi o 

tom, kdo bude státu vládnout. Poté následoval pád Berlínské zdi, k němuž došlo vlastně 

chybou prvního tajemníka komunistické strany Güntera Schabowského, který se na tiskové 

konferenci přeřekl, že možnost volnějšího vycestování do zahraničí platí okamžitě, ale ve 

skutečnosti měla začít platit až později. Pod tlakem lidí, kteří se shromáždili na hranicích, 

byl přechod skutečně umožněn, a tím došlo 9. listopadu 1989 k pádu Berlínské zdi 

(Kaslová 2019: 3). „V NDR odstoupil Erich Honecker, padla berlínská zeď a otevřela se 

cesta k sjednocení Německa. S blížícím se koncem studené války přestaly hrát satelitní 

státy v politice Sovětského svazu klíčovou roli a jeho zájem se stále více přesouval na 

dohodu s USA a západními evropskými mocnostmi“ (Hladilová 2016: 15). 

„Československá komunistická reprezentace samotná představovala nespokojenost se 

stávající politickou situací v zemi. Nebyla schopna zavádět reformy v duchu perestrojky 

nebo glasnosti. Na rozdíl od Polska a Maďarska necítila potřebu řešit společenskou situaci 

a vznikající krizi dialogem ani s opozicí, ani s občany“ (Otáhal 1999: 18).  

Pád komunistických režimů nezávisel pouze na mezinárodních poměrech, ale i na 

vnitropolitické situaci, na jednání obyvatelstva a jeho vztahu k normalizačnímu režimu. 

Revolučními změnami v zahraničí byli obyvatelé Československa posíleni v odhodlání. 

Účastí na demonstracích, podpisem peticí, vznikem nezávislých občanských organizací a 

rostoucím vlivem disentu, dávali lidé vedení KSČ jasně najevo, že se přestávají bát, že jsou 

odhodláni nejen veřejně projevit svou nespokojenost, ale i bojovat za své zájmy a 

požadavky (Otáhal 2003: 121). Jednou z takových petic byla také petice Několik vět 

sepsaná 28. června 1989, za níž se, opět jako za Chartou skrýval jeden z nejznámějších 

disidentů té doby, Václav Havel. Jako první ji zveřejnily samizdatové Lidové noviny, které 

pak následovalo rádio Svobodná Evropa a další média. Tato petice vyzývala komunistické 

 
14 O maďarském přechodu od komunismu dále např. Rose-Ackerman, Susan. 2005. „From Elections to Democracy." 

New York: Cambridge University Press.   
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vedení Československa k dialogu, požadavky měla velmi podobné jako o dekádu nazpět 

Charta 77. Petice Několik vět žádala svobodu slova, shromažďování, propuštění 

politických vězňů, na systému nezávislá média a další. Podepsalo ji přes čtyřicet tisíc lidí 

včetně řady známých osobností jako je např. Jiří Bartoška nebo Hana Hegerová. Režimu se 

samozřejmě tato petice vůbec nelíbila a podobně, avšak už v menší míře, jako proti Chartě 

77 vedli anti-kampaň, během které její signatáře perzekuovali, trestali, označovali za 

rozvraceče přestavby. Zároveň se ale v tuto dobu rozrostly možnosti získání informací. 

Zvýšil se počet samizdatově vydávaných periodik, ale co víc, pod vlivem perestrojky 

v SSSR postupně přestávala být rušena zahraniční rádia, mezi nimi i Svobodná Evropa a 

Deutschlandfunk, což významně přispělo k veřejné informovanosti a poptávce po 

informacích, které nebyly propleteny oficiální propagandou (Suk 2009: 22). 

Od začátku roku 1989 bylo jasné, že snahy o transformaci budou v Československu 

následovat vzoru svých sousedních zemí. Už 15. ledna započala řada událostí známá jako 

Palachův týden, které provázelo pietní shromáždění na Václavském náměstí. Lidé sem 

přišli vzdát hold studentu Janu Palachovi, který se 16. ledna 1969 upálil na znamení boje 

proti okupaci Československa. Vláda ale shromáždění nepovolila a lidem ani nebyl 

umožněn vstup na Václavské náměstí. V jeho okolí tak docházelo k řadám potyček, které 

přerostly až v protirežimní demonstrace ještě několik dní po tomto incidentu. Kolem 

studentů Matematicko-fyzikální fakulty UK a studentů DAMU se v tuto dobu zformoval 

spolek STUHA, na jehož druhé schůzce vznikla myšlenka o uspořádání shromáždění 

k uctění památky Jana Opletala. Schůzky spolku se uskutečňovaly především u členů doma 

nebo někde venku a nejlépe za tmy, aby byla znesnadněna jejich případná identifikace 

(Benda et. al. 1990: 18). Studenti tak zformovali další opoziční skupinu, podobně jako 

starší chartisté a mladší disent. Ono shromáždění k uctění Jana Opletala se následně o 

několik měsíců později, tedy 17. listopadu, stalo rozbuškou revolučního období pro 

Československo. Na pozadí převratných revolučních událostí konce roku 1989 se dějiny 

osmdesátých let zpětně jeví jako prostor úplného bezčasí, podobný zakletému světu z 

pohádek, který jen čekal na své vysvobození v podobě Sametové revoluce 

(Pullman 2011: 13). 

3.2. Události 17. listopadu 

17. listopadu 1989 měla od 16 hodin na pražském Albertově začít plánovaná manifestace. 

Ještě asi půl hodiny před jejím začátkem bylo prostranství na Albertově prázdné, byli zde 

pouze pořadatelé. „Avšak asi 15 minut před začátkem se začali scházet lidé, co scházet, 

hrnout se ze všech stran. Po velkých albertovských schodech teče řeka – lidský veletok“ 

(Benda et. al. 1990: 26-27). Ten dal ve výsledku dohromady asi 50 tisíc lidí, což bylo pro 

organizátory velmi překvapivé číslo, jelikož původně počítali tak se 2 až 4 tisíci 

příchozích. Počet lidí ale nebyl to jediné, co bylo překvapením. Také je příjemně 

překvapilo odhodlání, s jakým příchozí protestovali proti Socialistickému svazu mládeže a 
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jakou ohromnou chuť měli dojít až na Václavské náměstí. 

Nicméně na Albertově pak před nastoupeným davem promluvilo několik řečníků např. Jiří 

Jaskmanický, akademik Katětov, Martin Klíma, Monika Pajerová, zástupci akademické 

obce, zástupce iniciativy s názvem STUHA15. Pravidlem projevů bylo, že nebudou nijak 

cenzurovány. Všichni mluvčí pak až na M. Mejstříka svými projevy sklízejí velký úspěch 

(Benda et. al. 1990: 25-26). Následně se dav vydává směrem k vyšehradskému Slavínu, 

kde byl původní zamýšlený cíl cesty. V momentě, kdy došli až před brány Slavína, kde měl 

průvod končit, nezačali se rozcházet, pohromadě je držela atmosféra vzájemného 

srozumění, důvěry a odhodlání, nemohli se jen tak vydat domů. Vydali se tedy ještě 

směrem k pražskému centru. Nejdříve Vratislavskou ulicí, pak Vyšehradskou. Tam je 

zastavila policie se štíty a obušky, nesnažili se je však rozehnat, pouze je zastavit, i přes to 

ale padly první rány obuškem a první zatčení (Benda et. al. 1990: 28-29). Během průvodu 

lidé buď volali hesla jako: „Totalita bude bita“, „Dneska jíme na Hradě“, „Přestaňte nás 

bít“, „Studenti všech fakult, spojte se!“ „Svobodné volby!“, případně se tato hesla 

objevovala na transparentech, které s sebou nesli. Například účastnící se student Martin 

Klíma o atmosféře během pochodu z Vyšehradu vypověděl: „Dav je sebevědomý, lidi jdou 

prostředkem ulice, a to vědomí vlastní síly působí jako magnet. Lidé vyskakují z tramvají, 

vybíhají z domů a přidávají se k nám“ (Benda et. al. 1990: 28). Další student situaci popsal 

následovně: „Snad až trochu hystericky se pár lidí, pod dojmem dosavadního dobrého 

průběhu, snažilo přesvědčovat dav, aby se okamžitě odebral do centra. Nebyli to žádní 

provokatéři, znal jsem je většinou. Cítil jsem, že jejich nervozita je zbytečná. Když ne 

všichni, tedy většina byla určitě v této chvíli rozhodnuta na Václavák dojít. Kdo šel v čele, 

vybral nejkratší cestu na Václavák přes Karlovo náměstí. Do Vyšehradské ulice jsme 

přicházeli v konci průvodu. Proč se najednou stojí a nejde dál, jsme pár chvil nevěděli. 

Skandování „Už jsou tady!“ nám to rychle vysvětlilo. Ulice byla přehrazena řadou mužů 

v bílých přilbách a s plexisklovými štíty v rukou. První dnešní setkání s policií bylo tedy 

tu.“ (Benda et. al. 1990: 51-52). První střet s policejními oddíly toho večera tedy proběhl 

ve Vyšehradské ulici. Policie zde na manifestující dav již čekala a zahradila mu cestu, 

kterou se mohl vydat. Zákrok, který se odehrál zde, se ani v nejmenším nemůže rovnat 

tomu, co se téhož večera odehrálo o pár ulic dále na Národní třídě. Další ze studentů o akci 

ve Vyšehradské ulici řekl: „Přemýšlel jsem o smyslu toho policejního zátarasu a nic 

kloudného mě nenapadlo. Snad jen chtěli ukázat, že jsou. Až později jsem se dozvěděl, že 

nás asi chtěli navést na Národní třídu“ (Benda et. al. 1990: 52). Podle této výpovědi by se 

tedy mohlo zdát, že osud demonstrujících byl již v tuto chvíli napsán, nicméně to už je 

součástí linie konspirační, spekulující, nikoli historiografické. 

Z Vyšehradské ulice si to tedy dav zamířil kolem Národního divadla, přes Národní třídu, 

 
15 Iniciativa STUHA dostala svůj název hned z několika důvodů. Jednak jakožto zkratka Studentského hnutí. Dále 

protože jejich iniciativa nepůjde lehce, ale ztuha a v neposlední řadě, jelikož národní trikolora je také stuha (Benda et. 

al. 1990). 
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směrem až k úplnému cíli cesty, Václavskému náměstí. Právě na Národní třídě se odehrála 

ona slavná, avšak velmi nešťastná scéna, o které se ve spojitosti se 17. listopadem hovoří 

asi nejvíce. Na manifestující už tady čekalo několik policejních oddílů s plexiskly, 

přilbami, pověstnými obušky… Než se však něco odehrálo, trvalo asi 2 hodiny, během 

kterých policie čekala na rozkazy shora a zaskočení studenti pravděpodobně nevěděli, jak 

se vzniklou situací naložit. „Blížili jsme se ke kordonu a dodávali si odvahy úsměvy. 

Muselo působit dost směšně na ty nenávistné chasníky, jak jsme se rádoby hrdinsky sunuli 

dopředu, ruce zdvižené, srdce v kalhotách. Volali jsme cosi o holých rukou a nevěděli jsme, 

jaké mají rozkazy. Po pár metrech jsme vždycky zastavili a klekli jsme a volali, ať nás 

nechají na pokoji, a oni nám zatím nic neudělali. Tlampač čas od času zopakoval už 

poněkud srozumitelnější výzvu k odchodu. Text se zajímavě mírně měnil od dobráckých 

doporučení ke striktním výzvám s citáty paragrafů. Každá výzva byla hned v začátku 

přehlušena burácivým nesouhlasem davu a novým voláním o Václavském náměstí jako cíli 

naší cesty. Hymnu jsme zpívali nevím kolikrát a vždy stejně významně. Zněla tady i 

masarykovská „Ach synku, synku“. Policajti si s námi nezanotovali. Asi ji neznali“ (Benda 

et. al. 1990: 53-56). Po zmiňovaných 2 hodinách ale už policejní oddíly dostaly pokyn. Pro 

názornou ilustraci opět využiji popis situace jednoho z přítomných studentů, který zásah 

zažil doslova z první řady: „Dostali rozkaz a pohnuli se kupředu. Zůstali jsme sedět 

zaklesnutí rukama kolem ramen s Honzou a Petrem, udělala to tak skoro celá první řada. 

Měl jsem strach a určitě jsem nebyl sám. Bál jsem se ran, bolesti, kterou jsem mohl čekat. 

Obušky měli spuštěné k zemi a než přešli tu dvou nebo třímetrovou mezeru se svíčkami a 

vlajkou, trvalo to chvíli. Dav se rozkřičel. Zase to směšné volání o holých rukou. Za chvíli 

už se skandování přeměnilo jen v hrozný zmatený hluk, křik a dívčí jekot. Policajti začali 

kopat do prvních sedících… Nemyslel jsem na nic jiného než jak rychle zmizet. Teprve teď 

jsem si uvědomil, že nikdo neutíká. Nechápal jsem to. Snažil jsem se rozhlédnout a 

pochopil jsem, že utíkat není kam. Viděl jsem z druhé strany stojící transportéry 

s drátěnými radlicemi“ (Benda et. al. 1990: 57). Tento hrůzu nahánějící popis je však jen 

začátkem masakru, který avšak komunistická strana poměrně dlouho popírala.  

Další z demonstrujících svůj zážitek popsal následovně: „Dav mě odnášel k podloubí u 

Mikulandské ulice. Objevili se tam noví obránci socialismu. Měli parašutistické barety a 

dlouhé černé obušky. Všiml jsem si, že jsou notně starší než jejich ohelmovaní kolegové. 

Policie se rozhodla zcela programově pro masakr. Uzavřela pokojný dav ze všech stran a 

začala ho nekompromisně bít, najížděla do lidí transportéry a každého, kdo se v zoufalství 

a panice snažil utéci, odejít pryč, zachránit se, surově naprosto bezdůvodně zbila obušky 

do krve. V davu nastal takový tlak, že praskaly kosti, hrozilo ušlapání, lidé se dusili a báli 

se smrti. Nikdo z účastníků demonstrace na brutální zákroky nereagoval silou. Všichni se 

odevzdaně poddali násilí“ (Benda et. al. 1990: 58-61). 
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3.3. Vývoj po 17. listopadu, generální stávka 

Po takto tvrdém a nečekaném zásahu zůstali manifestující studenti otřesení. Vláda ale 

odmítla za zásah na Národní třídě převzít odpovědnost, naopak argumentovala, že studenti 

byli dostatečně vyzývání k odchodu, a že k žádnému krvavému potlačení demonstrace 

rozhodně nedošlo. 18. listopadu se proto studenti některých fakult rozhodli vyhlásit 

prozatímní týdenní stávku, ve které hodlali pokračovat až do ustavení speciální komise, 

která se bude zcela nezaujatě zabývat tím, co se vlastně 17. listopadu na Národní třídě 

stalo, ale i dalšími problémy, které v tu chvíli společnost řešila. Téhož dne se po Praze 

rozšířila zpráva o smrti studenta Martina Šmída, který se účastnil páteční manifestace. 

Zprávu do oběhu vypustil Petr Uhl prostřednictvím cizího rozhlasu. Brzy se ale ukázalo, že 

se Uhl dopustil neprofesionální chyby. Spolehl se na falešnou výpověď jisté očité 

svědkyně incidentu a vypustil do tehdejší rozbouřené atmosféry chybnou informaci, která 

dokázala hněv v lidech zažehnutý už jen páteční aférou, rozdmýchat ještě o to více. 

Režimní orgány jeho omylu chytře zneužily. Vznikla tak domněnka, že zprávu vypustila 

StB. Nicméně to, že žádný Šmíd v pátek na Národní třídě nezemřel, nikdo tehdy ještě 

nevěděl. Petr Uhl byl později za šíření poplašné zprávy zavřen, i tak ale tato zpráva 

vyburcovala lidi z apatie a Václavské náměstí i Národní třída se od pátku nevyprázdnily 

(Benda et. al. 1990: 63). Každý den se po Národní třídě i Václavském náměstí 

shromažďovaly davy lidí, kteří zapalovali svíčky, vyvěšovali plakáty, pokládali květiny… 

Vše jednak jako výraz odporu k pátečnímu zásahu, ale též jako znamení důrazného 

nesouhlasu se současnou vládou a režimem jako takovým. Prozatímní stávka vypukla na 

mnoha fakultách po celé Praze, i když organizace se chopila především DAMU. Stávkující 

sice čelili potenciálnímu riziku potrestání, či v krajním případě dokonce zpacifikování 

lidovými milicemi, které byly od pátku 17. stále nablízku. Tato stávka byla sice původně 

plánovaná jen na týden, ale v případě, že by režim na toto upozornění nezareagoval, 

nabízela se možnost celospolečenské generální stávky. V rámci vstupu do generální stávky 

sepsali studenti provolání k dělníkům a rolníkům Československa, ve které je vyzývají, aby 

se do ní též zapojili. Aby se zamysleli nad morálními, politickými, ekologickými i jinými 

problémy, které naši zemi sužují, Apelovali zejména na ty, kteří pracují v podmínkách 

urážejících lidskou důstojnost, dále upozorňovali na problémy ve školství, na špatnou 

bytovou situaci, na situaci důchodců a sociálně slabých, na nemožnost cestování apod. 

Studenti do stávky vstupují, jelikož nevidí jiný způsob, jak režimu vyjádřit svůj nesouhlas 

(Benda et. al. 1990: 92). 

„V úterý 21. listopadu byl Václavák poprvé ozvučen, řečníci zde mluvili z balkónu 

Svobodného slova, za studenty mluvil Martin Mejstřík, za herce Jiří Bartoška, také Václav 

Havel oznámil založení Občanského fóra, proč vzniklo a co je jeho cílem“ (Benda et. al. 

1990: 100). Bohužel prorežimní média (např. Rudé Právo, Práce) stále o páteční 

manifestaci informovala zcela zkresleně, na druhou stranu ale periodika jako Svobodné 
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slovo či Lidová demokracie se během takto krátké doby stihla vymanit z režimní diktatury 

a začala o situaci, nejen ze 17. listopadu, informovat pravdivě a otevřeně. Toho dne večer 

vystoupil v televizi generální tajemním ÚV KSČ Miloš Jakeš. Jeho projev byl však nic 

neříkající a zcela nekonkrétní. Dal tak mimoděk najevo, že on, ani jeho společníci už 

zřejmě nejsou schopni vymyslet nic kloudného a jejich systém se jim rozpadá pod rukama. 

Do toho studentská iniciativa neutuchala a začali organizovat jakési výjezdy z Prahy, 

kterým přezdívali „spanilé jízdy“. Na tyto výjezdy obvykle jezdilo několik skupinek ve 

složení herců, studentů a členů Občanského fóra. Snažili se šířit informace, fotografie, 

videokazety se záznamy ze zásahů a pravdivě píšící masmédia i mimo Prahu, protože ty 

byly často úmyslně zastaveny v tom, aby se mimo Prahu dostaly. Tyto výjezdy trvaly od 

začátku stávky až do konce prosince 1989 (Benda et. al. 1990: 140). 

Generální stávka skutečně nastala 27.11.1989 od 12 do 14 hodin a znamenala ohromný 

úspěch. Stávkovalo přes 80 % lidí v tisících podnicích po celém Československu. „Podle 

šetření Ústavu pro výzkum veřejného mínění přerušila práci asi polovina obyvatel. Další 

čtvrtina se připojila ke stávce manifestačně, desetině občanů byla účast na stávce 

znemožněna. Z vlastní vůle se do stávky nezapojila pouze pětina obyvatel“ (Husák 1999: 

120). Také pokračovaly demonstrace nejen v Praze, ale také v Brně, Bratislavě, Olomouci, 

Košicích… Na základě toho projevila federální vláda ochotu vyjednávat se studenty. 

Najdou se ale i tací, kteří tvrdí, že generální stávka v měla spíš symbolický charakter, 

vzhledem k tomu, že trvala pouze dvě hodiny, které si navíc stávkující pak odpracovali. 

Generální stávka totiž není pouze o tom, kolik lidí stávkuje, ale také o tom, jaký je dopad 

na ekonomiku či chod země. Cílem generální stávky je paralyzovat ekonomiku či nějaké 

území, anebo obojí, a tím donutit vládu k zásadním ústupkům, či si dokonce vynutit 

změnu, pokud ne systému, tak alespoň režimu (Benbow 1974: 132-171; Hladilová 2016: 

17-18). Nicméně pod tlakem generální stávky i dennodenních demonstrací, ať už na 

Václavském náměstí, případně na Letenské pláni i jinde, se vedení vzdalo. Jeho 

představitel, předseda vlády Ladislav Adamec, se nejprve pokusil udržet pro 

komunistickou stranu jisté pozice, nakonec mu ale nezbývalo nic než přistoupit na 

kompromisy, které vedly k faktickému předání moci Občanskému fóru. Ani opoziční hnutí 

nebylo původně připraveno na tak rychlý rozpad zdánlivě všemocné vládní moci. Jednání 

s Ladislavem Adamcem bylo po 17. listopadu natolik ovlivněno tlakem masových akcí 

veřejnosti, že přes improvizace představitelů Občanského fóra se převrat mohl uskutečnit 

pokojnou cestou, navíc v rekordně krátkém čase (Kalinová 2012: 330). Podle Jiřího Suka 

se Ladislav Adamec, jakožto poslední autoritativně vystupující představitel starého režimu, 

během těchto klíčových dní dopustil tří zásadních politických chyb, z nichž každá by ho 

stála místo, pokud by o ně opozice usilovala. První chybou bylo, že v neděli 26.11.1989 

odmítli demonstranti na Letné jeho proslov, ze kterého bylo patrné, že je spjatý se starými 

strukturami. Občanské Fórum navzdory požadavkům lidí jeho demisi nepožadovalo. 

Druhou chybou bylo složení jeho vlády z 3. prosince. Patnáct křesel z dvaceti v ní zůstalo 
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komunistům, což zapříčinilo další vlnu masových protestů. Třetí chyba se týká 

neschopnosti Občanského fóra zabránit Adamcovi kandidovat do úřadu prezidenta 

republiky (Suk 2009: 25). Tyto okolnosti ve finále skutečně stály Adamce místo. 

8. prosince abdikoval a novou vládu sestavil, tehdy ještě ministr, Marián Čalfa 

10. prosince. Nová vláda již neobsahovala hlavní podíl komunistických zástupců. Nutno 

ale říci, že v jejím čele stál komunista a komunisté také byli členy. Občanské fórum poprvé 

zvažuje možnost obsazení některých strategicky významných vládních křesel a převzetí 

zodpovědnosti s tím spojené, jelikož doposud se řídili nepsaným pravidlem jakési 

„nepolitické politiky“. „Skutečná revoluce začíná až po 10. prosinci 89, opozice teď 

využívá svého postavení a prosazuje některé politické revoluční zákony, mezi nimi třeba 

novelu zákona, která zrušila tajnou volbu prezidenta, a též zákona, který umožňoval 

odvolat „řádně zvolené“ poslance zákonodárných sborů a nahradit je poslanci 

schválenými Občanským fórem“ (Měchýř 1999: 15). 

Na začátku prosince 1989 se Občanské fórum a zástupci Verejnosti proti násiliu (mělo 

obdobnou funkci jako Občanské fórum v Čechách) shodli na Václavu Havlovi, jakožto 

kandidátovi na prezidenta republiky. „V této chvíli vstoupil do dělní předseda federální 

vlády Marián Čalfa, který patřil do týmu bývalého premiéra Adamce, avšak rozhodl se ho 

opustit. V rozhovoru mezi čtyřma očima nabídl Havlovi řešení nové zápletky. Slíbil, že se 

postará o to, aby ho Federální shromáždění zvolilo ještě v roce 1989 prezidentem 

republiky“ (Suk 2009: 27). Volba nového prezidenta Československa probíhala veřejně. Na 

místě byly dokonce i televizní kamery, které celý přenos vysílaly. Volba to tedy byla 

veřejná, o její poctivosti ale lze spekulovat. „Každý poslanec tehdejšího zákonodárného 

sboru věděl, že pokynům shora není radno odporovat“ (Měchýř 1999: 16). Václav Havel 

byl tedy skutečně toho dne ve Vladislavském sále Pražského hradu zvolen prezidentem 

republiky a výměny politických elit tím mohly naplno začít. 

3.4. Vývoj po volbě prezidenta  

„Další etapou revoluce je období od volby nového prezidenta do červnových voleb 1990. 

Je možné ji charakterizovat jako úsvit nové doby, ale také jako čas hledání identity či 

sebereflexe společnosti. K revolučním krokům patří likvidace řady politických i 

mocenských opor bývalého režimu. Je obrazně i doslovně odzbrojena politická policie, StB, 

jsou zrušeny, likvidovány či transformovány instituce jako byla Národní fronta, Revoluční 

odborové hnutí, Svaz žen, Socialistický svaz mládeže“ (Měchýř 1999: 16). Toto období se 

vyznačovalo jednak nově nabytým optimismem a obrovskými očekáváními, ale na druhé 

straně řada z těchto očekávání nebyla naplněna a lidé byli nuceni přijmout skutečnost, že 

se nyní sice vydali nekapitalistickou cestou, ale tato cesta nebude zdaleka jednoduchá. 

Řada nově zvolených vládních představitelů dosud neměla s takovouto zodpovědnou a 

politickou funkcí zkušenost, a to i včetně nového prezidenta, ale i přes to se všichni snažili 

tuto cestu od socialismu prošlapat co nejlépe. Navzdory jejich snahám se však řada 
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obyvatel musela potýkat s finančními potížemi způsobenými např. ztrátou zaměstnání, 

zdražováním či nepříliš optimální bytovou situací. Státní představitelé je ale stále prosili o 

trpělivost. Podle Jana Měchýře, ale i dalších autorů (např. Jiřího Suka 2009), zdaleka 

nedostála Sametová revoluce svému pojmenování. Za skutečnou revoluci pokládají situaci, 

za níž je stát zhroucený přičiněním snah lidových mas o kompletní a rychlou změnu celého 

politického systému. Oproti tomu během Sametové revoluce podle nich šlo spíše o 

obnovování demokratických principů, návrat k politické pluralitě, boj proti komunismu 

relativně nenásilnou formou jako je bourání pomníků, strhávání plakátů, cedulí pěticípých 

hvězd, přejmenovávání ulic, žádosti postihů a odstoupení z funkcí vyšších komunistických 

funkcionářů a samozřejmě masové manifestace (Měchýř 1999: 16-17, Suk 2009: 19-21). 

Konkrétně podle Jana Měchýře by se toto období mělo nazývat raději „čas zvonících 

klíčů“, anebo „revoluce po pracovní době“, jelikož zastává názor, že tyto listopadové 

demonstrace postrádaly znaky skutečné revoluce, že se lidé na Václavském, i jiných, 

náměstích pouze sešli, vyslechli si projevy řečníků, společně si zaskandovali pár hesel a 

pokojně se odebrali domů, aby se druhého dne mohli dostavit do svého zaměstnání a 

pracovat tam od začátku až do konce pracovní doby. Těmi chybějícími revolučními znaky 

má na mysli boj o politickou moc, snaha o změnu vlastnických poměrů (Měchýř 1999: 13).  

Bod číslo jedna proběhl více méně spíše pokojnou cestou a změna vlastnických poměrů 

skutečně nastala, ale zdaleka ne během revoluce. 

V červnu roku 1990 se konaly první svobodné demokratické volby, do té chvíle nebylo 

jasno, zda občané skutečně podpoří ne-socialistickou cestu. Tyto volby znamenaly 

v historii Československa zásadní přelom. Zhruba 85 % lidí v nich řeklo rezolutní NE pro 

socialismus, i když pravděpodobně ani neměli jasnou představu, co se bude dít dál, zda 

dojde k obnově kapitalismu, nebo zda se bude hledat ještě jiná cesta (Kalinová 2012: 16-

17). Převládla ale cesta kapitalismu, která následně ovlivňovala jak hospodářské procesy, 

tak například státoprávní vyrovnání s občany. K ekonomickému vyrovnání se státem 

skutečně v tomto roce došlo. Bylo nutností převést majetek ze státního do soukromého 

vlastnictví a též rozhodnout, jakým způsobem se bude řídit trh, a to konkrétně jestli je 

dobré, aby stát tento nově vzniklý trh nějakým způsobem reguloval, nebo mu přenechal 

ryze volnou ruku. V tu samou dobu většina občanů věřila v Občanské fórum jakožto 

v garanta návratu k demokracii. J. Měchýř například velmi vypichuje úsilí jisté skupiny, 

jejímž vůdčím členem byl Václav Klaus. Podařilo se jim ovládnout Občanské fórum a 

přetransformovat ho v politickou stranu roku 1991. Většina členů Občanského fóra se 

přeměnila na Občanskou demokratickou stranu následně vítězící ve volbách roku 1992 a 

fungující v relativním popředí české politické scény až dodnes. Zbytek Občanského fóra 

prosazoval názor, že by mělo zůstat nestranickým hnutím. V politickém životě ale tito lidé 

více méně zanikli (Měchýř 1999: 18).  

Po pádu komunistického bloku se očekávalo, že bývalé komunistické země znovu získají 

svou agendu a připojí se ke kapitalistickým státům v celoevropském a celosvětovém oběhu 



 

 

38 

kapitálu, lidí a myšlenek. Toto bylo dominantně představováno jako proces vedoucí k větší 

demokracii a svobodě, včetně svobody projevu a sofistikovanějšího veřejného diskurzu. Po 

změně režimu se však východní Evropa ukázala jako důležitá živná půda pro globální i 

místní konspirační teorie (Astapova, Colacel, Pintilescu, Scheibner 2018: 1). 

4. Charakteristika jednotlivých médií 

V několika odstavcích níže se pokusím stručně popsat základní charakteristiky periodik, 

jimiž se budu zásadněji zabývat až v praktické částí práce. Pro celkový smysl je ale však 

důležité nastínit si jejich pozadí, vztah k režimu a k událostem, vezmeme-li v potaz 

například značnou transformaci, kterou mnoho médií po pádu totalitního komunistického 

režimu prodělalo. Mezi analyzovaná periodika jsem se snažila zařadit taková, aby jejich 

obsah měl pro můj výzkum co nejlepší přínos. Dalším kritériem pro mě byla jistá 

rozmanitost tiskovin, tedy zahrnula jsem jak noviny, tak časopisy, deníky i týdeníky, 

seriózní média i bulvární tisk a podobně. Čtenář si tak alespoň bude moci ověřit, v jakém 

typu médií se konspirační teorie a spekulace vyskytují nejčastěji. Pro větší názornost také 

do přílohy přidávám obrázky titulních stran každého periodika, aby bylo možné je 

navzájem porovnat a vůbec se seznámit s jejich grafickou podobou nejen na teoretické 

úrovni. 

4.1. Mediální konstrukce reality 

V období, kterým se na těchto řádcích zabývám jsou média z velké části chápána jako 

prostředek masově šířených informací, ale především jako prostředek pro stranickou 

propagandu. KSČ si bylo velmi dobře vědomé potenciálu médií na formování veřejného 

mínění. Ta bohužel ale zcela spadala právě pod vliv komunistické strany a byla tak nucena 

řídit se usneseními ÚV KSČ (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 326-336). Takovou 

mediální podřízenost bychom mohli spatřovat např.  v tzv. „příkaznické“ mediální 

koncepci (Jirák 2005: 10-11). Ta se vyznačuje zejména tím, že média slouží k prosazování 

určitých myšlenek či ideologií, případně může prosazovat přesné zájmy (především 

politické). Konstruují tak realitu a předestírají ji čtenářům a divákům na základně toho, jak 

to vyhovuje tomu, kdo je ovládá. O implementaci této koncepce do společnosti se snaží ty 

síly, které mají zájem vybudovat společnost, která bude ideologicky homogenní, 

s centralizovaným řízením, kde mocní lidé budou moci společenské instituce, včetně 

médií, využívat ve svůj prospěch. V českém mediálním prostoru se ale bohužel podařilo 

tuto koncepci prosadit právě ve druhé polovině 20. století (Jirák 2005: 10-11). Této 

koncepci naproti stojí tzv. „liberálnědemokratická“. Pro tu je typické především vymanění 

se z mocenského vlivu státu a operování na volném mediálním trhu. Tato koncepce byla 

naneštěstí v inkriminovaném období vykládaná jakožto klamná (Jirák 2005: 10-11). Média 

mají tu schopnost vytvářet obraz mediální reality, konstruují ji. Konstrukce reality tedy 

vznikají prostřednictvím toho, jakým způsobem se do konkrétního obsahu promítají 
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abstraktní hodnoty a názory (Jirák, Köpplová 2009: 286). Jak autorská dvojice Jirák-

Köpplová, tak řada dalších autorů teorii mediální konstrukce reality staví na základu 

významné teorie sociální konstrukce reality proslavené americkými sociology 

P. L. Bergerem a T. Luckmannem (Berger, Luckmann, 1999). Tato teorie hovoří o tom, že 

sociální systémy svět pouze neodrážejí v jeho skutečné podobě, nýbrž se podílejí na jeho 

utváření. Tato jeho podoba je následně jen upevňována prostřednictvím sociálních 

interakcí. Lidé tak postupně zapomínají, že tato realita je jejich vlastní kreací a začínají ji 

považovat za objektivní realitu (Reifová 2004: 278). Člověk je tedy ovlivňován sociálním 

světem, zároveň je ale člověk i tvůrcem každodenní reality (Berger, Luckmann 1999: 64). 

Mediální realita se jako specifický typ konstrukce sociální reality prosadila jako 

samostatný předmět úvah (Jirák, Köpplová 2003: 168). S touto teorií koreluje též koncept 

pseudoudálosti D. Boorstina (Boorstin 1971). On v této teorii rovněž hovoří o moci médií 

vytvářet události, jež jsou jen málo na objektivní realitě závislé. Naopak ji pomocí 

pseudoudálostí a od nich odvislého veřejného mínění pomáhají utvářet, takže má ve 

skutečnosti s objektivní realitou jen málo společného (Reifová 1998: 81). Další významný 

autor, který se teorií konstrukce reality zabýval byl D. McQuail. Podle něho jsou masová 

média „v podstatě závislá na společnosti, zvláště na institucích, jež představují a 

vykonávají politickou a ekonomickou moc. Je ovšem zjevné, že sama média mohou mít na 

tyto instituce vliv, a že se těší jistému stupni autonomie vyplývající z neustále vzrůstajícího 

objemu a rozsahu činnosti médií“ (McQuail 1999: 22). Vztáhneme-li jeho tvrzení na 

realitu mediální, můžeme spekulovat, zda není možné, aby byla ovlivněna mocenskými, 

politickými, ideologickými či jinými institucionálními vztahy a potřebami, ať už záměrně, 

nebo nevědomě. 

V rámci přestavby společnosti bylo považováno za nutnost ustavení nezávislých médií 

(zejména televize, tisk a rozhlas). Tento přerod byl vnímán jakožto jeden 

z nejvýznamnějších rysů přechodu k demokratické společnosti (Jirák 2005: 12-13). Po 

převratu, tedy na počátku 90. let se pak začala masová média proměňovat. Došlo například 

k jejich obsahové změně. To se projevovalo zejména v menším dohledu nad obsahem a ve 

volnějším plnění obsahových tužeb posluchačů i čtenářů. Dále došlo k odstátnění médií, 

ustavení duálního vysílání s veřejnoprávní televizí na straně jedné a soukromými 

televizemi na straně druhé (Jirák 2005: 15). 

4.2. Rudé právo 

Rudé právo bylo deníkem a zároveň i ústředním tiskovým orgánem Komunistické strany 

Československa. Významnou roli mělo zejména v propagandě utvářené tehdejší vládou. 

Jako orgán KSČ vyšlo poprvé 18. května 1921. Na Slovensku vycházelo v podobě deníku 

Pravda s drobnými odchylkami v textu (Janoušek 2007: 74-83). Denní náklad Rudého 

práva se pohyboval okolo jednoho milionu kusů a určovalo tedy hlavní agendu i základní 

postoje k interpretaci událostí. Ostatní deníky se musely této generální linii podřizovat 
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(Franěk 1960: 21-45). Jen pro představu, v roce 1989 stál jeden jeho výtisk 50 haléřů. 

Rudé právo mělo exkluzivní podmínky pro svou práci, a to zejména podmínky materiální a 

platové. Všichni redaktoři ale zákonitě museli být členy strany a šéfredaktoři museli být 

funkcionáři ÚV KSČ (Šmídová-Matoušová 2012: 61). Pro Komunistickou stranu bylo 

nejdůležitější, aby média byla neustále pod jejich kontrolou a ona je tak mohla využívat ve 

svůj prospěch. Rudé právo tehdy vytvářelo veřejný obraz „spokojené, fungující a myšlence 

socialismu oddané společnosti bez vážných vnitřních rozporů či napětí“ (Bednařík, Jirák, 

Köpplová 2011: 356). V onom osudovém listopadu 1989 na rozdíl od ostatních deníků 

referovalo o probíhajících událostech zkresleně. Ještě několik dní po pátku 17. si 

komunistická garnitura zřejmě nechtěla připustit skutečný dopad všech protestů. 

K proměně jeho obsahu, ale i například ke grafickým úpravám, začalo docházet na jaře 

1990. V únoru tohoto roku byl jmenován nový šéfredaktor Zdeněk Porybný, který měl 

zkušenosti také ze zahraničí. Z hlavičky deníku tak bylo odstraněno jak heslo: „Proletáři 

všech zemí, spojte se!“, tak symboly a podobizny představitelů mezinárodního 

komunistického hnutí. Nejen že Porybný převzal redakci Rudého práva, později dokonce 

převzal vedení ve vydavatelství Florenc. Během let 1990 a 1991 se postupně měnilo i 

zaměření z „listu KSČ“, přes „Levicový list“, po „Nezávislý list“. Porybný ve druhé 

polovině roku 1990 let založil společnost Borgis a.s., přičemž část akcií byla nabídnuta 

členům tehdejší redakce Rudého práva. Jakožto šéfredaktor a nově nabytý společník v 

Borgisu dokázal společně s dalšími členy redakce zajistit, aby od počátku roku 1991 mohl 

Rudé právo vydávat jakožto soukromník, přičemž Rudé právo, které bylo do té doby 

vydáváno vydavatelstvím Florenc ve vlastnictví KSČ, přestalo pod tímto vydavatelstvím 

vycházet (Benda 2007: 96). Deník se tak nevyhnutelně stále více oddaloval od idejí svého 

původního vydavatele, tedy KSČ. Porybný byl na základě takto rozsáhlých majetkových 

operací podezírán ze spáchání trestné činnosti, jelikož se měl dopustit „spontánní 

privatizace“ během uzavírání smluv mezi společnostmi Borgis a.s. a vydavatelstvím 

Florenc. V roce 1992 z něho však bylo uvalené trestné stíhání pro nezjištění dostatečných 

důkazů důkazných skutečností sejmuto (Benda 2007: 97-98). Společnost Borgis a.s. však i 

nadále zůstávala v majoritním vlastnictví akcionáře Zdeňka Porybného, který vlastnil podíl 

více než 90 % (Benda 2007: 116-117). Posledním bodem kompletní proměny titulu bylo 

jeho přejmenování na Právo v roce 1995. Rok předtím bylo slovo „rudé“ alespoň graficky 

zmenšeno (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 372). 

4.3. Deník Špígl 

Deník Špígl byl český bulvární deník. Začal vycházet 1. října roku 1990 pod 

vydavatelstvím Ladislava Froňka a měl pouhé 4 strany. Od roku 2001 vycházel jako 

týdeník. Lákavý byl nejen kvůli své nízké ceně, tedy 50 haléřů. Zaměřoval se zejména na 

politický bulvár s tím, že jeho grafická podoba napodobovala německý list Bild. „Právě 

primární zaměření Špíglu na politiku otevřelo dveře nebývalého úspěchu nového deníku 
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Blesk. Klíčem k úspěchu byl model převzatý ze západních zemí“ (Kučera 2019). Jeho 

počáteční náklad činil něco kolem 100 tisíc výtisků, postupně však jeho kvalita upadala 

zejména kvůli odchodu zaměstnanců s novinářskou praxí. Obsah tak místy překračoval 

morální i zákonné hranice, často se museli potýkat se soudními spory. Zanikl v roce 2002 

(Macháček 1990)16. 

4.4. Studentské listy 

„Studentské listy vyšly poprvé 29. prosince 1989 a staly jedním z prvních porevolučních 

periodik. Byly plnoformátovým časopisem, který do veřejného prostoru přinášel zkušenost 

mladé generace tehdejších vysokoškoláků. Náklad nultého čísla, které se okamžitě 

vyprodalo, byl dnes těžko uvěřitelných šedesát tisíc výtisků a časem se vyšplhal až na 140 

tisíc. Studentské listy pak vycházely ještě další dva roky“17. 

4.5. Květy 

Květy jsou týdeníkem s dlouhou historií. Na svém úplném počátku sloužily hlavně 

k organizování českého národního hnutí. Vznikly přejmenováním časopisu Jindy a nyní, 

který v roce 1833 převzal Josef Kajetán Tyl. Od roku 1951 začalo týdeník Květy vydávat 

vydavatelství Rudé právo. Časopis byl určen pro celou rodinu, ale především byl současně 

nástrojem komunistické propagandy. Jako takový podléhal důkladné cenzuře. Uveřejňoval 

i budovatelskou prózu a poezii. Normalizační Květy pak monitorovaly veškeré politické, 

kulturní a sportovní dění v Československu (Mikyska 2007: 26-28). Vycházely ve 

vysokém nákladu, byly dodávány na kvalitním papíře, tiskly se dokonce barevně a každé 

číslo mělo přes 60 stran. „Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej 

změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl 

dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských 

úspěších, plnění pětiletek či oslavné články o straně a vládě. V roce 1991 přenechalo 

vydavatelství Kwěty české a.s. vydávání časopisu Květy společnosti MONA, která po změně 

jména a majetkovém vstupu holandského a poté finského investora vydává časopis Týdeník 

Květy až do dnešních dnů“ (Mikyska 2007: 26-28). 

