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Anotace

Práce se snaží ukázat, jak dobře a hluboce byla československá Státní 

bezpečnost informovaná o aktivitách, záměrech a taktice politické opozice zejména 

v roce 1989. Hlavním pramenem jsou autentické záznamy Státní bezpečnosti, ať už 

pravidelné situační zprávy, informace o bezpečnostní situaci v zemi, vnitřní směrnice 

StB, ale i dokumenty vedení komunistické strany. Text vybírá to, co bylo v činnosti 

nezávislých iniciativ podle Státní bezpečnosti podstatné a dokládá, že bezpečnostní 

složky režimu měly o opozici (možná až překvapivě) dobré informace. 

Věnuje se také některým funkčním aspektům Státní bezpečnosti, která 

neexistovala v politickém vakuu, ale naopak byla přímo podřízena komunistické straně. 

V neposlední řadě popisuje i změny v organizačních strukturách StB, zejména 

v souvislosti s reformou v roce 1988.

Klíčová slova: Státní bezpečnost, rok 1989, opozice v Československu, Charta 

77, Hnutí za občanskou svobodu, Obroda, Demokratická iniciativa

Abstract

Thesis wants to show how well the Czechoslovak secret police was informed

about the activities, plans and tactics of the political opposition especially in the year 

1989. The main sources for the paper are the authentic records of the State Security as 

regular situation reports, information on the security situation in the country, inside 

directives of the secret police, but also some documents of the Communist Party 

leadership. Text shows which were the most important activities of the independent 

initiatives in the viewpoint of StB and prove that the security forces of the regime seem 

to might have had (surprisingly) good information on the opposition initiatives.

Paper is also aimed on some functional aspects of the State Security, which did 

not exist in a political vacuum, but was directly subordinated to the Communist Party.

Finally, it describes changes in the organizational structures of StB, particularly linked 

to the reform in 1988.

Key words: State security, year 1989, opposition in Czechoslovakia, Charta 77, 

Movement for Civic Freedom, Obroda, Democratic initiative
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1 Úvod

Působení Státní bezpečnosti je dodnes opředeno řadou mýtů. Zejména poslední 

měsíce její činnosti  zavdaly příčinu k mnoha spekulacím, mimo jiné i díky 

dezinformaci o údajné smrti studenta Martina Šmída při demonstraci 17. listopadu 

1989. Státní bezpečnosti, neboli StB, bývá také v této souvislosti připisováno mnoho 

rolí. Podle některých byla mylná zpráva o mrtvém mladíkovi cílenou akcí Státní 

bezpečnosti, která naplánovala politické změny a de facto podvedla komunistickou 

stranu. Byla údajně na přeměnu systému dokonale připravená a její členové dodnes 

ovládají českou ekonomiku i politiku.1 Jiní vidí StB jako do poslední chvíle věrnou 

spolupracovnici sovětské KGB, StB podle nich přímo ovládala Moskva a rok 89, 

listopadové a prosincové události zejména, proběhly zcela v sovětské režii.2

Role Státní bezpečnosti v posledních měsících existence komunistického režimu 

je v každém případě velmi pozoruhodná. Předkládaná práce ovšem, samozřejmě, žádné 

fantastické spekulace  nepodporuje. Pohled (nejen) do dokumentů Státní bezpečnosti 

totiž nabízí poněkud prozaičtější, ovšem nikoliv méně zajímavý obrázek. Práce se 

zabývá Státní bezpečností a opozicí v roce 1989 a chce ukázat, jaké informace 

Bezpečnost skutečně měla o činnosti opozičních skupin, o jejich cílech a taktice. KSČ 

totiž svůj osud v posledních měsících se Státní bezpečností svým způsobem úzce 

spojila. Vedoucí představitelé státu i strany dostávali od StB o činnosti opozice téměř 

každodenní zprávy, což svědčí o tom, jak mimořádný význam komunisté přikládali 

nezávislým iniciativám.

Bylo by ovšem chybou vnímat StB jako monolitní organizaci, která nedělala nic 

jiného, než sbírala informace o Chartě 77 a potom prováděla represivní opatření. 

Naopak, její struktura byla relativně komplikovaná a v průběhu let se měnila – stejně 

jako úkoly, které Bezpečnost plnila. Sami její  důstojníci si ostatně stěžovali na to, že 

postupem doby museli kontrolovat téměř celou československou společnost.3 Ovšem 

boj proti „vnitřnímu nepříteli“, jak StB opozici označovala, tvořil mimořádně podstatný 

a v roce 1989 zcela jistě nejpodstatnější úkol, kterým byla pověřena.

                                                
1 Příznivcem obdobných spikleneckých teorií je například politický aktivista Petr Cibulka, srov. např.  
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008032901
2 Bartuška, Václav: Listopad 89 z pohledu StB v denních situačních zprávách. 1999, s.191.
3 Srov. Lorenc, Alojz: Ministerstvo strachu?. 1992, s. 142.
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V 80. letech proti opozici pracovala především X., respektive po organizačních 

změnách roku 1988 II. správa SNB4, působící při federálním ministerstvu vnitra. Právě 

její činností se zabývá předkládaná práce, která chce odpovědět na velmi podstatnou 

otázku, a sice co vlastně Státní bezpečnost o opozici věděla, jak přesné byly informace o 

opozici v posledních měsících existence komunistického režimu, kdy je moc nejvíce 

potřebovala. Ukážeme, že často měla StB informace možná až překvapivě dobré. 

Dokonce tak dobré, že, dokážeme-li nevnímat ideologický jazyk dokumentů StB, 

získáme z nich relativně věrný obraz o nezávislých iniciativách.   

Jak bylo už naznačeno výše, zdá se, že StB byla relativně velmi spolehlivým 

nástrojem KSČ. Snažila se jí pomocí nejrůznějších informačních kanálů předávat co 

nejpřesnější poznatky o činnosti opozice, respektive disentu.5 Cílem práce je tedy 

zejména, jak vypadal rok 1989 optikou a jazykem Státní bezpečnosti, s důrazem na 

nejdůležitější nezávislé iniciativy. Hlavním pramenem jsou pro nás dokumenty, které 

StB psala buď pro vlastní potřebu, anebo pro vedení ministerstva vnitra, komunistické 

strany či státu. Práce  ukazuje, jak opozici viděla StB, na jaké činnosti iniciativ kladla 

důraz, co považovala za podstatné. Následující stránky proto nelze číst jako zprávu o 

opozici na sklonku 80. let. 20.století. Bylo by očividně zbytečné znovu opisovat 

programové dokumenty nezávislých iniciativ, navíc když je opozice většinu sama 

aktivně rozšiřovala. Nebudeme ani znovu psát o tom, co se dělo při demonstracích 

apod., bylo to popsáno jinde a lépe. Ač se tomu práce nevyhýbá, činí tak v omezené 

míře a jen proto, aby alespoň částečně uvedla záznamy StB do kontextu.