4.6. Lidové noviny 

Lidové noviny jsou periodikem založeným v roce 1893 v Brně novinářem a politikem 

Adolfem Stránským (MaFra: 2016). Původně byly měsíčníkem nezávislým na politických 

stranách. Po skončení druhé světové války se musely přejmenovat na Svobodné noviny. 

Pod původním názvem se Lidové noviny znovu začaly objevovat od 9. května 1948. Kvůli 

komunistickému převratu bylo bohužel vydávání tohoto periodika v roce 1952 zastaveno. 

Až rok 1987 znamenal jeho obnovení, i když vycházel do roku 1989 ilegálně. Při 

příležitosti 50. narozenin Jiřího Dienstbiera totiž navrhl signatář Charty 77 Jiří Ruml 

 
16 Více např. Kruml, Milan. 2000. „Jak přišel bulvár do Čech.“ Pp. 18. In Mladá fronta Dnes. Praha: MF Dnes. 
17 Dostupné z: https://www.studentske-listy.cz/. 
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vydávat samizdatově Lidové noviny. Jejich nulté číslo vyšlo v září 1987 a navazovalo na 

období první republiky, kdy tyto noviny reprezentovaly demokraticky a humanisticky 

orientovanou žurnalistiku. Jejich přispěvateli byli např. Václav Havel, Petr Pithart, Ludvík 

Vaculík, Jiří Hanák… (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 348-349). V devadesátých letech 

se pak sloučily s Lidovou demokracií (Končelík, Večeřa, Orság 2010: 85-124). Postupem 

času si získaly renomé seriózního tisku určeného zejména inteligenci. To všechno dílky 

svému zaměření na aktuální zpravodajství, objektivní komentáře a značnému důrazu na 

kulturu (Končelík, Večeřa, Orság 2010: 41). Lidové noviny byly nejznámějším a 

nejmasověji šířeným všeobecným zpravodajsko-publicistickým titulem ze sklonku totality, 

který vycházel v samizdatu. Paradoxně redaktor Jiří Ruml měl opakovaně snahu titul 

oficiálně zaregistrovat. Byl ale opakovaně odmítán a pokutován za redigování 

nepovolených novin. Na podzim roku 1989 byl spolu s redaktorem Rudolfem Zemanem 

zatčen a obviněn z pobuřování a z toho, že jsou v Lidových novinách publikovány 

protisocialisticky zaměřené články útočící na vedoucí úlohu KSČ. Odsouzení se vyhnuli 

jen tím, že komunistický režim v roce 1989 padl (Končelík, Večeřa, Orság 2010: 224-225). 

4.7. Respekt 

Týdeník Respekt vydávalo na počátku jeho existence, tedy od března 1990, Nezávislé 

tiskové středisko a jeho prvním šéfredaktorem se stal Jan Ruml, kterého ještě tentýž rok 

vystřídal v této funkci Ivan Lamper (Kubis 2008: 27). Vznikl jakožto nástupce 

Informačního servisu, jehož první číslo bylo vytvořeno 20. listopadu 1989 a vyšlo o den 

později. Mezi zakladateli figurovaly osobnosti známé z předlistopadových samizdatů, jako 

jsou například již zmíněný Ivan Lamper, Jan Ruml nebo dále Jáchym Topol (Končelík, 

Večeřa, Orság 2010: 256). Respekt se snažil o shrnování a analýzu nejdůležitějších 

politických, ekonomických a kulturních událostí z celé republiky i ze zahraničí (Kubis 

2008: 27). Sám týdeník se definuje jako „liberální, kritické médium, které věří ve svobodu 

lidského ducha a nutnost pochybovat při jejím každodenním naplňování“18. Ve svých 

počátcích měl Respekt velice špatnou kvalitu tisku textu i fotografií, a také kvalita papíru, 

na kterém byl vytištěn, se s každým vydáním měnila. Nebylo však nijak zásadní, jak 

týdeník vypadá, ale spíše to, co je v něm napsáno, tedy že se z něj mohli občané dozvědět 

informace nepokroucené komunistickou propagandou (Kubis 2008: 27). Z počátku 

neobsahoval téměř žádnou reklamu, kromě té na vlastní vydavatelství, literaturu a jiné 

časopisy (Kubis 2008: 27). 

4.8. Středočeský expres 

30. září 1990 se Nezávislý polední list Expres přejmenoval na Středočeský expres. Jeho 

přesný název zněl „Pražský a (polední) středočeský list Expres. Tomuto však předcházel 

další vývoj. 21. května 1990 pracovníci redakce ještě bývalého Poledního expresu, který 

 
18 Tento text je obsažený v tiráži každého čísla týdeníku. 
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vycházel pod vydavatelstvím Práce, vstoupili do stávkové pohotovosti. Jako podmínky 

uvedli, že se chtějí podílet na zisku plynoucího z tohoto periodika a požadují transformaci 

vydavatelství Práce na akciovou společnost (Balatková 2011: 35). Středočeský expres byl 

následně považován za bulvární, až dokonce krajně pravicové médium zapamatované 

zejména díky publikování stati Senzační odhalení… od Miroslava Dolejšího (Horňák 

1992: 121). 

5. Praktická část práce 

V této části svého výzkumu bych chtěla představit už jednotlivé konspirační teorie, které se 

v dobovém tisku objevily. Tiskoviny jsem zkoumala pomocí metody rámcování, tedy vždy 

jsem si nastavila jednu konkrétní konspirační linii, jejíž aspekty jsem v textu hledala, 

poznamenávala a následně z nich skládala souvislé teorie. Na základě konzistentních 

prvků, které jsem následně v teoriích pozorovala, jsem vyvodila jednotlivé rámce a jejich 

klíčové prvky. U dokumentů, které vycházely již před rokem 1989 jsem začínala se 

zpracováváním od 17. listopadu 1989 a u těch vycházejících až po roce 1989 jsem začala 

sbírat data od prvního možného vydaného čísla. Nalezené prvky jsem následně hledala a 

zapisovala tak dlouho, dokud buď dané periodikum nepřestalo vycházet, anebo druhou a 

častější možností byla teoretická saturace dat, tedy s dalšími a dalšími čísly periodik už 

jsem nenalézala žádné nové obohacující informace, které by má předešlá sebraná data 

nějakým způsobem ovlivnila. Nutno ještě podotknout, že prezentované teorie nijak 

nesouvisí s mým osobním názorem, ani mými postoji k této problematice. Jedná se ryze o 

data shromážděná na konspiračním pozadí a já je v žádném případě čtenáři nepředkládám 

jako pravdu a skutečnost. 

Ráda bych se na tomto místě ještě pozastavila a konfrontovala skutečnost výzkumu s jeho 

plánovanou podobou, kterou jsem představila v tezích odevzdávaných ve druhé polovině 

roku 2020. V tezích jsem uvedla, že během výzkumu budu procházet celkem 10 různých 

periodik, a to buď od roku 1989, případně od doby začátku jejich vydávání až do roku 

1995. Jednak bych chtěla zkonstatovat, že procházet takové množství dat byl opravdu 

přehnaně ambiciózní plán, na což jsem ale bohužel přišla až během samotného výzkumu a 

upravila jsem tím pádem rozsah zkoumaných periodik, který specifikuji blíže 

v samostatných kapitolách jednotlivých konspiračních teorií nalezených v periodikách. 

Druhý problém, se kterým jsem se setkala, a kterému jsem bohužel neplánovaně musela 

čelit, byla obtížná dostupnost dobových dokumentů. Abych tuto komplikaci upřesnila, za 

normálních okolností více méně není problém se k listinám tohoto typu dostat, ať už 

v některých archivech či knihovnách. Pro mě osobně bylo nejideálnějším řešením si tyto 

dokumenty objednávat k prostudování v Národní knihovně sídlící v pražském Klementinu. 

Jelikož ale v roce 2020 celý svět, ČR nevyjímaje, zasáhla pandemická vlna Covidu-19, 

nečekaně se tak změnil jak osobní, tak i akademický život. Pokud tedy budu konkrétní, 

stalo se to, že kvůli vládním nařízením v souladu s protikrizovými a protiepidemickými 
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opatřeními byly od září do prosince 2020 knihovny otevřeny pouze v provizorním režimu, 

respektive knihy bylo možné si alespoň vypůjčovat na omezenou dobu domů, listiny 

prostudovávat omezeně na místě. Od prosince 2020 avšak byly knihovny nuceny uzavřít 

svůj provoz na dobu neurčitou úplně, což znamená, že ve fyzické podobě nebylo a není 

možné se k dokumentům dostat. V tuto chvíli, kdy píšu tuto pasáž, je duben 2021 a ani 

knihovny, ani archivy sále neotevřely. Do velké míry tato skutečnost tedy ovlivnila nejen 

můj výzkum, ale nepochybně i výzkumy dalších lidí. Byla jsem proto nucena svůj původní 

plán přehodnotit a přizpůsobit ho této neblahé situaci. 

Má práce se tedy začala ubírat směrem, který jí do jisté míry diktoval online archiv právě 

Národní knihovny, nyní nově zpřístupněný i pro studenty a akademické pracovníky. 

S lítostí jsem zjišťovala, že řada periodik, jejichž prostudování jsem si na počátku 

stanovila, vůbec není v naskenované online nabídce a musela jsem je proto ze seznamu 

vyškrtnout úplně. Jednalo se o deník Svobodné slovo, dále pak o deníky Práce, Pravda a 

Mladá fronta. Z mého původního výběru mi tedy zbyla tato periodika, která byla dostupná 

v online archivu: deník Rudé právo, Lidové noviny, týdeník Květy, čtrnáctideník 

Studentské listy, část deníku Špígl, kterou jsem stihla probádat ještě v období otevřených 

knihoven (avšak v online verzi je též nedostupný). Nad rámec jsem se rozhodla přidat 

týdeník Respekt, který byl rovněž dostupný v online verzi a Analýzu 17. listopadu 

Miroslava Dolejšího, která byla v říjnu roku 1990 publikovaná ve Středočeském expresu. 

Na druhou stranu jsem se ale rozhodla vynechat ze svého původního výběru deník Lidová 

demokracie, byť v online verzi dostupný byl, a to hned z několika důvodů. Prvním 

důvodem k jeho vyřazení byla velká časová náročnost zpracovávání ostatních periodik, 

která zabrala mnohem delší dobu, než byl můj počáteční odhad. Druhým důvodem byla 

jeho omezená online dostupnost, a to pouze poloviny roků 1991 a 1992. Posledním 

důvodem, který zde uvedu bylo respektování rady doktorů Končelíka a Bednaříka během 

povinného Diplomního semináře, kdy mi bylo doporučeno toto periodikum vynechat jako 

teoreticky méně přínosné oproti jiným periodikům s možným větším datovým 

potenciálem. Ve výsledku mi tedy zbylo 7 různých periodik co do jejich obsahu, zaměření, 

periodicity apod., ze kterých jsem svůj výzkum sestavovala. Konkrétněji se ale ke 

každému z nich vyjádřím v jeho samostatné kapitole. 

6. Výchozí linie konspiračních teorií 

Pro stanovení alespoň přibližné struktury a systému analyzování dat, jsem si ještě před 

začátkem výzkumu určila níže přiblížené linie konspiračních teorií vážících se k událostem 

Sametové revoluce. Na jejich základě jsem následně částečně stavěla praktickou část této 

práce. Nutno podotknout, že tyto linie pro mě byly pouze orientační, určovaly mi jisté 

hranice, ve kterých se během výzkumu držet, ale zároveň mě nijak neomezovaly a 

ponechávaly mi možnost otevřeného pole pro případné další úpravy a rozšíření linií. Při 

jejich sestavování mi byla nápomocná jednak z větší části rešerše dobového tisku, a také 
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dokumentární film Konspirace 89 režisérky Andrey Sedláčkové, který vznikl ku 

příležitosti výročí 30 let od Sametové revoluce ve spolupráci s Českou televizí19 a staví 

zejména na osobních výpovědích svědků událostí listopadu 1989. 

6.1. Linie první: Sametová revoluce nebyla spontánním, nýbrž 

naplánovaným a z pozadí režírovaným aktem 

Tato linie hovoří o tom, že během Sametové revoluce nedošlo vlastně tak úplně ke 

spontánní revoluci, jež by postupně odstartovala vývoj událostí, který by vyvrcholil až 

v pád komunistické moci. Podle této linie naopak šlo pouze o předem plánované předání 

moci strojené z pozadí nějakými významnými aktéry. Prezidentem republiky byl v té době 

Gustav Husák, který ale praktickou moc neměl skoro žádnou. U moci byl místo něho 

generální tajemník ÚV KSČ, a přesvědčený komunista, Miloš Jakeš. Nejen v rámci 

tehdejší společnosti panovala nespokojenost se stávajícím režimem a s těmi, kdo státu 

vládnou, ale také uvnitř samotné KSČ byly vzájemné rozbroje a nepokoje. Tyto rozbroje a 

postupně se rozpadající stranu si ale prý uvědomovalo i právě její vedení. Bylo jim tak 

jasné, že situaci nejsou schopni pod kontrolou udržet o moc déle, systém byl nevratně 

narušen, nepomohly by ani žádné masové represe. V řešení už bylo jen to, jak ze vzniklé 

situace vyjít co nejlépe. Moci se tedy vzdali v podstatě sami, po dohodě s dalšími činiteli. 

Ti pak veřejně působícím aktérům v Československu ukládali úlohy, které ale sami 

z pozadí naplánovali. Přičemž vedoucí tajemník městského výboru KSČ Miroslav Štěpán 

údajně předpokládal, že zaujme místo po Miloši Jakešovi, avšak na druhé straně předseda 

federální vlády a člen ÚV KSČ Ladislav Adamec prý chystal pražský puč, a dokonce by se 

mu i líbilo být v důsledku prezidentem ČSSR, v níž by Alojz Lorenc byl předsedou vlády, 

protože Miroslav Štěpán mu nebyl pohodlný (Konspirace 89 2019). 

Těchto činitelů mohlo být potenciálně dokonce několik. V této linii si ale představíme tu 

teorii, v níž byla revoluce jen důsledkem dohody o novém uspořádání světa mezi USA a 

KGB jakožto zástupcem Sovětského svazu (s Gorbačovem v čele), kvůli tomu, že SSSR 

bylo ekonomicky na pokraji zhroucení, ale snažilo se tuto skutečnost skrývat za každou 

cenu. Přitom ale trpělo neúrodou a přetahování s USA během Studené války svazu také 

příliš nepomohlo. Ohromné množství financí i surovin investovalo do kosmického 

programu a zbrojního průmyslu, což opět velmi blízce souvisí se Studenou válkou. USA si 

bylo vědomé, že Sovětskému svazu docházejí všechny prostředky, chtělo ale i přes to mít 

jistotu, že SSSR Studenou válku definitivně prohraje, čímž by samo USA získalo jistou 

míru nadvlády nad střední Evropou.  Pro to bylo ale klíčovým bodem sjednocení tehdy 

rozděleného Německa. Regan s Gorbačovem tedy tajně připravili scénáře pro změnu 

režimu v každé zemi. V každé trochu jinak, přičemž ale základ byl všem společný, aby se 

nestalo, že v zemích během předání moci nastane anarchie a chaos. Na oplátku mělo SSSR 

 
19 Dokumentární film je umožněn shlédnout: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12631745496-konspirace-

89/21956226814/. 
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získat příslib, že se nebude dále posouvat hranice NATO, tzn., že bude zachováno pásmo 

zemí, které bude odděleno od Západu, a tedy je zároveň oddělí od potenciální hrozby vojsk 

příchozích ze Západu. Této linii svědčí ku prospěchu také spekulace, že během 17. 

listopadu ve vile Ministerstva vnitra na Břevnově mezitím zasedal štáb s generálem 

Lorencem a jistým náčelníkem KGB ze Sovětského svazu v čele. 

Během pozdějšího vyšetřování listopadových událostí se mimo jiné zjistilo, že rozkazy 

vydané na zahájení potlačení manifestace na Národní třídě prý byly nepřesné, nahrávky o 

nich neexistují nebo zmizely (ztratil se konkrétně zvukový záznam z vysílaček mezi 

pohotovostním plukem a mezi konkrétní jednotkou na místě, i ten mezi jimi a operačním 

střediskem), svědci nejsou. Přímo na místě se objevily řady příslušníků, které tam vůbec 

neměly být a nikdo je nezná, což jsou přinejmenším zvláštní shody náhod (Konspirace 89 

2019). 

6.2. Linie druhá: Domnělá smrt studenta Šmída 

Tato linie ilustruje situaci vzniklou v důsledku několika náhod, ale také plánů, které se 

střetly v onen osudný večer 17. listopadu na Národní třídě a vytvořily jednu 

z nejznámějších a dodnes živě debatovaných konspiračních teorií, která se k Sametové 

revoluci pojí. Znázorňuje údajnou smrt studenta, který se ale později ukázal být nejen 

naživu, ale též nikoli studentem, nýbrž tajným agentem. Abych ale nepředbíhala závěru, 

začnu tam, kde začala také pověstná manifestace 17 listopadu. Demonstrace na Albertově 

byla předem oznámená a povolená, avšak pouze v rozmezí trasy z Albertova na Vyšehrad. 

Konala se zejména k uctění památky tragicky zesnulého studenta Jana Opletala, a také 

k veřejnému vyjádření nespokojenosti se současným režimem. Podle konspirační linie ale 

byla zneužita samotným SNB, které bylo v tu dobu tvořeno dvěma složkami, Státní 

bezpečností (StB) a Veřejnou bezpečností (VB). SNB měla toho večera za úkol zamezit 

tomu, aby se dav manifestujících dostal na Václavské náměstí, což nebyl jednoduchý úkol 

vzhledem k tomu, že demonstrantů mířících od Máchova hrobu na Vyšehradě až na 

Václavské náměstí bylo několik tisíc. Spekuluje se také, že není náhodou, aby se 

tisícihlavý dav jen tak sám rozhodl vydat se dále, než bylo původně zamýšleno. Mezi 

studenty v davu se totiž měli skrývat přestrojení agenti StB, kteří měli v plánu průvod 

účelně nasměrovat na Národní třídu, kde už na ně čekaly připravené zásahové jednotky 

(Konspirace 89 2019). 

To se jim zdárně povedlo a zde pak proběhl notoricky známý masakr, ze kterého vzniklo 

jádro právě této konspirační linie. Mezi přestrojenými agenty totiž byl také tajný agent 

Zifčák, vydávající se za studenta Matematicko-fyzikální fakulty UK, Martina Šmída. 

Zifčák je dokonce i zachycen na dobových fotografiích skutečně převlečený jako student. 

Společně s několika svými kolegy měl údajně dav neustále vybízet a vyvolávat, ať jde 

směrem na Václavské náměstí. Během potyčky s policií na Národní třídě měl pak 

předstírat, že byl zasažen obuškem, pravděpodobně do hlavy, načež se měl skácet k zemi, 
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ztratit vědomí a na následky zranění zemřít. Tuto zprávu tenkrát do světa vypustil novinář 

Petr Uhl pracující pro rádio Svobodná Evropa, který tuto informaci obdržel od externího 

zdroje, dále si ji nedostatečně ověřil a pak ji veřejně oznámil. Ve vzduchu ale stále visí 

několik otázek. Tak například informaci o úmrtí studenta Šmída měla potvrdit svědkyně, 

která se sama demonstrace účastnila. Vypověděla, že na vlastní oči viděla ubití onoho 

studenta mezi 21. a 22. hodinou na Národní třídě. Tehdy totiž byli kromě zásahových 

sborů přítomni též parašutisté neboli červené barety. Parašutisté v červených baretech měli 

obklíčit manifestující studenty, bít je pendreky před tamější jazykovou školou. Jeden z nich 

prý dokonce náhodně vybíral ze studentů, které z nich odvlečou do nedalekého podloubí na 

křižovatce Národní třídy a Mikulandské ulice, kde měli ve skrytu za sloupy a v přítmí 

pokračovat v násilnostech v přesile několika parašutistů na jednoho studenta (Konspirace 

89 2019). 

Několik přítomných parašutistů mělo bít studenta Šmída pendrekem a po tom, co spadl na 

zem ho ještě kopat těžkými vojenskými botami až byl jeho obličej zcela k nerozpoznání. 

Svědkyně sama mu chtěla přispěchat na pomoc, ale v tu chvíli byla napadena, a též bita 

pendrekem a kopána. Při tom všem ale ještě zaslechla slova jednoho z parašutistů: „Už je 

hotovej“. Následně pro sebe vyhledala lékařskou pomoc v jedné z pražských nemocnic. 

Lékař jí sice nařídil hospitalizaci, ale ona i přes to nemocnici opustila, aby mohla 

kontaktovat rodiče studenta Martina Šmída. Od těch se dozvěděla, že je toho samého dne 

navštívili dva příslušníci Veřejné bezpečnosti, kteří jim sdělili, že jejich syn zemřel během 

nepovolené demonstrace. Celou situaci měl řídit plukovník Danišovič, který vše 

monitoroval z kanceláře na Pankráci, ale dodnes se pořádně neví, kdo dal pokyn k zásahu 

proti studentům. Spekuluje se, že možná tehdejší poslanec Miroslav Štěpán, který si v té 

době „brousil zuby“ na funkci generálního tajemníka, a tak se chtěl před KSČ ukázat jako 

ambiciózní, schopný a prokázat, že je mladý a nadějný. Ze zásahu měl profitovat nejen 

Štěpán, ale též tehdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, a to pro udržení své 

funkce, a i generál Alojz Lorenc, který byl proreformní a doufal, že zásahem bude 

znemožněno stávající vedení, které bude nahrazeno novým, v němž bude mít on zásadní 

roli. Mimo jiné on sám měl údajně agenta Zifčáka vybrat do jeho role. 

Dalším otazníkem je ale například fakt, že nahrávka, ve které svědkyně situaci popisuje, 

byla údajně ztracena během jakési krádeže, takže se tento důkazní materiál nezachoval. 

Jinou zvláštní skutečností je také to, že podle jiné konspirační linie byl student Šmíd, alias 

agent Zifčák označován například také za studenta Milana Růžičku z Vysoké školy Báňské 

v Ostravě, který si přivydělával v kamenolomu na Kladensku. Zifčák si v této konspiraci 

vytvořil kolem sebe hnutí zdánlivě opozičního charakteru, které bylo ale kontrolováno StB, 

jejich údajným cílem bylo navázání kontaktů s předními činiteli tehdejší skutečné opozice 

(Charta 77), aby v případě, kdyby došlo k přerozdělování moci se s nimi šlo lépe 

dohodnout a o moc se podělit. Byť se dezinformace o smrti studenta rozšířila poměrně 

rychle (ještě během týž noci), zanedlouho byla uvedena na pravou míru. Avšak jistý účel 



 

 

48 

splnila. Rozhodně se jí podařilo pobouřit veřejnost, která si tuto situaci začala dávat do 

souvislosti se smrtí Jana Palacha či Jana Opletala. Otázkou však zůstává, zda takováto 

dezinformace skutečně napomohla ve finále ke změně stávajícího režimu. Podle pozdějších 

výpovědí Zifčáka byla celá Sametová revoluce předem připravena komunisty (Konspirace 

89 2019). V rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál z roku 2014 dokonce tvrdil, že: 

„kdyby KSČ revoluci nechtěla, tak by žádná nebyla, měli k dispozici armádu“ 20 (Dvacet 

minut Radiožurnálu 2014). 

6.3. Linie třetí: Nejasné okolnosti obklopující volbu Václava Havla 

prezidentem republiky 

Třetí konspirační linie se zabývá tajemnými okolnostmi zahalujícími ikonickou 

jednomyslnou volbu Václava Havla prezidentem Československé republiky. Sám Havel 

vstupuje na revoluční scénu až 19. listopadu 1989, kdy je v pražském činoherním klubu 

založeno hnutí Občanské fórum, jež na sebe bere úlohu komunikace s tehdejší mocí. Zde 

se konspirační linie zamýšlí nad tím, jak je možné, že proti tomuto spolku nezasáhla StB, 

když by bylo relativně jednoduché přijít do onoho divadla a rebely pozatýkat, případně 

poslat do vězení, jak bylo ostatně zvykem. Náhle by byl konec revoluce. Vysvětlení je ale 

hned nasnadě. StB prý tenkrát nezasáhlo proto, že se každý den v centru Prahy 

shromažďovalo tak převratné a do té doby nevídané číslo lidí, které je zaměstnávalo 

natolik, že činnost Občanského fóra ještě nechávalo být a později se jí podařilo mezi jeho 

členy infiltroval své agenty, kteří pravidelně monitorovali jeho činnost. Spekuluje se tedy, 

že tehdejší systém se nezhroutil jen tak, ale došlo k tomu na základě dohod mezi Václavem 

Havlem a komunistickou mocí, protože se komunisté báli, že by mohli ve výsledku špatně 

dopadnout, takže raději přistoupili na pokojné předání moci. S kým ale měl Havel předání 

moci dohodnout je neobjasněno, zvažuje se však buď tehdejší premiér Ladislav Adamec či 

místopředseda vlády Marián Čalfa. Ten byl mimo jiné komunistou, který si našel cestu 

k Havlovi a stal se tak ústřední postavou při předání moci. Též stojí za zvláštní dohodou, 

která je zdokumentovaná podáním si ruky přes stůl mezi Havlem a Adamcem. Do příběhu 

ale vstupuje Miloš Jakeš, který je ze situace zaskočen a neví, co má dělat, obviňuje tedy 

zastánce nového režimu, že pošpiňují ty, kteří plní své socialistické poslání. Svolává 

jednání UV KSČ na Vysoké škole politické, kde svým kolegům říká, že situaci příliš 

podcenili, a že potřebuje poradit. Má sice k dispozici armádu, která by proti protestujícím 

mohla rázně zakročit, ale sám nebyl schopen nalézt z této situace prakticky žádné řešení 

(Konspirace 89 2019). 

Havel se funkcionářům jevil jako osobnost, která postupně získávala na autoritě a byla tak 

schopna předat veřejnosti poselství o tom, jaké morální hodnoty by měla zastávat. Toho si 

všimli také zástupci KGB, kteří během listopadu pobývali v Praze. Sám Havel měl být 

s rezidenty KGB v Praze ve styku. Potvrzené má však být pouze jedno setkání, kdy do 

 
20 Rozhovor k dispozici https://radiozurnal.rozhlas.cz/ludvik-zifcak-ve-dvaceti-minutach-radiozurnalu-6285641. 



 

 

49 

Prahy přijelo několik Sovětů tvrdících, že jsou poslanci a zároveň emisaři Gorbačova 

vyslaní, aby si promluvili s Havlem o tom, co by se stalo, kdyby byl zvolen prezidentem, 

jestli má v plnu jít cestou kapitalismu apod. Havel na jejich otázky ale neznal odpovědi, 

jelikož ani neměl jistotu, že nakonec opravdu bude prezidentem zvolen. Mimo to se také 

líbil i západním novinářům. Jednak kvůli tomu, že mluvil dobře anglicky, ale také proto, že 

říkal to, co chtěli slyšet. Do této linie se nám ale ještě míchá jistá pražská instituce, jejíž 

aktivity jsou též předmětem mnoha spekulací. Tou institucí je Prognostický ústav, z něhož 

přicházeli k moci především ekonomové. Jedním z nich byl i Václav Klaus, který byl 

údajně dohozen Havlovi svou překladatelkou Ritou Klímovou, jejíž bývalý manžel se měl 

přátelit a studovat přímo s Gorbačovem, takže i ona je prostřednicí s Moskvou. KGB, se 

svým tehdejším šéfem Andropovem, tak mělo prostřednictvím zaměstnanců 

Prognostického ústavu plánovat v budoucnu vyšplhat se až k nově nastolené moci. 

Prognostický ústav, byl založen kolem uskupení zformovaného kolem tehdejší sovětské 

akademie věd, jejím úkolem bylo podporovat to, aby se výsledky vědeckých zkoumání co 

nejrychleji promítaly do vývoje techniky, průmyslu, zbraní… jelikož SSSR ve vývoji 

velmi zaostávala, hlavně za USA (Konspirace 89 2019). 

Po několika bouřlivých dnech, které 17. listopadu následovaly se nakonec na Letenské 

pláni a Václavském náměstí sešlo přes milion lidí. V tu chvíli KSČ vědělo, že už je konec. 

Tou dobou byl Havel lidmi oslovován jako prezident, a to ještě dříve, než byl vůbec 

zvolen. Marián Čalfa se chtěl s Havlem setkat o samotě a vzniklou situaci prodiskutovat. 

Havel na žádnou schůzku nejdřív jít nechtěl, ale Petr Pithart, který se angažoval 

v Občanském fóru, tvrdil, že ani nemůže vědět, co Čalfa vlastně chce, takže by Havel měl 

jít a vyslechnout ho. Ten jeho rady uposlechl. Na schůzku v suterénu sídla vlády skutečně 

šel, ale nikdo neví, co se tam událo. Spekuluje se, že Čalfa ještě před začátkem jednání 

důkladně zkontroloval, zda v místnosti nejsou nějaké skryté odposlechy. Během schůzky 

měl slíbit Havlovi, že zařídí, aby komunističtí poslanci hlasovali pro jeho zvolení 

prezidentem. Čalfa měl dokonce vymyslet harmonogram, jelikož byl znalý legislativních 

procesů, aby mohl být Havel zvolen urychleně už do konce roku 1989. Této spekulaci by 

nasvědčoval také fakt, že komunisté chtěli, aby byl prezident volen referendem. A jak 

Čalfa řekl, tak také konal. V bývalém sídle ÚV KSČ se měl během jednání zamknout 

společně s poslanci a přinutit je ke slibu, že budou pro Havla hlasovat. Někteří sami 

poslechli, protože byli na příkazy shora zvyklí, některým za jejich hlas něco slíbil, jiným 

prý vyhrožoval. Také se spekuluje, jestli Havel Čalfovi výměnou za svůj post něco neslíbil 

(např. že KSČ bude zákonnou stranou za Havlovy vlády, že neproběhnou žádné procesy 

s komunisty, a že budou mít možnost se vmísit jinam). Prezidentská volba se konala 29. 

prosince 1989 ve Vladislavském sále, kde byl Havel překvapivě zvolen jednomyslně, 

vzhledem k tomu, že Federální shromáždění, které nového prezidenta volilo, se v té době 

skládalo především z komunistických poslancům, případně z dalších poslanců stále ještě 

loajálních komunistickému režimu. Pro konspirační teoretiky byl tento akt jím pomyslným 
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posledním hřebíčkem do rakve (Konspirace 89 2019). 

6.4. Další konspirační teorie 

Vzhledem k vypjatosti tehdejší doby a fascinaci nemalého množství lidí nejrůznějšími 

příběhy a alternativními výklady toho, co se tenkrát stalo, můžeme konspiračních i jiných 

teorií dohledat opravdu značné množství. V mých silách ani v kapacitě této práce bohužel 

není možné je obsáhnout všechny. Primárně se tedy budu držet opravdu jen linií 

bezprostředně navazujících na události během a těsně po Sametové revoluci. Zaujalo-li by 

snad toto téma nějakého potenciálního budoucího výzkumníka natolik, že by se do něho 

chtěl snad sám ponořit, materiálu ke zpracování zůstává více než dost. Pomineme-li tedy 

konspirační linie, které rozebírám já v této práci, tradují se z tohoto období ještě mnohé 

další, nebo se případně vztahují k osobnostem, které během Sametové revoluce sehrály 

nějakou úlohu. Takovým případem je i například konspirační teorie o úmrtí Alexandera 

Dubčeka. Této teorii se zde nebudu nijak zvláště věnovat, velmi dobře je ale shrnutá 

například v kratičkém videu z produkce Televize Seznam21. Když už jsem ji ale zmínila, 

nastíním teď pouze v rychlosti některé její základní body. V této teorii se spekuluje o tom, 

zda A. Dubček skutečně zemřel tak, jak je oficiálně udáváno, tedy během autonehody. 

Konspirátoři ale však dedukují, zda jeho havárie byla skutečně nehodou, a zda není možné, 

že se ho chtěla zbavit „Moskva“, tedy bývalí agenti KGB, jakožto nepohodlného svědka, 

který věděl o postupech sovětské tajné policie. 1.9.1992 dopoledne hustě pršelo. A. 

Dubček byl na cestě z Bratislavy do Prahy. Jeho řidič ale v kombinaci velké rychlosti a 

špatného počasí ztratil nad vozem kontrolu a ten tak skončil mimo vozovku. Dubček byl 

nalezen mimo vozidlo. Byl urychleně převezen do nemocnice v Praze, kde kvůli svému 

vážnému stavu, o 6 dní později umírá. Spekulacím nahrává hned několik skutečností. Tou 

asi nejzáhadnější je zmizení Dubčekova kufříku, který měl na cestě s sebou, ale po 

prohledání místa nehody, ani nikdy potom, se už nenašel. Osobní řidič A. Dubčeka, 

Reznik, tvrdí, že dokumenty v kufříku předal hned prvnímu policistovi, který se na místo 

nehody dostavil. Očitý svědek nehody A. Kocman ale žádné předávání neviděl. 

Dokumenty dodnes nebyly nalezeny, což je přinejmenším velmi zvláštní vezmeme-li 

v potaz, že se jednalo zejména o dokumenty související s jistým procesem v Moskvě, kam 

měl Dubček jet jako svědek. Otázku případného atentátu na A. Dubčeka již v roce 1992 

vznesla např. maďarská tisková agentura. V českém prostředí byl však tento případ 

vyšetřován pouze jako dopravní nehoda22 (Stream 2015). 

7. Konspirační teorie analyzované v jednotlivých periodikách 

Jak je uvedeno v oddílu věnovaném metodologii, jednotlivá periodika jsem analyzovala 

pomocí kvalitativní obsahové analýzy, konkrétně metodou rámcování neboli framingu. 

 
21 https://www.televizeseznam.cz/video/teorie-spiknuti/vrazda-alexandera-dubceka-270902. 
22 Více o autonehodě A. Dubčeka např. RP 4.9./1992, č. 208: 3; RP 1.4./1993, č. 76: 1-2. 
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V každém z periodik jsem hledala články obsahující fragmenty konspiračních teorií, které 

ale zároveň časově a tematicky odpovídají mnou vymezenému předmětu zkoumání, tedy 

období bezprostředně před, během a bezprostředně po Sametové revoluci. Ze souvisejících 

nalezených fragmentů jsem následně skládala dohromady jednotlivé verze konspiračních 

teorií, které budou podrobněji nastíněny níže. Z těchto teorií postupně vyplynuly konkrétní 

rámce, jež ony sametové události provázely. Těchto rámců jsem nakonec identifikovala 

celkem 21 a všechny budou podrobně nastíněny níže. 

8. Rudé právo 

Rudé právo jsem analyzovala podle původního záměru od 10. listopadu 1989 do 2.6.1993, 

a to bez jakékoli proluky. Ukázalo se, že články před samotným 17. listopadem nebyly 

v rámci mého tématu příliš užitečné a fragmenty konspiračních teorií se skutečně začaly 

objevovat až po událostech na Národní třídě. Rámcováním jsem postupně vyselektovala 95 

článků obsahujících prvky konspiračních teorií. Tato číslice je bezesporu nejvyšší, na 

kterou jsem se během analýzy u všech periodik dostala, je ale nutné brát v potaz denní 

periodicitu Rudého práva, stranické i tematické zaměření tohoto listu, široký časový záběr 

téměř 3 let a zhruba 800 analyzovaných novinových čísel. Podařilo se mi z nich poskládat 

následující konspirační linie. 

8.1. Rudé právo – linie Sametová revoluce byla předem připravená 

8.1.1. Verze 1. Na přípravě Sametové revoluce se podílely zahraniční mocnosti za 

asistence StB. 

Na základě rozhovoru s bývalým příslušníkem StB, Petrem Žákem, vyšlo na povrch, že se 

příslušníci před Sametovou revolucí s realitou v Československu dostávali denně do styku 

a bylo jim tak jasné, že se musí něco stát, jen nevěděli kdy. První signály byly podle něj 

patrné v už lednu, srpnu a říjnu 1989, nicméně měli mít k dispozici i jisté dílčí informace 

(RP 16.2./1990, č. 40: 4). Též podle tehdejšího předsedy vyšetřovací komise událostí 17. 

listopadu, Jiřího Rumla, veškeré události začaly už v roce 1987, kdy Charta 77 vydala 

Slovo ke spoluobčanům, naproti čemuž se začal aktivizovat aparát KSČ a StB. V roce 

1989 pak svou roli sehráli Jakeš, Adamec, Hegenbart, Lorenc i další a na druhé straně pak 

Havel, Dubček a jiní (RP 23.3./1991, č. 70: 1-2). Ruml připustil též sovětskou iniciativu 

v Československu těsně před listopadovými událostmi (RP 1.10./1991, č. 229: 2). Rovněž 

Miroslav Sládek, předseda Sdružení pro republiku, mimo jiné, během své volební kampaně 

označil 17. listopad za loutkové divadlo (RP 2.4./1991, č. 77: 2). Bývalý generální 

prokurátor ČR Ludvík Brunner zase o listopadových událostech smýšlí nikoli jako o 

revoluci, nýbrž o pouhém nedobrovolném předání moci (18.2./1993, č. 40: 1; 9). Také 

tehdejší ministr zemědělství Kubát vystupující ve volebním klipu Občanské demokratické 

aliance prohlásil, že listopadová revoluce byl podvod komunistů a Pavla Rychetského. 

Petra Pitharta pak označil za ochránce komunistů. Svůj výrok takto zasadil do oficiální 
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předvolební televizní kampaně, takže o něm vedení ODA mělo předem vědět (RP 

22.5./1992, č. 119: 3). Podobně Vladimír Čech, tehdejší předseda Hnutí čs. porozumění a 

představitel iniciativy Za společný stát, naznačil, že federální krize mohla být uměle 

vyvolána z pozadí (RP 1.10./1991, č. 229: 3). Přidal se i Roman Joska, předseda CÚV 

SSM, podle kterého byla demonstrace 17.11. už dlouho připravovaná a jejím cílem bylo 

zneužít dobré jméno SSM a většiny vysokoškoláků a příslušníků VB k rozpoutání krize 

(RP 29.11./1989, č. 281: 3). Mezi veřejností dokonce kolovaly zprávy o údajných snahách 

zneužít Československou lidovou armádu při řešení složité politické situace. Na šíření 

těchto zpráv se podíleli jednak sami občané, ale i některé západní rozhlasové stanice a 

tiskové agentury. Už tenkrát byly považované za údajné fámy a záměrné dezinformace 

sloužící k vytváření atmosféry strachu (RP 30.11./1989, č. 282: 2). Podle vedoucího 

tajemníka západočeského KV KSČ Jaroslava Kopáčka protisocialistické síly v režii 

západních antikomunistických center, hrubě zneužily pietní akce pražských vysokoškoláků 

na počest 50. výročí událostí 17. listopadu (RP 27.11./1989, č. 279: 2). Prý se tak jisté 

skupiny osob snaží za aktivní podpory západních sdělovacích prostředků vyvolat 

konfrontaci se státní mocí, destabilizovat politickou situaci apod. Záminkou pro to se stala 

nepravdivá informace o smrti účastníka páteční manifestace (RP 20.11./1989, č. 273: 1). 

„Početná účast zvláštních zpravodajů západních sdělovacích prostředků a fakt, že někteří 

z nich už předem ohlašovali, že se počítá s krveprolitím, dost jasně naznačuje, že šlo o 

předem připravený pokus k vyvolání záměrné provokace“ (RP 20.11./1989, č. 273: 1). 

Podle Rudého práva to ale organizátorům provokace nestačilo. Vypustili tak do oběhu 

falešnou zprávu o smrti jednoho z účastníků, bez ověření ji pak začaly šířit především 

západní sdělovací prostředky, načež byly organizovány další demonstrace. Byly to snahy 

vyvolat společenské napětí za každou cenu a západní sdělovací prostředky se připojily ke 

snaze o zvrat společenského zřízení (RP 20.11./1989, č. 273: 1). 

V této verzi jsem analyzovala hned několik rámců. První bych pojmenovala jako 

intervence Sovětského svazu. SSSR si mělo být nedobré politické i společenské situace 

v Československu vědomo a zahraniční média tento obraz ještě podporovala. Dalším 

rámcem je zapojení StB do listopadových událostí. Jmenováni jsou jednak příslušníci StB, 

ale dále též Jakeš, Adamec, Lorenc, Dubček, Havel i další. Případně je možné i 

vypozorovat výkladový rámec předání moci z rukou komunistické strany. 

Charakteristickým rysem všech těchto rámců je spiknutí jednotlivců i institucí s cílem 

transformovat politickou moc z rukou jedněch do rukou druhých. To vše během napjaté 

atmosféry provázené dezinformacemi, protesty, obviňování a netransparentnosti. Všechny 

rámce ale zcela jasně vypovídají o připravenosti a strojenosti událostí, čehož známky byly 

patrné již několik měsíců před samotným začátkem revoluce. 

8.1.2. Verze 2. Sametovou revoluci plánovala interní skupina KSČ. 

Vedení KSČ bylo nejednotné, rozdělilo se na 4 frakce, přičemž jedna z nich chtěla 
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zkompromitovat M. Jakeše, aby ho mohla odstranit a nahradit. Naprogramovala proto 

tvrdý zákrok na Národní třídě. Nepočítala však s radikalizací situace a tak rychlým spádem 

následujících událostí (RP 16.2./1990, č. 40: 4). Tehdejší předseda vlády L. Adamec měl 

během schůzky na začátku prosince 1989 s M. Kocábem, jakožto zástupcem OF, dát 

najevo, že má plnou podporu Moskvy, a že se politicky cítí velice silný.  Když ale OF a 

VPN rozhodlo, že on prezidentem nebude, tak chtěl být alespoň premiérem. Podle slov M. 

Kocába se rozhodl zůstat „ve hře“. Několikrát zvažoval svou demisi, kterou ale již předtím 

slíbil, a na které opozice trvá23. Také Václav Havel si přál jeho odstoupení. Zastával názor, 

že „má-li to být naše vláda, musíme mít našeho premiéra“ (RP 30.10./1991, č. 253: 5-7). 

Funkcionáři KSČ získávali informace skrze informátory, kteří nějakou dobu působili 

uvnitř nejrůznějších neformálních skupin. Sesbírané informace nejvíce využívalo ÚV 

KSČ. Informace ale prý měly být poskytovány např. Čs. straně lidové a Čs. straně 

socialistické (RP 16.2./1990, č. 40: 4). K poslání agentů v 1989 patřilo např. působit ve 

stranách a zakládat vlastní hnutí (např. Demokratické fórum komunistů), také ale měli 

pronikat do stávkových výborů jako je OF, VPN… Agenti StB i nadále působili ve 

veřejném životě a stýkali se se svými řídícími orgány (RP 21.12./1990, č. 299: 2). Během 

pozdějších lustračních kontrol bylo např. mezi členy federální vlády pozitivně 

vylustrováno 50 bývalých spolupracovníků StB (RP 8.6./1991, č. 133: 2). Vyšetřovací 

komise ČNR měla všemi dostupnými prostředky provést hromadné lustrace, jelikož je 

podle nich zcela nepřípustné, aby ve vrcholných orgánech republiky působili lidé, jež 

spolupracovali s StB24. Má být zjištěno kdo byl svolný se s StB stýkat mimo úřední 

místnosti, kdo plnil zadané úkoly, podával informace… (RP 20.4./1991, č. 93: 2). Mezi 

pozitivně lustrovanými se objevil třeba i tehdejší místopředseda SNR J. Čarnogurský, který 

byl označen za agenta StB s krycím jménem Inženýr a to už od roku 1977 (RP 21.5./1991, 

č. 117: 3). Kromě lustrací vládních činitelů byl prokázán vliv bývalých agentů a i přímo 

kádrových příslušníků StB v hromadných sdělovacích prostředcích, což mohlo mít vliv na 

objektivitu informací poskytovaných veřejnosti (RP 22.5./1991, č. 118: 1-2). Podobně se 

do rukou vysokoškoláků dostal jakýsi materiál nesoucí název Praktiky KSČ pro boj 

s Občanským fórem, Mělo jít o jakýsi výtah z instrukcí ÚV KSČ. Rudé právo tento 

dokument považuje za jasný podvrh a dezinformační činnost (RP 5.12./1989, č. 286: 3). 

V této verzi je opět patrných několik výkladových rámců. Asi nejvýraznějším z nich je 

rozštěpení KSČ, které zapříčinilo pád této strany po mocenské stránce. Dalším rámcem je, 

stejně jako u předchozí verze, předání moci z rukou komunistické strany, tentokrát ale 

prostřednictvím naprogramování zákroku na Národní třídě právě jednou z částí KSČ, a 

rovněž samozřejmě zapojení StB do listopadových událostí nyní pomocí tajné sítě agentů 

StB, kteří dodávali informace právě komunistickým funkcionářům jako např. předsedovi 

vlády Adamcovi, který aspiroval na post prezidenta republiky. Tedy všem těmto rámcům 

 
23 Více k jednání OF a Adamcově nechtěné demisi např. RP 10.8./1991, č. 188: 7-10; RP 7.8./1991, č. 182: 5-7. 
24 Více ke spolupracovníkům s StB ve veřejných funkcích např. RP 12.2./1991, č. 36: 1. 



 

 

54 

jasně dominuje vliv KSČ, ať už její revoluční části či těch ostatních. Významným prvkem 

je v tomto případě i působení tajných agentů, kteří byli zastoupeni snad v každé dostupné 

instituci, kde svým nadřízeným získávali potenciálně prospěšné informace. KSČ v tomto 

případě však není ani trochu vykreslena v dobrém světle. Naopak působí jakože tehdejší 

situaci nezvládla. 

8.1.3. Verze 3. Na událostech se podílela tajná policie, která za sebou zametala stopy 

rozsáhlými skartacemi. 

V souvislosti s lustracemi byly prověřovány deníky Lorence, Vykypěla a Chovance, které 

by měly být zdroji informací o 17. listopadu, jelikož množství informací už se podařilo 

utajit během rozsáhlých skartací (RP 21.12./1990, č. 299: 2). Generál Lorenc byl obviněn, 

že jakožto šéf státní bezpečnosti nařídil skartace materiálů StB ve snaze ztížit zkoumání 

činnosti této netransparentní instituce (RP 31.10./1992, č. 256: 1-2), jelikož se potvrdila 

domněnka, že tajná policie měla svůj podíl na přípravách i průběhu zásahu proti studentům 

na Národní třídě RP (10.4./1990, č. 85: 2). Avšak podle poslance Petra Tomana nebyly 

skartovány všechny důležité materiály. Toman prý ví o případech, kdy si některé 

dokumenty odnesli pracovníci StB domů, buď je později vrátili, nebo je naopak někde 

uschovali. Může se jednat zejména o prameny obvinění nejrůznějších osob ze spolupráce 

s StB (RP 26.2./1991, č. 48: 3). Výše uvedení pánové ještě s bývalým ministrem vnitra F. 

Kinclem byli dále obvinění ze zneužívání pravomocí veřejného činitele za to, že od října 

1988 do 17. listopadu 1989 organizovali na celém území republiky izolaci většího počtu 

osob z řad opozice vzhledem k očekávaným protestním akcím. Zadrženo během té doby 

mělo být nejméně 294 osob25 (RP 31.10./1992, č. 256: 1-2). V procesu též figurují L. 

Dobrovský jakožto svědek a V. Havel jakožto svědek i poškozený (RP 17.12./1991, č. 294: 

1-2). Dokumenty skartované v Praze ale nebyly jedinými ztracenými materiály. V pátek 8. 

prosince 1989 se před budovou Krajské správy SNB v Brně shromáždili stoupenci OF a 

stávkující studenti s žádostí o objasnění, proč se v Kanicích u Brna pálí tajné dokumenty 

StB (RP 11.12./1989, č. 291: 1). 

V této teorii jsem identifikovala rámec rozkazu ke skartaci dokumentů a rámec zapojení 

StB do přípravy listopadových událostí, tentokrát prostřednictvím přípravy zásahu proti 

studentům na Národní třídě. V obojím figuroval generál Lorenc jakožto potenciálně 

zodpovědná osoba. Vzhledem k tomu, že působil ve vysoké funkci v rámci StB, mohl 

vědět jak o připravovaném zákroku, tak následně tuto instituci kryl prostřednictvím vydání 

rozkazu o zničení možných kompromitujících materiálů. Společným prvkem rámců s těmi 

v předchozích dvou teoriích je příprava a plánování převratu, nikoli jeho spontánnost. 

Zatím ve všech teoriích se nám prolíná StB jako všudypřítomný činitel a potenciální 

organizátor dění. 

 
25 Více o obžalobě Lorence, Kincla a Vykypěla např. RP 17.12./1991, č. 294: 1-2. 
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8.1.4. Verze 4. Za Sametovou revolucí stojí Občanské fórum ve spolupráci s Moskvou. 

K událostem Sametové revoluce se zcela pochopitelně vyjadřoval i zahraniční tisk. Ten už 

si začíná všímat rozporuplných reakcí ohledně volebního referenda. Zejména u 

Občanského fóra, jakožto stoupence svobodných voleb. Avšak ty první, které jsou 

nabízeny, odmítají. Například list Libération napsal, že celá politika OF se soustředí kolem 

konání svobodných voleb, první nabízené svobodné volby teď ale odmítá. To proto, že 

vědí, že by Havel zkouškou všeobecného hlasování (alespoň zatím) neprošel (RP 

14.12./1989, č. 294: 7). Ke stejné situaci se vyjádřil i list The Independent píšící o tom, jak 

se v Československu vytvořil paradox, kdy opozice trvá na tom, aby nový prezident byl 

zvolen v komunisty ovládaném Federálním shromáždění (RP 14.12./1989, č. 294: 7). Podle 

redaktora Londýnského listu The Financial Times, A. Hermanna, komunistický režim 

nesvrhli studenti, jeho bezpečnostní aparát byl ve skutečnosti dostatečně silný na to, aby 

studentskou revoltu i stávky potlačil. Proč to tedy neudělal? To lze podle něj vysvětlit 

působením nějaké neviditelné ruky, přičemž zmiňuje Moskvu. Mnozí lidé podle Hermanna 

spatřují v radikálních reformách možnost buď vyřídit si své vlastní osobní účty, dosáhnout 

povýšení apod. (RP 19.12./1989, č. 298: 7). Jak ale konstatoval kdysi Jan Ruml: „Pravdu o 

pozadí 17. listopadu 1989 se nikdy nedozvíme“ (RP 18.11./1991, č. 269: 2). 

Tuto teorii provází rámec paradoxního působení Občanského fóra a rámec intervence 

Sovětského svazu. Stejně jako v předchozích teoriích i zde nalézám prvky toho, že 

Sametová revoluce byla nespontánní připravenou akcí, za kterou částečně stály i osoby 

činné v Občanském fóru, které si chtěly být za každou cenu jisté, že se situace vyvine tak, 

jak bylo naplánováno. 

8.2. Rudé právo – linie Smrt studenta Šmída 

8.2.1. Verze 1. Agent Zifčák pronikl mezi studenty a vedl je na Národní třídu. 

Ústředním aktérem této linie je agent StB Zifčák vystupující pod několika krycími 

identitami např. student Milan Růžička z Vysoké školy báňské. Takto se představoval 

aktivistům z nezávislých iniciativ, mezi které se mu podařilo tajně infiltrovat (RP 

24.1./1990, č. 20: 2). Za tento čin byl později také obžalován, jakožto za zneužití 

pravomoci veřejného činitele. Bylo mu kladeno za vinu, že pronikl mezi studenty, kde 

předstíral založení nezávislého studentského sdružení, rozdával letáky… Na Albertově 

vyzýval, aby se studenti vydali k Václavskému náměstí, tedy směrem, kde by narazili na 

policejní kordón (RP 8.11./1991, č. 261: 2). Během manifestačního průvodu se měl snažit 

ovlivňovat jeho účastníky, a dosáhnout tak výtržností a násilností (RP 24.1./1990, č. 20: 2). 

Kvůli možné spolupráci s ním bude vyšetřována i D. Dražská (RP 31.3/1990, č. 77: 2), 

očitá svědkyně, která potvrdila, že viděla tělo mrtvého studenta. Jako oběť dezinformace 

šířené Drahomírou Dražskou byl shledán P. Uhl, který ji prostřednictvím vysílání následně 

rozšířil. Není ale jasné jestli Dražská konala sama za sebe, nebo zda byla nástrojem někoho 
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dalšího (RP 2.1./1990, č. 2: 3). Uhl později v rozhovoru pro ČTK vysvětluje, že v moment, 

kdy zahraničním reportérům vypustil zprávu o smrti studenta Šmída, věřil, že je pravdivá, 

tedy rozhodně popírá záměrnou dezinformaci. Informace předtím přímo obdržel od D. 

Dražské, které byla na manifestu přítomna a zraněna (RP 6.12./1989, č. 287: 8). Byl za 

rozšíření zprávy dokonce vzat do vazby s odůvodněním poškozování republiky v cizině a 

šíření nepravdivé zprávy, jelikož bylo prokázáno, že informaci předal zahraničním médiím 

(RP 23.11./1989, č. 276: 3). Řada západních listů26 tak bezprostředně po 17. listopadu 

spekulovala nad úmrtím studenta Šmída. Např. list Bild explicitně tvrdil, že student byl 

ukopán a zemřel ještě toho večera v blízké nemocnici (RP 21.11./1989, č. 274: 7), deník 

Die Welt psal dokonce o 4 mrtvých, Frankfurter Allgemeine představil dokonce snímek 

z místa, kde byl údajný student usmrcen, na nějž teď chodí lidé pokládat svíčky (RP 

21.11./1989, č. 274: 7). List Frankfurter Rundschau napsal dokonce na první stranu o úmrtí 

studenta. Tuto informaci potvrdil jistý disident. Ve Washington post také psali, že student 

byl ubit k smrti. The New York Times převzal informaci od agentury Reuter se stejným 

významem a odkazem na P. Uhla (RP 21.11./1989, č. 274: 7). Tisková agentura Reuter 

patřila mezi šiřitele lživé zprávy o studentu Šmídovi. V neděli 19. listopadu 1989 vydala 

v zprávu, že československá vláda popřela smrt studenta, policie ale zadržela Drahomíru 

Dražskou, která měla této události prý podle disidentů být svědkyní. Přední disident Uhl 

s odvoláním právě na Dražskou informoval o studentu Šmídovi. Prý mu Dražská sdělila, že 

je Šmídova přítelkyně, a že policie už uvědomila Šmídovy rodiče (RP 20.11./1989, č. 273: 

7). Ne všechna tato média následně uvádějí informace na pravou míru, a nebyla sama, kdo 

tuto zprávu předal dál. 

V této konspirační linii jsem analyzovala rámec infiltrace agenta Zifčáka a s tím spojený 

rámec zapojení StB do listopadových událostí. Dále jsem selektovala rámec navigace 

studentů na Národní třídu, rámec dezinformace šířenou očitou svědkyní a rámec šíření 

dezinformace médii. Tyto rámce svědčí jednak o předem naplánované akci proti studentům 

na Národní třídě, jinak by nemělo smysl, aby se mezi ně agent Zifčák infiltroval a následně 

se je snažil na Národní třídu zavést i přes rozpor s původně stanovenou trasou. 

Připraveností akce by se vysvětlovala i dezinformace rozšířená D. Dražskou, očitou 

svědkyní a známou agenta Zifčáka. Oba mohli mít postup předem domluvený v rámci 

revolučního křídla StB, případně KSČ, což by korelovalo s předchozí teorií o rozštěpenosti 

KSČ na několik frakcí. Fakt, že ve dnech následujících po zásahu na Národní třídě 

zahraniční média, pravděpodobně nezávisle na sobě, šířila nepravdivé zprávy o úmrtí 

několika studentů, o pomníčku pro zesnulého apod. dezinformační atmosféře té doby 

vůbec nepomohl. 

8.2.2. Verze 2. Za akci na národní třídě je zodpovědné KSČ. 

Komise pro dohled nad vyšetřením událostí ze dne 17. listopadu spatřuje jako politickou 

 
26 Další zmínky v zahraničních listech o úmrtí studenta během demonstrace např. RP 20.11./1989, č. 273: 1. 
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příčinu událostí stále se zvětšující propast mezi politikou raženou KSČ a požadavky lidí. 

KSČ si podle nich odporovala v tvrzeních a činech, brzdila postup demokratizace, 

vytvářela monopol názoru vedení KSČ, krutě potlačovala opoziční názory, k politickému 

dialogu i přes svá tvrzení nebyla ochotna. Politické prostředky byly postupně vytlačeny 

prostředky mocenskými, které měly často charakter např. zastrašování (RP 13.12./1989, č. 

293: 2; 6). Jelikož byla manifestace 17. listopadu oficiálně povolena, opatření k udržení 

veřejného pořádku musela být projednávána na vysokých pozicích funkcionářů KSČ a 

soudě podle dohledaných dokumentů je možné doložit, že do operace na Národní třídě 

osobně zasahoval např. M. Štěpán, který dal generálu Lorencovi a plk. Bytčánkovi pokyn 

k zásahu všemi dostupnými prostředky (RP 13.12./1989, č. 293: 2; 6), ačkoli  bylo předem 

dohodnuto, že se proti demonstrantům zakročovat nebude (RP 12.5./1990, č. 110: 1; 3). 

Politická odpovědnost byla přidělena právě Štěpánovi27, a také M. Jakešovi. Oba ji 

odmítají. Avšak o vydání příkazu k zásahu existuje i svědectví druhé osoby (RP 

15.12./1989, č. 296: 2). Rovněž JUDr. Aleš Kublák nevylučuje možnost, že během týdne 

po 17. listopadu byly některé důležité dokumenty StB (včetně magnetofonových záznamů) 

předčasně skartovány, což je přinejmenším zvláštní, když se postrádaly právě 

magnetofonové záznamy, na kterých by byl důkaz, že Miroslav Štěpán stál v pozadí 

událostí na Národní třídě (RP 13.2./1990, č. 37: 4) Orgány SNB dospěly k závěru, že 

neohlášeným průvodem došlo k narušení veřejného pořádku, který zabraňuje normální 

využívání komunikací. Ve 20:50 jednotky zasáhly tak, že jedna zabraňovala na rohu 

Spálené ulice v průchodu na Václavské náměstí a druhá si razila cestu směrem od 

Národního divadla, takže byl demonstrantům znemožněn odchod, přičemž příslušníci 

používali obušků, chvatů, kopů, ale také odvlečení několika účastníků a jejich zbití, aniž 

by došlo k předchozímu kladení odporu, také docházelo k vytváření kordónů, do nichž byli 

studenti naháněni a biti bezdůvodně (RP 13.12./1989, č. 293: 2; 6). Zásahu se též účastnil 

oddíl zvláštního určení, zřízený pro úplně jiné účely, bez jakýchkoli zřetelných důvodů 

(RP 13.12./1989, č. 293: 2; 6). Bylo tedy to, co se toho večera stalo plánováno a 

organizováno s cílem nejen demonstranty zastrašit, ale také fyzicky potrestat? Později M. 

Štěpán řekl, že páteční události nebyly náhodné a bylo by chybou je spojovat jen s mladou 

generací, protože protistátní a protistranická hesla si podle něj nevymyslela mládež, ale 

jsou importovaná (RP 21.12./1989, č. 274: 2). 

V případě této konspirační teorie lze představit rámec naplánování zásahu na Národní třídě 

komunistickou stranou a s tím související rámec obvinění M. Štěpána. Dále pak rámec 

rozkaz ke skartaci dokumentů, který se nám objevil už výše v předchozí verzi konspirační 

teorie. KSČ prý vědomě bránila procesu demokratizace republiky, což bylo v rozporu 

s tím, co si přáli občané. M. Štěpán jakožto představitel této strany ji nechtěl vidět padnout, 

naopak si dělal pomyšlení na kariérní postup v rámci KSČ. Pomocí předem připraveného 

 
27 Více o obvinění M. Štěpána z odpovědnosti za masakr na Národní třídě např. RP 31.3./1990, č. 77: 2; RP 29.12./1989, 

č. 306: 1; RP 8.12./1989, č. 289: 1. 
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scénáře k potlačení studentského protestu chtěla strana demonstrovat svou moc a zastrašit 

případné odpůrce jejich politiky. Aby však o tomto nečestném jednání nemohl být nikdo 

usvědčen, kompromitující materiály shromážděné StB, včetně těch prokazujících vinu M. 

Štěpána byly skartovány, schovány, odstraněny.  

8.2.3. Verze 3. Demonstranti byli agresivní a zmanipulovaní Chartou. 

Podle stanoviska FMV a Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje se průvod po 

příchodu na Národní třídu choval agresivně, fyzicky napadal příslušníky SNB. Dle závěrů 

komise pro vyšetřování událostí ze 17. listopadu bylo na straně bezpečnostních sil 

zaznamenáno 8 případů zranění, z čehož jeden příslušník utrpěl zhmožděniny břicha a 

další zhmožděniny palce (RP 5.12./1989, č. 286: 2). Zranění demonstrantů jsou ale na 

druhou stranu vážnější, zhmožděniny, tržné rány, zlomenina obratle, lopatky, poranění 

páteře, krvácení do dutiny břišní… Zraněných bylo potvrzeno přes 4 desítky ale s tím, že 

toto číslo zřejmě není konečné, jelikož řada demonstrantů ze strachu z postihu vyhledala 

ošetření v některé z mimopražských nemocnic, lhala o příčinách svého zranění apod. 

Zásahu se též účastnil oddíl zvláštního určení zřízený původně pro úplně jiné účely, aniž 

by byly zřetelné jakékoli důvody, které by zdůvodňovaly nasazení této speciální jednotky. 

Také je zvláštní, že komisi zřejmě ani nebude pro vyšetřování k dispozici magnetofonový 

záznam obsahu rádiového spojení mezi řídícím štábem a zasahujícími jednotkami (RP 

5.12./1989, č. 286: 2). Objevovaly se též hlasy ze společnosti s prosbami, aby byl v televizi 

zveřejněn kompletní záznam událostí ze 17. listopadu, protože v dosud publikovaném 

záznamu z 24.11.1989 podstatné úseky chyběly (RP 2.12./1989, č. 284: 5). Tyto informace 

prý televize podala neobjektivně a pravda zůstává někde schována (RP 30.11./1989, č. 282: 

4). Podle dalších je zcela zřejmá manipulace studenty ze strany Charty 77. Chartisté 

nepotřebují mít studenty ve školách, ale na ulicích jako nástroj. Demonstraci označují za 

jednoznačně provokační. Jejím cílem prý bylo destabilizovat společnost a narušit úspěšně 

započatý proces přestavby (RP 28.11./1989, č. 280: 3). Bývalý ministr národní obrany 

ČSSR armádní generál Milán Václavík řekl, že si mladí lidé neuvědomují, jaké síly stojí v 

pozadí protispolečensky motivovaných vášní a do čeho je tyto síly chtějí zavést. Tento 

protivník prý také vyvolává fámy o obětech, skrze které chce manipulovat mládeží a 

dosáhnout tak svých nekalých cílů (RP 27.22./1989, č. 279: 2). 

Na tomto místě byl možno vyselektovat rámec manipulace studenty ze strany chartistů a 

naplánování zásahu na Národní třídě komunistickou stranou. Tyto rámce jako by 

naznačovaly naivitu studentů, kteří se nechali vylákat do předem ztracené situace na 

Národní třídě, kde byly bez zásadnějšího důvodu použity kromě běžných pořádkových 

jednotek i ty speciální, načež byl videozáznam z jejich brutálního záznamu upraven 

předtím než byl ukázán veřejnosti, aby studentům nikdo nevěřil a tím pádem ani nesouzněl 

s jejich přesvědčením o nutnosti výměny režimu. 
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8.2.4. Verze 4. Za zákrok na Národní třídě je zodpovědný mjr. Houbal a ppl. 

Danišovič. 

Nedlouho po obvinění M. Štěpána padlo také na bývalého podplukovníka SNB M. 

Danišoviče a bývalého majora SNB B. Houbala. Ti byli obviněni ze zneužívání pravomoci 

veřejného činitele v souvislosti se zásahem 17. listopadu na Národní třídě, kdy Danišovič 

byl v pozici velitele bezpečnostního opatření a v rozporu s rozkazy vydal nařízení 

k uzavření demonstrantů u obchodního domu Máj, takže bylo způsobeno mačkání davu a 

byla jim způsobena fyzická újma. Danišovič vypověděl, že nemělo vůbec být dopuštěno, 

aby průvod šel centrem města a ne pouze na Vyšehrad, jak bylo plánováno původně. 

V souladu s přáním svých nadřízených vydal rozkaz zasahovat proti demonstrantům pouze, 

když budou agresivní. Celou akci na Národní třídě řídil ze svého štábu a kolem půl deváté 

večer se mu zdálo, že je situace klidná, tak si na půl hodiny odskočil. A právě během té 

doby, když se Danišovič nedíval, došlo ke konfliktu (RP 26.5./1993, č. 120: 3). B. Houbal 

jako velitel jednotky, která vytvořila uzávěr na konci průvodu u Národního divadla, měl 

vydat rozkaz k postupu jednotky směrem právě k obchodnímu domu, dále nezabránil 

násilí, kterého se dopouštěli příslušníci jeho jednotky, a také demonstranty nepouštěl 

z davu pryč28 (RP 26.5./1993, č. 120: 3). Ve druhé polovině roku 1990 vyšla kniha Václava 

Bartušky, zástupce studentů v parlamentní komisi vyšetřující příčiny a pozadí 17. 

listopadu, s názvem Polojasno29. Kniha by měla obsahovat dosud nezveřejněná fakta, 

zejména je vypíchnuta role agenta Zifčáka. Pravdu o 17. listopadu je třeba odhalit a 

zveřejnit, jelikož je to v zájmu všech (RP 2.10./1990, č. 230: 3). 

V této teorii je možno pozorovat rámec zásah SNB, a též navigace studentů na Národní 

třídu. Stejně jako v předchozích teoriích je i zde vypíchnuto, že se studentský průvod 

rozhodl jít do centra města, aniž by to původně bylo v plánu. Velitelé zásahových jednotek 

SNB jim ale vstup do centra města chtěli znemožnit všemi dostupnými prostředky, Houbal 

se zásahu účastnil přímo, Danišovič pouze přihlížel z řídícího štábu.  

8.2.5. Verze 5. Úmrtí německé studentky. 

V kontextu údajného úmrtí studenta při demonstraci na Národní třídě bych ráda zmínila 

 
28 Více o pplk. Danišovičovi a mjr. Houbalovi např. RP 13.9./1990, č. 214: 2. 
29 Kniha Polojasno (Bartuška 1990) je psána formou zápisů z jednotlivých dní od 28. listopadu 1989 do 9. května 1990. 

Svou formou velmi připomíná knihu Studenti psali revoluci (Benda et. al. 1990), která do jisté míry mapuje podobné 

časové období z podobné perspektivy, tedy autor sám vypráví, jakým způsobem prožíval jednotlivé dny po masakru na 

Národní třídě jakožto právě jeden z členů komise vyšetřující události 17. listopadu. Bartuška v knize zmiňuje např. 

brutalitu zásahu na Národní třídě (Bartuška 1990: 1), možnou připravenost celé akce předem protisocialistickými 

činiteli (Bartuška 1990: 15), nasazení tzv. červených baretů (Bartuška 1990: 20), úlohu plukovníka Bečváře (Bartuška 

1990: 29), fámu o smrti studenta Martina Šmída (Bartuška 1990: 59), volbu Václava Havla prezidentem (Bartuška 

1990: 83) atd. Více než na jakékoli události se věnuje právě akci na Národní třídě 17. listopadu, jíž rozebírá jako 

několik možných scénářů. Jak ale již z charakteru knihy plyne, autor nedělá žádné rezolutní závěry, spíše jen nastiňuje 

možné varianty událostí k nimž předkládá výpovědi jednotlivých aktérů. Je tedy pracováno i např. s možností, že 

masakr proti studentům zosnovala StB, případně FMV a podobně (Bartuška 1990: 240-241), avšak výsledky se 

ztotožňují se závěrečnou zprávou parlamentní komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu, jejímž členem taktéž 

Václav Bartuška byl. Nicméně hlubší a emickou perspektivu tato publikace zachycuje velmi podrobně. 
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také příběh studentky Cornelie z německého Gottingenu. Tyto studentka skutečně zemřela 

17. listopadu 1989 během antifašistické demonstrace vinou tamější policie. Cornelie se 

nacházela ve skupince lidí, kteří měli být zkontrolováni policií, začali ale utíkat, načež 

policie dostala povel je zadržet. Cornelie se snažila utéct napříč přes ulici, kde ale skončila 

pod koly jedoucího auta30. Demonstrace se konaly v několika německých městech (RP 

27.11./1989, č. 279: 7). Československá média avšak o této události v porovnání se „smrtí“ 

studenta Šmída, informovala jen velmi povrchně. 

V případě této kratičké linie identifikuji pouze rámec šíření dezinformace médii, a to ve 

spojitosti s údajným úmrtím studenta Šmída, které bylo i přes jeho konečnou nepravdu, 

médii komunikováno v mnohem větší míře, než skutečné úmrtí německé studentky 

dokonce ve stejný den. Studentka však nedemonstrovala pro změnu aktuálního politického 

režimu, ale proti fašismu. 

8.3. Rudé právo – linie Volba Václava Havla prezidentem 

8.3.1. Verze 1. Občanské fórum si pojistilo zvolení V. Havla prezidentem. 

List The Times, který podporoval Václava Havla, velmi znepokojila představa, že by podle 

návrhu komunistických poslanců mělo dojít k volbě prezidenta všelidovým hlasováním. 

Občanské fórum na to argumentovalo, že kdyby k přímé volbě došlo, mohlo by hrozit 

nezvládnutí předvolebního boje a rozdělení společnosti. Podle průzkumů ale byl Havel 

téměř jednomyslně podporován celou československou veřejností, není proto jasné, proč se 

tomuto kroku OF tak zarytě bránilo a trvalo na hlasování tajném. Pokud by se opravdu 

Václav Havel rozhodl kandidovat, potřeboval by ke svému zvolení hlasy opozice, tedy 

komunistických funkcionářů. Ti by ale pravděpodobně spíše volili A. Dubčeka nebo L. 

Adamce, kteří se rovněž o prezidentský post ucházeli. Byla tedy tajná volba způsob, jakým 

mít jistotu zvolení V. Havla? (RP 14.12./1989, č. 294: 1). 

V záznamu z jednání členů Občanského fóra ještě na konci roku 1989 před Adamcovým 

sestavením vlády, kdy byl přítomen i V. Havel, např. P. Rychetský zmiňuje, že nejlepším 

kandidátem na prezidenta z pohledu širokých vrstev, by byl pan Kňažko, načež Havel 

reagoval, že by byl vlastně rád, kdyby prezidentem byl Milan Knažko, protože z něho by 

tak spadlo břemeno. Na druhou stranu by ale garnituře prý vyhovovalo, kdyby byl zvolen 

A. Dubček. Sověti ho vnímají jako „svého člověka“, je to totiž reformní komunista a líbil 

by se tak Gorbačovovi, byla by tak zajištěna perestrojka sovětského typu31. Havla jakožto 

kandidáta např. zmínil M. Kocáb. Tvrdil, že pro něj je Havel jediným kandidátem a 

jedinou zárukou demokracie. Havel mu však oponuje, že prezidentem být netouží, že by 

raději byl jen v divadle, ale jelikož je jeho zvykem nadřazovat zájmy veřejné nad své 

 
30 Více o úmrtí studentky Cornelie např. RP 25.11./1989, č. 278: 7; RP 27.11./1989, č. 279: 7; RP 22.11./1989, č. 275: 7;  

RP 21.11./1989, č. 274: 7. 
31 Dále k A. Dubčekovi jakožto potenciálnímu prezidentovi např. RP 30.10./1991, č. 253: 5-7. 
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vlastní, podstoupí to, že bude na nějaký čas prezidentem i za cenu, že se s ním jeho žena 

rozvede (RP 31.7./1991, č. 176: 5-7). Z dnešního pohledu je toto tvrzení zamyšlení hodné, 

vezmeme-li v potaz Havlovo působeni ve funkci následujících více než 10 let. Nicméně 

tehdy vymysleli scénář, v němž Havel bude prezident, Adamec premiér a Čarnogurský 

první místopředseda. Za půl roku vláda padne, prezident pak jmenuje nového premiéra a 

bude jím Čarnogurský. Za žádnou cenu nechtěli dopustit, aby vznikla kombinace Dubček 

prezident, Adamec premiér (RP 31.7./1991, č. 176: 5-7). Podle zpravodaje bělehradského 

listu Borba, lidé na venkově sice o Občanském fóru slyšeli, ale neví co představuje, 

podobně je to s Havlem. Někteří o něm nevědí nic, jiní jsou přesvědčeni, že chce 

prezidentskou funkci získat, aby dosáhl navrácení předválečného bohatství své rodiny (RP 

19.12./1989, č. 298: 7). Stejný list také publikoval informaci, že OF chce investovat 

všechny síly a prostředky, včetně nátlaku pomocí demonstrací, aby Federální shromáždění 

odhlasovalo Havla za prezidenta (RP 18.12./1989, č. 297: 6). 

Na základě této konspirační teorie jsem analyzovala rámec předem domluveného dosazení 

Václava Havla a rámec paradoxní působení Občanského fóra. Občanské fórum mělo dělat 

vše pro to, aby se první volby nekonaly všelidovým hlasováním, přestože v rámci svého 

programu jednoznačně svobodné volby mělo zahrnuto. Vše pro to, aby mohlo Federální 

shromáždění v tajném hlasování zvolit Václava Havla prezidentem, jak bylo domluveno. 

Jeho motivací mělo být mimo jiné navrácení komunisty zabaveného majetku jeho rodiny 

vzhledem k tomu, že po dlouhou dobu prohlašoval, že prezidentem vlastně být nechce. 

Podobně jako v mnoha rámcích výše, i v těchto se objevuje stejný prvek předem 

plánovaného vývoje událostí. 

8.3.2. Verze 2. Václav Havel spolupracoval s StB. 

V jednom z rozhovorů v rámci pořadu Hovory z Lán prezident Havel prohlásil, že i on byl 

v minulosti evidován jako kandidát tajné spolupráce StB. Tato organizace se ho prý 

pokoušela zaplést do svých plánů už od konce 50. let. Sám se prý diví, že čistě prošel 

tolika lustracemi, když ještě v roce 1965 byl tři měsíce veden jako kandidát, a teprve pak 

byl překvalifikován na nepřátelskou osobu (RP 25.5./1992, č. 121: 1-2). O své roli v roce 

1989 Václav Havel později vypovídal před komisí vyšetřující události 17. listopadu. Tato 

komise se měla v souvislosti s tím zabývat i textem Analýza… od Miroslava Dolejšího 

publikovaným ve Středočeském expresu, jednak vzhledem k tomu, že se v něm o panu 

Havlovi píše, a také protože existují pochybnosti o skutečném autorství tohoto textu (RP 

24.11./1990, č. 276: 2). Správní rada Syndikátu novinářů ČR se rozhodla požádat 

generálního prokurátora ČR o sdělení, zda nebyly texty na téma Sametové revoluce a 

volby Václava Havla prezidentem publikované ve Špíglu a Středočeském expresu 

porušením zákona (RP 31.10./1990, č. 255: 2). Zde se nabízí otázka, zda se opravdu 

jednalo o možné porušené zákona, nebo se takto veřejně publikované spekulace 

představitelům státu nezamlouvaly? 
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V tomto případě jsem vyselektovala pouze rámec spolupráce Václava Havla s StB, který 

sice nevypovídá nic o dopředném plánování událostí Sametové revoluce, souvisí však 

například s informacemi o skartaci kompromitujících dokumentů. Jak je výše uvedeno, pan 

Havel byl určitou dobu veden ve svazcích StB. Všemi lustracemi ale bez problémů prošel. 

Není tedy možné, že by případné kompromitující dokumenty o jeho osobě byly 

zlikvidovány, případně zapečetěny a uschovány? Jak zmiňuje ve svém textu pan Dolejší, 

úloha Václava Havla možná nebyla pouze v rámci Občanského fóra.  

8.4. Rudé právo – linie ostatní konspirační teorie související se 

Sametovou revolucí 

8.4.1. Verze 1. Za přípravami na Sametové revoluci stálo SNB, které nutilo své 

příslušníky k mlčenlivosti. 

V této teorii se pojednává o plukovníku Jiřím Bečvářovi, bývalém zástupci náčelníka 

Správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, který trestně stíhán v souvislosti 

s událostmi 17. listopadu, po čemž náhle spáchal sebevraždu. Byl nalezen v Praze se 

střelným zraněním hlavy (RP 3.1./1990, č. 3: 1). Vyšetřování potvrdilo, že se plukovník 

v noci 2. ledna 1990 zastřelil služební zbraní, přičemž bylo vyvráceno možné zavinění 

jinou osobou. Podnětem k jeho činu byl prý nepříznivý zdravotní stav a složitá osobní 

situace (RP 26.1./1990, č. 22: 2). Nebo je možné, že plukovník Bečvář nebyl v souvislosti 

se 17. listopadem vyšetřován náhodou a věděl něco, co se tehdejším strukturám nehodilo? 

Mezi vyšetřovanými osobami se nachází také agent StB L. Zifčák a příslušník SNB J. 

Bytčánek (RP 25.7./1991, č. 171: 1-2). Také polský deník Trybuna Kongresowa poukázal 

na rozšiřování seznamu obětí údajných sebevražd během období Sametové revoluce 

v Československu (RP 2.2./1990, č. 28: 15). 

Analyzovala jsem rámec zásah SNB a rámec zapojení StB do listopadových událostí. 

Události, které jsou zastřešovány těmito rámci tvoří jen jednu množinu z velkého celku 

netransparentnosti této organizace. Zda nebyla sebevražda plukovníka Bečváře 

opravdovou nebylo nikdy prokázáno. Co ale prokázáno naopak bylo, je zvýšený počet 

podobných případů náhlých úmrtí příslušníků SNB v období Sametové revoluce, kteří 

podobně jako J. Bytčánek možná o 17. listopadu věděli něco, co se nemělo dostat na 

veřejnost. 

8.4.2. Verze 2. Komise vyšetřující 17. listopad neoprávněně zveřejnila záznam StB. 

Další teorie pojednává o tom, že členové komise vyšetřující události 17. listopadu 

nezákonně ukazovali jakýsi tajný videozáznam StB, na němž je vyslýchán Jan Kavan 

zřejmě 27.11.1989, americkému novináři Donu McNeillovi, který o tom později natočil 

vlastní reportáž. McNeill, potvrdil, že mu členové parlamentní komise nabídli k nahlédnutí 

také spisy pozitivně lustrovaných poslanců J. Kavana a R. Zukala, a též část videozáznamu 
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StB pořízeného v konspirační vile v listopadu 1989. V reportáži dále ukazuje, jak členové 

komise ukazují americkému štábu snímky pořízené StB, přitom Američané si pořídili při 

předvádění vlastní záznam. Mluvčí parlamentní komise P. Toman vzkázal, že je na tuto 

skutečnost třeba ptát se kolegů, kteří byli přítomni, Pospíšila a Stanislava Devátého (RP 

18.12./1991, č. 295: 3). Následně záznam americké společnosti Christian Science Monitor 

Television potvrdil, že člen komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu Stanislav Devátý 

za přítomnosti dalších členů komise citoval z přísně tajných materiálů (dokumentace StB) 

o poslanci FS Janu Kavanovi, přitom ale byli členové komise zavázáni tyto dokumenty 

považovat za tajné a nikde je nepublikovat (RP 30.1./1992, č. 25: 1-2) 

V této teorii jsem nalezla rámec zapojení StB do listopadových událostí. Neoprávněné 

chování členů komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu souviselo se zveřejněním 

tajných materiálů StB zahraničním médiím. Zda toto jednání bylo s cílem zdiskreditovat 

osoby zachycené na oněch záznamech, nebylo odtajněno. Víme pouze, že část ukázaného 

materiálu se týkala konkrétně 17. listopadu. 

9. Lidové noviny 

Toto periodikum vycházelo původně v samizdatové podobě, která je ale bohužel v online 

formátu nedostupná. Analyzovala jsem ho proto od prvního oficiálně vyšlého čísla, které 

bylo 5.1.1990. Konec mé analýzy pak nastal 5.5.1993. Z toto období jsem vyselektovala 

celkem 61 článků, což je poměrně vysoké číslo, vezmeme-li v potaz většinu rozebíraných 

titulů. Tato číslovka je avšak velmi ovlivněna periodicitou Lidových novin, která původně 

sice byla týdenní, od začátku dubna 1990 avšak přešla na periodicitu denní. Množství 

analyzovaných čísel je tedy přímo úměrné konečnému počtu článků, v nichž se objevují 

prvky odpovídající hledaným rámcům, i když pravdou zůstává, že v mnoha článcích se 

informace opakovaly, takže vysoký počet článků ještě automaticky neznamená větší počet 

přínosných informací. Také bych ráda zmínila, že toto periodikum ani v online verzi 

nebylo naskenováno kompletní a v současné chvíli září až prosinec roku 1992 chybí. 