Předkládaný text je už z povahy samotného tématu silně empirický. Úzce to 

souvisí i se stavem bádání a s prameny, ze kterých práce čerpá. Podíváme- li se do 

okolních postkomunistických států, často jsou v tomto ohledu mnohem dál. Zejména 

Německo už od roku 1989 s materiály tajné policie Stasi systematicky pracuje a její 

činnost je velmi dobře popsaná. Ne tak v Česku, část materiálů StB je přístupná pouze 

několik let, značné procento jich zůstává stále neprobádané, a tak namísto analytických 

prací dlouho vycházely spíše edice dokumentů s komentáři.6

                                                
4 Uvádí-li se v textu bez dalšího jen StB, Bezpečnost, rozvědka, Státní bezpečnost, máme na mysli právě II. 
správu SNB, jejíž činností se práce převážně zabývá. V samotných dokumentech StB totiž tyto termíny často 
splývají, svoji činnosti proti opozici považovala StB za „kontrarozvědnou“.
5 Slova disent a opozice jsou v textu často používána jako synonyma. Jejich význam je v různých kontextech sice 
odlišný, pro obsah a cíl práce to ovšem není podstatné. Více o problémů disent vs. Opozice například Pollack, 
Detlef (ed.): Disent and Opposition in Communist Eastern Europe. 2004.
6 Viz například sborníky Securitas Imperii.
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To badatele značně limituje, zároveň ovšem nabízí široké spektrum témat, které 

jsou zatím empiricky málo zpracované. Empirický charakter práce je tedy zcela na 

místě, I detailnější znalost má v tomto případě hodnotu sama o sobě. Předkládaná 

diplomová práce tedy nabízí čtenáři vhled do stavu a práce StB zejména na konci 80. 

let. Vybírá si také klíčové aspekty reformy, ke které přikročil šéf Bezpečnosti Alojz 

Lorenc v letech 1988 a 1989. Ukazuje, které informace považovala StB za důležité a 

v neposlední řadě i jak je získávala, a to především za pomocí sítě svých agentů. 

Nejpozději od roku 1987 musela StB čelit velkým změnám, kterými opozice 

procházela, i v souvislosti s politickým vývojem v jiných východoevropských státech. 

Počet opozičních skupin rostl, v roce 1989 už jich byly desítky. StB se přesto dařilo 

mezi nimi poměrně dobře rozlišovat a detailněji se zaměřila jen na několik z nich, které 

považovala za pro režim nejvíc nebezpečné. Byla to v první řadě Charta 77, Obroda, 

Hnutí za občanskou svobodu a také demokratická iniciativa. 

Tam, kde je to vhodné, nabízí práce různý přesah i do historie. Jen těžko se lze 

zabývat tím, jaké informace sbírala StB například o Chartě 77, aniž bychom se alespoň 

krátce vrátili ke kořenům Charty. Státní bezpečnost vzniká krátce po II. světové válce, 

ovšem už tehdy se začíná profilovat jako politická policie a některé principy, na jejichž 

základě důstojníci StB přemýšleli a pracovali, se formují už v poválečném období. 

Předkládaná práce však není pouhou chronologií, naopak se snaží poznatky StB třídit a 

poskytnout ucelenější obraz a také se místy pokouší překonat jistou fragmentaci a 

neucelenost poznatků a prací o StB, která existuje.

Čím se práce naopak nezabývá, jsou události po 17. listopadu 1989 včetně. 

Zůstávají stranou našeho zájmu také proto, že nezávislé iniciativy, o kterých naše práce 

pojednává, se na studentské demonstraci významněji nepodílely. Komunisté se navíc 

rozhodli pro politické řešení krize a bezpečnostní složky až na výjimky nezasahovaly. 

Už dva dny po 17. listopadu také  vzniklo Občanské fórum, které jakousi pomyslnou 

mapou opozice zcela překresluje. 
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2 Organizační vývoj Státní bezpečnosti

Vznik Státní bezpečnosti7, respektive v širším kontextu vznik bezpečnostních 

složek komunistického Československa, samozřejmě nelze zasadit až do roku 1948, a 

svým způsobem ani pouze do měsíců, která následovala až po konci II. světové války. 

Budování nové policie samozřejmě navazuje na tradice předmnichovských strážníků, 

četníků a policistů. Vydává se ale jiným směrem, nový bezpečnostní sbor měl být totiž 

důsledně centralizovaný. A i když se předkládaná práce zaměřuje zejména na samotný 

závěr činnosti komunistické Státní bezpečnosti, tedy na poslední měsíce a léta, krátký 

nástin jejího vývoje považujeme za velmi vhodný. Práci komunistické policie totiž nelze 

studovat bez toho, abychom přihlédli k jejímu vývoji a k historickým vazbám zejména 

na KSČ, jak připomíná i historik Jan Frolík: „státobezpečnostní útvary nelze zkoumat a 

vnímat izolovaně, bez přihlédnutí k jejich strukturálním a funkčním vazbám ( v 

některých případech dokonce hierarchicky vyšším), které je poutaly k ostatním útvarům 

a organizačním celkům SNB a ministerstva vnitra jako celku“.8

Úvahy o podobě nového bezpečnostního sboru se objevují už za války a 

zachyceny jsou nejpozději v Programu československé vlády Národní fronty Čechů a 

Slováků, známém jako Košický vládní program z 5. dubna 1945.9 Jak jsme uvedli výše, 

hlavní zásadou Sboru národní bezpečnosti, který formálně vznikl výnosem ministerstva 

vnitra z června 1945, je důsledná centralizace. Všechny státní i obecní bezpečnostní 

složky se tak staly jeho součástí, regionální četnická velitelství nahradila velitelství 

Sboru národní bezpečnosti – tedy SNB. Na Slovensku takový proces proběhl ještě dřív, 

vzhledem k existenci Slovenské národní rady.

SNB zajišťoval veškerou kriminální, pořádkovou a (státo)bezpečností službu v 

Československu. Podléhal jak ministerstvu vnitra, tak i místní správě, resp. národním 

výborům. Hlavním úkolem Státní bezpečnosti jako jedné ze tří základních složek SNB 

mělo být podle zákona „zajištění Československé republiky před útoky na její 

svrchovanost, samostatnost a demokraticko-republikánskou formu, bezpečnost a 

obranu“. Jistě, vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace státu, a zejména jeho 
                                                
7 Termín Státní bezpečnost se v českém(československém) prostředí objevuje už za předmnichovské republiky, 
v roce 1938 se tak označovalo pražské policejní Presidium, oddělení pro státní bezpečnost se zkratkou StB.  Více 
Pečenka, Marek: Encyklopedie špionáže. 1993, s.305.
8

Frolík Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948 –
1989. 1991
9 Tamtéž.
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pohraničí po odsunu Němců, určitě dlouho nebyla příznivá. Státní bezpečnost navíc 

měla ve své gesci  i trestné činy z doby okupace atd. Zákon ovšem počítal s tím, že 

jakmile se „zúží (..) rozsah úkolů Státní bezpečnosti, sloučí ji vláda svým nařízením se 

složkou kriminální“.10

To komunisté nedopustili, od roku 1948 naopak zažívá Státní bezpečnost takřka 

bouřlivý rozvoj. V roce 1952 už má asi 12 000 členů.11 StB se stává  jedlou z klíčových 

opor nové poúnorové moci. KSČ se na ovládnutí StB soustředila už od roku 1945, 

velmi úspěšná byla zejména v pohraničí, kde se útvary budovaly prakticky od nuly a 

kontrola nových členů byla minimální. Samozřejmě k tomu přispěl fakt, že již od roku 

1945 měla KSČ pod kontrolou ministerstvo vnitra skrze ministra Václava Noska. 

Postupně krystalizuje rozdělení SNB na Složku Veřejnobezpečnostní a 

Státobezpečnostní, obě fungují pod hlavičkou SNB jako její části. Ovšem StB se rychle 

profiluje jako rozhodující část sboru. 

Jestliže po roce 1945 Státní bezpečnost měla v první řadě „vyšetřovat a stíhat 

trestné činy proti státu v oblasti politické a hospodářské a zabezpečovat ochranu státních 

činitelů“12, nejpozději v únoru 1948 se plně podřizuje mocenským cílům KSČ. Šlo o 

„politickou policii sovětského typu, jejímž rámci byly sloučeny zpravodajské a výkonné 

bezpečnostní složky společně s útvary státobezpečnostního vyšetřování.“ Jak dál čteme 

v Encyklopedii tajných služeb, byla sice „původně bez zpravodajských pravomocí,(..) 

postupně se stala jednou z nejdůležitějších opor komunistického režimu a získala 

vedoucí postavení v bezpečnostním aparátu“.13 Ostatně jeden z nejvyšších velitelů StB 

Jindřich Veselý roli Státní Bezpečnosti jasně definuje už v prosinci 1947, sbor měli už 

od samého počátku tvořit politicky „nejuvědomělejší“ příslušníci, tedy „jen lidé 

naprosto spolehliví a lidové demokracii naprosto oddaní“.14

                                                
10 Zákon Národní bezpečnosti č.149/1947, cit. podle Koudelka, František: Státní bezpečnost 1954-1968. 1993, s. 
11.
11 Tamtéž, s. 12.
12 Pečenka, Marek: Encyklopedie špionáže. 1993, s.305.
13 Roewer, Helmut:Encyklopedie tajných služeb ve 20. století. 2006, s. 445.
14 Frolík, Jan, c. d., 1991, s. 453.
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2.1 Změny v organizaci StB 1948-1968

Po únorovém převratu v Československu sílila ze strany moci tendence 

reorganizovat ministerstvo vnitra tak, aby vznikly dvě oddělené části - civilně správní a 

bezpečnostní sektor. Šlo prostě o to zorganizovat ministerstvo po sovětském vzoru – tak 

to ostatně už učinila většina zemí komunistického bloku, která vytvořila jakási 

ministerstva bezpečnosti a své politické (ale i uniformované) policie řídila odděleně o 

další agendy. 

Nejprve už v roce 1948 vznikla uvnitř ministerstva vnitra speciální Skupina I-

Bezpečnost pod vedením Josefa Pavla. O rok později získala Skupina I jasnou strukturu

- celkem 11 takzvaných sektorů, mimo jiné sektor I -  kontrarozvědný, II – politické 

zpravodajství, III – hospodářské zpravodajství. Zde jsou vidět zárodky organizačního 

(od)dělení, které se s přestávkami udrželo až téměř do zrušení StB, tedy přelomu let 89 

a 90. V pozdější terminologii StB šlo o boj s vnějším nepřítelem (I), boj s vnitřním 

nepřítelem (II) a ochranu ekonomiky (III). Jednotlivé sektory se pak dělily ještě na 

referáty, v rámci sektoru II například vznikl ještě speciální oddělení na boj s „nepřítelem 

ve straně atd.

Ke skutečnému vydělení StB mimo ministerstvo vnitra došlo v roce 1950. 

Ministerstvo národní bezpečnosti15 tedy vzniklo se čtyřletým zpožděním vůči svému 

sovětskému vzoru. Práci StB v rámci ministerstva řídilo velitelství Státní bezpečnosti.

Ministerstvo se snažilo, (tehdy) neúspěšně, dostat pod křída StB i vojenskou 

kontrarozvědku. Skončilo ( i když od roku 1948 stále víc pouze formální) podřízení 

SNB národním výborům. Krátkou epizodu existence  ministerstva národní obrany 

uzavřel rok 1953, kdy byla obě ministerstva sloučena a ministrem vnitra se stala známá 

postava 50. let – komunista Rudolf Barák.

Ještě předtím však došlo k pro nás důležité věci. Rok před koncem ministerstva 

národní bezpečnosti, tedy v roce 1952, je takzvané Velitelství StB přejmenováno na 

Hlavní správu StB. Nešlo, jak je patrné, o klíčovou organizační změnu, ale o to

významnější posun v užívaném názvosloví. Poprvé se zde totiž setkáváme s pojmem 

Hlavní správa, StB tím postupně přechází ke krycím názvům, což je typické i pro StB 

80. let, udržela si je až do svého zrušení.

                                                
15 Pod ministerstvo spadala i uniformovaná policie, vojska ministerstva vnitra i takzvaná vnitřní vojska  a 

pohraniční stráž, od roku 1952 také vězeňství. 
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Ani Hlavní správa StB nevydržela v prostředí bouřlivých změn 50. let dlouho. 

Ministr Rudolf Barák ji po svém nástupu zrušil, jednotlivé správy a odbory potom 

přešly přímo do struktury jeho resortu jako jednotlivé správy. Tím jakoby z jazyka 

ministerstva termín „Státní bezpečnost“ prakticky mizí. V dokumentech lze tedy 

vystopovat termíny jako „operativní orgány“. Výraz Státní bezpečnost nebo zkratka StB 

se v dokumentech a rozkazech objevuje minimálně.16

Strukturu Státní bezpečnosti proto lze dešifrovat skrze správy a odbory uvnitř 

ministerstva vnitra. Ve sjednoceném ministerstvu vnitra ji fakticky řídil první náměstek  

ministra. Bylo mu totiž podřízeno šest klíčových takzvaných operativních správ. 

Kontrarozvědka zde dostává pořadové číslo II, III. správou se potom stává politická 

kontrarozvědka, zaměřená na „boj s vnitřním nepřítelem“.17 Takovou strukturu si StB 

podržela i v rámci krajských správ ministerstva vnitra, na okresech potom fungovaly 

jakožto operativní správy. Taková struktura – i slovník – se s několika drobnějšími 

změnami udrží až do poloviny 60.let.

V souvislosti s uvolňováním (byť velmi pomalým) politických poměrů se měnila 

i práce StB. Zprvu byly výzvy k „novému kurzu, přechodu k preventivní činnosti spíše 

formální. Nejpozději od začátku 60. let, změna se časově překrývá s výměnou na postu 

ministra vnitra, můžeme ale změny v práci politické policie skutečně vystopovat. 

Lubomír Štrougal, který nahradil později zatčeného Rudolfa Baráka, po nástupu do 

funkce totiž potvrdil zásadní změnu orientace, která měla StB postupně zcela proměnit. 

Doslova prohlásil že „ostří naší bezpečnosti směřuje hlavně k likvidování vnějšího 

nepřítele“. I když tehdy ještě nezapomněl připomenout i to, že StB je stále „bojovým 

oddílem strany a socialistického státu“.18

Změny, které StB čekaly, předznamenává i vznik takzvané Kolderovy komise, 

která měla, zjednodušeně řečeno, prošetřit procesy 50. let a případně rehabilitovat 

odsouzené, v první řadě odsouzené komunisty. Komise odpovědnost KSČ za procesy 

z větší části odmítla a z „přehmatů“ obvinila Státní bezpečnost. Další komise, kterou 

vedl Stanislav Padrůněk, pro ministra vnitra zpracovala studii o postavení resortu a roli 

Státní bezpečnosti s výhledem do roku 1970. Komise konstatovala, že v posledních 

letech „odhaluje trestnou činnost ,menší  společenské nebezpečnosti’. Dokonce podle 

nich současný stav StB neodpovídal stavu společnosti. StB totiž 2/3 svého úsilí 

                                                
16 Koudelka, František, c.d., 1991, s. 17.
17 Termín vnitřní nepřítel užívala StB jako zcela oficiální, proto se ho drží i tato práce bez neustálého opakování 
uvozovek.
18 Tamtéž, s. 29. 



14

vynakládala na „vyhledávání vnitřního nepřítele“, i když ve většině oblastí už „nejsou 

podmínky pro vznik protistátní trestné činnosti“.19     

Komise vedle toho doporučila i celou řadu organizačních změn.  I proto v roce 

1964 ministr vnitra spojil II., III., a IV. správu ministerstva vnitra v jednotnou II. správu

s patnácti odbory. Slučování pokračovalo, v roce 1966 pod její křídla přešly i další 

rozvědné a kontrarozvědné útvary včetně vojenské kontrarozvědky. II. správa dostala 

nový název. Po víc než deseti letech se ve struktuře ministerstva znovu setkáváme 

s výrazem StB, nový útvar se totiž oficiálně jmenuje Hlavní správa StB. Rozšiřuje se i 

její věcná působnost. Trestných činů, kterými se příslušníci Státní bezpečnosti zabývali, 

totiž ubývalo, prokurátoři jim tak často přikazovali i běžnou trestnou činnost.20

2.2 Státní bezpečnost po roce 1968

Text na následujících řádkách, tedy stručná charakteristika vývoje (zejména) 

vnitropolitické kontrarozvědky StB od roku 1968, by se dal jistě vnitřně rozetnout na 

dvě podkapitoly. Právě složky StB, orientované na vnitřní problematiku, totiž měly 

důsledky Pražského jara pocítit nejsilněji. Nový ministr vnitra Josef Pavel brzy po 

nástupu do funkce v květnu 1968 nový směr StB potvrdil, rozvědka měla být vyčleněna 

zcela mimo ministerstvo vnitra a měla být podřízena předsednictvu vlády. 