9.1. Lidové noviny – linie Sametová revoluce byla předem připravená 

9.1.1. Verze 1. Sametová revoluce byla naplánována v součinnosti StB, KSČ a SSSR. 

StB je přirovnávána k tisíci-chapadlé chobotnici, která obepínala vše živé, republiku měla 

zmapovanou a nikdo neunikl její pozornosti. Měla až 200 tisíc pomocníků, fízlů. Tito 

fízlové každý měsíc odevzdávali zprávy o svých pozorováních jistému soudruhu 

Skřivanovi, který je předal člověku výš, a ten ještě dalšímu člověku výš, vznikala tak 

hierarchická informační pyramida. A i přes to, že chobotnice byla zneškodněna, fízlové 

stále zůstávají mezi námi (LN 7.2./1990, č. 10: 1). Síť agentů působila ve všech oblastech 

společnosti od nejvyšších míst až po nekomunistické politické strany. Agenti byli 

infiltrováni v legálních i disidentských kruzích, a to i v nově vznikajících hnutích jako je 
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OF nebo VPN (LN 21.12./1990, č. 247: 1-2). Anonymní příslušník bývalé StB vypověděl, 

že tato instituce je budována přesně podle sovětského modelu KGB, bez jakýchkoli 

odchylek, aby mohla být bez úprav řízena (LN 24.4./1990, č. 68: 1; 8). Právě rovněž KGB 

v naší zemi měla mít několik desítek tisíc spolupracovníků (LN 21.12./1990, č. 247: 1-2). 

Akce na Národní třídě byla její řízenou provokací vymyšlenou sovětskými poradci a 

s naprostým souhlasem KSČ32. Vycházelo se z principu, že je možno ovládat jen 

kompromitované členy společnosti. Mladí lidé ale kompromitováni nejsou, lze je pouze 

zastrašit a zlomit násilím. Poradci se ale tentokrát dopustili chyby, protože neznali 

mentalitu našeho národa ve vypjaté situaci. Nečekali, že nastoupí tzv. „fenomén 

blanických rytířů“, tedy celonárodní mobilizace sil v neuvěřitelně krátkém čase (LN 

24.4./1990, č. 68: 1; 8). Nejen, že se tento zákrok odehrál za souhlasu KSČ, celá strana i 

ÚV KSČ byly beze zbytku řízeny StB (LN 24.4./1990, č. 68: 1; 8). Část tehdejších 

politických špiček se ve spolupráci s některými složkami StB na revoluci dlouho 

připravovala. L. Štrougal byl na funkci generálního tajemníka navržen pozdě, až 24. 

listopadu 1889. K. Urbánek namísto něj pak byl vybrán pouze jako loutka. Sověti se 

zároveň spoléhali na R. Hegenbarta. V mezičase podával moskevský velvyslanec v Praze, 

Lomakin, do Moskvy dezinformace, protože byl proti Štrougalovi, viděl v něm nepřátelský 

element a tvrdil, že v reformním hnutí lze spoléhat jen na Jakeše. Mezi Jakešem a 

Gorbačovem byly přátelské vztahy z dob, kdy oba byli zemědělskými tajemníky (LN 

23.2./1991, č. 46: 4). Zástupce hlavního štábu Svobodné legie R. Svoboda předal komisi 

pověřené prošetřováním činnosti čs. armády v listopadu 1989 dokumenty, které 

jednoznačně prokazovaly, že velení armády na pokyn ÚV KSČ připravovalo v polovině 

listopadu zásah některých útvarů čs. armády proti demokratickým silám (LN 15.10./1990, 

č. 189: 2). K této teorii se přiklání také tvrzení, že 16. listopadu 1989 poslanec Jan Fojtík 

odletěl do Moskvy, kde jednal s Medveděvem. V Moskvě se tou dobou šířila informace od 

akademika Šachnazarova o tom, že v Praze v nejbližších dnech dojde k většímu pohybu 

občanů, a že by bylo nešťastné, kdyby se proti nim mělo nějak drasticky zasáhnout (LN 

23.3./1991, č. 70: 2). 

V rámci této verze bylo možno analyzovat rámec zapojení StB do listopadových událostí, 

též rámec, intervence Sovětského svazu a v neposlední řadě rámec předání moci z rukou 

komunistické strany. Jak bylo možno se dočíst, v rámci této konspirační teorie nepřímo 

spolupracovalo několik organizací zároveň, aby dosáhly společného cíle, tedy změny ve 

vedení v Československé republice. Akce 17.11. na Národní třídě jim pak posloužila jen 

jako rozbuška k odstartování transformačních událostí. Charakteristickým rysem je zde 

znovu působení StB jakožto tajné organizace v pozadí událostí. Jejich účast na revoluci se 

hojně prolíná téměř všemi dosud představenými konspiračními verzemi. 

 
32 Dále ke zorganizování masakru na Národní třídě StB např. LN 10.4./1990, č. 33: 2. 
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9.1.2. Verze 2. Lorenc, Kincl, Houbal, Danišovič a Vykypěl naprogramovali zákrok 

na Národní třídě. 

Podle bývalého příslušníka StB, majora Petra Žáka, bylo vedení KSČ nejednotné, 

rozdělené na 4 frakce, z nichž jedna chtěla zkompromitovat Miloše Jakeše, aby ho mohla 

odstranit a vystřídat, což byla jejich motivace k naprogramování tvrdého zákroku na 

Národní třídě (LN 31.3./1990, č. 25: 1; 8). Ještě během 17. listopadu měl jednat se 

sovětskými poradci v konspirační vile na Břevnově generál Lorenc (LN 31.3./1990, č. 25: 

1; 8). Ve štábu akce proti studentům byl jako poradce též sovětský generál KGB Teslenko, 

který oficiálně pouze dohlížel na to jak velení dodržuje scénář „uzavíracího kordónu“, o 

jiném jeho poslání můžeme spekulovat (LN 31.3./1990, č. 25: 1; 8). Existuje i záznam o 

tom, že sovětští poradci působící na FMV v listopadu 1989 si tvořili vlastní archivy a 

důležité informace posílali do Moskvy (LN 19.5./1990, č. 64: 1-2). Nicméně generál 

Lorenc, spolu s bývalým ministrem vnitra F. Kinclem a Bývalým šéfem kontrarozvědky K. 

Vykypělem byli stíháni za zneužívání pravomoci veřejného činitele, jelikož existuje 

podezření, že v roce 1988 i 1989, vždy v době očekávaných protestních akcí občanů, 

nařizovali opatření k tzv. paralyzaci nežádoucích aktivit protisocialistických sil, a to buď 

formou bezdůvodného zadržení, nebo jinou formou omezování osobní svobody33 (LN 

13.12./1990, č. 240: 2). Lorenc navíc ještě bez zákonných důvodů nařídil 17. listopadu 

zadržení A. Dubčeka, který se účastnil manifestace na Albertově (LN 24.1./1991, č. 20: 1-

2). Kromě těchto prohřešků byl generál Lorenc také tím, kdo vydal rozkaz je skartaci všech 

potenciálně kompromitujících dokumentů StB, včetně dokumentů k tzv. operaci Norbert, 

byť k tomu neměl oprávnění (LN 24.1./1991, č. 20: 1-2). Zde se spekuluje, že buď jsou 

ony materiály skutečně zničeny, anebo stále existují, komu jsou v takovém případě k 

dispozici34? (LN 31.3./1990, č. 25: 1; 8). Nevymkla se náhodou režie z rukou těch, kteří 

organizovali „palácovou revoltu“ a výměnu stráží? (LN 20.1./1990, č. 5: 1). 

Také byla podána žaloba za zneužití pravomoci veřejného činitele na bývalého náčelníka 

Městské správy VB Praha M. Danišoviče a bývalého velitele pohotovostního oddílu 

Správy VB Středočeského kraje B. Houbala, kteří se podíleli na zásahu pořádkových sil 

proti demonstrujícím. Danišovič jako velitel bezpečnostního opatření vydal pořádkovým 

jednotkám pokyn k uzavření účastníků v prostoru Národní třídy s omezeným způsobem 

jejich propouštění, který tím pádem znemožňoval reagovat na opakované výzvy 

k rozchodu Připustil svévolný postup uzávěrky tvořené kordónem příslušníků SNB a 

současné předvádění osob, ačkoli musel vědět, že to povede k nadměrnému stlačování 

davu. B. Houbal jako velitel pořádkové jednotky svévolně uzavřel prostor tak, že zcela 

zakázal propouštění osob, a též nezabránil neodůvodněnému používání mírnějších i 

násilnějších prostředků podřízených příslušníků. Trestní sazba u obou obviněných se 

 
33 Dále k Lorencovi, Kinclovi a Vykypělovi např. LN 24.1./1991, č. 20: 1-2; LN 8.10./1991, č. 235: 3; LN 15.5./1992, č. 

113: 32; LN 12.8./1992, č. 188: 2. 
34 Dále ke zmizelým dokumentům např. LN 6.6./1991, č. 131: 1; LN 8.1./1993, č. 5: 2. 
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pohybuje v rozmezí 3 až 10 let odnětí svobody35 (LN 13.9./1990, č. 162: 1; 8). 

V této konspirační verzi jsem analyzovala rámec předání moci z rukou komunistické 

strany, dále rámec intervence Sovětského svazu, a také zásah SNB. Pro tuto teorii je 

stěžejní sdělení, že KSČ byla nejednotná strana plná vnitřních rozporů, což bylo začátkem 

i důsledkem jejího úpadku. Následně pánové Lorenc, Kincl, Danišovič a Vykypěl se už 

v průběhu roku 1989 připravovali na potlačování protisocialistických sil, které vyvrcholilo 

17. listopadu, za účasti B. Houbala. Danišovič a Houbal byli později obviněni ze zneužití 

pravomocí veřejného činitele ve spojitosti právě s řízeným masakrem na Národní třídě, A. 

Lorenc byl obviněn zejména kvůli vydání rozkazu ke skartaci potenciálně 

kompromitujících informací StB. 

9.1.3. Verze 3.  Na Sametové revoluci se podíleli agenti StB ve spolupráci s KGB. 

Podle Jana Urbana a členů OF bylo v té době velice pravděpodobné, že byla připravena 

dezinformační kampaň v režii bývalé StB. Tuto kampaň chtěli spustit před volbami s cílem 

diskreditovat osobnosti mohla politických stran a destabilizovat tak situaci ve státě a snížit 

důvěryhodnost vlády, která z voleb vzejde. Prý byly připraveny také další „špinavosti“ 

například naznačující u starších politiků kolaboraci za německé okupace (LN 19.5./1990, 

č. 64: 1-2). Na základě tzv. registru svazků, v němž je k dispozici seznam všech tajných 

spolupracovníků StB, který má k dispozici komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu. 

Tento seznam také obsahuje víc než 100 tisíc jmen aktivních spolupracovníků StB (LN 

21.12./1990, č. 247: 1-2), kteří se stále stýkají se svými řídícími orgány (LN 3.1./1991, č. 

2: 1-2), jsou zastoupeni také v armádě a mezi vysoce postavenými osobami ve státě, 

zakládají nové sítě a udržují styky i s KGB36 (LN 6.2./1991, č. 31: 2; LN 12.2./1991, č. 36: 

2). Že se parlamentní vyšetřovací komise rozhodla své zdokumentované závěry 

nezpřístupnit veřejnosti, a to dokonce ani té badatelské, jen vzbuzuje další a další 

spekulace (LN 11.4./1992, č. 87: 3). 

V této verzi jsem nalezla rámec zapojení StB do listopadových událostí. Tato teorie 

naznačuje, že organizace StB měla zájem na transformaci tehdejšího Československého 

vedení. Pomocí revoluce chtěla destabilizovat situaci. Myslela však i na tzv. zadní vrátka 

v případě, že by vše nešlo podle plánu. V takovém případě měla připravená řešení, díky 

nimž by byla schopna dále fungovat. 

9.2. Lidové noviny – linie Smrt studenta Šmída 

9.2.1. Verze 1. Na zákroku na Národní třídě spolupracovala StB s KGB. 

Agent StB Zifčák sám parlamentní komisi řekl, že 17. na Albertově měl schůzku se svými 

 
35 Dále k Danišovičovi a Houbalovi např. LN 11.10./1991, č. 238: 16; LN 26.10./1991, č. 251: 1; 3. 
36 Dále o agentech StB zastoupených ve vládě např. LN 13.2./1991, č. 37: 2; LN 10.12./1991, č. 288: 4;  

LN 9.3./1993, č. 56: 3). 
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informátory. Jednoho z nich tam ale nenašel. Hledal ho tedy dále v průvodu, se kterým 

došel až na Národní třídu. O tom, co se dělo pak má ale „okno“. Stejnou „chorobou“ totiž 

v současné době trpí též množství funkcionářů, zvláště, když ví, že jim po rozsáhlé skartaci 

dokumentů StB nelze nic dokázat. Na druhou stranu ale měl Zifčák údajně dostat od svých 

šéfů pokyn, že kdyby došlo ke konfliktu, má pomáhat slabým a bezmocným, například 

ženy, které napadaly příslušníky VB odváděl zpět do davu, a tak je chránil a na to si 

pamatuje velmi dobře (LN 21.2/1990, č. 14: 7). Tato jeho výpověď je ale v rozporu 

s výpověďmi svědků, kde nichž Zifčák na Národní třídě dělal, přikryt prostěradlem, 

mrtvolu, aby tak vyvolal věrohodnější dojem, že při zásahu někdo zahynul (LN 12.5/1990, 

č. 58: 1). Podle výpovědi náčelníků ministerstva vnitra, Mencla a Vykypěla, se avšak 21 

členů StB přítomných na Národní třídě nijak neúčastnilo bití studentů. Nebyli prý dokonce 

ani ozbrojeni. Jejich úkolem bylo pouhé dokumentování situace a průběžné informování 

nadřízených o směru pohybu průvodu, příslušnici se podle nich nacházeli pouze v zadní 

části průvodu. Jak by pak ale mohli monitorovat jeho směr? Toť otázka (LN 13.1./1990, č. 

3: 7). Spekuluje se také, zda pražský šéf tajné policie Jiří Bytčánek nějakým způsobem 

neovlivňoval působení poručíka Zifčáka, potvrzeno ale nebylo nic (LN 10.10./1990, č. 

185: 1; 3). Tuto verzi příběhu podporuje jistý pořad BBC Czech mat. Podle této verze hrál 

Zifčák smrt Martina Šmída podle předem připraveného plánu, v jehož pozadí stál právě 

náčelník Správy StB plk. Bytčánek, plk. Vykypěl a gen Lorenc. Druzí dva jmenovaní měli 

v Praze již od 14. listopadu hostit náměstka předsedy KGB a náčelníka sovětské 

kontrarozvědky generála Gruškova. Gruškov byl podřízený Krjučkovovi, šéfovi KGB, 

který má zase má blízko ke Gorbačovovi. Zásah na Národní třídě byl tedy proveden ve 

spolupráci s KGB a cílem měla být změna ve vedení KSČ i státu v době, kdy konzervativní 

postoje dědiců srpnové agrese diskreditovaly novou politiku Moskvy. Sám Zifčák 

vypověděl, že plk. Bytčánek ho 16.11.1989 ve své kanceláři informoval o schůzce u 

generála Lorence. Zúčastnil se jí i plk. Vykypěl a R. Hegenbart. Projednával se na ní plán 

akce pro pátek 17. Bytčánek měl Zifčákovi naznačit, že jednotlivé složky StB mají během 

manifestace rozdělené úkoly, na něj pak padlo předstírání zranění, to celé za účelem toho, 

aby někteří vysocí straničtí funkcionáři odešli ze svých míst. Jakmile pak příslušníci II. 

správy přivedou manifestaci na Národní třídu, má se Zifčák dostat do čela průvodu. Při 

střetu s pořádkovými jednotkami na něj ukáže mjr. Šípek, zástupce náčelníka 2. odboru 

Správy StB Praha, jeden z příslušníků ho pak udeří obuškem, načež má Zifčák padnout na 

zem a zůstat ležet. Z místa pryč bude odvezen sanitkou MV, kde bude jen on sám (LN 

26.2./1991, č. 22: 16). Právě mjr. Šípek a další bývalí příslušníci Správy StB měli společně 

organizovat nezákonné proniknutí Zifčáka alias Šmída alias Růžičky do nezávislých 

studentských struktur, kde on následně prováděl zpravodajskou činnost, která byla z části i 

provokativního charakteru (LN 7.11./1991, č. 260: 1). Existují jakési Zifčákovy paměti, 

které se osobně pokusil předat jistému brněnskému časopisu. Tyto paměti staví známé 

protagonisty tehdejších událostí do jiných rolí a dokonce ohrožují vysoce postavené osoby. 
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Zifčák mimo jiné v pamětech píše, že proti svým nadřízeným vypovídal pod vlivem 

halucinogenních látek, které mu dali pracovníci vojenské prokuratury. Nutno ale říct, že 

Zifčák už o listopadových událostech podal asi 3 naprosto různé výpovědi. V té poslední 

například tvrdí, že revoluce byla připravena představiteli disentu, kteří byli propojeni se 

všemi složkami společnosti37 (LN 27.6./1991, č. 149: 12). 

Podle dalších informací však šlo o jasnou provokaci Státní bezpečnosti. Jméno Martina 

Šmída bylo vybráno tak, aby se nedalo okamžitě zjistit, zda tento člověk zahynul či nikoli. 

Tomu též napomáhá fakt, že dva lidé tohoto jména existovali na matematicko-fyzikální 

fakultě. Předem byl prověřen jejich pohyb během víkendu, což ukazuje na předem 

připravený scénář. Připravený dokonce tak dobře, že sám P. Uhl na něj „skočil“, Praha 

byla té informace plná a její zdroj (D. Dražská) se zdál velmi věrohodný. Až později se 

ukázalo, že Dražská byla v kontaktu s agentem Zifčákem, který vedl průvod na Národní, 

podněcoval ho a podstoupil útok policistů a nakonec ležel na vlajce a hrál mrtvého 

studenta. Kromě Dražské i další lidé dosvědčovali brutalitu zákroku i to, že viděli mrtvolu. 

Pochybnosti o této informaci vyvstaly až v noci ze soboty na neděli, kdy byla prověřena 

kartotéka matfyzu a bylo více méně jasné, že oba její Šmídové jsou v pořádku (LN 

17.11./1990, č. 218: 2). 

V této verzi jsem analyzovala rámec zapojení StB do listopadových událostí, rámec 

intervence Sovětského svazu, rámec předání moci z rukou komunistické strany, infiltrace 

agenta Zifčáka a rámec dezinformace šířená očitou svědkyní. KGB (zastoupena gen. 

Gruškovem), KSČ i StB společně dohlížela nad přípravou a provedením akce 17. listopadu 

1989 na Národní třídě. Záminkou pro odstartování revolučních událostí jim sloužil agent 

Zifčák neboli zinscenovaný mrtvý student Šmíd (Růžička), který šel s průvodem 

manifestujících z Albertova až na Národní třídu, kde sehrál svou úlohu předstírání zranění. 

9.2.2. Verze 2. Během akce na Národní třídě existovala dvě řídící centra. 

Jozef Stanek, předseda komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu, říká, že 

v souvislosti s paní Dražskou a smrtí studenta Šmída existuje podezření, že by za vším 

mohla být StB. Tato informace se určitým postupem dostala od paní Dražské až 

k Východoevropské tiskové agentuře a k P. Uhlovi, který ji odvysílal (LN 29.4./1990, č. 

49: 1-2). D. Dražská avšak během výslechu několik dní po 17. listopadu popřela, že někdy 

vůbec o smrti studenta Šmída hovořila. Tvrdila, že se žádné demonstrace ani nezúčastnila. 

Ještě později výpověď znovu změnila. Tentokrát na to, že měla vztek, protože ji na 

manifestaci ztloukli, a tak si vymyslela smrt svého přítele a vědomě tak šířila lež (LN 

8.8/1990, č. 131: 1). V závěrečné zprávě komise pro dohled se píše o existenci dvou 

řídících center, která měla organizovat dění na Národní třídě. Prý ale byla obě odlišně 

instruována. Jedna skupina byla napojená na stalinisty v Moskvě a měla zájem na vyvolání 

 
37 Dále k agentu Zifčákovi např. LN 7.8./1991, č. 182: 1. 
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nestabilní situace, podobně jako v NDR, s cílem zmařit setkání Gorbačova s Bushem na 

Maltě. Druhou skupinu tvořili podivní reformátoři z řad KSČ. Ti chtěli vyvolat situaci 

nadále neúnosnou pro vedení a Jakeše. Obě tyto skupiny se následně měly střetnout na 

Národní třídě, ale situace se vymkla kontrole (LN 12.5./1990, č. 58: 16). 

V této teorii bylo možno analyzovat rámec zapojení StB do listopadových událostí, rámec 

dezinformace šířená očitou svědkyní, rámec šíření dezinformace médii, rámec intervence 

Sovětského svazu a rámec rozštěpení KSČ. V této krátké teorii se nám prolíná opravdu 

mnoho rámců do jedné verze. Stěžejní je zde působení řídícího centra, které organizovalo 

dění 17. listopadu na Národní třídě. Ostatní rámce pouze navazují na tuto údajnou klíčovou 

spolupráci Sovětského svazu a KSČ. 

9.2.3. Verze 3. Za zákrokem na Národní třídě stojí M. Štěpán a M. Jakeš. 

Jako hlavní viník tvrdého zásahu Státní bezpečnosti proti studentům byl médii vykreslován 

Miroslav Štěpán, který ale na mnoho lidí působí spíše jako figurka nastrčená někdejšími 

komplici, která je dostatečně důležitá na to, aby ji veřejnost přijala jako viníka (LN 

9.1./1990, č. 2: 1). Štěpán zastával názor, že by „staří dědkové“ měli z vlády odejít. Sám si 

pak dělal zálusk na post generálního tajemníka (LN 23.2./1991, č. 46: 4).  Ve skutečnosti 

byl ale akorát obviněn ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, jelikož rozkaz 

k zákroku mohl vydat jen někdo z velmi úzkého okruhu lidí z ministerstva vnitra a Štěpán 

do tohoto okruhu zapadá (LN 10.3./1990, č. 19: 1). Během výpovědi řekl, že sovětské 

vedení se nejen zajímalo o situaci u nás, ale mělo také přímý zájem na tom, jak to bude u 

nás vypadat do budoucna. Mělo tedy zájem nejen na výměně osob, ale i na změně vztahů, 

poměrů atd. Je přesvědčen, že k 17. listopadu se schylovalo již dlouho, a kdyby to co se 

stalo, nepřišlo v listopadu, přišlo by to určitě v prosinci či lednu. Myslí si, že je třeba 

prošetřit, zda studenty na Václavák někdo vedl, protože sám by z Vyšehradu na Václavák 

přes Národní třídu nikdy nešel (LN 14.5./1990, č. 59: 1; 3; 6). 

Miloš Jakeš vypověděl, že 17. listopadu večer byl, tehdy ještě jako generální tajemník, na 

chatě na Orlíku, telefonicky ho kontaktoval náměstek ministra vnitra, řekl mu o vytlačení 

demonstrantů a o tom, že jsou pouze drobná zranění, tak se Jakeš prý už dál nestaral, ani 

nezkoušel naladit rádio, jelikož na západních stanicích o vývoji informovali ještě téhož 

dne. Jakeš se ale prý o skutečném stavu dozvěděl až 22. (LN 31.1./1990, č. 6). V potaz by 

ale měly být brány také úzké vztahy mezi Bezpečností a branným a bezpečnostním 

oddělením ÚV KSČ vedeným Rudolfem Hegenbartem (LN 9.1./1990, č. 2: 1). Podle M. 

Štěpána 13. oddělení a jmenovitě Hegenbert nemůže tvrdit, že před 17. listopadem nic 

nevěděli, jelikož toto oddělení zodpovídalo za stranickou práci a stranický vliv v 

mocenských a bezpečnostních složkách (LN 14.5./1990, č. 59: 1; 3; 6). 

Pro tuto konspirační verzi jsem analyzovala rámec obvinění M. Štěpána, rámec intervence 

Sovětského svazu a rámec zapojení StB do listopadových událostí. Tato teorie se zaměřuje 
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zejména na konkrétní činitele, jež byli zapojeni do událostí před, během i po 17. listopadu 

a mezi nimiž panovaly napjaté netransparentní vztahy.  

9.2.4. Verze 4. Masakr na Národní třídě byl zahajovacím signálem pro začátek 

převratu. 

Samozřejmě se ale objevují i odvážnější teorie jako je například konspirace publikovaná 

Miroslavem Dolejším (o níž se během této práci zmíním ještě několikrát) tvrdící, že Charta 

77 byla koncipována jako zednářská lože, která působila se souhlasem KGB i StB. 

Zároveň byla ale ve spojení s komunistickou mocí a občasné zavírání členů Charty byl jen 

zastírací manévr, který sloužil propagandě (LN 15.11./1990, č. 216: 9). Masakr na Národní 

třídě byl předem připraven a koncipován jakožto signál k zahájení převratu. Disidenti v 

čele s Havlem dodrželi všechny dohody s KSČ, za podpory StB, o následném převzetí 

moci (LN 15.11./1990, č. 216: 9). 

Tuto krátkou verzi provází rámec intervence Sovětského svazu, předání moci z rukou 

komunistické strany a rámec naplánování zásahu na Národní třídě komunistickou stranou. 

Opět zde můžeme pozorovat společné zapojení několika aktérů a organizací na tom, aby 

bylo tehdejší svrženo a nahrazeno vedením novým, které bude ku prospěchu právě oněm 

aktérům. 

9.3. Lidové noviny – linie Volba Václava Havla prezidentem 

K této linii bohužel nebylo možné sestavit žádnou konspirační teorii. 

9.4. Lidové noviny – linie ostatní konspirační teorie související se 

Sametovou revolucí 

9.4.1. Verze 1. Sametovou revoluci Ovládalo KSČ. 

Podle předsedy Republikánské strany Československa, Miroslava Sládka, nelze vyloučit 

podvody v počítačovém zpracování výsledků voleb. Veškerá moc v ČSR je podle něj v 

rukách bývalých a současných členů komunistické strany, případně jejich nohsledů (LN 

25.6./1992, č. 148: 3). 

Tuto teorii provází rámec předání moci z rukou komunistické strany. KSČ byla sice po 

listopadu 89 zásadně oslabena, M. Sládek by ale nejspíše tvrdil, že moc i přes to neztratila. 

9.4.2. Verze 2. Tajná dohoda mezi Sacherem a Mečiarem. 

Další teorie hovoří o tom, jak se po převratu Leonard Čimo stal šéfem inspekce 

slovenského ministerstva vnitra, které řídil Vladimír Mečiar, byť se v roce 1983 oficiálně 

stal důstojníkem StB. Na základě Mečiarova pokynu se zúčastnil vloupání do Tisovy vily v 

Trenčíně, odkud bylo v noci z 26. na 27. ledna 1990 odvezeno 18 osobních svazků 

spolupracovníků StB a některé další dokumenty. Mečiar je chtěl „uchránit“ před skartací a 
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předat R. Sacherovi (LN 19.6./1992, č. 143: 1; 16; (LN 19.6./1992, č. 143: 2). R. Sacher i 

V. Mečiar se oba krátce po 17. listopadu stali ministry vnitra a oba museli ze svých funkcí 

(ve federální a slovenské vládě) odejít. Redakce Lidových novin získala informaci, podle 

níž byla mezi těmito pány uzavřena jakási dohoda v době, kdy vykonávali funkce 

federálního a slovenského ministra vnitra. Dále existují spekulace, že některé rozpory mezi 

tehdejší českou a slovenskou reprezentací jsou výsledkem právě této dohody (LN 

17.6./1992, č. 141: 3). 

Tato konspirační teorie obsahuje pouze rámec rozkaz ke skartaci dokumentů. Právě 

dokumenty StB se staly klíčovým artefaktem, kvůli němuž se vůbec začaly šířit ony 

spekulace o možném nečestném jednání pánů Mečiara a Sachera. 

9.4.3. Verze 3. Kategorizace spolupracovníků StB. 

Po tom, co komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu dostala k dispozici registr tajných 

svazků, byly objasněny kategorie spolupracovníků StB. Komise byla schopna 

spolupracovníky rozdělit do 2 základních kategorií. V první řadě to jsou tajní 

spolupracovníci. Ti plní uložené úkoly a předávají informace o podvratné činnosti 

nejrůznějších center a seskupení. Jsou též držitelé propůjčeného bytu tzv. konspiračního, v 

němž se pak odehrávají konspirativní schůzky s pracovníky StB (LN 8.1./1991, č. 6: 2). 

Hlouběji se tato kategorie ještě dělí na podkategorii rezident a agent. Rezident je zvláště 

vybraný, zkušený a spolehlivý spolupracovník, zpravidla bývalý člen SNB, sám řídí 

činnost dalších agentů, kteří jsou mu svěřeni, agent plní úkoly při odhalování trestné 

činnosti, získává informace o nepřátelských projevech, prováděl „rozkladnou“ činnost v 

nepřátelském prostředí, tedy zejména tam, kde se seskupují protispolečenské a 

protisocialistické živly (LN 8.1./1991, č. 6: 2). Druhou kategorií jsou důvěrníci angažující 

se v odhalování protistátní činnosti. Jsou vybíráni z řad občanů, kteří byli na základě 

„vzájemné důvěry ochotni spolupracovat s StB“ (LN 8.1./1991, č. 6: 2). Patřili mezi ně i 

kandidáti tajných spolupracovníků, což byli osoby vytypované jako potenciální 

spolupracovníci, následně kontaktovaní a prověřovaní (LN 8.1./1991, č. 6: 2). Slovenský 

nezávislý deník Národná obroda naznačil, že členové vyšetřovací komise událostí 17. 

listopadu bez vědomí vlády SR a poslanců slovenského parlamentu nechali převézt do ČR 

usvědčující materiály o spolupracovnících bývalé StB. Informace z pražského centra ale 

tvrdí, že lustracemi neprošla polovina členů slovenské vlády a bývalí konfidenti jsou i mezi 

poslanci slovenského parlamentu. Na listině se dodatečně objevilo též jméno V. Mečiara. 

Lustrace dále opětovně naznačily přetrvávající existenci temných sil i na nejvyšší úrovni v 

obou republikách (LN 25.2./1991, č. 21: 3). 

Pro tuto verzi jsem analyzovala pouze rámec zapojení StB do listopadových událostí. StB 

systematicky nabírala své agenty tak, aby je mohla dle libosti využívat v boji proti 

antisocialistickým silám. Zůstává nejasné, zda tito agenti i po formálním rozpadu StB dále 

neplnili své původní úkoly, případně úkoly nové, zadávané skrytými řídícími pracovníky. 
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10. Deník Špígl 

Tento deník jsem analyzovala od počátku jeho vycházení, tj. od 1. října 1990 do 3.3.1992. 

Za tuto dobu jsem zaznamenala celkem 48 článků, které v sobě nesly známky 

konspiračních teorií. Výsledný počet dává dohromady poměrně velké číslo, které je ale 

zcela opodstatněné bulvárním a senzacechtivým charakterem tohoto deníku. 

10.1. Deník Špígl – linie Sametová revoluce byla předem připravená 

10.1.1. Verze 1. Sametová revoluce byla řízena ze Žďárska.  

Malá víska na Žďársku. Právě zde se mělo nacházet venkovské stavení, které bylo centrem 

listopadové revoluce. Měly odsud být řízeny veškeré akce v Praze na Národní třídě. 

Později sem měl denně vzhlížet prezident Havel, protože právě zde měl být muž který 

hýbal celým naším státem – R. Hegenbart (ŠP 30.10./1990, č. 22: 1; 4). Uvnitř Charty a 

VONS totiž působila rozsáhlá agentura StB. Řízení Charty pak bylo prováděno 

komplikovaně a dovolovalo i kontrolu ze strany USA. Hlavní řídící funkci pro Chartu 

vykonávaly osoby z báze KGB a hlavní kontaktní osobou byl vedoucí 13. oddělení ÚV 

KSČ Hegenbart, který současně řídil protiopatření FMV. Hegenbart byl také přímo 

angažován na přípravě převratu už od srpna 1988 a na jeho provedení 17. listopadu. 

Reportéři Špíglu se vydali k Hegenbartovým do jejich domu na Žďársku, kde během 

návštěvy hledali vysílačky nebo jiné spojení, kterým by bylo možné komunikovat 

s Prahou. V domě ale nic nenašli, tak spekulují, zda není možné, aby byly tajné 

komunikační schránky umístěné v přírodě. Do těchto schránek by se ukládaly všechny 

úkoly, rozkazy atd. pro Havla i jeho poradce a poslíčci z Prahy by si je každý den odváželi 

(ŠP 30.10./1990, č. 22: 1; 4). Samotný R. Hegenbart v pozdějším rozhovoru řekl, že se sám 

přesvědčil o tom, že byl 17. listopad předem připraven (ŠP 5.8./1992, č. 182: 1-2). 

Tato konspirační teorie sdružuje rámec zapojení StB do listopadových událostí, rámec 

intervence USA, intervence Sovětského svazu a rámec předání moci z rukou KSČ. Všichni 

tito činitelé se podíleli na systematickém řízení revolučních událostí ze Žďárska, přičemž 

nejdůležitější osobou v celé této linii je R. Hegenbart jakožto kontaktní osoba celé operace. 

10.1.2. Verze 2. 17. listopad byl předem plánován StB. 

Část vedení StB byla inspirována KGB a připravovala palácový převrat v ČSSR ve 

prospěch zachování komunistického režimu reprezentovaného nějakým liberálnějším 

politikem „českým Gorbačovem“. Důkazem proto má být, že v období 18. a 19. listopadu 

1989 nebyli zajištěni ani disidenti jako tomu bylo dříve při jiných výročích a protestních 

akcích a to i přes jejich protirežimní projevy (ŠP 31.10./1990, č. 23: 1-2). Ještě před 

listopadem 1989 se měla StB setkat s disidenty. Společně měli připravovat manifestaci i 

zásah složek SNB, dokonce prý jednali i s Václavem Havlem. Rovněž členové vyšetřovací 
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komise se měli znát s příslušníky StB a SNB. Existuje tedy předpoklad, že pak během 

vyšetřování nebudou mít potřebu všechno prošetřovat tak důkladně (ŠP 5.10./1990, č. 5: 1; 

4). Dalším důvodem pro zorganizování zásahu na Národní třídě mělo být, aby byl funkce 

zbaven M. Jakeš a v Československu tak nastala změna k lepšímu. O M. Štěpánovi se 

říkalo, že chce Jakeše nahradit. Podle výpovědi agenta Zifčáka byl zákrok předem 

připravený a záměrně brutální, aby zaručeně vyprovokoval odpovídající reakci (ŠP 

1.11./1990, č. 24: 1; 4). Miroslav Štěpán ve své knize Vězeň sametové revoluce potvrzuje, 

že „Národní třída“ byla pečlivě a tajně připravena. Dále tvrdil, že obrovské rozpory ve 

straně byly vlastně počátkem všech událostí (ŠP 8.10./1992, č. 237: 1-2). Rovněž podle 

materiálů publikovaných Rudým právem je jasné, že domluvy musely existovat (ŠP 

26.6./1992, č. 149: 1; 4). Též J. Bytčánek měl vypovědět, že 17. listopadu odpoledne přišel 

rozkaz, že deset příslušníků má být nasazeno na Národní třídu. Tento rozkaz měl přinést 

neznámý kapitán. Vyvstávala pouze otázka, jak mohli vysocí šéfové vědět, kudy průvod 

z Albertova půjde a kde se přesně časově i místně střetne s přehradným kordonem. Kdyby 

byly tenkrát dotaženy do konce výcvikové směrnice zasahujících jednotek, mohl skončit 

masakr na Národní třídě i např. za použití střelných zbraní proti davu, případně za 

uplatnění jednotky obrněných transportérů (ŠP 22.10./1990, č. 16: 1-2). Ve stejné knize M. 

Štěpán srší pomstychtivostí vůči B. Cardovi a snaží se ho zkompromitovat pomocí 

polopravd a nepravd v očích veřejnosti. Nejraději by ho prý viděl být lynčován 

v souvislosti s vývojem ještě před listopadem (ŠP 19.12./1991, č. 290: 5). 

J. Bytčánek i Lorenc tvrdí, že spolu celý týden před 17. vůbec nejednali, ale Bytčánkova 

sekretářka naopak řekla, že Bytčánek strávil u Lorence celý den. Neobjasněná také zůstává 

návštěva pracovníka 13. oddělení ÚV KSČ JUDr. Kružíka ve štábu akce. Právě Kružík byl 

ten, který měl po zásahu R. Hegenbarta ubezpečit, že se v Praze vlastně neudálo nic 

mimořádného (ŠP 18.11./1991, č. 263: 1-2). 30.3.1990 měl bývalý agent Zifčák vypovědět, 

jak to opravdu s listopadem bylo. V této době byl také zadržen a vyšetřován A. Lorenc. 

Spekuluje se, že k jeho zadržení mohla napomoct právě tato Zifčákova výpověď. Tehdejší 

vyšetřovatelé se obávali, aby Zifčák „nezmizel do světa“, protože o událostech hodně 

věděl, zároveň si ale na záda nechtěl kreslit pomyslný terč (ŠP 5.10./1990, č. 5: 1; 4). 

Mimo jiné také FBIS zjistila, že zrušená StB prostřednictvím své agenturní sítě stále 

pracuje proti základům tohoto zřízení. StB má své agenty v různých sdělovacích 

prostředcích, které sdělují lidem polopravdy i dezinformace a destabilizují tak demokracii. 

Kdo má k dispozici agenturní síť a zná přesně své agenty, může jim dávat povely. Kdo to 

ale je? (ŠP 25.4./1992, č. 98: 1; 4). Toto spiknutí dosahuje až mezinárodní úrovně a 

členové StB se nacházejí i v takových institucích jako je např. Syndikát novinářů, zatímco 

FBIS bedlivě bdí nad zachováním sametového pořádku (ŠP 24.4./1992, č. 97: 1-2). 

Zpracování veřejnosti proti StB nebylo složité, protože vlastně nikdo moc dobře nevěděl, 

jaká byla jejich práce. Maximálně o ní slyšeli pouze historky, nebo žili v zajetí informací 

z různých detektivek, kde byly možnosti StB vykreslovány jako neomezené (ŠP 
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12.7./1991, č. 154: 1; 4). Spekuluje se ale i nad tím, zda FBIS byla opravdu tak čestnou 

organizací, za níž se prezentovala. V seznamu 202 vylustrovaných agentů StB totiž nebyli 

zaznamenáni ti největší „práskači“. Mnozí z nich jsou sice opravdu součástí Syndikátu, 

jemuž i hojně donášeli, ale co s těmi zbylými? Ti nejschopnější donašeči se nyní sami stali 

agenty FBIS, takže je přece zpravodajská služba nebude dobrovolně zveřejňovat, když jí 

dobře slouží. V seznamech jsou tedy jen ti agenti, kteří jsou buď už zemřelí, nebo 

spolupráci s FBIS odmítli, anebo jednoduše nejsou tak schopní (ŠP 13.5./1992, č. 111: 1). 

Generál Carda se v pozdější době dvakrát pokusil o sebevraždu a tvrdil, že další 

vyšetřování spojené s jeho osobou už neunese. V tomto vyšetřování se tvrdí, že právě on 

dával příkazy k perzekucím, a že věděl o mučírnách StB. Podle něj to ale něj jen někdo 

hází. Za vrchol neúcty a smyšlenky proti němu pokládá, že měl něco společného s 

mučírnami StB, o žádných prý nevěděl a neví (ŠP 17.1./1991, č. 12: 1-2). I dlouho po 

Sametové revoluci se ve společnosti šířil syndrom všemocnosti bývalé StB, jejíž chapadla 

ještě dlouho obepínala i vysoké státní struktury. Určitá směrnice StB měla např. zakazovat 

získávání členů KSČ ke spolupráci (myšleno jako agenty), protože tato strana nebyla 

objektem zájmu StB. Agenti tedy byli z řad protikomunistických organizací, skupin 

disidentů, chartistů, politických stran i mezi vědci a kulturními pracovníky, studenty…. 

Lidé se často i sami nabízeli ke spolupráci, protože měli vidinu nějakých výhod. Takoví 

byli ale často odmítáni. Nejčastěji byli agenti získáváni na dobrovolné bázi. Ti zbylí 

skutečně měli nějaké výhody (ŠP 26.2./1991, č. 42: 1-2). Též řada mocných soudruhů se 

stýkala s příslušníky StB (Čalfa, Dlouhý…). Marián Čalfa jakožto premiér se s nimi stýkal 

v bytě na Praze 4, kde jistě nehovořili o počasí. Od tehdejších lustrací bylo slibováno, že 

ukážou, nejen agenty StB a KGB, ale i CIA, SIS a dalších zpravodajských služeb (ŠP 

25.1./1991, č. 18: 1-2). 

V této rozsáhlé konspirační teorii jsem analyzovala rámec zapojení StB do listopadových 

událostí, rámec naplánování zásahu na Národní třídě komunistickou stranou, rámec 

rozštěpení KSČ, rámec zásah SNB a rámec navigace studentů na Národní třídu. 

Charakteristickou pro tuto verzi se stala spolupráce StB, KSČ a SNB na přípravě zákroku 

na Národní třídě za účelem svržení starého vedení a jeho nahrazení novým. Svržení moci 

se opravdu podařilo, mělo však ale nakonec neblahé účinky na všechny tyto organizace. 

SNB byla osočována z brutality, KSČ byla velmi oslabena a StB byla rozpuštěna. 

Předmětem zájmu této teorie ale bylo, zda toto rozpuštění neproběhlo pouze po stránce 

formální. Zda tím pádem není možné, aby tato tajná organizace navenek byla zrušena, její 

agenti ale v nově zavedených strukturách působili i nadále. 

10.1.3. Verze 3. Zásah na Národní třídě režírovala KGB. 

KGB měla tzv. páté oddělení, jehož se báli hlavně disidenti a kritičtí intelektuálové. 