Kontrarozvědka (už nikoliv Státní bezpečnost, měla totiž dostat nový název –

Československá kontrarozvědka) potom měla bojovat s cizími tajnými službami a stíhat 

pouze některé, jasně vymezené trestné činy proti státu. Rozkazem z 8. srpna šel ministr 

Pavel dokonce ještě o krok dál; všechny útvary, které pracovaly na vnitřních 

problematikách, zrušil, jiné útvary zmenšoval a slučoval, plánoval i velká propouštění.21

Tomu „včas“ zabránila okupace Československa. Změny se téměř nestačily 

projevit, a tak byla část StB už v noci z 20. na 21.8. 1968 připravená se na okupaci 

aktivně podílet (zatýkání politických elit ČSSR, navádění sovětských vojáků 

k důležitým objektům aj.). Později, když komunisté přikročí k „hodnocení“ roku 1968, 

odklon StB od vnitřní problematiky směrem k opravdové kontrarozvědné práci, tedy 

                                                
19 Tamtéž, s. 32.
20 Frolík, Jan, c. d., 1991.
21 Pešek, Jan: Státní bezpečnost. 2006. s. 17.
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boji s cizími rozvědkami, hodnotí jako omyl. StB prý podcenila činnost „domácích 

odpůrců socialismu“22; k tomu už nikdy nemělo dojít.

Strukturu státobezpečnostních složek ovlivnily především zásadní změny ve 

státoprávním uspořádání ČSSR. V lednu 1969 tak vznikla dvě republiková ministerstva 

vnitra, každé z ministerstev dostalo vlastní Hlavní správu StB. Decentralizace 

kontrarozvědky ale měla řadu odpůrců, a to zejména uvnitř samotné StB. Hlasy, 

požadující návrat k unitárnímu modelu řízení, byly stále častější, a to i na Slovensku: 

„většinou příslušníků je vytvoření třech kontrarozvědek hodnocené jako krok zpět. Je 

poukazováno na skutečnost, že pracovní komise, které rozpracovaly zásady federalizace 

kontrarozvědky (…) se už exponovali v takzvaném obrodném procesu, kdy byla snaha 

rozbít aparát“.23

Zatímco problematika SNB byla z velké části opravdu postupně převedena do 

kompetence národních ministerstev vnitra, u StB tomu bylo naopak. Hlavní správa StB 

na českém ministerstvu vnitra byla už roku 1970 zrušena úplně, slovenská Hlavní 

správa ŠtB oficiálně zůstala v rámci slovenského ministerstva, byla ale přímo podřízena 

federálnímu ministrovi vnitra. 

Stabilizovaná kontrarozvědka (už po čistkách let ze závěru roku 68 a roku 69) se 

potom stává jedním z pilířů normalizačního režimu. Znovu roste počet tajných 

spolupracovníků a boj s „vnitřním nepřítelem“ je nedílnou, ba zdá, se, klíčovou součástí 

náplně její práce. V roce 1974 zrušil federální ministr vnitra Jaromír Obzina jednotnou 

kontrarozvědku; tím se útvary, zaměřené na potírání domácích odpůrců režimu, znovu 

osamostatnily. Vznikají tak namísto Hlavní správy nové útvary, II. správa zaměřená na 

boj proti vnějšímu nepříteli, X. správa zaměřená na vnitřního nepřítele a XI správa, jejíž 

cílem měla být ochrana ekonomiky. V zásadě se tak struktura vrátila před rok 64, jen 

s odlišným číslováním jednotlivých správ.

Podřízenost útvarů zůstala stejná, faktickým šéfem StB byl tedy první náměstek 

federálního ministra vnitra.  Jelikož se praxi normalizační StB podrobněji věnujeme na 

jiném místě, zde jen zmíníme důležité organizační změny; system 3 oddělených 

kontrarozvědných správ vydržel až do roku 1988. V roce 1979 federální resort vnitra 

sáhnul k další změně. Nikoliv organizační, Státní bezpečnost opět změnila svůj krycí 

název. Namísto správ federálního ministerstva – FMV - se tak v budoucnu setkáváme se 

                                                
22 Tamtéž, s.18. 
23 Jaromír Slušný, student Vysoké školy SNB, cit.podle Žáček, Pavel, ŠtB na Slovensku za normalizácie. 2002, s. 
25.
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správami SNB, tím je patrně formálně vyjádřena  vazba StB na SNB (čili například X. 

správa SNB).24

                                                
24 Srov. Koutek, Ondřej: X. správa SNB. 2006.
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3 „Lorencova“ reforma Státní bezpečnosti 1988-1989 

V polovině 80. let, konkrétně roku 1985, se faktickým šéfem StB – tedy prvním 

náměstkem federálního ministra vnitra - stává Alojz Lorenc. Často zřejmě až příliš 

mytizovaná postava, jeho vliv byl ale v každém případě značný. Bezpochyby se jednalo 

o velmi schopného a inteligentního člověka, on sám svou roli značně bagatelizuje, 

například ve svých pamětech.25 V každém případě to ale byl on, koho federální ministr 

vnitra pověřil na samém sklonku 80. let reformou Státní bezpečnosti. I když slovo 

reforma bylo v tehdejším slovníku samozřejmě tabu, v dokumentech, které v roce 1988 

projednává předsednictvo ÚV KSČ, tedy najdeme výzvu k „novému organizačnímu 

uspořádání centrálních útvarů ministerstev vnitra  a jejich kádrovému zabezpečení“, 

dále slova o „přestavbě“, o tom, že vzhledem k „prohlubování socialistické demokracie 

je zvýrazňována preventivní profylaktická činnost“, že je třeba „zvýšení politické, 

odborné a morální připravenosti a vyspělosti příslušníků“.26

Co k tomu KSČ (a StB) vedlo? Jak dokládá Alojz Lorenc, „vedení resortu 

hodnotilo výsledky práce kontrarozvědky kriticky (…), bylo poukazováno na nízkou 

účinnost práce v porovnání s potřebami, ale také možnostmi.“ Kritika stíhala v první 

řadě úseky práce proti zahraničním rozvědkám a útvary, určené k ochraně ekonomiky: 

„Málo bylo hodnověrných signálů o činnosti rozvědek a také informací, odpovídajících 

skutečnému rozsahu poškozování ekonomiky. (…) Bylo třeba provést kvalitativní 

změny.“ Podle Alojze Lorence totiž čím dál „tím víc vystupovaly na povrch nedostatky 

organizačního uspořádání útvarů kontrarozvědky“.27     

„Nová“ kontrarozvědka měla být nejen akceschopnější, ale i levnější. 