Důležité je ale i MVD, tedy ruské ministerstvo vnitra, kde kromě KGB měla působit ještě 

jiná, mnohem tajnější organizace (ŠP 10.10./1990, č. 8: 3). Nicméně podle pořadu televize 
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BBC ze 30. 5. 1990 měla být v pozadí zásahu na Národní třídě právě KGB, jejíž 

představitelé Gruškov a Teslenko byli 17. listopadu osobně v Praze. A. Lorenc to avšak 

popírá, prý tu byli v souvislosti vyjednávání součinnosti československé a sovětské 

kontrarozvědky. Vojenská kontrarozvědka, však měla být ve skutečnosti Správou StB 

s pochybnými praktikami získávání agentů, kteří často ani nevěděli, že jimi jsou. Naopak 

stálí pracovníci byli odměňováni, povyšováni atd. na základě počtu agentů, které sami 

získali (ŠP 14.11./1991, č. 260: 1-2). Nicméně v onom pořadu BBC dále bylo pojednáváno 

o večeři A. Lorence s těmito generály, a též s plk. Vykypělem. Během této večeře se mělo 

několikrát telefonovat. Následně se odjelo na Národní třídu. Podle Lorencovy verze byl on 

sám zodpovědný pouze za rozdávání pokynů nezasahovat proti demonstrantům. Na 

samotnou Národní třídu se ale už měl dostavit pozdě a dokonce bez cizích příslušníků. 

Situace tam na místě, kam přijel ale něj vůbec nevypadala na to, co se tam mělo před 

několika okamžiky odehrát. Navíc prý byl ubezpečován, že bylo pouze 17 lidí lehce 

zraněno (ŠP 29.10./1990, č. 21: 1; 4). Spekuluje se, že měl Lorenc dát od večeře pokyn 

k zásahu červeným baretům. On sám toto tvrzení ale považuje za pomluvu (ŠP 

12.12./1991, č. 284: 1-2). Existují ale však i domněnky, že generál KGB Teslenko se 

během 17. vůbec neobjevoval náhodou v řídícím štábu, který právě studentskou akci 

potlačil (ŠP 22.11./1991, č. 267: 1-2). 

V této verzi bylo možno pozorovat pouze rámec intervence Sovětského svazu. SSSR 

prostřednictvím své prodloužené ruky v podobě KGB zorganizovalo a přičinilo se na 

provedení zásahu proti studentům 17. listopadu 1989. Tato teorie staví na faktu, že sovětští 

zástupci byli v Praze v této inkriminované době přítomni a navíc ještě jednali s osobami 

zodpovědnými právě za onen nešťastný zásah, jmenovitě s A. Lorencem a K. Vykypělem. 

10.1.4. Verze 4. Převrat zapříčinila Charta 77. 

Charta 77 byla založena jako společenství lidí, které spojovala nenávist k tehdy vládnoucí 

garnituře. Část jí příslušných lidí zůstala marxisty, část komunisty, i když se později 

titulovali jako demokraté atp. Uvnitř Charty existovala elita, která o všem rozhodovala. 

Ostatní členové pak sloužili jen jako stafáž oné elity. Na druhou stranu StB byla pouze 

pilířem, bez kterého by realistický socialismus nemohl existovat. Nyní tato chartistická 

ideologie předhazuje StB jako obětního beránka, aby sama zůstala nedotčena (ŠP 

20.6./1991, č. 137: 1). 

Pro tuto krátkou teorii jsem zaznamenala rámec falešná Chata 77. Tato organizace podle 

této teorie doopravdy nebyla tou, za níž se vydávala. 

10.1.5. Verze 5. Převrat připravovaly zahraniční zpravodajské služby. 

Hovořilo se o tom, že 17. listopad připravovaly zahraniční zpravodajské služby ve spojení 

s KGB a CIA, ale i s jinými, které na našem území v té době působily. Toto spojení 

potvrdil v rozhovoru pro rakouský list Der Standard i M. Jakeš, přičemž uvedl, že vinu na 
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ztroskotání socialismu v Československu mají USA a SSSR. Příčinou krachu tudíž nebyli 

mladí členové KSČ, ale naopak ti staří, kteří se chtěli znovu dostat k moci (ŠP 22.7./1992, 

č. 170: 4). Jejich společným cílem se tak stalo, aby byla uskutečněna zásadní změna 

v československém vedení (ŠP 28.5./1991, č. 117: 1; 3). Dohodli se rovněž i s jistou 

skupinou uvnitř ÚV KSČ. Podle J. Svobody byl listopad skutečně připraven na ÚV strany. 

A i kdyby se neodehrál právě v listopadu, odehrál by se v prosinci. Přirozeným procesem i 

disidenti navázali spojení se skupinou komunistů na ÚV. Podle jiných svědků si už půl 

roku předtím někteří disidenti rozdělovali budoucí funkce a v jistém zahraničním tisku se 

mělo psát i o tom, že příštím prezidentem bude Václav Havel. Tuto teorii podporuje i fakt, 

že příslušníci StB rozhodně měli moc zlikvidovat onu skupinku odporu, která se scházela 

po 17. listopadu, ale neudělali to, nedostali k tomu žádný rozkaz. Proč StB nezasáhla a 

převratu nezabránila? (ŠP 19.3./1991, č. 60: 1-2). 

V této verzi bylo možno analyzovat rámec intervence Sovětského svazu, rámec intervence 

USA, rámec rozštěpení KSČ a rámec naplánování zásahu na Národní třídě komunistickou 

stranou. Tyto organizace se za vzájemné podpory měly dohodnout na zorganizování 

zásahu na Národní třídě a cílem zdiskreditovat starou vládnoucí garnituru, její odstoupení a 

nahrazení vládou jinou, složenou ideálně s mladé generace komunistů ve spojení 

s disidenty. 

10.2. Deník Špígl – linie Smrt studenta Šmída 

10.2.1. Verze 1. Student Růžička hrál na obě strany. 

V pohotovostním pluku MV ČSR sloužil jistý poručík Růžička. Ten už byl ale unaven 

výcvikem policejních učedníků, rozhodl se proto o přemístění. Měl však bratra náčelníkem 

odboru jedné krajské správy SNB, takže přeložení vyšlo. Růžička byl tedy zařazen na úsek 

boje proti antisocialistickým silám, kde měl sledovat dění coby řadový občan. Aby se cítil 

bezpečněji, přijal kromě nového jména také, že je studentem vysoké školy báňské (ŠP 

22.10./1990, č. 16: 1-2). Takto zrozený „student“ se začal pohybovat mezi svými, 

rozdmýchával pikle proti drakovi, jenž sužoval tuto zemi a po večerech se radil se svými 

šéfy z protipólu. Šéfové se však báli jeho nezkušenosti a přidělili mu proto rádce, kapitána 

s bohatými zkušenostmi, které měl i po revoluci využívat v hradních stycích. Růžička se 

také během sledování jistého soudního procesu seznámil s jednou krasavicí, která mu 

důvěřovala natolik, že ho seznámila se svým manželem. Tento manžel ale v té době ještě 

netušil, že podobným Růžičkům bude v nedaleké době dělat šéfa i dokonce s budoucím 

prezidentem (ŠP 22.10./1990, č. 16: 1-2). Zifčák i celá skupina agentů před listopadem 

různě nelegálně pronikli do nezávislých struktur (ŠP 27.11./1991, č. 270: 1-2). 

Disidentsko-studentské spojení tak začalo nabývat na síle, totalitní drak z toho ale neměl 

radost, tak raději poslal Havla do kriminálu. Demonstrace za jeho propuštění se zúčastnil i 

Růžička. Jak studenti viděli jeho hrdinství, zvolili si ho do svého vedení. Šéfové s ním ale 
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po jisté době přestali být spokojeni, neříkal jim už všechno a občas i dělal věci, které neměl 

schválené. I jeho rádce začal trpět na sklerózu. Drak ale mezi tím ztrácel síly a jelikož měl 

své stoupence mezi šéfy StB, neunikla ani jim informace o pilném studentovi. Drak ho 

tedy vyslal do čela studentského průvodu, a když začala mela, schytal to i on pendrekem, 

zůstal tak ležet na zemi a byl spleten s nějakým Šmídem. Drakovy hlavy se pak začaly 

požírat navzájem. Růžička však vzal z nemocnice do zaječích a rovnou za svými šéfy, ti 

ale nevěděli co s ním, tak ho poslali do Ostravy, ať tam žije, až když se jeho totožnost 

odhalila, šel do basy. Po ráně do hlavy ztratil paměť, avšak po návštěvě jistého ministra a 

přislíbení zachování služebního příjmu mu paměť vrátily, následovala pak jedna návštěva 

za druhou (ŠP 22.10./1990, č. 16: 1-2). 

V této teorii jsem analyzovala rámec infiltrace agenta Zifčáka a rámec manipulace studenty 

ze strany chartistů. Tato konspirace mapuje cestu agenta Zifčáka od jeho karierních 

počátků až k jejímu konci na Národní třídě, kde se toho večera střetly jednak totalitní síly a 

proti nim studenti a disidenti. Agent Zifčák avšak na Národní třídě utrpěl zranění a ani pro 

jedno z hnutí už pak nebyl přínosem. 

10.2.2. Verze 2. Agent Zifčák byl dohodnut s disidenty. 

Svobodná Evropa za totality spolupracovala s disidenty. Vysílala i zprávy Nezávislého 

studentského sdružení, v němž figuroval i student Růžička. Vysílala jejich zprávy prý 

dokonce ráda, protože duchem odpovídaly tomu, co vysílala právě Evropa. 

Prostřednictvím Východoevropské informační agentury (od P. Uhla a A. Šabatové) i jiných 

disidentů dostávala informace (ŠP 28.11./1991, č. 272: 1-2). Student Růžička neboli agent 

Zifčák měl v centru Prahy zřejmě konspirační byt. Kolem poloviny roku 1989 si našel 

cestu k chartistům a začal jim tajně poskytovat různé tajné policejní informace. Šlo prý o 

údaje týkající se zejména sledované činnosti disidentů, jednotlivců i skupin. Tato jeho 

soukromá spolupráce měla později vyústit v dohodu mezi ním a disidentským vedením, že 

17. listopadu při střetu policie a studentů sehraje roli ubitého studenta, jehož tělo z ulice za 

několik minut záhadně zmizí. Kalkulovalo se s tím, že následně se Zifčák bude ukrývat 

několik dní na Bruntálsku, zatímco se kolem mrtvého studenta strhne vášnivá politická 

mela, bude obviňována policie, KSČ… To vše pomocí zahraničního rozhlasu. Svoji roli 

avšak Zifčák nedohrál, protože byl skutečně uhozen pendrekem, vypadl tak jakožto 

klíčový činitel. Tato zpráva se avšak už k P. Uhlovi nedonesla, a ten se tak zachoval podle 

dohodnutého scénáře. Do Hlasu Ameriky zvěstoval, že na Národní třídě tekla krev 

studentů a policie přivodila smrt jednomu z nich (ŠP 6.12./1990, č. 50: 1-2). Uhl tuto 

informaci odvysílal na základě svědectví D. Dražské, která řekla, že viděla, jak studenty 

příslušníci obklíčili do půlkruhu, nahnali je do podloubí a přitom na ně křičeli ať se 

rozejdou. Jeden esenbák ukazoval na lidi, které pak zmlátili. Pak ukázal na Martina 

Šmída/Růžičku, to byl její kamarád, prý se znali už od dětství, teď studuje prvním rokem 

matfyz. Esenbáci na něj ukázali, zatáhli ho do rohu a mlátili ho obušky. Pár lidí se je 
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snažilo odtrhnout, ale na to přišli jen další výsadkáři. I sama Dražská se prý snažila Šmída 

z davu vytáhnout, ale dostala od esenbáka kop do břicha, načež byla též ztlučena obuškem 

(ŠP 25.20./1991, č. 244: 1-2). Pak studenta zasahující příslušníci nejen mlátili obušky, ale i 

ho kopali „kanadama“ do obličeje a šlapali mu po hlavě tak, že to nakonec ani nebyla jeho 

hlava, ale jen zdevastovaná živá hmota. Pak už prý jen jeden esenbák prohlásil, že už má 

dost, odtáhli ho k obchodu s hudebninami, hodili přes něj vlajku a tím to skončilo. 

Následně měl bratrovi skutečného studenta volat jakýsi doktor z Motola, který se jménem 

nepředstavil, že po prohlédnutí zraněných z Národní třídy našel i jeho bratra Martina, který 

zemřel a jeho zranění prý nevypadala jako po ušlapání davem (ŠP 5.11./1991, č. 252: 4). 

Zifčák se tak prý zasloužil o to, aby se u nás pohnuly ledy a byl odstraněn totalitní režim 

(ŠP 28.11./1991, č. 272: 1-2). 

V této teorii se nachází rámec infiltrace agenta Zifčáka, rámec zásah SNB, rámec 

dezinformace šířená médii a rámec dezinformace šíření očitou svědkyní. Zde je mapována 

dohoda mezi agentem Zifčákem a disidenty o sehrání role ubitého studenta 17. listopadu na 

Národní třídě. Zifčák však svou rol i nedohrál až do konce. Vznikla tak trhlina v plánu 

mezi ním, disidenty, D. Dražskou, jež měla sehrát roli očitého svědka a P. Uhlem, který 

měl zprávu rozšířit a podnítit tak v lidech odpor proti režimu. 

10.2.3. Verze 3. Agent Zifčák vedl průvod na Národní třídu 

V průběhu roku 1989 L. Zifčák jako příslušník 2. odboru Správy StB Praha nezákonně 

pronikl do prostředí nezávislých studentských struktur, kde prováděl zpravodajskou 

činnost, která byla v rozporu s příslušnou směrnicí kontrarozvědky a měla provokativní 

charakter. Podle P. Uhla byla D. Dražská v kontaktu s agentem Zifčákem ještě před 

samotnou studentskou demonstrací 17. listopadu. Zifčák při ní vedl průvod až na Národní 

třídu a podněcoval ho. Na místě pak podstoupil simulovaný útok policistů, načež nakonec 

sehrál roli mrtvého studenta. Je tak označován za hlavního viníka 17. listopadu. Své situaci 

nepomáhal ani tím, že během následujícího vyšetřování neustále měnil své výpovědi, byť 

je třeba mít na mysli, že ve skutečnosti jen ale jen jedním z řady příslušníků StB, kteří se 

toho dne na Národní třídě dopustili nezákonností. Ani převrat rozhodně nemohl naplánovat 

sám (ŠP 28.5./1991, č. 117: 1; 3). Státní moc po roce 1989 již po několikáté u Zifčáka 

doma nařídila domovní prohlídku. Mají snad důvod se něčeho bát, že už poněkolikáté 

prohledávají byt „obyčejného pěšáka“? (ŠP 25.6./1991, č. 141: 1; 4). 

Pro tuto verzi jsem shledala rámec infiltrace agenta Zifčáka, rámec zapojení StB do 

listopadových událostí, rámec Zifčák jakožto nepohodlný svědek a rámec navigace 

studentů na Národní třídu. V podstatě se jedná o krátké shrnutí toho, kdy agent Zifčák 

infiltrovaný mezi studenty, avšak podřízený StB sehrál na Národní třídě úlohu mrtvého 

studenta. Podstatné však je, zda nemohl vědět něco, na čem StB rozhodně neměla zájem, 

aby se dostalo na veřejnost. 
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10.3. Deník Špígl – linie Volba Václava Havla prezidentem 

10.3.1. Verze 1. V. Havel byl členem zednářské lóže. 

Prahu měl obcházet pamflet, který umě pracoval umě s polopravdami i historickými fakty. 

V tomto pamfletu se psalo, že svobodnými zednáři byl Masaryk i E. Beneš. Co ale víc? V 

jedné z fungujících lóží je zapsán i Václav Havel. Není totiž náhodou, že nově zvolený 

prezident měl během slavnostní přehlídky na Hradě kratší kalhoty. Přiznával se tak totiž 

k bosákům, tedy k jedné ze zednářských odnoží. Dále je množství vládních činitelů 

v příbuzenském vztahu a na předních politických místech nechybí ani Židé. Havel jim má 

držet místo (ŠP 1.11./1990, č. 24: 1-2). To samé i komunistům. Vlastně celý průběh 

revoluce se prý měl konzultovat s Gorbačovem, který se měl vyslovit, že nejvhodnějším 

československým prezidentským kandidátem bude právě Havel, protože nebude ostře 

vystupovat proti komunistům, což se v dalších měsících potvrdilo (ŠP 8.8./1991, č. 177: 1-

2). Havlova vláda měla být složena z bývalých komunistů, kteří byli dlouhé roky chartisté, 

dobře si žijící, privilegovaní (ŠP 24.4./1992, č. 97: 1-2). Kdo jiný totiž nedovolil, aby byli 

postaveni mimo zákon? Havel měl rovněž držet pohromadě rozkol česko-slovenský, neboť 

je zastáncem evropského společenství (ŠP 1.11./1990, č. 24: 1-2), ale jen do určité chvíle. 

Neboť jedním z aspektů Havlova kabinetu bylo postupné připravování Slovenska na 

odtržení mezi roky 1990 až 1992 a následné rozpojování hospodářských i jiných vazeb 

mezi zeměmi (ŠP 26.6./1992, č. 149: 1; 4). Zednáři obecně své působení zřejmě udržují 

v takové tajnosti, že není lehké poodkrýt pokličku nad existencí tohoto bratrstva. Tzv. 

černé svobodné zednářstvo údajně působí ve východní Evropě. Za využití velkého chaosu 

a hospodářských potíží se tajným emisarům černého zednářství, které úzce spolupracuje 

s některými skupinami uvnitř CIA, podařilo založit lóže v dotyčných zemích, a také 

vybudovat obchodní spojenectví, hlavně pokud jde o zbraně. Černé zednářství se prý dále 

staví v rámci politicko-ekonomických vztahů přátelsky vůči USA, ale proti němu stojí 

evropsky orientovaní zednáři. Hlavně proto se prý část zednářů ze CIA spojila s těmi USA 

obecně, aby ve východní Evropě našli novou oblast svého působení. Zástupci černého 

zednářství měli mít v revoluční době setkání v Polsku, bývalé Jugoslávii, Bukurešti, Praze i 

v Rusku (ŠP 16.1./1991, č. 13: 1-2). Po listopadu 1989 bylo v ČSFR zednářství povoleno. 

Politické strany o něm ale mlčí. Pouze Miroslav Sládek v programu SPR-RSC hovořil o 

jejich rehabilitaci. Ve světě je počet zednářů odhadován na 15 až 20 milionů a nelze 

vyloučit, že např. francouzský zednářský vliv je citelný i ve středu Evropy v režimech 

označovaných za postkomunistické, byť obsazování vedoucích funkcí ve státu úzkou 

skupinou členů je v rozporu s demokracií (ŠP 31.7./1991, č. 170: 1-2). 

V této konspirační teorii je možné spatřit rámec předem domluvené dosazení Václava 

Havla, rámec intervence Sovětského svazu, rámec intervence USA a rámec falešná Charta 

77. Podle této teorie V. Havel pocházel ze společenství vlivných rodin, které jsou 

historicky členy zednářských lóží. Díky svému postavení byl v podstatě predestinován 
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k tomu, stát se prezidentem, až nastane vhodná chvíle. A jelikož jsou svobodní zednáři 

velmi mocná organizace, tento plán byl i uskutečněn. 

10.4. Deník Špígl – linie ostatní konspirační teorie související se 

Sametovou revolucí 

10.4.1. Verze 1. Atentát na agenta Zifčáka.  

Ex-poručík Zifčák ve svých pamětech popsal své působení jakožto příslušníka StB (ŠP 

26.6./1991, č. 142: 1-2). Dále v nich píše, že kdyby byl „náhodou“ zabit, nebo třeba zemřel 

při automobilové nehodě, pro prokuraturu by to bylo nejlepší řešení. V listopadu 1991 

volal do redakce Špíglu anonym, že byl svědkem nehody Zifčákovy rodiny na Bruntálsku. 

Místní policie ale tuto informaci vyvrátila. Několik dní po tomto telefonátu ale volala 

Zifčákova manželka, že při jízdě jejich autem se náhle začalo chovat nepředvídatelně, a 

prosí členy redakce o pomoc. Ludvíku Zifčákovi se údajně podařilo vozidlo zastavit, i 

když mu selhaly brzdy. V autě v tu dobu jel on, jeho manželka a jejich čtyřleté dítě (ŠP 

18.11./1991, č. 263: 2). Po ohledání auta bylo zjištěno, že chybělo ještě několik set metrů a 

došlo by k havárii. Někdo jim prý na parkovišti povolil matice u všech kol a odstranil 

brzdovou kapalinu z nádržky (ŠP 15.11./1991, č. 261: 1-2). Podobná událost se jim prý 

stala už podruhé. Bojí se snad někdo svědectví bývalého agenta Zifčáka? (ŠP 18.11./1991, 

č. 263: 2). Zifčákovým prý chodily výhružné a sprosté dopisy, kdy pisatelé např. hrozí, že 

celá jejich rodina bude do Vánoc viset, že na ně bude použita výbušnina apod. Dokonce 

prý byl i někdo cizí v jejich bytě a prohrabával se jim ve věcech. L. Zifčákovi zmizely 

písemnosti, poznámky, dokumenty (ŠP 26.11./1991, č. 270: 1-2). Policejní ředitel 

Zelenický prý ale situaci velmi podezřele zlehčoval. Tvrdil, že šlo jen o přestupek, nikoli o 

atentát (ŠP 20.11./1991, č. 265: 1-2). Ohrožovaly snad tyto materiály dnešní mocné a jejich 

pozice? Nebojí se někdo, že Zifčák ví něco o přípravě a skutečném průběhu událostí 17. 

listopadu? (ŠP 26.6./1991, č. 142: 1-2). Zifčákovy paměti s odstupem času prý působí spíše 

jako týmová práce, než jen jako vzpomínky jednotlivce, obsahují totiž velké množství 

pravd (ŠP 5.8./1992, č. 182: 1-2). 

V této konspirační teorii jsem nalezla pouze jeden uplatnitelný rámec a sice rámec Zifčák 

jakožto nepohodlný svědek. Celá myšlenka potenciálního atentátu na bývalého agenta StB 

Zifčáka by odpovídala skutečnosti, že jeho role na Národní třídě 17. listopadu ani jeho 

další působení nevyšly podle plánu a agent Zifčák si je vědom informací, které jsou tajné, 

citlivé, kompromitující. 

10.4.2. Verze 2. Nadace Charty 77 byla podvod. 

Odkud plynuly peníze na bohatý život opozice? Byl šéf Nadace Charty 77 Janouch 

rezidentem oblasti CIA? Z vedení ÚV KSČ byli KGB vybíráni lidé a to už od roku 1987. 

O koordinaci zahraničních skupin s Chartou se staral R. Hegenbart. Finanční prostředky 
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pro potřebu soukromou i pro činnost Charty jako celku byly shromažďovány v Nadaci 

Charty ve Stockholmu F. Janouchem. Tyto prostředky pocházely zejména od židovských 

mecenášů z mezinárodního Pen-klubu, Rotary-klubu a dalších. Nadace Charty tak založila 

několik vlastních literárních nadací, prostřednictvím kterých pak oceňovala vybrané členy 

Charty a uměle tak zvyšovala jejich popularitu. Nadace měla prostřednictvím zednářských 

loží v Evropě i USA vliv na některé tradiční literární nadace, skrze které pak dosahovala i 

mezinárodních ocenění pro signatáře Charty, jež byli predestinováni pro budoucnost 

v politice (Havel, Dienstbier, Němcová, Palouš…). V 80. letech bylo prostřednictvím 

Nadace vyplaceno asi 376 tisíc dolarů na činnost Charty 77 a asi 1 341 milionu dolarů na 

osobní potřebu vedoucích členů Charty, ale řadoví občané, kteří Chartu pouze podepsali, 

žili odlišně. Ve skutečnosti byli vyhazováni ze zaměstnání i škol a pracovali v kotelnách. 

„I za totality byli jistí disidenti rovnější z rovných a tento diametrální rozdíl nesmazala ani 

Sametová revoluce, která navíc začala požírat své děti“ (ŠP 3.1./1992, č. 2: 1; 4). Kromě 

finančních prostředků prý disidenti dostávali od západních ambasád i elektroniku, počítače, 

moderní vysílačky… Např. V. Benda měl touto vysílačkou sledovat odposlechy rádiové 

korespondence SNB. Těmito dárky byli obdarovávané hlavně určité rodiny, které jsou nyní 

hojně zastoupeny (např. otec i syn) ve vládě, na ministerstvech apod. 27 mluvčích Charty 

dostalo prý za své funkční platy 3 564 000 Kčs plus dalších více než 46 milionů Kčs 

vyplacených Nadací na osobní potřebu (ŠP 4.1./1992, č. 3: 1; 4). Vedení státu je tak prý 

prošpikováno exkomunisty, kteří si akorát přisvojili nálepku Občanského fóra (ŠP 

2.11./1990, č. 25: 1; 4). Po 17. listopadu lidé pouze vyměnili jednu totalitu za jiné, ještě 

horší totality, které jsou uplatňovány pod rouškou revoluce a namísto slibovaného smíru 

lidé dostávají nesnášenlivost a kastovnictví s cílem uchvátit peníze a moc na úkor prostých 

lidí, kteří jen hráli ve hře o zájmy nových pánů, jež dříve spílali těm starým pánům, že mají 

privilegia. Nyní ale oni sami mají privilegia ještě větší a přisvojují si to, co svým 

předchůdcům vytýkali. Jejich děti sedí na prestižních místech a ohánějí se puncem 

revolucionářů (např. Dienstbierovi) (ŠP 5.4./1991, č. 74: 1; 4). I po revoluci existovaly 

odposlechy telefonů a sledování nepohodlných politiků, zatímco si noví mocní stavěli 

honosné vily s bazény (ŠP 22.11./1991, č. 267: 1-2). Údaje o vyplácení peněz z fondu 

Nadace až podezřele přesně odpovídají tomu, co uvedl M. Dolejší ve své Analýze (ŠP 

26.6./1992, č. 149: 1; 4). 

V této velmi zajímavé konspirační teorii je možno vidět rámec paradoxní působení 

Občanského fóra, rámec předem domluvené dosazení Václava Havla a rámec falešná 

Charta 77. Opět i jako v předchozích verzích, v nichž se objevily tyto rámce, se i v této 

nacházejí některé společné charakteristické rysy. Jsou jimi například: Charta 77 coby 

falešná organizace sloužící k jiným účelům, než jakými se prezentuje, disidenti nezastávají 

ve skutečnosti ta přesvědčení díky nimž jsou známí, zneužívání fondu Charty 77 nikoli 

k činění politického dobra, ale k osobnímu prospěchu vybraných členů Charty, nastolení 

nového režimu, který je v mnoha ohledech horší než ten stávající, pokrytecké chování 
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některých členů Charty, apod. 

10.4.3. Verze 3. Jan Kavan agentem StB. 

Jan Kavan je člen bývalého Občanského fóra. Během lustračních akcí byl označen jako 

agent. On proti tomuto výsledku protestoval, jiní však tvrdili opak. Následně Česká 

televize zveřejnila záznam, ze kterého bylo jasné, že jeden ze členů komise 17. listopadu, 

konkrétně S. Devátý, ukazuje spis J. Kavana americkým novinářům. Co když ale tyto 

materiály StB podvrhla, aby alespoň dodatečně zlikvidovala své úhlavní nepřátele? Kavan 

totiž nedlouho na to předložil osvědčení FMV, kde je uvedeno, že není evidován v žádné 

kategorii vymezené lustračním zákonem jako spolupracovník StB (ŠP 4.3./1992, č. 54: 1; 

4). 

V této verzi jsem analyzovala pouze jeden rámec a to zapojení StB do listopadových 

událostí. Působení StB zde sice není jasně osvětleno, stále ale tato tajemná organizace 

zasahuje do mnoha dějových linií a propojuje mnoho tehdejších aktérů. 

10.4.4. Verze 4. J. Ruml ve službách nového totalitního režimu. 

Jiří Ruml je exkomunista a bývalý disident, který se dal do služeb nového totalitního 

režimu. Je ale stále ovládán zlobou a pomstychtivostí. Komunistická moc chtěla 

s takovými lidmi uskutečnit revoluci a proto dopadla, tak jak dopadla. Nyní Ruml nejen, že 

horlivě plní úkoly nové totality, ale také dokonale zabezpečuje finančně svou rodinu. Čistý 

příjem rodiny by měl být kolem 100 000 korun. Nová bezpečnostní služba FBIS ho 

nepochybně chtěla získat na svou stranu jako informátora. Moc Jiřího Rumla sahá i na 

Pražský hrad. Má prý dlouhé prsty a divné představy o demokracii. Společně s těmi 

nejschopnějšími spolupracovníky StB mají být nedotknutelní a s vědomím nejvyšších míst 

setrvávají na svých postech ve vládě i jinde (ŠP 29.7./1991, č. 168: 1-2). 

Analyzovaným rámcem na tomto místě je paradoxní působení Občanského fóra, jelikož J. 

Ruml je v této teorii považován za vlivnou osobu, která pod zástěrkou působení pod 

Občanským fórem (konkrétně jako poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za 

Občanské fórum) ale uspokojuje hlavně své, racionální i neracionální, potřeby. 

10.4.5. Verze 5. Špion KGB. 

Mezi politickými vězni v roce 1989 v NVÚ Valdice byli i dva špioni, Ondřej Hoch a 

František Veis. Společně vymysleli plán jak si zkrátit vyměřený trest. Měli se obrátit na 

StB, které nabídli svou spolupráci výměnou za slib podmínečného propuštění. Hoch ale 

z dohody odstoupil a Veis v ní tím pádem zůstal sám. StB ho ale odmítlo. On se však 

nechtěl vzdát. Napsal tak žádost přímo na KGB, kteří ho akceptovali. Během několika dní 

se u něj pak objevila jakási tajemná návštěva a obviněný byl nakonec opravdu propuštěn i 

navzdory doporučení NVÚ Valdice. KGB se následně začala domáhat slíbené spolupráce, 

zajímala jí hlavně činnost předních československých disidentů. Rovněž chtěli získat klíče 
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od jejich bytů, vědět místa jejich setkávání apod. Veis ale požadavkům nedokázal dostát a 

začal se tak skrývat po zdravotnických zařízeních. V červnu 1989 přišlo první varování, a 

to několik výstřelů do oken jeho bytu. Veis svou spolupráci popíral, ale Hoch naopak vše 

potvrzuje (ŠP 13.4./1991, č. 81: 1; 3). 

V této teorii figuruje pouze rámec intervence Sovětského svazu. To za pomoci svého 

prostředníka KGB. Tato mocná organizace měla zájem na získávání důvěrných a citlivých 

informací z prostředí Československa (a zejména z prostředí disidentského) už před 

listopadem 1989. 

11. Studentské listy 

Tento studenty vydávaný čtrnáctideník jsem analyzovala od počátku jeho vydávání až do 

jeho konce, tedy od prosince 1989 do května 1991. Celkem bylo mým rámcováním 

vyselektováno 21 článků, které vykazovaly nějaké prvky možných konspiračních teorií. 

Také bych ráda vysvětlila níže uvedené citace, jelikož v roce 1989 a 1990 používala 

redakce Studentských listů pro označování jednotlivých čísel pouze označení měsíce a pak 

číslici daného čísla, ale v roce 1991 už bylo už uvedeno konkrétní přesné datum vydání 

jednotlivých čísel. 

11.1. Studentské listy – linie Sametová revoluce byla předem připravená 

11.1.1. Verze 1. KSČ naplánovalo Sametovou revoluci. 

Podle první teorie nebyli normalizátoři jen ideologické šelmy, ale skrytí demokraté, kteří 

celých 20 let cílevědomě připravovali pád totality a takzvanou něžnou revoluci. Byli to 

představitelé „zdravého jádra KSČ“ vedoucí politiku v duchu zavedení diktatury, aby lidé 

viděli, jak špatná vlastně je. Ale s plánem následně ji odstranit (SL 2/1990, č. 4: 2). To oni 

měli stát dokonce za zrodem Charty 77, nicméně namísto očekávaných davů mířících 

k budově ÚV KSČ, přišlo pouze odsouzení chartistů a disidentů. Přestali tedy cílit na 

generaci rodičů a začali se zaměřovat na jejich děti. Zveřejňovali nesmyslné reformy, 

zatýkali lidi a čekali na vlnu odporu, tu ale opět nezískali. Lidé spíše řešili nedostatek 

banánů a zdražující se pivo. V dějinách se mají údajně opakovat dva stejné procesy, 

stavění a bourání. V tomto případě byly tyto procesy ilustrovány pomocí metafory, kdy 

socha nepadá celá, je jí pouze vyměněna hlava (SL 1/1990, č. 1: 1). Do čela strany tedy 

zvolili klauna (myšleno M. Jakeše), kterého ještě podpořili M. Štěpánem, obušky a 

vodními děly. Ti dva se postupně pomocí šplhání po stranickém žebříčku a za pomoci 

mnohých konexí dostali k velké moci, a když přerostla nespokojenost veřejnosti, 

jednoduše jí přinesli hlavu některého ze svých druhů. Oba tak odstraňovali své bývalé 

opory v čele s internacionalistou Biľakem. Jednotliví straničtí příslušníci jsou podle 

dalšího přirovnání jako šroubky, které jsou vyměnitelné, dohromady ale tvoří 

mechanismus, který se musí nejprve rozbít, aby bylo možné provedení změn (SL 1/1990, 
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č. 1: 1). Pak přišel předem připravený 17. listopad, který umocnili pozváním milicionářů 

do Prahy, aby nutili lidi se ještě více zaktivizovat. Existuje například záznam, na němž se 

estébáci sázejí, kterým směrem se průvod manifestujících vydá. Na tomto záznamu se měla 

objevit věta: „Jestli zahnou na most, tak je to průšvih“ (SL 1/1990, č. 1: 4), což by pouze 

dokládalo ono tvrzení, že jistý okruh lidí o připravenosti zásahu věděl. Aby si pád 

komunismu pojistili úplně, donutili o pár dní později L. Adamce sestavit vládu tak hloupě 

(z většinové části zastoupenou komunistickými politiky), že odhodlání lidí skoncovat 

s režimem už nic nemohlo stát v cestě (SL 2/1990, č. 4: 2). Vývoj po listopadu 1989 byl 

tedy jistými mocenskými dohodami korigován, už jen vezmeme-li v potaz vojensko-

politickou sílu sovětského impéria, a tedy jeho expozitur v podobě KSČ a StB (SL 

13.5./1991, č. 10: 4). 

V této konspirační teorii jsem analyzovala rámec rozštěpení KSČ, rámec falešná Charta 77 

a rámec naplánování zásahu na Národní třídě komunistickou stranou. Podobně jako 

v jiných teoriích i v této stojí jistá její část za sametovými událostmi. Jejich ambicí v tomto 

případě bylo svrhnout stávající režim a nahradit ho novým, opět komunistickým, ale 

přizpůsobeným k obrazu svému. Pro účel zburcování vlny odporu proti starému režimu 

využili demonstraci na Národní třídě, kterou záměrně proměnili v masakr. Starý 

komunismus po několika dnech padl a udělal tak místo režimu novému. 

11.1.2. Verze 2. Za Sametovou revolucí stojí spolupráce agentů StB a KGB. 

Podle jiné teorie stojí za Sametovou revolucí mimo jiné agenti StB a KGB (SL 5/1990, č. 

9: 1), jež byli i po listopadu 1989 situováni na veřejných místech a měli být hojně 

využíváni pro nejrůznější činnost. Toto propojení bylo zapsáno např. v seznamu agentů 

StB zachycených v registru svazků. Například je spekulováno, zda bývalí agenti nemohli 

být využíváni jakožto detektivové, případně jako osoby zabývající se vydíráním 

politických činitelů (SL 10/1990, č. 19: 3). Obecně se má za to, že StB je jakožto 

dlouholetá instituce velmi kvalifikovaný a nebezpečný protivník kvůli svému rozsahu, 

množství členů, jejich vzdělání, provázanosti s mafií, spojení s komunisty, zbrojení atp.  

(SL 1/1990, č. 1: 4). StB byla ráda připravena na vše, i na listopadovou eventualitu byla, 

alespoň na špičkách, připravena předem. Také bylo rozhodnuto, koho předhodí a kdo 

zůstane v záloze (SL 10/1990, č. 19: 1). O připravenosti svědčí též fakt, že již v polovině 

září 1989 proběhlo cvičení příslušníků SNB, Lidových milicí a okresní správy Sboru 

požární ochrany na Šumpersku pro případ, že by později došlo k zákroku hromadného 

protispolečenského vystoupení, přičemž úkol těchto jednotek zněl velmi jasně, všemi 

prostředky zlikvidovat pokus nepřátelské skupiny o narušení klidu (SL 12/1989, č. 0: 2). 

Politická orientace státu měla podle plánu zůstat levicová. Existují materiály, které před i 

po listopadu instruují řešení československých problémů politickými prostředky pomocí 

staré agenturní sítě tak, aby nedošlo k odklonu od socialismu. Nebylo avšak 

předpokládáno, že vývoj zajde až tak daleko jak došel (SL 2.4./1991, č. 7: 1). Mimo registr 
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svazků je také spatřováno riziko v možném zneužití materiálů ukradených z archivů při 

skartaci v lednu 1990 (SL 10/1990, č. 19: 3). Namísto toho, aby byla provedena řádná 

zabezpečující opatření, se představitelé OF a VPN opájeli euforií z vítězství a StB tak měla 

šanci „nerušeně šrotovat kompromitující materiály a vybírat ty, které se budou v budoucnu 

hodit“ (SL 10/1990, č. 19: 1). Existovaly též spekulace o využívání a zakládání podobných 

agentur jako je StB různými politickými stranami, třeba i k získávání informací o činnosti 

jiných stran, což by mohlo být následně zneužito např. během předvolebního boje  

(SL 10/1990, č. 19: 3). Také podle Ladislava Bittmana, bývalého důstojníka komunistické 

zpravodajské služby, byla před pádem režimu komunistická opatření i dezinformační hry 

řízené speciální správou KGB, jíž podléhaly podobné odbory uvnitř zpravodajských služeb 

jednotlivých satelitních států. Konkrétně Československá rozvědka patřila mezi 

nejhorlivější sovětské služebníky a účastníky rozsáhlých protiamerických provokací. 

Sovětským svazem byly rozšiřovány dezinformace jak proti Spojeným státům, tak proti 

Severoatlantickému paktu, a to až do konce roku 1989. Po roce 1989 podle něj 

v Československu dále zůstala celá řada sovětských agentů, kontaktů i pozorovatelů. Dále 

Bittman říká, že pokud to politická situace vyžaduje, nezdráhá se SSSR používat např. i 

padělky dokumentů proti různým komunistickým režimům a socialistickým hnutím  

(SL 7/1990, č. 13: 6; SL 5/1990, č. 9: 3). Vazby, které mělo KGB na různé úseky 

ministerstva vnitra v té době jsou zaznamenány38. Lze na něm též vidět jak centrála KGB 

v Moskvě měla ovládat 13. oddělení ÚV KSČ v čele s R. Hegenbartem (SL 6/1990, č. 12: 

8). Také poradci KGB měli být přítomni u ministra vnitra, na Vojenské kontrarozvědce, ve 

federální správě VB. Je dobré podotknout, že všichni řídící důstojníci zmíněných úseků 

byli absolventi škol a kurzů zaštiťovaných KGB. 

Tato konspirační verze je protkána rámcem intervence Sovětského svazu, rámcem zapojení 

StB do listopadových událostí, rámcem rozkaz ke skartaci dokumentů. V této verzi KGB 

spolupracovala s StB na tom, aby byl starý režim svržen a byl nastolen nový režim, rovněž 

levicový. Tato spolupráce počítala i s možností společenského vystoupení 

protikomunistických sil, které se opravdu uskutečnilo 17. listopadu 1989. Rovněž bylo 

kalkulováno i s kroky, které za pomoci politických tahů udrží Československo v levicové 

rovině. Z tohoto důvodu představovaly riziko kompromitující materiály StB, které tak pro 

jistotu prošly rozsáhlými skartacemi. Zachování levicového řádu si KGB chtělo pojistit i 

šířením protizápadních dezinformací. 

11.1.3. Verze 3. Sametová revoluce byla naplánována zahraničními mocnostmi. 

Podle autora pravděpodobně nejznámější konspirační teorie o Sametové revoluci, 

Miroslava Dolejšího, který publikoval krátký článek i ve Studentských listech je obecná 

znalost o Sametové revoluci pouhou legendou, která je ale ve skutečnosti nepravdivá a 

zavedla mnoho falše do veřejného i politického života země. Podle něj je zřejmé, že ve 

 
38 Obrázek s onou strukturou je vložen na konci této práce jako příloha č. 7. 
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východní Evropě v roce 1989 nedošlo k demokratickému obratu a převzetí moci 

nekomunisticky smýšlejícími lidmi, ale to co se stalo, bylo důsledkem mocenských dohod 

o novém rozdělení mocenských sfér v Evropě (SL 9/1990, č. 17: 2). Předání a převzetí 

moci novými lidmi je pouze zdánlivé a umožňuje zakonspirování komunistické mocenské 

oligarchie v mezinárodním rozměru. Světové komunistické hnutí v celku hladce vyměnilo 

část své zjevné moci za beztrestnost a možnost podržet svoji skutečnou moc, skrytou, 

nekontrolovatelnou. Komunisté tuto variantu připravovali řadu let. A i po listopadu mají 

možnost kdykoli vyvolat hospodářskou, sociální, politickou krizi a znovu se zmocnit 

veřejné vlády, pouze přejmenováni a s vyměněnými lidmi v čele (SL 9/1990, č. 17: 2). 