Podle dokumentu, který projednalo ÚV KSČ v létě 1988, měla totiž Státní bezpečnost 

mimo jiné výrazně snížit počet velitelů a zeštíhlit svůj aparát. Federální ministerstvo 

vnitra mělo opustit 816 lidí, i když ne všichni byli přímou součástí StB. Ministerstvo 

mělo také během několika následujících měsíců uvolnit celkem 7 budov. Namísto 35 

útvarů jich StB na své centrále, tedy federálním ministerstvu vnitra, měla mít napříště 

jen 23. Počet velitelů a jejich zástupců se měl celkem snížit o 30 procent. Uvolněná 

tabulková místa chtěla StB využít hlavně posílením přímé operativní práce na krajích a 

v okresech, případně ve specializovaných útvarech. StB navíc plánovala využít 

                                                
25 Lorenc, Alojz: Ministerstvo strachu?, 1992.
26 Jednání předsednictva ÚV KSČ z 19.7. 1988. Národní Archiv, AÚV KSČ 1986-1989, P79/88.
27 Lorenc, Alojz: , c. d., s. 102.
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příležitosti a omladit „kádry“. Součástí projednaného dokumentu byly i kádrové návrhy, 

kde u zejména u vyšších velitelských postů najdeme velmi často připsaný návrh na 

uvolnění s funkce s přípisem „soudruh je obětavý, zásadový (…), návrh na uvolnění 

z funkce se překládá v souvislosti s organizačními úpravami struktury FMV (…) pplk 

Glanc už dosáhl důchodový věk“.28

Oproti 50. letům totiž průměrný věk výkonných náčelníků v letech 80. vzrostl 

asi o deset let. Jak píše historik Jan Frolík, „sbor se tak nacházel v rukou zpohodlnělých 

protřelých čtyřicátníků, kterým veleli padesátníci. A ti všichni pak podléhali přestárlým 

členům politbyra.“  Důchod se tehdy vypočítával podle posledních deseti let služebního 

poměru, jakmile příslušník SNB dosáhl 45 let a měl-li nějakou vyšší, dobře placenou 

funkci, až křečovitě se jí držel a „chtěl hlavně vydržet“.29

3.1 Spojená kontrarozvědka

Federální ministerstvo vnitra tehdy sáhlo k největší proměně Státní bezpečnosti 

od začátku 70. let. Reorganizace byla oficiálně vyhlášena už k 1.8. 1988, útvary ji 

definitivně naplnily až na jaře příštího roku. Tři klíčové útvary - X. správa SNB spolu 

s II. správou i XI. správou byly znovu sloučené v jeden organizační celek – v jednotnou 

Hlavní správu kontrarozvědky, označovanou častěji také krycím názvem II. správa 

SNB. I když sloučení bylo prakticky okamžité, útvary ještě nějaký čas „užívaly pro 

rozlišení původní spisovou značku své mateřské správy“.30

Spojená kontrarozvědka měla tedy překlenout organizační „roztříštěnost“: „V 

minulosti (...) došlo k přílišné specializaci a vzájemnému oddělení a izolacím pracovišť 

kontrarozvědky do tří správ centrály. Toto dělení se přenášelo do KS SNB [krajské 

správy – pozn. aut.] a v některých případech až do okresů. Důsledkem je roztříštění 

operativní činnosti kontrarozvědky, což má negativní dopad na její řízení a výslednost 

práce.“ Řešením tedy bylo „sloučení dosavadních tří samostatných kontrarozvědných 

správ /správy pro boj proti vnějšímu nepříteli, správy pro boj proti vnitřnímu nepříteli a 

                                                
28 Jednání před. ÚV KSČ z 19.7. 1988. Národní Archiv, AÚV KSČ 1986-1989, P79/88.
29 Frolík, Jan: Ještě k nástinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v 
letech 1948-1989. 2002, s. 477.
30 Frolík, Jan, c. d., 1991, s. 506.
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správy pro kontrarozvědnou ochranu ekonomiky/ v hlavní správu kontrarozvědky, v niž 

budou spojeny tyto tři hlavní linie kontrarozvědné činnosti.“31    

V rámci II. správy SNB působily 4 odbory, zaměřené na boj s vnitřním 

nepřítelem. Konkrétně se jednalo o odbory s pořadovými čísly 9 až 12. Samozřejmě ale 

autorům reformy StB nešlo jen o přečíslování odborů, chtěli změnit celý systém řízení, 

jak jsme nastínili výše. Badatel Pavel Žáček hodnotí koncepci jako „v jiných 

podmínkách ne neživotnou“.32 Mělo jít totiž o změnu myšlení celé StB, přechod 

k náročnějšímu způsobu práce ve zdaleka ne tak „přátelském“ prostředí, jako ještě před 

několika lety. Měli tomu pomoci i noví příslušníci, které chtěla Státní Bezpečnost

získávat zejména mezi absolventy vysokých škol (nikoliv na vysoké škole pro

příslušníky SNB!).33 Provedené, ale i jen zamýšlené změny se z dnešního pohledu 

nehodnotí snadno, vždyť naplno se realizovaly až na jaře roku 1989, už v prosinci téhož 

roku ale značná část útvarů přestala pracovat a v únoru následujícího roku StB zcela

zanikla.        

3.2 Útvary pro boj s „vnitřním nepřítelem“

Plánované změny, kterými Státní bezpečnost prošla v letech 1988 a 1989, se 

měly odrazit mimo jiné i na intenzivnější, efektivnější a kvalitnější komunikaci mezi 

jednotlivými složkami kontrarozvědky. Daleko hlubší spolupráci měly nově navázat 

nejen jednotlivé útvary StB mezi sebou, ale i Bezpečnost jako celek se zahraničními 

kontrarozvědkami „spřátelených“ států. Lepší kooperace měla umožnit likvidaci spojení 

československých disidentů na jejich zejména německé, maďarské a polské kolegy 

z tamní opozice.34

Vedle čtyř, do roku 1988 pěti odborů, které se specializovaly na boj s vnitřním 

nepřítelem, fungovala v rámci kontrarozvědky, tedy II. správy SNB, celá řada 

podpůrných útvarů. Šlo zejména o takzvaný organizačně operační odbor, skupinu 

obrany, inspekci náčelníka, kádrovou skupinu,  analyticko-informační a plánovací 

odbor. Byly to takzvané funkční útvary. 

                                                
31 Jednání před. ÚV KSČ z 19.7. 1988. Národní Archiv, AÚV KSČ 1986-1989, P79/88.
32 Žáček, Pavel, Iluze a realita. 1996, s.10
33 Tamtéž.
34 Organizační strukturu útvarů, zaměřených na boj s vnitřním nepřítelem, popsal Koutek, Ondřej: X. správa 
SNB. 2006
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Organizačně operační odbor měl na starosti přípravu předpisů, sestavoval 

rozpočet, zajišťoval finance a vůbec chod celé správy po materiální stránce. Zajišťoval i 

falešné doklady, staral se o konspirační byty, dělal ale i běžnou administrativu a 

zajišťoval tělesnou i bojovou přípravu příslušníků správy.

Inspekce náčelníka kontrolovala plnění rozkazů prvního náměstka federálního 

ministra vnitra, řešila kázeňské přestupky a byly by jí postoupeny i případné stížnosti 

občanů. Analyticko-informační a plánovací odbor zajišťoval v první řadě informační 

servis pro nadřízené, zejména vedení federálního ministerstva vnitra. Zpracovával také 

podstatnou část dokumentů, které jsou v práci použity, připravoval například podklady 

pro denní situační zprávy aj. Vedle toho se zabýval i propagandou a popularizací 

činnosti StB mezi lidmi. Mezi jiným hlídal a hodnotil dodržování koncepce a její 

efektivnost a měl navrhovat zlepšení v práci jednotlivých odborů. Mimo to také 

zabezpečoval spolupráci s kontrarozvědkami ostatních zemí Varšavského paktu, tedy 

s příslušnými správami jejich ministerstev vnitra, struktura resortů vnitra ve východním 

bloku totiž byla obdobná. Důležitou funkcí byl i dohled nad tajnými spolupracovníky a 

kandidáty spolupráce. Jak dodává historik Ondřej Koutek, kontrola spolupracovníků 

byla relativně důsledná a tak možnost, že byl někdo v seznamu spolupracovníků zapsán 

neprávem, je téměř vyloučená.35  Kádrová skupina, jak ostatně název napovídá, měla

logicky na starosti personálie, šlo tedy o nábor nových členů kontrarozvědky, jejich 

další vzdělávání, studium a výcvik.  