Podle Dolejšího nic není náhoda, jedná se o promyšlený systém jednání, nikoli chaotické 

jednání neschopných politiků, ale naplánovaná realizace koncipovaného záměru, podle 

něhož se ve všech bývalých komunistických státech postupuje podle stejného schématu, ve 

kterém je patrný stejný rukopis v podobě postupu, vzniku fóra, ponechání moci... Dolejší 

v září 1990 také predikuje, že pokud do 5 měsíců nedojde k vytvoření politické přehrady, 

lze očekávat parlamentní krizi, pád vlády, mimořádné volby, destrukci OF a jeho nahrazení 

novým konspirativním blokem přejmenovaných komunistů, schopných vyhrát volby a 

zmocnit se vlády (SL 9/1990, č. 17: 2). Do jaké míry se jeho predikce naplnila, je na 

posouzení každého. 

V této konspirační teorii jsem nalezla pouze rámec předání moci z rukou komunistické 

strany. Tento rámec zde platí v tom smyslu, že stávající komunistická moc obětuje jednu 

svou část za účelem zachování části jiné, která se bude stále držet moci a po odeznění 

vášní způsobených revolucí se opět pevně chopí vlády jak bylo ostatně od počátku 

plánováno. 

11.1.4. Verze 4. Sametovou revoluci zapříčinil Vincent Venera. 

Poslední a do jisté míry možná nejbizarnější teorií, kterou zde zmíním, je působení 

Vincenta Venery. PhDr. ThDr. Vincent Venera CSc. se považuje za Boha, který ovlivňuje 

osudy všech. Dokázal na sebe mimo jiné vzít i například podobu Krista, dále je 

v telepatickém spojení s prezidentem USA, také řídí chod Universa, působí v kapele 

s názvem Svatý Vincent a mimo jiné stojí i za listopadovou revolucí, kterou rozpoutal tak, 

že uvedl do chodu vyšší síly, jež pod jeho velením zničily komunismus  

(SL 11/1990, č. 21: 1 a 5). Vincent Venera je postava tzv. magické Prahy, který údajně 

slušným lidem fandí a neslušné potírá. Toto potírání provádí například psychotronickou 

metodou. V listopadu 1990 prý „pracoval“ na Fidelu Castrovi a Kim Ir Senovi. Jeho 

duchovní osvícení se odehrálo v jisté americké věznici, kde se Vincent na moment podle 

jeho slov „rozsvítil jako žárovka“ a od té doby je svatým. Pokud jde o návštěvu George 

Bushe v Československu v roce 1990, tak za ní též stojí Vincent. Amerického prezidenta 

telepaticky přitáhl. Bush si podle něj musí uvědomit, že všechno je řízené z Prahy a on je 

jen jednou z figurek na šachovnici, všechno totiž řídí židovsko-zednářská lóže, kterou ale 
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vlastně představuje Vincent, který stejně tak zastřešuje KGB, CIA, StB, STASI… Tyto 

organizace se podle Vincenta sice částečně řídí samy, ale on je občas musí postrčit (SL 

11/1990, č. 21: 1 a 5). Vincent jakožto ředitel Universa rozpoutal listopadovou revoluci, 

byť bylo v jeho silách dát armádě příkaz, aby revoluci potlačila. On ale nemá rád 

komunisty za to, že ho zavírali do blázinců, tak rozkaz nevydal. K moci se tím pádem 

dostal Havel, kterému Vincent fandí a je na něho též telepaticky napojený. Chce, aby 

Havel byl prezidentem i nadále. Kdyby ale Havel už prezidentem být nechtěl, 

Vincentovým náhradním kandidátem je ale strýček (Antonín) Jedlička (SL 11/1990, č. 21: 

1 a 5). Vše a mnohem více je možné se též dočíst v knize Tak pravil Vincent z roku 1990. 

Tato konspirační teorie se zcela vymyká všem dosud představeným výkladovým rámcům. 

Je sice pravdou, že sdružuje téměř všechny aktéry, jež ať už skutečně, či údajně, během 

revolučních událostí figurovali. Jmenovat můžeme StB, CIA, KGB, ale i další. Vzhledem 

k ojedinělosti této teorie lze definovat pouze jediný rámec a sice Sametovou revoluci 

zapříčinil Vincent Venera. 

11.2. Studentské listy – linie Smrt studenta Šmída 

11.2.1. Verze 1. Za událostmi na Národní třídě stojí CIA. 

Explicitně ke smrti studenta Šmída jsem ve Studentských listech žádné prvky teorií 

neobjevila, ukázalo se ale několik teorií o tom, co se dělo mezi studenty, a též obecně 17. 

listopadu na Národní třídě. Podle jedné z teorií začala ještě před listopadem 1989 vznikat 

různá rádoby studentská periodika, se kterými bylo plánováno do budoucna. Taktéž 

samotní studenti měli být oklamáni a využiti k plánům vyšších sil. Prý ti, kdo studentům 

našeptávali, jak by měli během revoluce postupovat, byli placeni CIA (SL 12/1989, č. 0: 

1). Dělo se tak podle tajné směrnice CIA vydané pro koordinování kontrarevolucí z roku 

1959. A stejně tak CIA prostřednictvím svých agentů zfanatizovala dav mířící na Národní 

třídu (SL 12/1990, č.23: 1). Tam byli manifestující, jak je dobře známo, biti. Svědkové 

říkají, že chtěli jít domů, ostatně k tomu je vyzýval i hlas z megafonu, ale nebylo pro ně 

úniku. Ta samá strana, která je vyzývala k odchodu je zároveň svírala a strkala do rovnou 

připravených aut a autobusů (SL 12/1989, č. 0: 1). O průběhu vývoje přímo na Národní 

třídě pak měl vědět Miroslav Štěpán. Existuje i listinný důkaz, že byl prokazatelně 

informován o průběhu zásahů VB proti demonstrantům, a to jak písemnými zprávami, tak 

osobně od generála Cardy. Na písemnosti SNB a StB týkající se těchto záznamů Štěpán 

odpovídal, že akce na Národní třídě byly sledovány a ne-li vyprovokovány západními státy 

(SL 8/1990, č. 15: 7). Během zásahů byla prostřednictvím StB zjištěna přítomnost 

pracovníků cizích zastupitelství na Václavském náměstí. Štěpán ve své výpovědi u soudu 

později z tajemníka velvyslanectví USA, p. Normana, udělal agenta CIA, který byl z ČSFR 

vyhoštěn pro nepřátelskou činnost, byť opravdový důvod jeho odcestování byl ve spojitosti 

s jiným diplomatickým incidentem (SL 8/1990, č. 15: 7). 
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Pro tuto teorii jsem identifikovala rámec intervence USA a rámec obvinění M. Štěpána. 

Právě M. Štěpán v této konspiraci hraje úlohu toho, kdo o průběhu drsného zákroku na 

Národní třídě věděl. Není však tím, kdo by ho zorganizoval. Organizátorem byla CIA, jež 

prostřednictvím zfanatizovaných československých studentů odstartovala revoluci. 

Studenti jí sloužili jako pouhý prostředek pro úspěšné dosažení cíle. 

11.2.2. Verze 2. Student Šmíd nebyl jediným mrtvým studentem. 

Kromě teorie o smrti studenta Martina Šmída se objevila ještě jedna, méně známá. 

Pojednává o tom, že v Třebíči ve vojenském prostoru v rašeliništi byla nedlouho po 17. 

listopadu nalezena mrtvola studenta přírodovědecké fakulty. Jelikož StB zakázala rodičům 

studenta uspořádat veřejný pohřeb, spekulovalo se, zda není možné, aby se na Národní 

třídě 17. listopadu něco opravdu vymklo kontrole, onen student se „ztratil“ a jeho zmizení 

bylo důkladně zakamuflováno. Vyšetřovatelé obešli veškeré vojenské nemocnice, 

ministerstvo vnitra apod., ale odtamtud nikdo nezmizel. Vzhledem k tomu, že akce na 

Národní třídě mohla být plánovaná, s případnými úmrtími též mohlo být počítáno (SL 

1/1990, č. 1: 4). 

V tomto případě jsem analyzovala pouze rámec zapojení StB do listopadových událostí. 

StB na tomto místě figuruje jako zločinecká organizace, která se za každou cenu snažila 

ututlat úmrtí dalšího studenta, tentokrát ale již ne falešné. 

11.3. Studentské listy – linie Volba Václava Havla prezidentem 

11.3.1. Verze 1. Události v Československu naplánovalo KGB. 

Na základě tohoto rámce byla agregována teorie o tom, že za jednou z variant převratu v 

ČSFR stojí KGB (SL 6/1990, č. 11: 1). Podle anonymního pisatele se sice jedná jen o 

uvažovanou alternativu, do konspiračního uvažování však zapadá přesně. Podle této teorie 

byla ještě před listopadem 1989 KSČ jen organizačně-operační sekcí KGB, nikoli 

svéprávnou jednotkou. Stejně tak StB byla pouze expoziturou KGB. Během revoluce však 

režim ustupoval tak rychle, že se s faktickou revolucí takřka nesetkal a podařilo se mu tak 

mocenské i zpravodajské kádry zachovat prakticky neporušené. Ty následně zůstaly 

utajené za pomoci skartování kompromitujících materiálů. Celá tato snaha byla vedena s 

cílem vyvázat se z vedení státu, které ho diriguje k hospodářskému i ekologickému 

kolapsu. Následně bude v plánu počkat až se stát za materiální a finanční pomoci ze 

Západu restartuje, aby následně mohla být znovu převzata moc (SL 6/1990, č. 11: 1). To se 

stane za pomoci muže X, jehož spisová minulost se vyčistí, získá se pro něj maximální 

popularita, zdiskreditují se jeho odpůrci a prosadí se do mocenské vládní funkce. Do rukou 

tohoto muže se následně vloží síla schopná provedení státního převratu. Muž X bude 

dosazen na místo druhého muže ve státě. Následně se odstraní první muž státu, aby onen 

muž X nastoupil na jeho místo, který tím pádem bude oslavován za zvládnutí tak těžké 
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politické situace, která vyvstala po odchodu bývalého prvního muže. Ovšem poté se 

„vyhrabe špína“ i na muže X, aby za jedinou opravdu slušnou politickou sílu v zemi byla 

opět považována KSČ, která převezme vedoucí úlohu v koalici s jinak zdiskreditovanými, 

tím pádem poslušnými, politiky a stav před 17. listopadem se tak pokojně obnoví, tentokrát 

ale v uzdraveném, prosperujícím státě. Otázkou zůstává, kdo je muž X (SL 6/1990, č. 11: 

1). Tato teorie tedy poměrně jasně ilustruje situaci, kdy jednak byl postup událostí před, 

během i po Sametové revoluci naplánován a řízen, také naznačuje, že by prvním mužem ve 

státě, případně mužem X mohl být Václav Havel, kterého by ale po dosazení za hlavu státu 

zanedlouho čekalo opětovné sesazení a nahrazení demokratického režimu opakovanou 

vládou určité formy komunistické strany. Toto proroctví se avšak tomuto konspiračnímu 

teoretikovi nevyplnilo. 

Pro tuto verzi událostí jsem shledala rámec intervence Sovětského svazu, rámec rozkaz ke 

skartaci dokumentů, rámec rozštěpení KSČ, rámec předání moci z rukou komunistické 

strany a rámec předem domluvené dosazení Václava Havla. V této konspirační teorii je 

pojednáváno o tom, že KGB společně s StB a částí komunistické strany naplánovala 

převrat v Československu s cílem svrhnout staré nefunkční vedení, dosadit si tak do vedení 

sobě poplatné lidi a následně se opět ujmout vlády v lépe prosperujícím státě. Společně 

s dalšími již představenými teoriemi tak čtenářům předkládá myšlenku, že předrevoluční 

síly, které obepínaly Československo byly velmi mocné, ale zároveň dobře utajené. Průběh 

událostí od roku 1989 dále tak nemusel být náhodný, ale zcela naopak, mohl být v přesné 

režii právě těchto sil. 

12. Respekt 

Týdeník Respekt jsem v původním plánu pro tuto práci zařazen neměla, tudíž ani 

v dokumentu tezí není uveden, nicméně vzhledem k nepříznivé situaci s přístupem 

k materiálům, jsem ho zahrnula s ohledem na jeho dostupnost online. Rovněž časově a 

tematicky odpovídá potřebám mého výzkumu. V rámci Respektu jsem analyzovala období 

od 14.2.1990, tedy od úplně prvního čísla, do 14.6.1993, kdy už mi další čísla nepřinášela 

žádné zásadnější obohacení. Rámcováním jsem dospěla k analýze celkem 28 článků, 

z jejichž informací jsem následně skládala jednotlivé teorie odpovídající vstupním liniím. 

12.1. Respekt – linie Sametová revoluce byla předem připravená 

12.1.1. Verze 1. StB v součinnosti s KGB a KSČ naplánovala převrat. 

Již na počátku roku 1989 se začaly množit telefonáty informující o ohrožení nejrůznějších 

institucí třaskavinami, a to zejména po lednovém „palachově“ týdnu, kdy byla zároveň 

uskutečněna podpisová akce za propuštění Václava Havla. V tomto období začala postupně 

reagovat umělecká a vědecká komunita, ale též obyčejní občané, kteří byli do té doby 

absolutně nečinní. Vyvstala tedy potřeba vládnoucích zastrašit tyto lidi. Rozšířily se tedy 
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informace o záškodnících a teroristech, kteří se snaží svést na scestí nevinné občany. 

Sedmnáctý listopad měl být jen potvrzením toho všeho (RE 14.2./1990, č. 1: 6). Šéf 

republikánské strany Sládek se snažil v rámci své předvolební kampaně v roce 1990 

upoutat informacemi, že chartisté (neboli komunisté, z poloviny estébáci či kágébáci) si 

nacvičovali „listopadové divadýlko“ už půl roku předem a tajemník ÚV KSČ R. Hegenbart 

o tom věděl (RE 10.10./1990, č. 31: 3). Je možné nalézt informace i o tom, že elita StB už 

od návštěvy ruského diplomata A. Jakovleva v roce 1988 v ČSSR věděla, že tzv. den D 

přijde dříve či později (RE 3.2./1992, č. 5: 9). Tito disidenti měli tak vysoké příjmy (až 

miliony dolarů), že si mohli obstarat nadaci v zahraničí a zajistit tak propagaci vybraných 

členů předurčených pro vysoké státní funkce, což znamená, že cca 180 jejich příslušníků se 

vyskytuje i v politických a ekonomických pozicích o rok později. Než však mělo dojít 

k odhalení tohoto všeho, prezident Havel poslal na MV J. Rumla, který pomohl tuto 

temnou minulost zahalit (RE 10.10./1990, č. 31: 3). Také podle Jaromíra Sedláka, 

bývalého poradce Lubomíra Štrougala, který působil na postu československého premiéra 

v letech 1970–1988, během rozhovoru řekl, že v oné sametové „vysoké hře“ měla svou roli 

také západní (americká) velvyslanectví, sovětští politici, ekonomové, ale i vedení KSČ a 

StB. Sedlák měl pro Štrougala vytvářet síť, do níž bylo zapojeno mnoho lidí, včetně M. 

Štěpána. Toho označuje za jednoho ze špiónů, kteří rozhodovali (RE. 4.3./1991, č. 10: 16). 

Právě Štěpán je velmi důležitý aktér spojovaný s brutálním potlačením demonstrace na 

Národní třídě 17. listopadu. 

Podle zaměstnanců Studijního typizačního ústavu je nepochybné, že za akcemi proti 

manifestujícím v průběhu celého roku 1989 stojí stejní aktéři, kteří zároveň tyto akce 

systematicky řídili. Proč? Kvůli své poplatnosti tehdy již zdiskreditovanému totalitnímu 

režimu (RE 14.2./1990, č. 1: 7). Časem je nabýváno dojmu, že jisté skutečnosti jsou ze 

strany někdejších struktur záměrně zamlžovány, aby závěry vyšetřování vedly do slepých 

uliček a skuteční viníci nikdy nebyli potrestáni. Toto tvrzení podkládá i úryvek z výstupu 

parlamentní vyšetřovací komise, kdy se jeví jako zvláštní, že z řad svědků událostí si své 

vzpomínky pamatují téměř všichni přesně, na druhou stranu ale z řad možných pachatelů 

paměť náhle ztratil každý druhý (RE 14.2./1990, č. 1: 7). Přesně tento jev se objevil také 

např. během prvního soudního procesu s jedním příslušníkem zásahové jednotky operující 

17. listopadu na Národní třídě. Ten si podle své výpovědi na nic nevzpomíná, nepamatuje 

kdo tehdy zásahu velel, od koho dostával rozkazy, nevěděl co šli toho večera dělat a ani si 

nevzpomíná, že by mu někdo něco přikázal (RE 21.2./1990, č. 2: 3). O tom, na kolik jeho 

ztráta paměti byla účelová a nařízená můžeme jen spekulovat. Humornou až sarkastickou 

narážkou na tehdejší FMV je také jejich „péče o lesy“ (myšleno, že FMV údajně dávala 

rozkazy pouze ústní formou, nikoli tištěnou, jak bylo obvyklé) vzhledem k tomu, že tato 

instituce se pokoušela tvrdit, že pokud možno všechny rozkazy vydávala ústně (RE 

21.2./1990, č. 2: 7), čímž se samozřejmě s rozšířenými ztrátami paměti značně zhoršuje 

možnost zpětného dohledávání důkazů. Mimo to existují související teorie o tom, jak StB 
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byla rozpuštěna pouze formálně. Zároveň je to instituce stále zahalená tajemstvím. 

Málokdo vlastně ví, jak pracovaly její jednotlivé správy, jelikož byla rozpuštěna až 50 dní 

po nástupu nově sestavené vlády. Měla tak více než dost času smazat stopy po své činnosti, 

zejména co se archivů a kádrových materiálů týkalo. Dělo se tak např. jejich pálením, 

navzdory tomu, že řadoví příslušníci tajné policie byli nabádáni, aby do prověrkových 

dokumentů psali, že nebylo spáleno nic (RE 21.2./1990, č. 2: 2). 

Vazba mezi StB a KSČ nikdy nebyla přerušena. Na úrovni místních organizací se jejich 

bývalí příslušníci aktivně zapojovali do činnosti strany a např. poskytovali kompromitující 

informace o OF. Dále se aktivizovali bývalí příslušníci z řad důchodců, kteří udržují styky 

se zrušenými Lidovými milicemi a podíleli se na nejrůznějších dezinformačních 

kampaních (RE 21.2./1990, č. 2: 3). Do listopadu 1989 bylo propojení struktur MV ČSSR, 

ÚV KSČ a KGB téměř organicky spojené. Bývalé vedení ministerstva vnitra ČSSR a 

zejména 13. oddělení ÚV KSČ bylo v otázkách bezpečnosti přímo řízené pražskou 

rezidenturou KGB (RE 21.2./1990, č. 2: 3). Ještě notnou dobu po samotné revoluci se 

objevovaly spekulace o tom, jak je momentální politická scéna rozvracena a 

destabilizována konstantním objevováním se nových a nových agentů, kteří i navzdory 

lustračním kontrolám jimi neměli problém projít (RE 3.1./1991, č. 1: 6-7). Například 

pozdější ministr Dienstbier nechal v září 1990 prolustrovat všechny zaměstnance 

Ministerstva zahraničí. Mezi diplomaty bylo nalezeno 50 agentů, z toho 6 velvyslanců. 

Největší počet byl nalezen na moskevském zastupitelství (RE 19.9./1991, č. 33: 8-9). 

Agenti ale samozřejmě nebyli zastoupeni pouze na MZ. Uvádí se dokonce, že ještě v roce 

1989 měla StB nejméně 140 tisíc agentů a neexistovala prakticky žádná sociálně významná 

skupina, kde by nebyli agenti zastoupeni (RE 18.11./1991, č. 46: 9). 

V této konspirační teorii bylo možné nalézt rámec naplánování zásahu na Národní třídě 

komunistickou stranou, rámec zapojení StB do listopadových událostí, rámec falešná 

Charta 77, rámec obvinění M. Štěpána, rámec intervence USA, rámec intervence 

Sovětského svazu. Pro tuto verzi je charakteristické především tvrzení, že akce na Národní 

třídě skutečně byla dopředu naplánovala a vědělo o ní hned několik stran, jmenovitě 

chartisté, komunisté, příslušníci KGB i StB. Členové Charty totiž údajně nebyli těmi, za 

koho se vydávali, ve skutečnosti měli být pouze komunisty, estébáky, atp. pouze na oko 

vydávajícími se za chartisty. Ačkoli měl být zásah proti studentům zorganizován, jeho 

viník se nechce přiznat, naopak dělá vše proto, aby stopy po něm byly co nejlépe smazány. 

Jedním z důvodů je také pokračování činnosti StB, která sice po formální stránce byla 

rozpuštěna, její agenti avšak v utajení působili v Československu i nadále. 

12.1.2. Verze 2. Komunistická strana byla rozpolcená. 

V neposlední řadě podle již dříve zmiňovaného Miroslava Sládka v listopadu 1989 došlo 

k puči, při kterém byla stará zkorumpovaná garnitura nahrazena neméně bezcharakterní 

garniturou novou, tvořenou komunisty, kteří již dříve vytvořili Chartu 77, Republikánská 
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strana jim ale „vidí do karet“, proto je pronásledována (RE 30.9./1991, č. 39: 3). Pan 

Sládek ale není jediný, kdo je přesvědčen, že zná „skutečnou pravdu“ za tím, co se tenkrát 

na konci roku 1989 odehrálo. Během shromáždění na Václavském náměstí a Národní třídě 

v roce 1992, tedy 3 roky od Sametové revoluce, byly sesbírány komentáře přítomných 

účastníků. Někteří jsou přesvědčeni, že Sametová revoluce byla podvod, jiní, že Miroslav 

Dolejší je ten, kdo odhalil pravdu, další dokonce neprorokuje naší republice nic dobrého do 

budoucna (RE 23.11./1992, č. 47: 4). 

V této krátké teorii jsem identifikovala rámec falešná Charta 77. Tato instituce zde figuruje 

jako nástroj prorevolučních komunistů ke svržení staré vlády a jejího nahrazení vládou 

vlastní, sestavenou z jiných komunistů, ovšem vydávajících se za chartisty. 

12.2. Respekt – linie Smrt studenta Šmída 

12.2.1. Verze 1. Za průvodem na Národní Třídu stojí agenti StB. 

Tým možných (ale nepotvrzených) spolupracovníků StB ve složení Havlíček, Svoboda, 

Prchal, Koníček, Chovanec, Hrůza, Žák, Hájek měli vymyslet Akci Student, jejímž účelem 

bylo zabránit 17. listopadu studentům ve veřejném vystoupení. Měli proto navrhnout 

generálu Lorencovi použít červené barety a využít studentskou stávku k ukázce síly a k 

zastrašení všech. Tento plán měli dále rozpracovat příslušníci 10. odboru II. správy SNB 

(RE 31.1./1991, č. 1: 6-7). Nicméně průvod manifestujících se skutečně po vystoupení na 

Albertově dal do pohybu a chystal se k onomu veřejnému vystoupení i na jiných místech. 

Vysocí důstojníci zpětně tvrdí, že v čele průvodu nebyli žádní příslušníci StB, avšak 

aktivním zakladatelem iniciativy Nezávislí studenti byl Milan Růžička, alias Martin Šmíd, 

alias por. Zifčák, agent StB, který šel s průvodem. Při zásahu na Národní třídě utrpěl otřes 

mozku a v bezvědomí byl odvezen sanitkou MV do nemocnice, kde odmítl hospitalizaci. 

Paměť dle svých slov ztratil tak zásadně, že si ani nepamatoval, zda se zásahu zúčastnil 

služebně či soukromě (RE 21.2./1990, č. 2: 7). Údajně to mělo být tak, že státní aparát 

vypátral Růžičku, který vedl čelo průvodu. Manifestující tak dovedl úspěšně až „pod nůž“ 

a pak sehrál roli ubitého studenta (RE 13.6./1990, č. 14: 3). Někteří lidé si brutální 

počínání příslušníků zásahových jednotek vysvětlovali tak, že k zásahům byli nasazováni 

speciálně vybraní agresivní jedinci, kteří byli ještě navíc stimulováni drogou či alkoholem  

(RE 4.7./1990, č. 17: 2-3). 

V této verzi jsem analyzovala rámec zásah SNB, rámec zapojení StB do listopadových 

událostí, rámec navigace studentů na Národní třídu a rámec infiltrace agenta Zifčáka. StB a 

SNB zde figurují jako ti, kdo zorganizovali a realizovali akci na Národní třídě proti 

studentům jakožto demonstraci jejich moci. K tomuto účelu využili i agenta Zifčáka 

vydávajícího se za jednoho ze studentů, aby tak jejich účel vypadal ještě věrohodněji. 
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12.2.2. Verze 2. 17. listopad byl zinscenován Chartou a SNB.  

Jistí příslušníci StB jsou dokonce přesvědčeni, že 17. listopad zinscenovala Charta 77 a 

Martina Šmída měla připraveného jako oběť (RE 4.4./1990, č. 4: 2). To ale proč StB 

nezabránila šíření informace o smrti studenta Šmída zůstává neobjasněno (RE 21.2./1990, 

č. 2: 7). Možná v tom sehrál svou roli právě generál Lorenc, jehož hlavní starostí, a starostí 

ostatních náměstků, bylo po 17. listopadu zamést stopy po největších zločinech 

ministerstva. 8. prosince 1989 byl A. Lorencem jakožto I. náměstkem ministra vnitra 

vydán rozkaz ke zničení všech kompromitujících materiálů z evidencí a svazků StB (RE 

4.4./1990, č. 4: 2; RE 11.2./1991, č. 7: 16)39, pokud je ovšem ještě předtím nepředali do 

Moskvy nebo rukou ÚV KSČ (RE 26.9./1990, č. 29: 4).  Likvidována byla dokumentace o 

tajných spolupracovnících, kontrarozvědce, vyšetřovací spisy atd. (RE 11.2./1991, č. 7: 

16). Pouze jistý podplukovník Vostárek odmítl tento rozkaz splnit, načež mu plukovník 

Sedlák, jakožto jeho přímý nadřízený rozkaz několikrát opakoval. Když ale Vostárek 

nechtěl uposlechnout, řekl mu Sedlák, že pokud rozkaz nesplní, po návratu z vězení ho 

zastřelí (RE 4.4./1990, č. 4: 3). Příslušníci 10. odboru II. správy SNB, kteří měli být i 

nadále v úzkém kontaktu, měli organizovat různé provokace a udržovat se v pohotovosti 

pro případ, že se při sebemenší příležitosti pokusí vrátit vše zpět, jelikož mají stále dostatek 

finančních prostředků i fungující agenturní síť (RE 31.1./1991, č. 1: 6-7). Také ostatní 

politické strany v případě změny opět podpoří KSČ do vedení státu. Existuje příkaz, aby 

do prověrkových dotazníků příslušníci SNB nevyplňovali žádné důvěrné informace a 

zachovali paragraf o mlčenlivosti, což odpovídá záhadě se ztrátami paměti z předchozí 

kapitoly (RE 4.4./1990, č. 4: 2). 

V této teorii jsem identifikovala rámec falešná Charta 77, rámec rozkaz ke skartaci 

dokumentů a rámec zásah SNB. Avšak nikoli SNB, ale Charta 77 je na tomto místě 

obviňována jako hlavní viník toho, co se odehrálo na Národní třídě. SNB figuruje jen jako 

organizace stojící naproti Chartě, spolupracující s KSČ i Moskvou, která pomocí svého 

vlivu, peněz i agenturní sítě kryje své dřívější pochybné jednání. KSČ v tomto případě 

vyčkává v pozadí na příležitost vrátit se zpět na výsluní. 

12.2.3. Verze 3. Generál Lorenc se podílel na přípravách 17. listopadu. 

Po více než roce od pokynu ke skartaci materiálů byl generál Lorenc obviněn ze zneužití 

pravomoci veřejného činitele, organizování akce Norbert (plán na preventivní zajištění asi 

9 tisíc osob nepohodlných režimu)40 a z vydání rozkazů k neoprávněnému zatýkání členů 

opozice (RE 11.2./1991, č. 7: 16; RE 22.4./1991, č. 16: 3), jako se stalo např. v případě 

zadržení A. Dubčeka 17.11.1989 majorem Žákem (RE 31.1./1991, č. 1: 6-7). V případě 

skartací je též debatováno nad tím, proč rozkaz k jejich provedení vydal zrovna náměstek 

A. Lorenc. V oné době měl pravomoc k vydání takového rozkazu pouze ministr. Ten byl 
 

39 Dále ke skartaci materiálů StB např. RE 11.5./1992, č. 19: 4. 
40 Dále ke zneužití pravomoci veřejného činitele Kinclem a Lorencem, a též k akci Norbert např. RE 27.1./1991, č. 4: 2-3. 
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ale v době vydání rozkazu v nemocnici a Lorenc ho měl prý zastupovat. Problém ale 

nastává v tom, že v rámci ministerstev přecházejí pravomoci na 1. náměstka pouze při 

dlouhotrvající nepřítomnosti ministra. Ministr Kincl avšak tenkrát byl mimo pouze 2 dny, 

tedy nijak dlouho, nicméně dodnes není jasné kolik dokumentů vlastně chybí, kolik jich 

bylo ukryto a k jaké kompromitaci by eventuelně mohly být použity. Pokud jsou na světě, 

jen Lorenc ví jak se k nim dostat (RE 17.6./1991, č. 24: 2)41. 

V případě této teorie jsem selektovala pouze rámec rozkaz ke skartaci dokumentů. Tento 

rozkaz měl vydat generál Lorenc bez toho, aniž by k němu disponoval náležitými 

pravomocemi. 

12.3. Respekt – linie Volba Václava Havla prezidentem 

K tomuto rámci bohužel nebylo z analyzovaných článků možné sestavit žádnou teorii. 

12.4. Respekt – linie ostatní konspirační teorie související se Sametovou 

revolucí 

12.4.1. Verze 1. Krádež materiálů StB. 

Pracovníci inspekce slovenského MV v lednu 1990 vstoupili bez povolení do Tisovy vily, 

jinými slovy se vloupali do archivu StB. Vzali z tamějšího trezoru 18. agenturních svazků 

s agenturními zprávami a spisy konkrétních osob kategorie důvěrník a kandidát tajné 

spolupráce a odvezli je do Bratislavy na ministerstvo vnitra. Tehdejší ministr vnitra 

Vladimír Mečiar si tak přivlastnil materiály podléhající režimu „přísně tajné“ (RE 

2.3./1992, č. 9: 4; RE 2.3./1992, č. 9: 4-5). Funkcí předsedy této inspekce, jež měla SNB 

očistit od zkorumpovaných příslušníků, byl v lednu 1990 pověřen L. Čimo. Sám se hájil 

tím, že ho 26. ledna ministr Mečiar zavolal, že v budově StB dochází k likvidaci materiálů, 

čemuž on měl zamezit a materiály připravené od jistého poručíka Š. přivézt do Bratislavy 

(RE 2.3./1992, č. 9: 4-5). Proč ovšem Mečiar tyto dokumenty chtěl mít u sebe nebylo 

zjištěno. Mohl se v nich nacházet nějaký kompromitující důkaz svědčící proti němu, nebo 

naopak on doufal, že v nich najde nějaké potenciálně užitečné informace, které bude moci 

v budoucnu využít? 

V této konspiraci jsem identifikovala pouze rámec krádež materiálů. Materiály StB byly 

bez příslušného oprávnění odcizeny z Tisovy vily pracovníky inspekce slovenského MV, 

kteří je poskytli ministru vnitra Mečiarovi. Není však objasněno, k jakému účelu 

Mečiarovy posloužily. 

13. Květy 

Týdeník Květy jsem analyzovala od 4.1.1990 do 8.4.1993, pouze s drobnou prolukou, 

 
41 Dále ke skartacím materiálů a vyšetřování Lorence a Kincla např. RE 26.10./1992, č. 43: 5. 
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jelikož duben až červen 1990 nebyl v online verzi dostupný. Tento titul byl již na počátku 

do výzkumu zařazen jakožto zástupce časopisů mezi většinovou převahou novin, a to i přes 

jeho zaměření na životní styl, celebrity, tehdejší kulturu apod. I navzdory tomu se mi ale 

podařilo nalézt v něm několik dějových linek, které zapadají do tématu Sametové revoluce. 

Analyzovala jsem celkem 23 článků, ze kterých jsou složeny následující teorie. 

13.1. Květy – linie Sametová revoluce byla předem připravená 

13.1.1. Verze 1. Sametovou revoluci přichystalo KSČ. 

Už historicky se bývalí držitelé moci po revolucích snažili najít východisko ze své svržené 

situace. Někteří to zkoušeli pomocí síly (vojska, policie), kterou ještě měli k dispozici. Ti 

chytřejší ale okamžitě začali své prostředky dávat k dispozici pro danou revoluci. Celý 

zbytek života pak ale museli žít ve strachu, že na ně někdo někdy poukáže v souvislosti 

s tím, že nejdřív sloužili jedněm, teď zase druhým. Pokud tuto myšlenku aplikujeme na 

události Sametové revoluce, jedná se o funkcionáře jedné vládnoucí strany, kdy mnozí 

z nich, když si uvědomili, že je komunistická strana zbavena totální moci, začali vracet své 

legitimace a zároveň se poohlížet po jiné politické síle, jíž by mohli nabídnout své služby. 

Největší vlna skládání legitimací přichází až po roce 1990 a jedná se hlavně o členy KSČ, 

kteří dřív měli jisté výhody z členství ve straně, zejména vedoucí pozice v zaměstnání. 17. 

listopad potvrdil, že komunistická vize společnosti je utopií, místo toho zanechala 

společnost nemocnou, zdevastované hospodářství, bytové fondy i životní prostředí (KV 

8.2./1990, č. 6: 9). 

Jméno Miloše Jakeše, generálního tajemníka ÚV KSČ, se stalo symbolem totality a 

vedoucí tajemník Městského výboru KSČ Miroslav Štěpán byl označen za korunního 

prince. Jakeš je označován jako politicky odpovědný za masakr ze 17. listopadu 1989. On 

sám však popírá svou vinu. V souvislosti s jeho obviňováním ale vyvstávají otázky. Bylo 

by nějaké zásadnější rozhodnutí o masakru možné bez souhlasu „Nejvyššího“? Není Jakeš 

jen předhozen veřejnosti, aby si na něm vybila svůj vztek a uklidnila se? Kdo tvoří jeho 

společnost? Do čela strany měl být zvolen proto, že ÚV KSČ nepochybovalo o jeho 

schopnostech, ale zároveň proto, že byl vnímán jako snadno manipulovatený, a za toho, 

kdo mohl vládnout zpoza opony je označen Jan Fojtík, tehdejší poslanec Federálního 

shromáždění (KV 4.1./1990, č. 1: 7). Již před listopadem se na studenty valila 

dezinformační kampaň o tom, že se na Prahu valí milice z několika krajů. Sami milicionáři 

podávali hojná svědectví o systému, který se jim snažil gumovat mozky a následně je 

navléknout do uniforem a připravit k možnému zásahu. Byli narychlo převezeni s dalšími 

cca 4000 milicionáři ze západočeského kraje do Prahy a připravováni za záminkou vyhnání 

studentů ze škol, proti čemuž většina z nich protestovala. Z ÚV KSČ jim přicházely 

nejrůznější informace, často si úmyslem je uchlácholit. Od okresních funkcionářů KSČ 

dostali prý rozkaz obléct si uniformy lidových milicí a odjet do Prahy. Zde měli „ubít 
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rodící se republiku pendreky a zbraněmi“ (KV 1.3./1990, č. 9: 9). Oni však do škol a 

divadel proti studentům a hercům jít odmítli. Milicionáři následně vypovídali, že to co po 

nich bylo chtěno, bylo proti lidskosti, ale byli prý ovládáni násilnými megalomany, kteří 

jim vtloukali do hlav, že mají chránit pracující lid. To, co se s republikou stalo považují za 

organizovaný pokus o spiknutí proti národu, nikoli za pomatené, chaotické kroky 

funkcionářů (KV 18.1./1990, č. 3: 10-11). 

V této verzi jsem našla rámec předání moci z rukou komunistické strany. KSČ v tomto 

případě dobře vědělo o své bezvýchodné situaci. Přicházelo o moc, členy i podporu. Miloš 

Jakeš jakožto tehdejší generální tajemník ÚV KSČ měl sloužit pouze jako loutka stojící 

před oponou, kterou ale ovládá vyšší moc, která se ukrývá na druhé straně této opony. 

Veřejnost bude osočovat Jakeše a skutečného viníka opomene. Posledním pokusem o 

záchranu své moci bylo poštvání milicionářů proti studentům, hercům, disidentům. tento 

pokus se jim ale nepodařilo úspěšně uskutečnit. 

13.1.2. Verze 2. Sestrojení převratu agenty KGB a StB. 

Mimo teorie o inscenaci zásahu na Národní třídě československými funkcionáři lze najít 

též teorii o zapojení agentů KGB, kteří mají pod palcem také StB, jakožto svou pražskou 

expozituru. Ti se podíleli právě na přípravách brutálního zákroku proti demonstrantům 17. 

listopadu 1989. Tajná služba je ale prý jako labyrint a informace rozhodně nerozdává na 

potkání. Podle jistého sovětského vládního deníku byla donedávna KGB řízena po 

stranické linii a nyní je její činnost podřízena prezidentovi a vládě (KV 7.9./1990, č. 36: 4-

6). Také StB jakožto tajná služba je velmi náročný protivník ve své době přímo napojený 

na komunistickou stranu, také se jí říkalo „stát ve státě“ (KV 8.3./1990, č. 10: 4-6). 

Rozvrátit a zničit struktury StB byl pro nový režim téměř neuskutečnitelný úkol a jelikož 

se po listopadu 1989 komunistické vedení zhroutilo a tým Václava Havla podcenil 

rezistenční schopnost jeho podpůrných skupin, začali agenti StB zakládat např. soukromé 

detektivní kanceláře, a také se legálně vyzbrojovat, protože vzhledem k předmětu své nové 

činnosti mají právo žádat o vlastnění zbrojního pasu. Ten jim následně má vydat pražská 

radnice, jejíž aparát se údajně nezměnil (KV 5.10./1990, č. 40: 9). Ministru vnitra 

Sacherovi se sice podařilo rozpuštěním útvarů StB částečně rozložit, ale její jednotlivé 

skupiny byly stále akceschopné. Sám prý nepochybuje o tom, že někde v podzemí nebo 

jinde může být jakési řídící centrum, které se snaží vymýšlet nové koncepce a programy, 

jelikož podle jeho informací má Státní bezpečnost v nejrůznějších podnicích stále své lidi, 

kteří se snaží sesbírat co nejvíce informací (KV 8.3./1990, č. 10: 4-6).  StB jistě měla 

připravené nějaké plány pro případ toho, co nastalo. Mimoto disponovala obrovskou sítí 

informátorů (KV 8.3./1990, č. 10: 4-6). V první polovině roku 1991 již popularita disidentů 

i prezidenta Havla klesla. Odchovanci komunistického školení (kteří bohužel nejsou ve 

zdroji blíže specifikováni) opakovaně žádali, aby za listopadové události byl označen 

jediný viník. A jelikož nedošlo k žádnému „lynčování komunistů“, spekuluje se o tajné 
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smlouvě mezi Havlem a komunisty, případně o spiknutí StB, KGB, CIA, chartistů, zednářů 

a Mossadu. Argumenty pro jsou takové, že na vedoucích místech v představenstvech 

nových politických stran (včetně OF), jsou ti, co teprve nedávno vystoupili z KSČ, či z ní 

před lety byli vyloučeni, nebo vyškrtnuti (KV 22.3./1991, č. 12: 24-25). 

Celkově se ohledně StB a působení této instituce točí mnoho mýtů, zejména proto, že je 

velice netransparentní a opředena tajemstvími. Také kolem ministerstva vnitra, jakožto 

orgánu nadřízenému StB, byly vždy zvěsti a fámy způsobené primárně nedostatkem 

informací. Některé z nich se potvrdily (jako např. odposlouchávání v hotelích, kontrola 

listovních zásilek), jiné se ukázaly jako nepravdivé (prezidentské letadlo z letky 

ministerstva vnitra, které mělo údajně mít vlastní bar a finské kožené sedačky). 

Porevoluční ministr vnitra Richard Sacher se tedy rozhodl vnést světlo do kauzy o 

konspiračních bytech, které sloužily pracovníkům zpravodajské služby Státní bezpečnosti 

k setkávání se spolupracovníky (KV 22.3./1990, č. 12: 8-9). Převážně to byly byty třetí a 

čtvrté kategorie s tím, že některé maloplošné, garsonky byly první kategorie. Vzhledem k 

tomu ale, že byla Státní bezpečnost oficiálně rozpuštěna, ministerstvo vnitra vrací 

národním výborům 240 bytů z nichž většina se nachází v Praze. Přezdívalo se jim tzv. 

podezřelé či podivné byty. To proto, že si ostatní nájemníci všímali, že se v nich často 

mění osazenstvo, případně, že v nich nebydlí vůbec nikdo. Takové byty měly být např. v 

Celetné 3, na Nábřeží Svobody… Lidé o umístění bytů spekulovali také např. podle toho, 

zda byla na domě např. věžička, protože v té by mohli mít „policajti přístroje“  

(KV 22.3./1990, č. 12: 8-9). 

Pro tuto teorii bylo možno vysledovat rámec intervence Sovětského svazu a rámec 

zapojení StB do listopadových událostí. Tato verze celkově vykresluje KGB i StB jako 

neproniknutelné a netransparentní organizace fungující podle svých vlastních vnitřních 

pravidel. Stejně tak to bylo i s naplánováním akce proti studentům 17. listopadu, byť žádný 

konkrétní viník není označen. Následně byla totalitní moc v Československu svržena a StB 

rozpuštěna. Spekuluje se ale o tom, že StB byla instituce natolik obrovská a komplexní, 

mohla se proto rozpadnout pouze na oko, její agenti a skupiny byli dále akceschopní a 

pracující. Argumenty jsou například schopnosti agentů StB, jejich vybavení, případně i 

skuliny v nových zákonech. 

13.1.3. Verze 3. Československý režim už nebylo možno zachránit. 

Podobně jako ve Studentských listech, i v Květech se objevila alegorie na fungování 

předrevolučního i porevolučního Československa. Tentokrát ale není o záhadném muži X, 

nýbrž o praní špinavého prádla (KV 26.12./1991, č. 52: 8-9). Československo je zde 

vykresleno jako malý zchátralý domeček, který stojí hned vedle výstavních vil. V domečku 

byl dlouhou dobu pánem Táta (myšleno komunistický režim). Domeček ale také ukrýval 

mnoho kostlivců ve skříních, kteří se objevovali, když mezi členy domácnosti nastaly 

rozpory. Rozepře sice Táta netoleroval, ale pouze na něm nezáleželo. Velmi záleželo taky 
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na sousedech (sousedních státech) a Tchánovi (SSSR), kteří často rozhodovali jen podle 

svých představ. Nyní ale domečku vládne nový Táta (demokracie) a Tchána v mezičase 

také skolila jakási nemoc, takže už se déle také do vedení domácnosti nevměšoval. Za 

dobu panování starého táty si ale vše fungovalo po svém, nahromadilo se tedy velké 

množství prachu a špinavého prádla (problémy, korupce, nedůvěryhodní politici, likvidace 

materiálů, praktiky starého režimu, lustrace…). A tak se začalo s praním tohoto prádla. 

Domeček byl na tak malou domácnost až obdivuhodně vybaven pračkami. Sousedé rodině 

v domečku radili ať raději investují peníze do rekonstrukce domečku, že praní prádla 

počká. Radili ale marně. Svou pračku měli v té době jak oba manželé (federální vláda), tak 

měli každý svoji vlastní (česká a slovenská vláda). Manželé považovali za nejdůležitější 

nejprve vyprat prapor s názvem domečku tak, „aby byl kratší a lépe se tak vyslovoval“ (KV 

26.12./1991, č. 52: 8-9), pračka ale vyprala jen pomlčku. Domeček nakonec spadl, protože 

jeho trámy bylo příliš shnilé na to, aby ho mohly dále udržet pohromadě (KV 26.12./1991, 

č. 52: 8-9). 

V této alegorii jsem zaznamenala pouze rámec předání moci z rukou komunistické strany. 

Nepojednává se zde příliš o konkrétních aspektech onoho předání moci z totality na 

demokracii, ale situace událostí je shrnuta spíše komplexně, obecně, s ironickým 

nádechem. 

13.2. Květy – linie Smrt studenta Šmída 

13.2.1. Verze 1. Masakr na Národní třídě vyprovokovali studenti. 

Studenti se dokázali povznést i nad tragédii na Národní třídě, dokonce navrhli pamětní 

desku na Národní třídu do míst, kde se masakr stal. Na této desce chtěli mít napsáno: „Dne 

17. listopadu 1989 byli na tomto místě napadeni pokojně stojící příslušníci pohotovostního 

pluku VB a speciální jednotky ministerstva vnitra rozběsněným davem studentů 

s květinami, zmanipulovaných skupinou osob známých z různých protispolečenských 

vystoupení, a exponenty z krizového období. Agresivní dav živlů způsobil náhodně 

přítomným příslušníkům řadu těžkých zranění – zlomeniny obušků, namožená ramena od 

ochrany vymožeností, okopané boty, odřeniny plexisklových štítů a laku obrněných 

transportérů. V neposlední řadě byly příslušníkům ušpiněny služební kalhoty a stejnokroje 

krví, občas i voskem ze svíček, jimiž studenti ohrožovali všechny přítomné. Nikdy jim to 

nezapomeneme!“ (KV 25.1./1990, č. 4: 24-25). Byť se jedná o velmi sarkastický a ironický 

popis, byl-li by myšlen vážně, představoval by možná jakýsi základ právě pro sestavení 

konspirační teorie. V tom samém období se rovněž šířily fámy a poplašné zprávy jako tzv. 

tutovky, např. že na Prahu zase jedou tanky (KV 25.1./1990, č. 4: 24-25)42. Objevil se také 

jeden satirický, fiktivní příběh karikující dovolenou prezidenta Havla na konci roku 1990 

 
42 Nutno ale dodat, že článek byl napsán v kontextu existence studentského časopisu Fámyzdat, který vycházel jakožto 

příloha humoristického měsíčníku Sorry s podtitulem PRavá DEmokratická Legrace. Fámyzdat samotný pak obsahoval 

podtitul „víra ve fámy, důvěra v leže“, což více než vypovídá o charakteru těchto dvou médií. 
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na Bermudských ostrovech, kde se autoři článku vlastně jen shodou okolností ocitli také. 

Během dovolené se autoři při romantických procházkách po ostrově zatoulali do jedné 

opuštěné laguny, kde potkali muže v tmavém obleku, měl v ruce lupu a lagunu s ní 

prohledával centimetr po centimetru. Řekl jim, že je členem parlamentní komise pro 

dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu, a stopy vedoucí k viníkům masakru 

mohou být kdekoliv (KV 28.12./1990, č. 52: 4-5). 

V této ironické až humoristické teorii jsem identifikovala rámec manipulace studenty ze 

strany chartistů. Tento rámec zde avšak není použit ve stejném smyslu jako v ostatních zde 

zmíněných konspiračních teorií, nýbrž přesně naopak. Celá situace je zde se značnou ironií 

obrácena, za viníky vyhrocení situace jsou označováni studenti a naopak ublíženou stranou 

mají být příslušníci zásahových jednotek. 

13.3. Květy – linie Volba Václava Havla prezidentem 

13.3.1. Verze 1. Václava Havla na prezidentský post dosadilo USA a SSSR. 

Političtí spekulanti prý přemýšlejí o tom, zda Václav Havel neslouží jako poslíček mezi 

Bílým domem a Kremlem, jelikož prezident tuto svou pověst nějakou dobu nevyvracel a 

popřel ji až na tiskové konferenci v Praze po tom, co se navrátil z Moskvy (KV 22.3./1990, 

č. 12: 4-6). Dále Václav Havel reagoval v Hovorech z Lán na článek s názvem Senzační 

odhalení, který vyšel ve Středočeském expresu psaný Miroslavem Dolejším43 (KV 

16.11./1990, č. 46: 8). Dolejší se v něm věnuje jak průběhu Sametové revoluce, tak historii 

rodiny Václava Havla. Dolejší měl údajně měl použít jakousi metodu „drobných pravd“, na 

které roubuje nepravdy senzačním způsobem (KV 16.11./1990, č. 46: 8). Jaké jsou ale tyto 

drobné pravdy? Měl snad Miroslav Dolejší v něčem skutečně pravdu? 

V této konspirační teorii jsem nalezla rámec předem domluvené dosazení Václava Havla. 

V tomto případě dosazení probíhalo na základě dohody mezi ním, USA a SSSR. 

13.4. Květy – linie ostatní konspirační teorie související se Sametovou 

revolucí 

13.4.1. Verze 1. „Doktor“ Baranov zneužil jméno KGB i SPUSA. 

Jistá teorie z tohoto období hovoří o „generálu“ M. A. Baranovi. Ten je jedním z největších 

podvodníků, který se v období konce 80. let pohyboval na území naší republiky. Do 17. 

listopadu byl na mnoha institucích znám jako generálplukovník KGB, doktor, novinář M. 

A. Baranov. Vydával se za něho Josef Eichler. Ten údajně se sovětskou armádou 

osvobozoval Československo, následně byl zraněn při bojích v Afghánistánu atd. Když se 

mu to hodí, od té doby fingovaně kulhá (KV 6.7./1990, č. 27: 12; KV 24.8./1990, č. 34: 10-

11). Své desky od průkazu Komsomolu vydával za průkaz KGB. Začalo se ale zdát, že 

 
43 Celou problematiku textu od Miroslava Dolejšího budu rozebírat v následující kapitole. 
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vyměnil Sovětský svaz za Spojené státy. V době, kdy KSČ, KGB i StB začaly upadat 

v nemilost lidí, tedy těsně po 17. listopadu, byla najednou „generálova“ pozice nejistá. I on 

to začal chápat, a tak přemýšlel, jak jinak by mohl dále působit na vysoké funkcionáře. 

Rozhodl se ze zájmové organizace Společnost přátel USA (SPUSA) udělat organizací 

politickou. Využil toho, že ho tam nikdo neznal (s Chartisty se jakožto údajný příslušník 

KGB setkat nemohl) a koncem března 1990 se objevil na Smetanově nábřeží, v ústředí 

SPUSA (KV 6.7./1990, č. 27: 12). Představil se jako redaktor Svobodné Evropy a snažil si 

na svoji stranu postupně získávat jednotlivé členy přípravného výboru, přičemž se 

odkazoval na svého údajného přítele, vojenského přidělence plk. Edwina Motyku. Později 

se i se svým spolupracovníkem Sedláčkem, jehož skutečné jméno je ale Urban, přesunuli 

do Mariánských lázní, kde založili novou pobočku SPUSA, která si ale odporovala s tou 

původní, která zde již oficiálně založena byla. Postupně na sebe začali navazovat nově 

vznikající pobočky SPUSA, které ještě nebyly jasně obeznámeny se skutečnou agendou, a 

nakonec začali vystupovat destrukčně proti Stanislavu Devátému, poslanci federálního 

shromáždění, a oficiálnímu pražskému centru. V Mariánských lázních začali tvrdit, že OF 

přestalo plnit svoji funkci, a že oni tak musí převzít kontrolu nad politickým děním ve 

městě. Postupně začali proti pražskému centru vystupovat veřejně, dokonce rozesílali 

letáky, v nichž uváděli, že centrum přestalo existovat a oni přebírají jeho veškerou činnost. 

Po tom je ale totožnost Josefa Eichlera odhalena, Sedláček ale ve své nekalé hře pokračuje. 

Kdo je to Josef Eichler a jaké motivace ho vlastně ženou k dalším lžím44? (KV 6.7./1990, 

č. 27: 12). 

Tento příběh byl souhrnně zařadila pod rámec zneužití jména KGB i SPUSA. „Generál“ 

Baranov využíval těchto dvou organizací ke svému vlastnímu prospěchu, získávání 

kontaktů i ke svému obohacení. Do událostí Sametové revoluce zřejmě nebyl nijak přímo 

zainteresován, jeho působení však časově odpovídá tomto sledovanému období. 

14. Miroslav Dolejší – Analýza 17. listopadu a změn ve východní 

Evropě v roce 1989 

Tuto sekci jsem se do své práce rozhodla zařadit pro výbornou informační nasycenost, 

která je velmi příhodná právě rozebíranému tématu. Byť kompletní verze Dolejšího 

Analýzy nikdy nevyšla v dobovém periodiku, její značná část byla publikována 26. října 

1990 ve Středočeském Expresu pod titulkem Senzační odhalení pozadí událostí loňského 

17. listopadu. V tomto článku se objevila pouze zkrácená verze Dolejšího práce, nicméně 

jelikož online tato verze pro Středočeský Expres dostupná není, ale je na mnohých 

webových stránkách dostupná verze kompletní, zařadím sem právě tuto její kompletní 

verzi, jíž jsem čerpala z webové stránky http://www.analyza.wz.cz/, která je volně 

přístupná komukoli. Je pouze nutné upozornit, že pan Dolejší pro svá vážná tvrzení 

 
44 Více o J. Eichlerovi např. KV 24.8./1990, č. 34: 10-11. 

http://www.analyza.wz.cz/
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nepředkládá mnoho důkazů, jeho text má opravdu charakter spíše hypotéz a konspiračních 

teorií. „Dolejší má pravdu, pokud jde o osobní, příbuzenské, ale i zájmové a finanční 

propletence v Chartě 77, stejně jako o podíl exkomunistů mezi (prvními) signatáři nebo o 

dlouholetou masivní materiální a propagandistickou podporu ze zahraničí. Zůstává však 

sporné, co všechno lze z těchto faktů vyvozovat a co už nikoli“ (Kantor 2010: 115).  

Miroslav Dolejší byl kvůli svému boji proti totalitě často označován za disidenta, oběť 

komunistického režimu, několikrát byl žalován a dokonce i obviňován ze spolupráce s StB 

jakožto tajný spolupracovník. Ve vězení byl proto nucen sedět téměř 19 let. Mimo jiné se 

ale věnoval publicistické činnosti. Je autorem mnoha kontroverzních článků, zejména 

politických, z nich několik je dokonce považováno za konspirační. „Po vydání Analýzy měl 

být Dolejší údajně vystaven pokusu o úplatek 250 000 švýcarských franků, v přepočtu 5 

milionů tehdejších československých korun, který mu měl být spolu s léčbou v zahraničním 

sanatoriu dle vlastního výběru vyplacen v případě, že by Analýzu stáhl zpět“ (Dolejší 

2014: 10). 

14.1. Analýza 17. listopadu – linie Sametová revoluce byla předem 

připravená 

14.1.1. Verze 1. Sametovou revoluci domluvily mocnosti (USA a SSSR). 

Něco jako spontánní revoluce je podle Dolejšího absolutní mystifikace. Ve skutečnosti se 

jednalo o politickým převratem vyvolanou rehabilitaci komunistů k jejich další účasti na 

moci, která byla domluvená též se stranou USA a SSSR a jejich zástupnými orgány CIA a 

KGB, přičemž dohodu započal původně už Gorbačov s Reganem v červnu 1987 na 

schůzce v Moskvě (Dolejší 1990). Dokládat to má fakt, že k pádu režimu nedošlo pouze 

v Československu, ale i v dalších komunistických státech Evropy, a to relativně 

synchronizovaně v sedmiměsíčním období, kdy se předtím formovaly různé disidentské 

skupiny v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku... Zástupcům těchto mocností bylo jasné, že 

komunistický režim je nadále neudržitelný, rozhodli se tak raději pokusit se zachránit 

světovou ekonomiku a injektovat kapitalismus do východního bloku (Dolejší 1990). 

Respektive poradce prezidenta USA, John Whitehead, na podzim 1988 absolvoval 

dvoutýdenní cestu po východní Evropě. Shledal však, že politická i společenská situace již 

umožňuje zahájení příprav k převratům. Podle Dolejšího je též velmi zvláštní, že zpráva 

parlamentní vyšetřovací komise, která prozkoumávala okolnosti událostí 17. listopadu byla 

prohlášena za tajnou a nikdy nebyla kompletně zveřejněna. Její důsledky se projevily více 

méně jen na osudech několika málo řadových policistů, a to jen k několikaměsíčním 

trestům, tedy z pohledu velikosti věci trastům relativně zanedbatelným. Autor je proto 

přesvědčen, že vyšetřování bylo zmanipulováno. Záměrně zkoumalo pouze násilnosti 

odehrávající se na Národní třídě, ale vyhýbalo se politickému pozadí celého převratu 

(Dolejší 1990). Podobný osud pak potkal i Nezávislou vyšetřovací slupinu studentů 
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vzniklou v reakci na závěry právě parlamentní vyšetřovací komise. 

V této konspirační teorii jsem identifikovala rámec předání moci z rukou komunistické 

strany, rámec intervence USA, rámec intervence Sovětského svazu. Všechny 3 rámce jsou 

zde vysvětleny velice explicitně a názory autora rozhodně nejsou nijak kamuflovány. 

V tomto případě se pojednává o dohodě hlav států SSSR a USA, kterým bylo jasné, že 

komunistický režim ve stávající formě již není možné v Evropě udržet. Přišlo proto 

s plánem, jak rychle a efektivně tento režim svrhnout, přičemž změna bude vypadat jako 

vzniklá z jádra jednotlivých států. 

14.1.2. Verze 2. Charta 77 spolupracovala s KSČ. 

Dolejší tvrdí, že Sametová revoluce byla plánována více než rok předem. Na základě 

dlouhodobých cílů stanovených už při zakládání Charty 77 uměle vytvářela to, čemu sám 

říká „hrdinové revoluce“ (Dolejší 1990). Chartu 77 mělo z prvních 217 signatářů podepsat 

celkem 156 bývalých komunistů. Spolupráce Charty 77 s komunistickým vedením tedy 

musela být velmi důkladně utajena, neboť vyšla-li by pravda na světlo světa, Havel i jeho 

vláda by museli padnout, což by bylo naprosto nepřijatelné zejména pro zahraniční 

mecenáše, kteří se na vypracování Charty 77 od počátku podíleli. Výsledkem převratu totiž 

defacto je, že moc byla skrytě ponechána v rukou komunistů, pouze byl upraven jejich 

program, kádrové rezervy byly přesunuty do vedení apod. Také finanční prostředky pro 

činnost Charty měl shromažďovat v Nadaci Charty 77 ve Stockholmu zeť sovětského 

akademika Arnošta Kolmanna, František Janouch, který dlouhou dobu působil v 

sovětském jaderném výzkumu. Finanční prostředky pocházely především od židovských 

mecenášů z mezinárodního PEN-klubu, Rotary-klubu, Jewish Agency, Guggenheimovy 

nadace v USA, Masarykovy nadace při Masarykově muzeu v Izraeli atd. (Dolejší 2010). 

Podle Dolejšího je naprosto jasné, že kdyby činnosti Charty nebyla žádoucí, byla by ihned 

zlikvidována, vezmeme-li v potaz sílu jejího potenciálního protivníka. Namísto toho ale 

mohla bez zásadnějších omezení vydávat knihy, prohlášení, poskytovat interview 

Svobodné Evropě, Hlasu Ameriky a BBC (Dolejší 2010). „Řízení Charty 77 bylo 

prováděno velmi komplikovaným způsobem, který dovoloval jeho kontrolu ze strany USA. 

Hlavní řídící funkci vzhledem k Chartě 77 vykonávaly osoby z báze KGB. Hlavní kontaktní 

osobou byl vedoucí 13.oddělení ÚV KSČ R. Hegenbart, který současně řídil protiopatření 

FMV. Hegenbart byl přímo angažován na přípravě převratu od srpna 1988, na jeho 

provedení 17.11.1989“ (Dolejší 1990). Řídilo ji tedy 70 až 80 desítek lidí seskládaných 

z několika, svazky propletených, rodin. Těmito rodinami jsou např. Němcovi, Tesařovi, 

Uhlovi, Šabatovi, Havlovi, Dienstbierovi… Podle Dolejšího jsou všechny tyto rodiny 

komunisté, svobodní zednáři, židé, či potomci některého z nich. Politické stíhání a věznění 

jejich příslušníků mělo za cíl pozitivní propagaci směrem k občanům, zároveň prý ale jako 

jakýsi výchovný prostředek pro ně samotné. Přijímání členů do Charty sedmnáctým 

listopadem skončilo. Počet jejích signatářů dosáhl téměř 1900. Ironií je, že většina z nich 
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se podepsala na vzdor režimu. Neměla ale ani tušení, jaké je skutečné poslání této 

organizace. 

V této verzi jsem analyzovala rámec falešná Charta 77 a rámec předání moci z rukou 

komunistické strany. Všechny Dolejšího teorie na sebe logicky navazují a korelují 

společně, není tedy možné v jejich rámci nalézt rozpory či odporující si tvrzení. V této 

teorii se však Dolejší výrazně opírá o Chartu 77, která podle něho měla jiné záměry, než 

jak se prezentovala mezi veřejností a ostatně i mezi některými svými okrajovými členy. Ve 

skutečnosti bylo chartistické jádro domluveno s komunisty o zdánlivém předání moci za 

faktického zachování komunistické strany a některých jejích členů při dosazení známých 

chartistických rodin na vysoké státní pozice. To vše s pomocí falešného fondu Charty, 

který dotoval osobní potřeby právě těchto prominentních rodin. 

14.1.3. Verze 3. Z převratu profitoval Prognostický ústav. 

Po událostech na Národní třídě se ke členům Občanského fóra připojili též zaměstnanci 

Prognostického ústavu ČSAV, z nichž mnozí se vypracovali až na velmi důležité posty 

v rámci národní politiky a hospodářství. Důvod vzestupu této instituce byl zapříčiněn 

zejména tím, že Prognostický ústav už desátý rok pracoval na hospodářské reformě 

s názvem Prognóza rozvoje národního hospodářství ČSSR, která byla objednána na popud 

Moskvy. Skutečným záměrem této studie ale nebyla budoucí prognóza, ale variace na 

současnou reformu, na níž by současně byla aplikována koncepce hospodářské činnosti po 

převratu, což zahraničí odsouhlasilo (Dolejší 1990). Výrazným představitelem Havlova 

kabinetu, který v minulosti figuroval i v rámci Prognostického ústavu, byl také Václav 

Klaus, jehož rychlá varianta hospodářské reformy způsobila ekonomický, sociální i 

hospodářský rozvrat v už tak pochroumaném prostředí postsocialistického státu. 

Plánovaným cílem tohoto rozvratu bylo zásadní snížení hodnoty národního majetku, aby 

zahraniční investoři mohli počkat až ony hodnoty klesnou dostatečně hluboko a majetek 

státu (např. továrny neschopné se tak rychle přizpůsobit světové konkurenci) budou moct 

následně ve velkém odkoupit. Tímto efektem se ale docílí také poklesu ceny za pracovní 

sílu, jelikož se předpokládá pokles zaměstnanosti, avšak úspory obyvatelstva budou 

postupně likvidovány zdražováním a odčerpány prodejem státních dluhopisů bývalých 

státních podniků (Dolejší 1990). 

V této krátké teorii jsem selektovala pouze rámec intervence Sovětského svazu. Sovětský 

svaz zde figuruje jako objednatel jisté varianty provedení reformy v Československu a jeho 

následného hospodářského fungování. Po tom, co se však Václav Klaus kariérně od 

Prognostického ústavu odtrhl, byl pověřen aplikací právě hospodářské reformy 

v Československu, na níž by profitovali zejména zahraniční investoři, naopak 

českoslovenští občané na ní velmi tratí. 
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14.2. Analýza 17. listopadu – linie Smrt studenta Šmída 

14.2.1. Verze 1. Akci na Národní třídě naplánovala Charta 77 a část ÚV KSČ. 

Masakr na Národní třídě byl předem plánován. Považoval se za signál pro definitivní 

zahájení onoho velkého převratu. 17.11. byl zvolen příhodný den jakožto Mezinárodní 

svátek studenstva, což by jen napomáhalo případné mezinárodní odezvě, a také jelikož se 

v blízkosti tohoto data odehrávala klíčová schůzka mezi Gorbačovem a Bushem na Maltě, 

kde se jednalo zejména o otázku nové koncepce uspořádání mocenských poměrů v Evropě 

a zejména o problematiku budoucího sjednocování Německa, což ale zahrnovalo také 

změny v sousedním Československu (Dolejší 1990). 

O důkladné přípravě na to, co se 17. listopadu na Národní třídě mělo odehrát svědčí i tyto 

fakty: cca 2 hodiny před příchodem průvodu na Národní třídu byl zastaven provoz tramvají 

v obou směrech, Dopravní podnik s tím tedy musel být předem obeznámen; Národní třída 

téměř vyklizena; pohotovostní oddíly SNB byly v pohotovosti v Mikulandské ulici a v 

Konviktské už 3 hodiny před příchodem průvodu; asi hodinu před příchodem 

demonstrantů byly uzamčeny všechny domovní dveře všech domů od Pernštýna až k 

Národnímu divadlu; zásahová četa Útvaru rychlého nasazení, dostala v 10:30 telefonický 

rozkaz k okamžitému návratu do Útvaru, což je 8 hodin před vlastním nasazením; když 

následně četa nastoupila v maskáčových uniformách a čepicích, byl jim vydán rozkaz k 

nasazení červených baretů, které jsou ale obvykle součástí vycházkové uniformy; od 13:45 

pak probíhala jejich instruktáž třemi důstojníky StB v civilu o jejich zákroku u Národního 

divadla - tedy v době, kdy manifestace začínala ve vzdálenosti asi 3 km; v neposlední řadě 

mělo 17. listopadu v odpoledních hodinách Prahu opustit celé vedení Charty 77 i 

s rodinami (Dolejší 1990). 

 Po skončení masakru na Národní třídě už převzala iniciativu Charta 77, což svědčí o 

spolupráci na jeho přípravách. Prostřednictvím Drahomíry Dražské pak rozšířila informaci 

o smrti studenta Šmída, což vytvořilo pevné spojení mezi členy Charty a zasvěcené části 

ÚV KSČ, byť se tato informace později ukázala být dezinformací. Dolejší avšak dodává, 

že i pro něho je toto spojení Charty a části ÚV KSČ neobjasněnou záležitostí, která tak 

tvoří ústřední politické tajemství (Dolejší 1990). Také se s odstupem času ukázalo, že 

studenti, kteří se nějak organizačně angažovali na manifestaci 17. listopadu, pocházejí 

téměř v devíti z deseti případů z prominentních rodin, přičemž rodiče byli často ve vyšších 

funkcích v rámci KSČ, FMV, vysokých škol… Podle Dolejšího existují důkazy o 

instruování dětí jejich rodiči (Dolejší 1990). 

V této konspirační teorii autor znovu navazuje na teorie předchozí. Bylo zde možno nalézt 

rámec falešná Charta 77, rámec manipulace studenty ze strany chartistů, rámec 

dezinformace šířená očitou svědkyní. Dolejší se na tomto místě zaměřuje konkrétně na 17. 

listopadu 1989 jakožto na den, kdy byl Chartou 77 a KSČ naplánován masakr proti 
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demonstrujícím studentům. Tato akce oběma organizacím posloužila jako rozbuška pro 

uvedení revolučních událostí do chodu a uskutečnění plánu o předání moci. 

14.3. Analýza 17. listopadu – linie Volba Václava Havla prezidentem 

14.3.1. Verze 1. Václav Havel byl uměle zpopularizován. 

„Z bezvýznamného člověka a průměrného spisovatele vytvořila světová reklama nákladem 

cca 13 milionů US dolarů z Václava Havla osobu, nazývanou světovým spisovatelem, 

králem filosofů, evropským politikem, největším žijícím humanistou, atd. Jeho osoba 

garantuje investorům a věřitelům politickou úlohu Československa v Evropě a i jinde, vždy 

podle potřeby. Havel tak legitimoval působnost KSČ v politice a rozvinul spolupráci 

s Izraelem“ (Dolejší 1990). To ale podle pana Dolejšího není jediný prohřešek, který má 

bývalý prezident na svědomí. Kromě toho také nedodržel svůj veřejný slib, že budou 

zveřejněny všechny záznamy o jeho jednání s Adamcovou vládou a jednání tzv. 

rozhodujících politických sil a po 6 týdnech jeho působení se na ministerstvu ztratilo přes 

15 tisíc osobních svazků, tedy osobních materiálů občanů, kteří byli z nějakých důvodů 

předmětem zájmu StB (Dolejší 1990).  

Na základě této verze jsem analyzovala rámec předem domluvené dosazení Václava Havla. 

Dolejší v této konspirační teorii tvrdí, že Václav Havel jakožto člen prominentní rodiny byl 

zvolen jakožto nejvhodnější kandidát na nového Československého prezidenta, jelikož na 

oko působí jako demokrat a disident, zároveň ale zajistí, aby komunistická strana 

nezanikla. 

14.4. Analýza 17. listopadu – linie ostatní konspirační teorie související se 

Sametovou revolucí 

14.4.1. Verze 1. Občanské fórum chránilo komunistickou moc. 

„V rámci dohod o kontinuitě moci komunistické oligarchie byla činnost OF od počátku až k 

volbám vedena k likvidaci nebo ovládnutí zevnitř jakékoli potenciální protikomunistické 

opozice, která by mohla uvnitř nebo vně OF vzniknout. OF bylo pod spolehlivou kontrolou 

komunistů stejně jako samotná KSČ a ostatní politické strany bývalé Národní fronty. Bylo 

však nutné zabránit vzniku jakékoli nezávislé organizace, které by tuto hegemonii mohla 

dříve nebo později ohrozit“ (Dolejší 1990). Kvůli tomuto mělo být v období od února do 

dubna rozbito studentské hnutí a vyřazeno z jakékoli politické konkurence. Následovaly 

volby v červnu 1990, které byly zmanipulovány především rozptylem voličů do množství 

vytvořených politických stran a disperzí voličského potenciálu. „Sestavením pevného 

pořadí kandidátů na volebních listinách bylo zajištěno zvolení předem vybraných a 

schválených osob, zařazených na volitelná místa. Všechny politické strany byly infiltrovány 

a ovládnuty zevnitř předem připravenou organizací osob, sestavenou ve spolupráci s StB“ 

(Dolejší 1990). Pan Dolejší za významný aspekt politiky prezidenta Havla považuje 
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přípravu k odtržení českého a slovenského státu, která byla činěna tak, aby k separaci došlo 

v rozmezí zhruba 5 až 8 let od revoluce v souvislosti se sjednocováním západní a východní 

Evropy (Dolejší 1990). 

V této konspirační teorii jsem selektovala rámec paradoxní působení Občanského fóra. OF 

je zde vykreslováno jako instituce, jejímž cílem mělo být ovládnutí politické scény, čehož 

bylo docíleno i díky zmanipulování voleb v červnu 1990. A jelikož se uvnitř Občanského 

fóra nacházeli podporovatelé Havlova kabinetu, mohl tak nerušeně probíhat plán, podle 

něhož mělo být postupně Slovensko z Československa odtrženo. 

15. Reflexe 

Na počátku tohoto výzkumu jsem si kladla otázku, zda bylo po změně politického režimu 

v Československu znatelné odcenzurování jednotlivých periodik a zda byla patrná jejich 

větší liberalizace, demokratizace. Ráda bych na tomto místě konstatovala, že skutečně 

mám pocit, že k této transformaci mediálního obsahu došlo. Ona změna jistě nebyla náhlá, 

zejména například v Rudém právu byl ještě několik měsíců po 17. listopadu velmi cítit vliv 

komunistické ideologie a strany. Naopak v tisku vzniklém v podstatě jako reakce na 

Sametovou revoluci, což jsou například Studentské listy, byla ona tendence psát 

svobodněji patrná od samého začátku jejich vydávání. Jiným médiím politická 

transformace umožnila opustit svou samizdatovou podobu a konečně publikovat oficiálně, 

jako v případě Lidových novin. V celku ale pokud by k liberalizaci a odcenzurování tisku 

nedošlo, pravděpodobně by ani nemohla vzniknout tato práce. Teorie, které jsou načrtnuty 

na těchto stránkách, byť jsem již upozorňovala, že zůstávají pouze konspiračními teoriemi, 

nikoli skutečností, by v ideologicky podmíněných médiích nikdy nemohly vyjít. 

Komunistický režim rozhodně nestrpěl narážky a kritiku na jeho účet a už vůbec oficiálně 

publikovanou. Přesně jako v případě Analýzy Miroslava Dolejšího. Dovolím si odhadnout, 

že pokud by v dobu jejího publikování stále u moci setrvával komunistický režim, pan 

Dolejší by pravděpodobně opět skončil jako politický vězeň a text Analýzy by nikdy nebyl 

publikován. Přesným opakem je ale deník Špígl, který už jen z důvodu své bulvární 

povahy nestraní více méně žádné ideologii, publikování spekulací, dezinformací a 

konspirací se ovšem nebrání a nejednou kvůli tomu musel čelit soudnímu sporu. Týdeník 

Respekt oproti tomu vznikl vlivem členů Charty 77 a samizdatových novinářů. Ke 

komunistické ideologii se tedy rozhodně nekloní, avšak radikální názory proti ní také 

nepublikoval. Týdeník Květy pak zůstává hlavně médiem sdílejícím převážně nepolitický 

obsah, jak ale uvádím v jejich popisu a historii výše, byly jistou dobu komunistickým 

režimem ovlivněny, můžeme se tedy ještě v nejbližší době po listopadových událostech 

dočíst texty ovlivněné komunistickým režimem, i z jeho obsahu ale tato tendence postupně 

mizí.  

Další otázkou, kterou jsem si kladla bylo, zda se budou konspirační teorie v dobových 

periodikách vyskytovat v určitém časovém období častěji než v jiném. Typicky by se dalo 
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předpokládat, že v období jednotlivých listopadových výročí bude frekvence spekulací a 

konspirací častější než jindy. Tento předpoklad se mi ale k mému překvapení nenaplnil. 

Útržky konspiračních teorií byly rozprostřené v rámci celého roku s tím, že se postupem 

času jejich frekvence snižovala. Největší intenzitu zachycených teorií a prvků jsem však 

analyzovala nepřekvapivě bezprostředně po 17. listopadu a ještě další zhruba 3 měsíce 

potom. Následně se začala četnost konspiračních segmentů postupně snižovat a časové 

prodlevy mezi nimi prodlužovat. 

Ráda bych na závěr této analýzy podrobila mnou nastudované konspirační teorie dalšímu 

zkoumání, tentokrát však z teoretického hlediska. Jak jsem již uváděla, na jednotlivé teorie 

jsem se po celou dobu výzkumu snažila dívat nezaujatýma očima, a tedy jim po vzoru J. 

Uscinskiho nepřisuzovat žádné negativní konotace (Uscinski 2019: 1). i pokud jde o 

politicky orientované téma jako v mém případě. Jsem si plně vědoma, že pro řadu čtenářů 

může být například představa o naplánování Sametové revoluce agenty CIA zcela fikční a 

nepředstavitelná, já jsem se však od jakýchkoli pochybností snažila co nejvíce oprostit, a i 

když se množství zde uvedených teorií může zdát nepravděpodobné, pokládám je všechny 

na stejnou rovinu. Znovu zde pro jistotu zopakuji definici konspirační teorie J. Uscinskiho, 

která podle něho „odkazuje k minulým, současným či budoucím událostem nebo 

okolnostem, jejichž hlavním kauzálním faktorem je malá skupina mocných osob, kteří 

jednají potají pro svůj vlastní prospěch a proti všeobecnému blahu. Může to být skupina 

zahraniční či domácí vlády, nebo naopak naprosto nevládních činitelů, vědců, věřících, 

nebo v podstatě jakákoli jiná skupina, která je vnímána jako nespolehlivá či zákeřná“ 

(Uscinski 2019: 48-49). Tato definice totiž zcela přesně vystihuje charakter mnou 

rozebíraných sametových teorií, v nichž často figurovala malá odhodlaná skupina lidí, 

která se svým jednáním snažila nasměrovat tok událostí určitým, jí vyhovujícím směrem. 

Na základě geografického kritéria stanoveného Z. Panczovou se mezi mnou 

analyzovanými teoriemi objevily teorie lokální, operativní i jedna s globálním přesahem 

(Panczová 2017: 14). Do kategorie lokálních je možno zařadit naprosto všechny, jelikož 

jejich primárním geografickým územím, na němž se události odehrávaly, bylo 

Československo. Globální přesah měla ve větší míře pouze teorie o Vincentu Venerovi, 

publikovaná ve Studentských listech, v níž Vincent tvrdil, že je schopen ovládat i světové 

události. Kritérium operativní teorie, tedy té, která kritizuje skryté představitele veřejných 

orgánů, jenž mohou svého postavení zneužít k určitým ilegálním činnostem ovlivňujícím 

zejména politické dění (Panczová 2017: 14), můžeme přiřknout mnoha analyzovaným 

teoriím. Výraznou odpovídající teorií je například dosazení Václava Havla na prezidentský 

post dle teorie Miroslava Dolejšího. Jako operativní konspirační teorie by mohla dále být 

označena například i ta publikovaná v Rudém právu o M. Štěpánovi, B. Houbalovi a M. 

Danišovičovi, kteří měli naplánovat akci proti studentům na Národní třídě, přičemž její 

pravé důvody měly být politické, nikoli bezpečnostní. 

Podíváme-li se na model čtyř možností šíření konspiračních teorií Dewitta, Atkinsona a 
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Wegnera (Dewitt, Atkinson, Wegner 2018: 319-329), můžeme i zde nahlížet jisté paralely 

s mnou nalezenými teoriemi. Dle mého soudu v tomto případě bude jasně dominovat 

model následování vůdce a to z velmi prostého důvodu. Všechny texty, z nichž jsem 

skládala komplexní konspirační teorie dříve vyšly v tištěném médiu. Přihlédneme-li ještě 

k charakteru doby a možnostem ověřování si informací rozhodně menším než jakými 

disponujeme my nyní. V modelu následování vůdce je klíčovým prvkem, že jednotlivci 

přebírají podněty od ideologicky podobně orientovaných názorových vůdců, rozuměj 

v tomto případě periodik. Jak autoři tohoto modelu uvádějí, tato vazba funguje ještě lépe, 

pokud jednotlivec nemá dostatečné množství informací k tomu, aby si názor utvořil sám, 

spolehne se potom pravděpodobněji na to, co se dozví od názorového vůdce, v mém 

případě od periodika. Tento model rovněž splňuje obě predispozice. Jednak se lidé často 

cítí nekompetentní zpracovávat politické informace, obrátí se proto na jiný zdroj, médium, 

které tak defacto formuje jejich názor (Dewitt, Atkinson a Wegner 2018: 322-323). Ostatní 

tři modely mi pro šíření konspiračních teorií prostřednictvím tisku přišly nevhodné a 

aplikovatelné spíše v jiných situacích. 

15.1. Komparace konspiračních teorií 

Jelikož se konspirační teorie v mnoha prvcích a výkladech shodují i napříč různými médii, 

shrnu nyní jejich společné, obecné prvky, které jsou v konspiračních teoriích hojně 

zastoupeny a zároveň jsou buď v relativní shodě s uznávanou narací o Sametové revoluci, 

nebo přesně naopak jsou s ní v absolutním rozporu. Tyto prvky budu rozebírat 

v chronologickém pořadí tak, jak se události odvíjely. Celá středoevropská transformační 

éra začala ještě před rokem 1989, Evropa nebyla hospodářsky ani politicky v dobrém 

stavu, což neodmyslitelně mířilo k bodu, kdy se zákonitě musí stát změna. Na tomto faktu 

se shoduje jak klasická historická narace, tak konspirační teorie. Následně se ale rozdělují 

jak v příčinách této změny, tak v jejích důsledcích. Uznávaná narace například hovoří o 

tom, že Charta 77 byla pro československé občany představitelem opozice režimu a 

platformou bojující za svobodu. V absolutním rozporu s tímto tvrzením je například teorie 

M. Dolejšího, podle níž byli členové Charty spřaženi s představiteli komunistické moci 

(Dolejší 1990), což je tvrzení přesně opačné tomu, které je uznáváno. V jiné teorii 

publikované v Respektu se zase můžeme dočíst, že masakr na Národní třídě byl Chartou 

dokonce zinscenován (RE 4.4./1990, č. 4: 2). Na úloze a smýšlení Charty 77 se tedy 

konspirační teorie s historiky rozhodně neshodnou. Rozporem, který já osobně vnímám 

jako nejzásadnější ze všech, a který se objevuje ve většině konspiračních teorií je 

připravenost jak akce na Národní třídě, tak Sametové revoluce a transformace 

československého prostředí jako celku, což je tvrzení, které je opět v nesmiřitelném 

rozporu s uznávanou narací o Sametové revoluci, v níž je vykreslována jako nenásilná a 

hlavně spontánní. Konspirační teorie nijak nepopírají sešlost manifestujících 17. listopadu 

odpoledne na Albertově. Následující vývoj demonstrace se ale od uznávané narace velmi 
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liší. Zatímco obecně se akceptuje, že z Albertova a následně z Vyšehradu dav studentů 

zamířil spontánně na Národní třídu, kde je po zhruba 2 hodinách zmasakrovalo několik 

policejních oddílů. Konspirační teorie avšak zastávají názor, že změna směru průvodu 

mířícího nyní na Václavské náměstí, nebyla náhodná a samovolná. Že připravené policejní 

oddíly na manifestující nečekaly na Národní třídě náhodou. Naopak říkají, že mezi davem 

studentů se pohybovali též agenti StB, kteří ho záměrně na Václavské náměstí naváděli 

(RP 8.11./1991, č. 261: 2). Na národní třídě se následně odehrálo bití demonstrantů 

zásahovými jednotkami, na čemž se zpravidla konspirační teorie s narací shodují. 17. 

listopadu na Národní třídě taktéž „zemřel“ student. Vzhledem k rychlému odhalení této 

dezinformace se konspirační teorie šířily jen krátce (RP 21.11./1989, č. 274: 7). Následně 

podle uznávané narace tehdejší vláda odmítala převzít za tento nepřiměřený zákrok 

odpovědnost s odůvodněním, že studenti byli dostatečně vyzýváni k odchodu. Konspirační 

teorie však tvrdí opak. Že tento zákrok byl předem naplánován (Dolejší 1990), studentům 

nebylo umožněno odejít (RP 26.5./1993, č. 120: 3) a zákroku bylo využito k zastrašení 

příznivců opozice (RP 21.12./1989, č. 274: 2). Jako viníci za tuto akci jsou podle 

konspiračních teorií označováni zejména M. Štěpán, M. Danišovič, B. Houbal, M. Jakeš, 

Charta nebo CIA (RP 15.12./1989, č. 296: 2), zatímco uznávaná narace se spíše přiklání ke 

špatné komunikaci, nejasných rozkazech a celkovému zmatku tehdejší atmosféry. Z nastalé 

nelibosti a překypující nespokojenosti s politickým uspořádáním vzešlo Občanské fórum, 

které je uznávanou narací chápáno jako opoziční síla tehdejšího režimu, konspirační teorie 

ho ale vidí spíše jako s režimem spolupracující a podílející se na přípravách a průběhu 

Sametové revoluce (RP 14.12./1989, č. 294: 7). Posledním zásadním bodem, ve kterém se 

oba pohledy liší, je volby Václava Havla prezidentem. Uznávaná historie nás učí, že byl 

pan Havel jednomyslně zvolen Federálním shromážděním do funkce prezidenta republiky. 