 Náčelník II. správy měl k dispozici svůj vlastní štáb a poradní komise. V době 

nepřítomnosti ho nahrazoval I. zástupce náčelníka správy. Hlavní náplní jeho práce bylo 

řízení takzvaných operativních útvarů, které vlastní práci kontrarozvědky prováděly. Po 

„Lorencově“ reformě v létě 1988 se bojem proti vnitřnímu nepříteli zabývaly celkem 

čtyři odbory s pořadovými čísly 9 až 12. 

3.3 Odbory II. správy SNB

9.odbor, původně 5. odbor X. správy, se podle organizačního řádu36 zabýval

problematikou církví, náboženských společností, sekt. Vyhledával případnou protistátní 

činnost a snažil se zamezit vlivu mezinárodních náboženských organizací, doslova 

                                                
35 Tamtéž, s. 369.
36 Organizační řád, účinný od 1. ledna 1981, cit. podle Žáček, Pavel: Přísně tajné. 2001, s.200-210.
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„církevních centrál, církevní emigrace a jejích vnitřních pomahačů“. Bránil dovozu 

ilegální, respektive nepřátelské literatury a prováděl celkovou „kontrarozvědnou 

ochranu církví“. Dělil se na dvě oddělení.

10. odbor II. správy SNB, původně 1. odbor X. správy, kontroloval opozici a 

disent. Stejný organizační řád mu konkrétně dal za úkol vyhledávání, odhalování a 

dokumentaci protistátní činnosti „osob z řad představitelů a nositelů pravicového 

oportunismu, buržoazních a jiných nepřátelských ideologií a organizátorů nepřátelských 

seskupení“. Vedle toho kontroloval i politické a společenské organizace Národní fronty, 

ale i mezinárodní organizace, které působily na území ČSSR. Měl také bránit dovozu 

exilových „protisocialistických“ tiskovin, dovážených ze zahraničí. Stejně tak bylo jeho 

úkolem vyhledávání lidí, kteří takové dokumenty připravovali a tiskli v ČSSR. 10. 

odbor se skládal ze tří oddělení, přičemž například Chartu 77, Výbor na obranu 

nespravedlivě stíhaných a další nezávislé iniciativy mělo na starosti poslední - 3. 

oddělení.

11. odbor II. správy SNB vzniknul spojení 2. a 3. odboru. Hlavní náplní jeho 

práce byla problematika kultury, umění, zdravotnictví a médií. Dohlížel na domácí  i 

zahraniční novináře a snažil se bránit jejich zneužívání „vnitřními i vnějšími nepřáteli“. 

V jeho kompetenci byly také vysoké školy, sport, zahraniční studenti. Organizovanou i 

neorganizovanou mládež měl chránit před vlivem nepřátel socialismu a skládal se 

celkem ze čtyř oddělení.

12., tedy poslední odbor II. správy SNB, který se zabýval vnitřním protivníkem, 

vznikl původně ze 4. odboru X.správy SNB. Odhaloval předně „nepřátelské záměry a 

způsoby pronikání vymezených ideodiverzních a emigrantských center a organizuje 

opatření ke zmaření těchto záměrů“. Vedle toho měl zamezovat vlivu představitelů 

sionismu a nacionalismu. Hlídal tedy židovské obyvatelstvo, židovské obce a spolky a 

vliv mezinárodních židovských organizací. Nacionalisty, které měl 12. odbor 

rozpracovávat, byli většinou Rusové a Ukrajinci, případně slovenští Maďaři, podle 

československých komunistů napojení na střediska emigrace na Západě. Naopak 

případný nacionalismus Čechů a Slováků 12. odbor II. správy SNB prakticky 

nesledoval, alespoň to nepředpokládal zmíněný organizační řád. Odhaloval také spojení 

československého disentu a zahraniční exulantů. Předmětem jeho zájmu byly i 
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zahraniční rozhlasové stanice a velká exilová nakladatelství a vydavatelství, redakce 

časopisů atd., k dispozici měl tři oddělení.37

        

3.4 Represe, prevence, informace

Zatímco jsme nastínili organizační strukturu a jisté principy, na kterých Státní 

bezpečnost, a zejména její kontrarozvědka pro boj s vnitřním protivníkem, fungovala, 

samotné metody a způsob její práce zůstaly zatím stranou. K (nejen) perzekuci 

oponentů používal bezpečnostní aparát celou řadu nástrojů. Mimo jiné je definoval i 

dokument federálního ministerstva vnitra  z roku 1972 s prozaickým názvem Základní 

úkoly, zaměření, formy a metody práce kontrarozvědky.38 Ten definuje základní poslaní 

čs. kontrarozvědky tak, že jejím úkolem je „chránit socialistické společenské a státní 

zřízení, bezpečnost a obranyschopnost ČSSR. Chránit socialistickou ekonomiku, 

bezpečnost (…) před činností zahraničních i vnitřních nepřátel, (…) spolupůsobí při 

ochraně bezpečnosti států světové socialistické soustavy a spolupracuje s jejich 

bezpečnostními sbory“. Dokument také popsal 3 hlavní úkoly, které československé 

kontrarozvědky: represi (1), prevenci (2) a sbírání a předávání informací (3).

Represe (1) je často vnímána jako prakticky jediná činnost StB. Zmíněný 

dokument ji popisuje jako „odhalování a dokumentování činů proti bezpečnosti státu a 

předávání pachatelů orgánům činným v trestním řízení k zahájení trestního stíhání“. 

Skutečnost byla samozřejmě mnohem plastičtější. Zejména v 50. letech bylo 

vykonávání „třídní spravedlnosti“ podle zájmů a potřeb režimu prováděno hlavně celou 

řadou naprosto svévolných a neoprávněných zákroků, které vznikly pouze z iniciativy 

samotné StB. Jak připomíná například historik Prokop Tomek39, i represivní prostředky 

podléhaly v čase značným změnám. Počet odsouzených i vězněných odpůrců 

komunistické moci postupně klesal s tím, jak rostla stabilita režimu a apatie většinové 

společnosti: „Měnily se i formy aktivit užívané nepřáteli režimu; pokusy o otevřenou 

protirežimní akci byly vystřídány opatrnými snahami o prosazování občanských 

                                                
37 Tamtéž.
38 Klíčové části dokumentu Základní úkoly, zaměření, formy a metody práce kontrarozvědky otiskl Žáček, 
Pavel: c.d. 2002, s. 41-44.
39 Tomek, Prokop: Prevence, profylaxe a výchova v pojetí Státní bezpečnosti. 2007. 



23

práv.“40 Není možné podceňovat ani změny ve světové politice a zvýšení zájem o 

Československo v 80. letech.41

Jistá potíž pro badatele však spočívá v tom, že takzvaná preventivní činnost StB 

(2) s represí (1) často splývá. Rozdíl je v tom, že jako represi vnímala komunistická  

rozvědka zejména trestněprávní postih, za prevenci potom považovala hlavně 

cílevědomé mimosoudní postihy. Jakmile se komunistický systém v 50. letech 

etabloval, měl zájem na snižování „objemu trestné činnosti“. Méně závažné trestné činy 

z pohledu komunistického vedení neměly končit u soudu, a to především v případě, že 

je spáchali dělníci. Takový přístup se ale nesměl týkat nepřátel režimu. To se ovšem 

mění nejpozději za normalizace. Státní bezpečnost, zřejmě i pod dojmem zjevné 

neudržitelnosti tvrdých trestněprávních postihů, ke kterým sahala v 50. letech, začíná 

preventivní opatření používat v daleko širším rozsahu. Na to měly jistě vliv i změny 

v mezinárodní politice. Preventivní a profylaktická opatření dokonce postupně začala 

převažovat, StB jich prováděla asi 5000 ročně, v drtivé většině potom právě na úseku 

boje s vnitřním nepřítelem.42 A zatímco v 50. letech by to bylo nemyslitelné, za 

normalizace tak stále častěji postupovala i u disentu, opozice: „Občanovi, o jehož 

nežádoucí činnosti získala Státní bezpečnost poznatky, mohlo být příslušníkem SNB 

nebo prokuratury sděleno, že represivní aparát ví o jeho protispolečenském jednání. 

Toto jednání bylo provinilci popsáno a byl upozorněn na to, že v případě jeho 

opakování nebo pokračování se vydává v nebezpečí trestního postihu. Ze zákona 

nemohlo mít takové opatření žádný zákonný důsledek, Fakt, že občan mohl, či nemusel 

být za své jednání postižen, svědčil o jeho účelovosti.“43

V praxi to bylo často velmi drsné a šlo samozřejmě o zásadní zásahy do 

občanských  práv i svobod. Lidé, proti kterým se StB rozhodla použít preventivní 

opatření, tak bývali odvoláváni z funkcí, přesouvání na jiné pozice nebo nebyli do 

funkcí ustaveni, nedostali zaměstnání, nebyli přijati ke studiu nebo byli vyloučeni ze 

střední nebo z vysoké školy. Časté také bylo odmítnutí výjezdu do ciziny, vyhoštění, 

zákaz vstupu do ČSSR (pro cizince, respektive lidi bez československého občanství), 

zrušení koncertu, kapely, výstavy atd. Jako další možné opatření uvádí Prokop Tomek 

zamezení pracovního postupu v zaměstnání nebo politické straně či organizaci Národní 

fronty. StB také mohla donutit zaměstnavatele, aby oponentovi režimu změnou 

                                                
40 Tamtéž, s. 156.
41 Blažek, Petr: Politická represe v komunistickém Československu 1948-1989. 2005.
42 Tamtéž, s. 181.
43 Tamtéž, 166-167
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podmínek v práci znemožnili dálkově studovat, duchovním býval odebírán státní 

souhlas k výkonu činnosti, snižován plat atd. Jak jsme už naznačili, StB to málokdy 

dělala přímo, ale vyzývala k tomu podniky nebo organizace, kde postižení pracovali 

atd.44 S preventivní činností StB souvisí i takzvaná kontrarozvědná ochrana objektů, 

neboli preventivní činnost, zaměřená na důležité úřady, školy, instituce atd.

Informační činnost StB (3) se řídila zejména zájmy KSČ, kontrarozvědka dostala 

za úkol „specifickými prostředky a metodami práce získávat informace o záměrech, 

formách,  metodách a prostředcích činnosti zahraničních a vnitřních nepřátel“ a 

okamžitě „informovat stranické, státní a hospodářské orgány o skutečnostech 

charakterizujících státobezpečnostní situaci a navrhovat opatření k předcházení trestné a 

protispolečenské činnosti a k upevňování právního vědomí občanů.“45 Už jen z toho je 

patrný již několikrát zmíněný jasně politický charakter kontrarozvědky, která sloužila 

potřebám komunistické strany, informace byly také pro stranu primárně určeny.   

Konkrétní podoba předávaných informací se měnila velmi často, zejména podle 

aktuálních potřeb strany a federálního ministerstva vnitra. Šlo o různé periodické, ale i 

mimořádné svodky, určené konkrétním orgánům a osobám ve vedoucích funkcích. 

Obsahovaly zejména zprávy o bezpečnostní situaci v zemi z pohledu jednotlivých 

útvarů, jejich konkrétní podobu definovaly především rozkazy federálního ministra 

vnitra a jeho prvního náměstka. Obecný postup byl takový, že nižší stupně StB 

předávaly informace vyšším, krajské správy předávaly informace krajským stranickým 

orgánům a federální ministerstvo vnitra připravovalo komplexní zprávy pro vedení 

strany a státu.46

K poměrně hlubokým změnám v informačním toku Státní bezpečnosti a 

federálního ministerstva vnitra došlo hned na začátku roku 1989, zřejmě v reakci na 

takzvaný Palachův týden. Dynamika vnitropolitického vývoje se očividně zrychlovala, 

StB proto i svůj informační tok značně urychlila. Od března 1989 připravují 

bezpečnostní složky každodenní situační zprávy i pro vedení strany a státu. Byly určené 

zejména federálnímu ministrovi vnitra, generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ, 

prezidentovi, předsedovi federální vlády. Dále připravuje StB  i čtrnáctidenní  a 

čtvrtletní souhrny a mimořádné svodky, reagující na aktuální situaci. Na starosti je 

v drtivé většině mělo analytické oddělení II. správy SNB na ministerstvu, tedy jakési 

                                                
44 K tématu například Placák, Petr: Fízl. 2007.
45 Směrnice pro činnost pracovníků kontrarozvědky č.2/1978, přetiskl Žáček, Pavel, c.d. 2001, s. 13-26. 
46 Kabele, Jiří: Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci 80.let. 2003.
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informační  jádro Státní bezpečnosti. V pravidelných, ale i mimořádných svodkách, 

neměly chybět informace o opoziční činnosti, kterou KSČ považovala za 

nejnebezpečnější – situace v Chartě 77 potažmo Výboru na obranu nespravedlivě 

stíhaných, později hlavně Hnutí za občanskou svobodu, Demokratické iniciativě a 

v neposlední řadě o „pravicových živlech“, tedy zejména o Obrodě. StB měla 

kontrolovat vznik nových iniciativ, informovat o peticích, nesměly chybět informace o 

letácích, postojích mládeže.47  

3.5 Tajní spolupracovníci

Možností, jak se StB dostávala k informacím, byla celá řada. Vedle více či méně 

otevřených zdrojů a oznámení od snaživých, anebo jen vystrašených občanů, to byly 

v první řadě zprávy od takzvaných spolupracovníků. Obsah jejich práce definovaly 

zvláštní směrnice48, které StB aktualizovala v roce 1978. Jestli změna souvisela s 

nedávným vznikem Charty 77, to se zatím žádnému z badatelů nepodařilo jasně doložit.

Stejně tak zatím není tolik napsáno i o tom, jak normalizační kontrarozvědka nové 

spolupracovníky získávala. Podle zmíněné směrnice se kontrarozvědka „při plnění 

svého poslání opírá o pomoc československých občanů a cizinců, kteří jsou ochotni a 

mají předpoklady s kontrarozvědkou spolupracovat“.49 To, že to většinou bylo jinak je 

evidentní – například ze zmíněné knihy Petra Placáka.50

Státní bezpečnost vedle tajných spolupracovníků využívala takzvané důvěrníky.

Ti nemuseli nic podepisovat, často jim nebývala přidělená žádná oficiální krycí jména. 

Kontrarozvědce předávali nejrůznější informace ze zaměstnání nebo společenských 

organizací. Bezpečnosti oznamovali „protispolečenské chování“. Šlo o velmi 

specifickou kategorii, spektrum lidí, kteří se mohli stát důvěrníky bylo neobvykle 

široké. Šlo o komunisty i nestraníky, ale i bývalé agenty nebo zaměstnance 

kontrarozvědky, o diplomaty, nebo naopak o kandidáty a budoucí agenty. Často o 

spolupráci vůbec nevěděli, respektive nemuseli tušit, že informace od nich dostává 

StB.51

                                                
47 Žáček, Pavel: c.d. 2002, s.130.
48 Žáček, Pavel: c.d. 2001, s.27-51.
49 Směrnice pro práci kontrarozvědky, cit podle Žáček, Pavel: c.d. 2001 s.27.
50 Placák, Petr: c.d, 2007.
51 Gula, Martin: Vývoj typů tajných spolupracovníků kontrarozvědky StB. 1994.
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Tajné spolupracovníky Státní bezpečnost dále rozlišovala; na agenty (1), 

rezidenty (2) a držitele konspiračních bytů (3). Agent (1) byl logicky nejčastějším 

tajným spolupracovníkem StB. Mezi důvěrníkem a agentem je poměrně jasná dělící 

čára; a totiž chybějící závazek důvěrníka. Naopak agent se musel ke spolupráci zavázat, 