Konspiračním teoriím však toto vysvětlením připadá příliš jednoduché. Zpochybňují jak 

samotné motivy proč se chtěl pan Havel stát prezidentem (Dolejší 1990), tak poctivost 

samotné, podezřele jednomyslné, volby (RP 14.12./1989, č. 294: 1).  

15.2. Mediální perspektiva 

Další vrstvou, kterou jsem si při zpracovávání jednotlivých teorií povšimla, byla zaujatost, 

případně laxnost periodik vůči teoriím. Jednoznačně nejvíce citovaných článků v této práci 

zastupuje Rudé právo, což je dáno jednak jeho tematickým zaměřením, ale též intenzivní 

periodicitou. Opačnou tendenci můžeme spatřovat zejména u časopisu Květy ze stejných 

důvodů. Za Rudým právem ale příliš nezaostává ani bulvární deník Špígl. Velmi obvyklou 

tendencí bylo rovněž časté opakování autorů článků, v nichž se prvky konspirací 

opakovaly. Domnívám se tedy, že se v daném periodiku vždy vyskytoval autor (někdy 

píšící pod přezdívkou), který se spekulačními tématy zabýval více než autoři jiní. U 

Studentských listů jsem toto opakování nepozorovala, rovněž ani u Rudého práva, kde ale 

na rozdíl od Studentských listů je velké množství článků nesignováno, na autora se tedy 
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nelze zaměřit. U týdeníku Respekt jsem však zaznamenala vysokou frekvenci autora 

Jaroslava Spurného, který stál u zrodu tohoto média a po Sametové revoluci se intenzivně 

věnoval investigativní žurnalistice. Podobně u Lidových novin jsem zachytila časté 

působení autora Milana Vybulky a dalšího autora příhodně píšícího pod přezdívkou (vyb). 

Z jaké pozice jsou teorie psány podle mého názoru záleží tedy jednak na orientaci média 

jako celku, ale též na zaměření jednotlivých autorů. Cítím na tomto místě ještě potřebu 

vyjádřit se k jednotlivým periodikům a osvětlit více pozici, ze které ony konspirační teorie 

publikovala, jakým způsobem teorie čtenářům podávala. Zjistila jsem, že tento publikační 

tón jednak velmi zásadně určuje celkové obsahové zaměření listu, ještě více snad ale záleží 

právě na konkrétním autorovi. V rámci každého periodika jsem rovněž vypočítala 

jednoduchý procentní poměr týkající se způsobu, jakým ono médium konspirační teorie 

prezentovalo. Vycházela jsem z celkového počtu selektovaných článků daného periodika, 

v nichž byly nalezeny fragmenty konspiračních teorií a následně jsem si u každého článku 

zvlášť zaznamenávala, jak se k těmto útržkům médium stavělo a jak je prezentovalo. 

Výsledná procenta jsou tedy poměrem mezi celkovým počtem článků daného periodika a 

počtem daného způsobu prezentace konspiračních teorií. Jednotlivé perspektivy všech 

mnou zkoumaných periodik nyní v krátkosti nastíním. 

15.2.1. Rudé právo 

V rámci tohoto média jsem zjistila zajímavou tendenci, která se již v žádném 

z následujících periodik neobjevila, a sice hovořím o obviňování. Tento sklon byl velmi 

patrný zejména v době bezprostřední po 17. listopadu, což bylo pochopitelně dáno 

obsahovou i vlastnickou stránkou tohoto deníku. Na jeho stránkách jsme se mohli dočíst 

jak se disidenti o něco snaží, dále o lidech, kteří nyní všemi způsoby destabilizují a 

rozvracejí společnost a podobně. Velmi často se také redakce tohoto média navážela do 

zahraničních médií (zejména těch západních), která podle ní nevykreslovala současnou 

československou situaci korektně např. RP 20.11./1989, č. 273: 1. Kromě této obviňovací 

techniky ale Rudé právo publikovalo i spekulace a spekulační otázky např. ve formě: 

existují zprávy, že…, kolují spekulace o…, kdo vlastně dal příkaz? kdo rozhodl o…? Dále 

jsem ale nalezla i tendenci k prostému publikování informací jako by byly potvrzené a 

jisté, a též konstatování skutečností skrze jinou osobu. Velmi často se tato cesta objevovala 

prostřednictvím rozhovorů, případě explicitně, že tento člověk tvrdí následující… např. RP 

29.11./1989, č. 281: 3. Na druhou stranu ale v rámci textů o agentu Zifčákovi zaujalo Rudé 

právo perspektivu odlišnou od ostatních médií a dělalo rezolutní závěry o tom čím se 

provinil, co dělal, řekl… např. RP 8.11./1991, č. 261: 2. Celková bilance rozložení článků 

Rudého práva mi tedy vyšla: obviňování 10 %, spekulace 10 %, prosté konstatování 33 %, 

konspirace řečená skrze prostředníka 43 %, obvinění agenta Zifčáka 4 %. 
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15.2.2. Lidové noviny 

Tento deník zaujal, asi nejvíce ze všech ostatních periodik, perspektivu výpovědi 

prostřednictvím někoho jiného. Velice často se tedy setkáváme s články psanými 

způsobem někdo řekl, že… Dále se v Lidových novinách hojně vyskytují rozhovory. 

Konspirační teorie tedy v takovém případě není šířena přímo médiem, nýbrž 

interviewovanému je pouze poskytnut prostor, na němž on může konspirace šířit. Pro 

médium to však jen znamená, že informaci čtenářům předalo způsobem daný člověk 

tvrdí… Kromě této pozice ale list ve svých textech publikuje též spekulace a 

pravděpodobnostní fráze např. je možné, že…? pravděpodobně se stalo…, lze 

předpokládat… Konspirační teorie tedy nejsou šířeny napřímo, jsou však namísto toho ve 

čtenářích vzbuzovány pochybnosti a dohady např. LN 20.1./1990, č. 5: 1. V případě 

Lidových novin jsem upozorňovala na vysokou frekvenci opakování konspiračních článků 

od M. Vybulky a autora píšícího pod značkou (vyb). Oba vykazují podobnosti ve způsobu, 

jakým konspirační teorie prezentují a tento způsob celkově koreluje se způsobem, jakým 

jsou články tohoto typu publikovány i v rámci Lidových novin jako celku. Tedy píší 

způsobem, že někdo něco tvrdí. Případně se často objevují fráze typu: pravděpodobně se 

stalo…, existuje podezření…, mělo se to stát následujícím způsobem… Opět se setkáváme 

s tendencí nikoli teorie explicitně přiznat a šířit, ale spíše je ukrývat za spekulacemi a 

dohady. Bilance poměru článků v Lidových novinách mi nakonec vyšla: spekulace 61 %, 

konspirace řečená skrze prostředníka 26 %, konspirace na základě rozhovoru 13 %. 

15.2.3. Špígl 

Deník Špígl na mě subjektivně působil jako nejvíce senzacechtivé médium ze všech sedmi 

zkoumaných. Většina publikovaných článků byla podepisována pod zkratkami a 

přezdívkami, nikoli pod skutečnými jmény autorů, případně nebyla podepsána vůbec. 

Autoři hojně využívali návodných titulků, spekulačních otázek, rádoby skandálních 

označení a podobně, aby nalákali čtenáře na článek, který ve finále třeba ani žádné 

přelomové informace neobsahoval. Pokud se zaměříme přímo na konspirační prvky, ve 

Špíglu jsem postřehla hojnou tendenci, kterou jsem u ostatních periodik rozhodně 

nezaznamenala tak četně, a sice se jednalo o návodné, spekulující, konspirační otázky, 

které během rozhovoru pokládal autor dotazovanému. Dotazovaný je často buď přešel 

úplně, nebo je vyvrátil, zřídka je potvrdil. Interpretuji si toto chování jako touhu po senzaci 

a podsouvání potenciálně zajímavých informací ze strany periodika. Kromě této pozice 

bylo samozřejmě možno vypozorovat i šíření teorií skrze jinou osobu a rovněž přímé šíření 

spekulací. V mnou vybraných článcích, pominu-li ty nesignované, nejčastěji figurovali 

právě dva autoři, či skupiny autorů píšící pod značkami (Ab) a (š + ž). Je tedy 

pravděpodobné, že právě oni se specializovali na témata týkající se událostí Sametové 

revoluce a čtenářům často přinášeli domnělé unikátní informace. Procentní bilance pro 

deník Špígl je: šíření teorie skrze prostředníka 43 %, přímé šíření konspirací a spekulací 35 
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% a podsouvání spekulativních otázek dotazovanému 22 %. 

15.2.4. Respekt 

Týdeník Respekt se stavěl vůči konspiračním teoriím hned do několika pozic. První pozicí 

je prosté konstatování teorie, že se události staly nějakým způsobem. Druhou pozicí, jež je 

mezi periodiky vzhledem ke konspiracím pravděpodobně nejobvyklejší, je sdělení 

informací skrze prostředníka. Tedy že někdo si o událostech myslí…, na základě 

rozhovoru se stalo…, tento člověk řekl, že… Periodikum tak onu teorii nenapíše napřímo, 

nýbrž se schová za jinou osobu. Poslední pozicí v níž můžeme konspirace číst je přímé 

šíření informací a spekulací. Do této poslední pozice spadá také již zmiňovaný J. Spurný, 

jakožto nejčastěji spekulující autor v rámci Respektu. Články v tomto případě obsahují 

kontroverzní informace, spekulují, uvádějí zákulisní dění např. RE 21.2./1990, č. 2: 2. Ve 

čtenářích s nejednoznačným názorem tedy mohou vyvolat dojem, že se události staly 

určitým způsobem, který je ve skutečnosti jiný, než se veřejně říká. Konečná bilance 

Respektu mi vyšla: prosté konstatování informací 47 %, spekulace 24 %, informace řečené 

skrze prostředníka 29 %. 

15.2.5. Květy 

V rámci časopisu květy se mi podařilo sesbírat asi nejméně nosného materiálu ze všech 

periodik. Z tohoto důvodu jsou i pozice, z nichž tento časopis teorie publikoval, nepříliš 

pestré. Rozlišila jsem pouze dvě perspektivy. Jako u většiny ostatních listů bylo značné 

množství teorií vydané způsobem, že někdo řekl během rozhovoru, že… nebo podle 

svědka se stalo… Tedy teorie vydával z pozice někoho, kdo pouze předává jistou 

informaci dále, sám ale není její původce. Objevily se ale i články, v nichž Květy samy 

teorii šíří jako např. KV 8.2./1990, č. 6: 9. Bilance poměru článků mi pro Květy vyšla: 

šíření konspirace 62 %, šíření informací skrze prostředníka 38 %. 

15.2.6. Studentské listy 

Též v případě Studentských listů jsem nalezla hned několik pozic přístupu ke konspiračním 

teoriím. Opakovaně jako v předchozích případech i tento list hojně odkazoval na tvrzení 

jiné osoby, ať už na základě svědectví, rozhovoru, výpovědi… Na rozdíl od ostatních 

periodik ale publikují též narážky ve smyslu pravděpodobně se stalo… možná se to stalo 

takovým způsobem a z jistého důvodu. S touto formou narážek jsem se u jiného periodika 

nesetkala. Ovšem bylo možné setkat se i se spekulačně psanými články. Nakonec zcela 

ojedinělý případ v rámci konspirační teorie o Vincentu Venerovi, který v přepisu 

rozhovoru sám sebe dobrovolně uvádí jako viníka událostí, redakce v této pozici tedy 

konspiraci o něm i vydala. Bilance článků ve Studentských listech mi nakonec vyšla: 

spekulace 67 %, šíření informací skrze prostředníka 28 %, informování o V. Venerovi 5 %. 
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15.2.7. Analýza 17. listopadu 

V případě Miroslava Dolejšího a jeho textu Analýza 17. listopadu… byla identifikace jeho 

postoje pravděpodobně nejpatrnější a nejexplicitnější ze všech analyzovaných periodik. 

Dolejší jednoznačně psal z pozice odpůrce komunistického režimu a dlouholetého 

politického vězně, který je naprosto přesvědčen, že jím formulované konspirační teorie 

jsou pravdivé. Komunistický režim a hráče, kteří ovlivňovali Sametovou revoluci z pozadí 

tedy naprosto přímo obviňuje, udává jejich motivy, sděluje čtenáři jakým způsobem bylo 

co provedeno, případně kdo to provedl a jak. Teorie tak šíří dál, rozvíjí je a nijak se 

neschovává za spekulace či konstatování jiných osob. Bilanci tedy nemá v tomto případě 

smysl sestavovat. 

Závěr 

Tato diplomová práce mapovala šíření několika konspiračních teorií související se 

Sametovou revolucí napříč sedmi různými československými médii (Rudým právem, 

Lidovými novinami, Špíglem, Respektem, Květy, Studentskými listy a Analýzou 17. 

listopadu od Miroslava Dolejšího původně uveřejněnou ve Středočeském expresu). Ze 

všech těchto periodik jsem pomocí metody rámcování analyzovala články v rozsahu 

několika let, v nichž jsem hledala fragmenty konspiračních teorií odpovídající předem 

stanoveným liniím: Sametová revoluce byla předem plánovaná, Smrt studenta Šmída, 

Volba Václava Havla prezidentem a Ostatní konspirační teorie související se Sametovou 

revolucí. Z analyzovaných fragmentů jsem následně skládala jednotlivé konspirační verze 

související právě s událostmi před, během a po 17. listopadu 1989. V Rudém právu jsem 

našla dokonce několik verzí konspiračních teorií při všechny stanovené linie. Taktéž tomu 

bylo i u deníku Špígl i týdeníku Květy a samozřejmě i v Analýze 17. listopadu. 

V Lidových novinách bylo možno nalézt též několik verzí pro všechny linie kromě linie o 

volbě V. Havla prezidentem, k níž nebylo možno na základě článků ve zkoumaném období 

sestavit žádnou teorii. Podobně v Respektu nebylo možno nalézt žádnou teorii pro linii o 

volbě V. Havla prezidentem. Nakonec Studentské listy obsahovaly informace o všech třech 

hlavních zkoumaných liniích, neobsahovaly však žádné teorie, které by spadaly pod linii 

ostatních teorií souvisejících se Sametovou revolucí. 

Jak bylo možno vidět, ony konspirační linie byly ovlivněny v první řadě samotným 

aktérem, jenž byl jejich původcem (nejčastěji osoba, s níž pisatel článku vedl rozhovor), 

následně byly ovlivněny samotným autorem článku a způsobem, jakým byl napsán, ale 

mohli jsme se i dozvědět rozdíly v přístupu ke konspiračním teoriím mezi konkrétními 

médii. Např. deník Špígl či Analýza 17. listopadu v mnoha případech teorie neskrytě 

tlumočily a šířily svým čtenářům. Např. Studentské listy se k mnoha těmto teoriím stavěly 

spíše s nadsázkou a často alegoricky a např. Lidové noviny se často „schovávaly“ za 

prostředníka a jednotlivé teorie publikovaly s tím, že se jedná o názor nějaké jiné osoby. 
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Týdeník Květy zase vzhledem ke svému obsahovému zaměření publikoval konspirace ze 

všech médií v nejmenší míře. Opomenout ale však nelze ani vliv politického vývoje na 

publikační činnost těchto médií, což bylo patrné zejména v postupném odpoutávání se od 

KSČ v případě Rudého práva, případně v ukončení činnosti redakce Studentských listů. 

Nemohu tedy jasně konstatovat, že některé ze zkoumaných periodik prezentovalo 

konspirační teorie nejvíce ze všech, vyjma Analýzy 17. listopadu, která ale už ve svém 

původním záměru byla vydána s cílem „otevřít oči“ československým lidem a ukázat jim 

„pravdu“ o dění v jejich státě, které jim dosud bylo skryto. 

I přes potíže a komplikace spojené s přístupem k analyzovaným materiálům se mi podařilo 

prostudovat sedm již zmíněných médií v rozsahu několika let. Můj původní cíl zapsaný 

v dokumentu tezí byl značně ambiciózní, a proto se mi ho nepodařilo zcela naplnit. Bylo 

však nutné se vzhledem k limitům situace operativně přizpůsobit a upravit tak i výslednou 

verzi této práce. I přes to jsem ale analyzovala stovky, ne-li tisíce článků, z nichž pouze ty 

relevantní pro můj výzkumný cíl se objevily výše v analytické části této práce. Výzkum 

jsem prováděla kvalitativní metodou, to znamená, že se jistým způsobem mohl projevit i 

vliv mé subjektivní interpretace na výslednou podobu jednotlivých konspiračních linií i 

teorií. I přes tyto zmíněné možné nedostatky se mi doufám podařilo naplnit záměr a 

představit čtenářům události jednoho z našich historicky nejzásadnějších období 

z jiné perspektivy, než kterou třeba dosud znali. Tato perspektiva může být možná 

kontroverzní, jak ale několikrát v průběhu celé této práce zmiňuji, výše uvedené teorie 

v žádném případě neuvádím jako fakta a dějinnou pravdu, ale právě naopak, jako teorie, 

které vytanuly na mysl lidem, jimž běžné vysvětlení událostí před více než 30 lety 

jednoduše nestačilo. Materiálů k tomto tématu stále zbývá velké množství. Ať už by se 

jednalo o další dobově autentická periodika, publikace vydané na podobný námět či např. 

soudobá konspirační videa a webové stránky. Pokud by tedy toto témě někoho zaujalo, 

dveře pro budoucí výzkum jsou stále otevřeny. 
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Summary 

This diploma thesis mapped the spread of several conspiracy theories related to the Velvet 

Revolution across seven different Czechoslovak media at that time (Rudé právo, Lidové 

noviny, Špígl, Respekt, Květy, Studentskí listy and Analýza 17. listopadu by Miroslav 

Dolejší originally published in Středočeský expres). From all these periodicals I used the 

framing method to analyze articles over several years, looking for fragments of conspiracy 

theories corresponding to predetermined srory lines. From the analyzed fragments, I then 

composed individual conspiracy versions related to the events before, during and also after 

November 17, 1989. My original goal was quite ambitious, and therefore I was not able to 

fully fulfill it. However, it was necessary to operatively adapt to the limits of the situation 

and thus adjust the final version of this work. Nevertheless, I analyzed hundreds, if not 

thousands of articles, of which only those relevant to my research goal appeared above in 

the analytical part of this work. I conducted the research using a qualitative method, which 

means that in a certain way the influence of my subjective interpretation on the final form 

of individual conspiracy lines and theories could also manifest itself. Despite these 

possible shortcomings, I hope that I managed to fulfill the intention and present to the 

readers the events of one of our most historically important periods from a different 

perspective than what they have known so far. This perspective may be controversial, but 

as I have mentioned several times throughout this work, I by no means cite the above 

theories as facts and historical truth, but rather as theories that came to mind to people 

whom just ordinary explanation of events more than 30 years was simply not enough. 

There is still a large amount of material on this topic. Whether it is another periodical 

authentic at the time, publications published on a similar topic or, for example, 

contemporary conspiracy videos and websites. So if anyone is interested in this topic, the 

door to future research is still open.  
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DENGLER, Robert. Členové komise ukázali Američanům tajný záznam. Rudé právo, Praha, 18.12.1991, 295 (1), 3. 

NESIG. Záznam americké televize usvědčuje Rumlovu komisi. Rudé právo, Praha, 30.1.1992, 25 (2), 1-2. 

PERKNEROVÁ, Kateřina. Revoluce jako podvod? Rudé právo, Praha, 22.5.1992, 119 (2), 3. 

NESIG. V. Havel byl kandidátem tajné spolupráce. Rudé právo, Praha, 25.5.1992, 121 (2), 1-2. 

(mon, nig). Policie o atentátu neuvažuje. Rudé právo, Praha, 4.9.1992, 208 (2), 3. 

STANĚK, Evžen. Lorenc, Vykypěl a Kincl odsouzeni na čtyři, tři a půl a tři roky nepodmíněně. Rudé právo, Praha, 

31.10.11992, 256 (2), 1-2. 

KOUDA, Jiří. Žijeme v době lámání charakterů i chleba. Rudé právo, Praha, 18.2.1993, 40 (3), 1; 9. 

VÁCHA, Vladimír. Kam zmizely Dubčekovy dokumenty. Rudé právo, Praha, 1.4.1993, 76 (3), 1-2. 

STANĚK, Evžen. Velitel zásahu 17. listopadu před soudem. Rudé právo, Praha, 26.5.1993, 120 (3), 3. 

Respekt: 

ŠINDELÁŘOVÁ, Milena. O terorismu v Čechách. Týdeník Respekt, Praha, 14.2.1990, 1 (1990), 6. 

ČEJKA; ROUST. Budou zveřejněny výsledky vyšetřování? Týdeník Respekt, Praha, 14.2.1990, 1 (1990), 7. 

SPURNÝ, Jaroslav. Bezpečnost státu. Týdeník Respekt, Praha, 21.2.1990, 2 (1990), 2. 

-pj-. První proces. Týdeník Respekt, Praha, 21.2.1990, 2 (1990), 3. 

SVĚTNIČKA, J. Vyšetřování masakru na Národní třídě: -souboj s chobotnicí. Týdeník Respekt, Praha, 21.2.1990, 2 

(1990), 7. 

JS. Ti frajeři se dnes smějí. Týdeník Respekt, Praha 4.4.1990, 4 (1990), 2. 

HROMÁDKO, Oldřich. Krach jedné koncepce. Týdeník Respekt, Praha, 4.4.1990, 4 (1990), 3. 

LAMPER, Ivan. Někdo to rád horké. Týdeník Respekt, Praha, 13.6.1990, 14 (1990, 3. 

SPURNÝ, Jaroslav. Tentokrát bez obušků. Týdeník Respekt, Praha, 4.7.1990, 17 (1990), 2-3.  

SPURNÝ, Jaroslav. Čtvrtek 21.12.1989. Tisk informoval palcovými titulky, že Státní bezpečnost byla rozpuštěna. 
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Týdeník Respekt, Praha, 26.9.1990, 29 (1990), 4. 

ŠINDELÁŘOVÁ, Milena. Napijme se proudu Léthé. Týdeník Respekt, Praha, 10.10.1990, 31 (1990), 3. 

LAMPER, Ivan; SPURNÝ, Jaroslav. Respekt versus StB. Týdeník Respekt, Praha, 3.1.1991, 1 (2), 6-7. 

HRADILEK, Ludvík; SPURNÝ, Jaroslav. Z vazby do vazby. Týdeník Respekt, Praha, 11.2.1991, 7 (2), 16. 

BLAŽEK, Bohuslav. Prezidentův spojenec. Týdeník Respekt, Praha, 4.3.1991, 10 (2), 16. 

SPURNÝ, Jaroslav. Případ Lorenc. Týdeník Respekt, Praha, 22.4.1991, 16 (2), 3. 

SPURNÝ, Jaroslav. Generál StB Lorenc čeká na svůj proces. Týdeník Respekt, Praha, 17.6.1991, 24 (2), 2. 

JANYŠKA, Petr. Agenti a nová diplomacie. Ministerstvo zahraničí po roce a půl. Týdeník Respekt, Praha, 19.9.1991, 33 

(2), 8-9. 

KABELE, Jiří. Pohádka o přehledném světě. Týdeník Respekt, Praha, 30.9.1991, 39 (2), 3. 

SNR, RESPEKT. Tajná zpráva o slovenském vnitru. Týdeník Respekt, Praha, 11.11.1991, 45 (2), 5-6. 

LAZAR, Boris. Nekontrolovatelná moc agentů. Týdeník Respekt, Praha, 18.11.1991, 46 (2), 9. 

SPURNÝ, Jaroslav. Bez zájmu veřejnosti. Týdeník Respekt, Praha, 27.1.1992, 4 (1992), 2-3. 

HULÍK, Milan. Bomba Velkého metaře. Týdeník Respekt, Praha, 3.2.1992, 5 (1992), 9. 

ŽITNÝ, Milan. Pozadí případu DOKTOR. Týdeník Respekt, Praha, 2.3.1992, 9 (1992), 4. 

ŽITNÝ, Milan. Spisy byly v Trenčíně. Týdeník Respekt, Praha, 2.3.1992, 9 (1992), 4-5. 

SPURNÝ, Jaroslav. Dostupný seznam agentů. Týdeník Respekt, Praha, 11.5.1992, 19 (1992), 4.  

SPURNÝ, Jaroslav. Lorenc a spol. Týdeník Respekt. Praha, 26.10.1992, 43 (1992), 5. 

HOLUB, Petr. „Paní, kdyby nebyla demokracie, tak vás kopnu do držky“. Listopad tři roky poté. Týdeník Respekt. 

Praha, 23.11.1992, 47(1992), 4. 

Analýza 17. listopadu: 

DOLEJŠÍ. M. Analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989. 1990. Dostupné z: http://analyza.wz.cz/. 

Lidové noviny: 

HANÁK, Jiří. Causa Štěpán. Lidové noviny, Praha, 9.1.1990, 2 (3), 1. 

TYL, František. Kdo to byl? Lidové noviny, Praha, 13.1.1990, 3 (3), 7. 

RUML, Jiří. Hladovka. Lidové noviny, Praha, 20.1.1990, 5 (3), 1. 

JEŠ, Jiří. Hej, pane králi, byl jsi líný… Lidové noviny, Praha, 31.1.1990, 8 (3), 6. 

(EŠ). Chobotnice. Lidové noviny, Praha, 7.2.1990, 10 (3), 1. 

PILOUS, Jiří. Alias Růžička… Lidové noviny, Praha, 21.2.1990, 14 (3), 7. 

MLYNÁŘ, Vladimír. Divadélko. Lidové noviny, Praha, 10.3.1990, 19 (3), 1. 

RUML, Jiří. Otazníky bez odpovědi. Lidové noviny, Praha, 31.3.1990, 25 (3), 1; 8. 

NESIG. Podíl tajné policie. Lidové noviny, Praha, 10.4.1990, 33 (3), 2. 

NESIG. Stíhání pokračuje. Lidové noviny, Praha, 25.4.1990, 45 (3), 2. 

KRYŠPÍN, Jiří. Tajemství zůstávají. Lidové noviny, Praha, 29.4.1990, 49 (3), 1-2. 

Mly; JaD. Rozhodnutí soudu. Lidové noviny, Praha, 12.5.1990, 58 (3), 1. 

MLYNÁŘ, Vladimír. Záhadná centra. Lidové noviny, Praha, 12.5.1990, 58 (3), 16. 

RUML, Jiří; KLOUDA, Karel. Šlo o puč uvnitř KSČ? Lidové noviny, Praha, 14.5.1990, 59 (3), 1; 3; 6. 

GEUSSOVÁ, Milena. OF: Nehrát ve hře cizího režiséra! Lidové noviny, Praha, 19.5.1990, 64 (3), 1-2. 

NESIG. Agent StB se přihlásil. Lidové noviny, Praha, 24.5.1990, 68 (3), 1; 8. 

NESIG. Vědomě šířila lež. Lidové noviny, Praha, 8.8.1990, 131 (3), 1. 

NESIG. Další obvinění. Lidové noviny, Praha, 13.9.1990, 162 (3), 1; 8. 

http://analyza.wz.cz/
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(vyb). Spravedlnost po roce. Lidové noviny, Praha, 10.10.1990, 185 (3), 1; 3. 

NESIG. Jak tomu bylo v listopadu? Lidové noviny, Praha, 15.10.1990, 189 (3), 2. 

(vyb). A. Lorenc opět ve vazbě. Lidové noviny, Praha, 27.10.1990, 200 (3), 1-2. 

ŠMÍDOVÁ, Jana; ŠUBERT, Jan. Nová fakta o 17. listopadu. Lidové noviny, Praha, 15.11.1990, 216 (3), 9. 

(ei). Jasná dezinformace. Lidové noviny, Praha, 17.11.1990, 218 (3), 2. 

VYBULKA, Milan. Náčelník kontrarozvědky ve vazbě. Lidové noviny, Praha, 13.12.1990, 240 (3), 2. 

(jaš). Agenti stále působí. Lidové noviny, Praha, 21.12.1990, 247 (3), 1-2. 

ŠMÍDOVÁ, Jana. Spisy nebyly zničeny. Lidové noviny, Praha, 3.1.1991, 2 (4), 1-2. 

NESIG. Rezidenti a agenti. Lidové noviny, Praha, 8.1.1991, 6 (4), 2. 

NESIG. A. Lorenc stále ve vazbě. Lidové noviny, Praha, 24.1.1991, 20 (4), 1-2. 

NESIG. Polovina vlády neprošla? Lidové noviny, Praha, 25.1.1991, 21 (4), 3. 

VYBULKA, Milan. Slepá kolej agenta Růžičky. Lidové noviny, Praha, 26.1.1991, 22 (4), 16. 

NESIG. StB v armádě. Lidové noviny, Praha, 6.2.1991, 31 (4), 2. 

NESIG. Vysoce postavení agenti. Lidové noviny, Praha, 12.2.1991, 36 (4), 2. 

(nel). Kde jsou ti agenti? Lidové noviny, Praha, 13.2.1991, 37 (4), 2. 

ŠMÍDOVÁ, Jana; VEIS, Jaroslav. I nám ukradli revoluci. Lidové noviny, Praha, 23.2.1991, 46 (4), 1; 3. 

NESIG. Vyšetřování musí pokračovat. Lidové noviny, Praha, 23.3.1991, 70 (4), 2. 

(jaš). Nikdo nic neví. Lidové noviny, Praha, 6.6.1991, 131 (4), 1. 

VYBULKA, Milan. Zifčákovy paměti. Lidové noviny, Praha, 27.6.1991, 149 (4), 12. 

NESIG. Nová jména ve spisech. Lidové noviny, Praha, 7.8.1991, 182 (4), 1. 

(vyb). Koncl, Lorenc, Vykypěl. Lidové noviny, Praha, 8.10.1991, 235 (4), 3. 

(vyb, iťu). Velitelé před soud. Lidové noviny, Praha, 11.10.1991, 238 (4), 16. 

VYBULKA, Milan; PROCHÁZKOVÁ, Petra. Tečka za národní? Lidové noviny, Praha, 26.10.1991, 251 (4), 1; 3. 

(vyb). Obžaloba Zifčáka. Lidové noviny, Praha, 7.11.1991, 260 (4), 1. 

NESIG. Seznam existuje. Lidové noviny, Praha, 10.12.1991, 238 (4), 4. 

NESIG. Navždy utajeny. Lidové noviny, Praha, 11.4.1992, 87 (5), 3. 

(vyb). Tajní a ti druzí. Lidové noviny, Praha, 15.5.1992, 113 (5), 32. 

(ert). Neznámá dohoda? Lidové noviny, Praha, 17.6.1992, 141 (5), 3. 

NESIG. Příkaz vydal Lorenc. Lidové noviny, Praha, 18.6.1992, 142 (5), 2. 

VYBULKA, Milan. Těžké rozpomínání. Lidové noviny, Praha, 19.6.1992, 143 (5), 2. 

(mlp, fsch, slim). Na černé listině. Lidové noviny, Praha, 19.6.1992, 143 (5), 1; 16. 

NESIG. Z politické scény. Podvodné volby? Lidové noviny, Praha, 25.6.1992, 148 (5), 3. 

(jč). Další odročení. Lidové noviny, Praha, 12.8.1992, 188 (5), 2. 

(hop). Zůstaly bez dokumentace. Lidové noviny, Praha, 8.1.1993, 5 (6), 2. 

(dr). Ovládají českou BIS příslušníci bývalé StB? Lidové noviny, Praha, 9.3.1993, 56 (6), 3. 

Květy: 

HÁJEK, Petr. Otázka viny. Týdeník Květy, Praha, 4.1.1990, 1 (XL), 7. 

LAMMER, Vladimír; KARKAN, Eduard. Žalujeme! Týdeník Květy, Praha, 18.1.1990, 3 (XL), 10-11. 

SVOBODA, Vilém; ČERNOHLÁVEK, Lubor. Stávka lechtaná Fámyzdatem. Týdeník Květy, Praha, 25.1.1990, 4 (1), 

24-25. 

KRAUS, Václav. O převlékání kabátů. Týdeník Květy, Praha, 8.2.1990, 6 (1), 9. 

-on-. Bude vás zajímat. Týdeník Květy, Praha, 1.3.1990, 9 (1), 9. 

ČERVINKA, Stanislav. Hovoříme s Janem Rumlem. Z informačního servisu. Týdeník Květy, Praha, 8.3.1990, 10 (1), 4-
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6. 

KOMÁREK, Martin. Kurs západovýchodní. Týdeník Květy, Praha, 22.3.1990, 12 (1), 4-6. 

HIRSCHOVÁ, Eva. Zpráva o vrácení konspiračních bytů. Týdeník Květy, Praha, 22.3.1990, 12 (1), 8-9. 

HORÁK, Vratislav; ZAJÍČEK, Martin. Generál Baranov znovu na scéně aneb corso-gate. Týdeník Květy, Praha, 

6.7.1990, 27 (1), 12. 

HORÁK, Vratislav; ZAJÍČEK, Martin. Baranov potřetí aneb z KGB do Svobodné Evropy. Týdeník Květy, Praha, 

24.8.1990, 34 (1), 10-11. 

TUČEK, Josef. Labyrint neznámé říše. Týdeník Květy, Praha, 7.9.1990, 36 (1), 4-6. 

NESIG. Napsali o nás… Týdeník Květy, Praha, 5.10.1990, 40 (1), 9. 

HUDCOVÁ, Ivana. Hradní okénko. Týdeník Květy, Praha, 16.11.1990, 46 (1), 8. 

HUŠEK, Petr; HUDCOVÁ, Ivana. Dovolená s prezidentem aneb senzační odhalení pozadí bermudských dní. Týdeník 

Květy, Praha, 28.12.1990, 52 (1), 4-5. 

ŠIKLOVÁ, Jiřina. Lustrace, čistky neboli „Vyrovnání s minulostí“. Týdeník Květy, Praha, 22.3.1991, 12 (1), 24-25. 

FRÝBORT, Pavel. Pohádka o pračkách a špinavém prádle. Týdeník Květy, Praha, 26.12.1991, 52 (1), 8-9. 

Deník Špígl 

FRONĚK, Ladislav. Pravdu o 17. listopadu se lidé nedozví? Špígl, Praha, 5.10.1990, 5 (1), 1; 4. 

(peb). KGB a perestrojka. Špígl, Praha, 10.10.1990, 8 (1), 3. 

-r-. Jak se rodil 17. listopad. Špígl, Praha, 22.10.1990, 16 (1), 1-2. 

NESIG. Jak to bylo 17. listopadu. Špígl, Praha, 29.10.1990, 21 (1), 1; 4. 

-š-. V. Havel řízen z vísky na Moravě. Špígl, Praha, 30.10.1990, 22 (1), 1; 4. 

NESIG. Co předcházelo 17. listopadu… Špígl, Praha, 31.10.1990, 23 (1), 1-2. 

NESIG. Co říká dnes 17. listopadu…? Špígl, Praha, 1.11.1990, 24 (1), 1; 4. 

(Y). Pamflet strčil V. Havla do zednářské lóže. Špígl, Praha, 1.11.1990, 24 (1), 1-2. 

KÝR, Karel. Vrátila se vláda do rukou lidu? Špígl, Praha, 2.11.1990, 25 (1), 1; 4. 

NESIG. S kým je Zifčák…? Špígl, Praha, 6.12.1990, 50 (1), 1-2. 

NESIG. O mučírnách StB nevěděl… Špígl, Praha, 17.1.1991, 12 (2), 1-2. 

(š). Dojde i na premiéra? Špígl, Praha, 25.1.1991, 18 (2), 1-2. 

(J. K.). Kdo se bojí lustrací? Špígl, Praha, 26.2.1991, 42 (2), 1-2. 

NESIG. Bude Lorenc souzen, či dostane vyznamenání? Špígl, Praha, 19.3.1991, 60 (2), 1-2. 

J.Z. Byli jsme podvedeni. Špígl, Praha, 5.4.1991, 74 (2), 1; 4. 

WOLF, Jiří. Koho vlastně lustrujeme. Špígl, Praha, 13.4.1991, 81 (2), 1; 3. 

(Š). Prokuratura nám mnoho neodhalí. Špígl, Praha, 28.5.1991, 117 (2), 1; 3. 

(J. K.). Kde je pravda? Špígl, Praha, 20.6.1991, 137 (2), 1. 

NESIG. Co tají spisy prokuratury o příslušníkovi StB Zifčákovi? Špígl, Praha, 25.6.1991, 141 (2), 1; 4. 

(M. Ž.). Najde naše policie Zifčákovy paměti? Špígl, Praha, 26.6.1991, 142 (2), 1-2. 

NESIG. Dozví se naši lidé pravdu? Špígl, Praha, 12.7.1991, 154 (2), 1; 4. 

(JS). FBIS „verbuje“ do služeb bývalé estébáky? Špígl, Praha, 29.7.1991, 168 (2), 1-2. 

Dr. Josef Šárka. Existují v ČSFR tajuplné zednářské lóže? Špígl, Praha, 31.7.1991, 170 (2), 1-2. 

(š + ž). Kdo rozdával karty? Špígl, Praha, 8.8.1991, 177 (2), 1-2. 

NESIG. Co ví Dražská? Špígl, Praha, 25.10.1991, 244 (2), 1-2. 

NESIG. Hoši, ten má dost! Špígl, Praha, 5.11.1991, 252 (2), 4. 

(agent 002 + 003). Jak se lovili agenti. Špígl, Praha, 14.11.1991, 260 (2), 1-2. 

(š + ž). Atentát na Zifčáka! Špígl, Praha, 15.11.1991, 261 (2), 1-2. 
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(pp). Svědectví ze schůze KSČ. Špígl, Praha, 18.11.1991, 263 (2), 1-2. 

(š + ž). Auto bez brzd! Špígl, Praha, 18.11.1991, 263 (2), 2. 

(š + ž). Zifčákův život ohrožen! Špígl, Praha, 20.11.1991, 265 (2), 1-2. 

NESIG. Co vymyslel na 17. listopad…? Špígl, Praha, 22.11.1991, 267 (2), 1-2. 

(š + ž). Život ve strachu. Špígl, Praha, 26.11.1991, 270 (2), 1-2. 

(š + ž). Bude Zifčák žalovat redakci Špíglu? Špígl, Praha, 27.11.1991, 271 (2), 1; 4. 

(š). Bude se prokuratura zabývat výhružkami Zifčákovi…? Špígl, Praha, 28.11.1991, 272 (2), 1-2. 

(r). Co vyjde najevo…? Špígl, Praha, 12.12.1991, 284 (2), 1-2. 

(žk). Generál Carda odpovídá Štěpánovi. Špígl, Praha, 19.12.1991, 290 (2), 5. 

(jj). Chartista Pallas obviňuje Janouchovu nadaci Charty 77. Špígl, Praha, 3.1.1992, 2 (3), 1; 4. 

(jj). Hovoří Zifčákovy poměti. Špígl, Praha, 4.1.1992, 3 (3), 1; 4. 

(ABY). Jak si stojí židozednáři? Špígl, Praha, 16.1.1992, 13 (3), 1-2. 

(Ab). Případ Kavan pod lustrem. Špígl, Praha, 4.3.1992, 54 (3), 1; 4. 

(kov). Lustrační zákon na ně…! Špígl, Praha, 24.4.1992, 97 (3), 1-2. 

(Ab). Centrum rozvracení. Špígl, Praha, 25.4.1992, 98 (3), 1; 4. 

(Ab). Není agent jako agent. Špígl, Praha, 13.5.1992, 111 (3), 1. 

(Ab). Pan Dolejší nelhal! Špígl, Praha, 26.6.1992, 149 (3), 1; 4. 

(Ab). Milouš se směje. Špígl, Praha, 22.7.1992, 170 (3), 4. 

(Š). Oceňuje paměti Růžičky! Špígl, Praha, 5.8.1992, 182 (3), 1-2. 

(r + l). Bude analýza na sjezdu KSČM…? Špígl, Praha, 8.10.1992, 237 (3), 1-2. 
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