ústně nebo písemně. A i když i důvěrníky kontrarozvědka nezřídka aktivním způsobem 

používala při konkrétních akcích nebo provokacích, zřejmě hlavním těžištěm jejich 

práce bylo získávání  informací. Agent totiž získával „poznatky o skrytých 

nepřátelských projevech a tendencích“, odhaloval „iniciátory těchto projevů“ a „kanály 

pronikání rozkladné ideologické činnosti vnějších a vnitřních nepřátel v důležitých 

objektech a zařízeních, v místech soustředění nepřátelských, protisocialistických a 

protispolečenských živlů a na jiných důležitých úsecích“.52 Agenti bývali většinou

placení, ne ale vždy. Nejednalo se často o zvlášť vysoké částky, StB jim obvykle platila 

v řádu stovek korun měsíčně.53

Rezident (2) požíval mimořádné důvěry Státní bezpečnosti. Není divu, zpravidla 

to totiž býval „bývalý spolehlivý příslušník Sboru národní bezpečnosti nebo voják vojsk 

ministerstva vnitra“, který v té době ale už pracoval mimo resort. Někdy to také mohli 

být prověření agenti. Rezidenti (kontrarozvědky, protože náplň práce rezidenta na 

československé ambasádě v zahraničí se lišila, navíc v tom případě šlo o rezidenty 

rozvědky) vedli agenty a důvěrníky a byli pod přímým dohledem příslušníků StB. V 

podstatě agenty organizoval, dával jim úkoly a určoval strategie. Až na výjimky to byla 

placená funkce. Přitom StB dodržovala několik zásad, rezidenti, kteří v občanském 

zaměstnání pracovali s dalšími agenty a zároveň je vedli jako agenty StB, nesměli být 

jejich přímými nadřízenými v práci. Zároveň StB hlídala, aby důvěrník svého agenta 

„svými schopnostmi, vzděláním, inteligencí a politickou úrovní  převyšoval“.54  

Držitel, případně majitel propůjčeného bytu (3), neměl StB dodávat informace, 

ale spíš  krýt její činnost. V jeho bytě se uskutečňovaly tajné schůzky příslušníků 

Bezpečnosti nebo rezidentů s agenty a důvěrníky. Držitel propůjčeného bytu byl velmi 

důkladně prověřen, platilo to i pro jeho další příbuzné. Zároveň StB nechtěla, aby držitel 

propůjčeného bytu znal totožnost lidí, kteří k němu docházejí jako tajní spolupracovníci. 

Hlavním pramenem o tom, jak StB spolupracovníky získávala, tak jsou stále 

mimo jiné zmíněné směrnice. Vybraný člověk se v první fázi stával tzv. kandidátem 

                                                
52 Směrnice pro práci kontrarozvědky, cit. podle Žáček, Pavel: c.d. 2001, s.29.
53 Například podle Nikomu jsem neublížil. Česká televize, 24. 2. 2011. 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267494987-nikomu-jsem-neublizil/21056226956/diskuse/  
54 Tamtéž, s. 28.
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tajných spolupracovníků, StB svého nového kolegu nejprve testovala. Zajímala jí 

samozřejmě spolehlivost budoucího (většinou) agenta, ale i spolehlivost a kvalita 

informací, které jí předával. Jakmile se kontrarozvědka přesvědčila o tom, že o služby 

nového tajného spolupracovníka má zájem, jeho výběr posvětil některý z velitelů. V té 

době už StB měla jasno v tom, proč s ní chce, anebo spíš proč s ní bude nový agent 

spolupracovat. V úvahu připadaly tři varianty – spolupráce díky kompromitujícím 

materiálům55, kterými ho vydírala StB, na základě ideových pohnutek a na základě 

hmotných výhod. Typicky ale StB tyto metody často kombinovala. 

Je také jasně patrná snaha, aby agenta celou dobu řídil stejný důstojník Státní 

bezpečnosti, který naváže počáteční kontakt a je také přítomný vázacímu aktu. Pokud 

svému novému zdroji StB příliš nedůvěřovala, hlavně pokud ho ke spolupráci získala na 

základě kompromitujících materiálů, podpis spolupráce si často ještě nahrávala. Ne 

vždycky byl ale nutný podpis, kontrarozvědka od toho někdy upustila a stačil jí jen 

verbální souhlas. Na vázací schůzce většinou došlo i na výběr krycího jména, nový 

agent, nikoliv už kandidát, také dostal svůj první úkol. Příslušník StB mu jej předal 

ústně, po každé schůzce ale napsal stručný záznam o setkání.  

V roce 1989, konkrétně k 13.říjnu, měla II. Správa SNB podle oficiálních zdrojů 

celkem 1575 agentů, 5 rezidentů a 1292 důvěrníků, regionální složky pak podle odhadů 

měly určitě více než 10 tisíc tajných spolupracovníků.56 Odhady kolik tajných 

spolupracovníků StB celkem měla, se různí, včetně rozvědky to ale v roce 1989 zřejmě 

nebylo víc než třicet tisíc lidí.57 Hodnocení zda je to hodně nebo málo není snadné. 

V porovnání s koncem 50. let, kdy měla StB možná téměř dvakrát tolik tajných 

spolupracovníků a důvěrníků, se tohle číslo nezdá vysoké. Jak ale naznačuje Pavel 

Žáček, nijak zvlášť vysoký nebyl ani počet zaměstnanců samotné StB, dojdeme asi 

k polovičnímu číslu, jako u  spolupracovníků, tedy do patnácti tisíc lidí. V porovnání 

s východoněmeckou Státní bezpečností, známou jako Stasi, se jedná o zlomek, ta měla 

přes sto tisíc zaměstnanců a zhruba obdobné množství tajných spolupracovníků. 

Československé kontrarozvědce to na kontrolu společnosti zřejmě stačilo, soudí Pavel 

Žáček.58

                                                
55 I když samotná StB píše, že „dobrovolnost (…) je základní a nejvhodnější zásada při získávání tajných 
spolupracovníků“. Tamtéž, s.34. 
56 Gula, Martin: Vývoj typů tajných spolupracovníků kontrarozvědky StB. 1994.  
57 Žáček, Pavel: Rozhovor o StB: Proč stačilo 15 příslušníků. 2008. Odhady se různí, viz např. Kabele, Jiří: Jak 
vládli. 2008, s.80.
58 Tamtéž.
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4 Státní bezpečnost a opozice

4.1 Vznik Charty 77

Srpnová intervence roku 1968 přerušila a během několika měsíců zcela ukončila 

pokus o reformu československého politického systému. Další vývoj včetně čistek a 

nástupu takzvané normalizace je poměrně známý a dobře zmapovaný. O charakteru 

normalizovaného Československa se rozhodlo poměrně rychle, v podstatě během 

prvních dvou let. Čistky ve straně umožnily nástup nového vedení, které poměrně 

s malými změnami zůstává až do listopadu 1989. Občané Československa přestávají 

aktivně a ve velkém vystupovat nejpozději po 21.srpnu 1969, kdy spontánní 

demonstrace a stávky potlačily bezpečnostní složky, věrné KSČ, nečekaně brutálním 

způsobem. Postupně vylučovaní a mimo oficiální struktury odsouvaní reformní 

komunisté ztráceli půdu pod nohama také značnou rychlostí. Výměna stranických 

legitimací, ke které ÚV KSČ vyzvalo základní organizace strany v lednu 1970, 

znamenala pro zbytek reformistů, kteří se v nějakých funkcích udrželi, definitivní konec 

a KSČ postupně vyloučila ze svých řad na půl milionu členů.59 21. srpna 1969 znamená 

jasný předěl i pro nekomunistickou opozici, která se vydáním Manifestu Deset bodů

možná symbolicky rozloučila s odkazem Pražského jara.   

To, jak má politika a společnost v Československu napříště vypadat, definoval 

klíčový dokument normalizační éry. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti 

po XIII. Sjezdu KSČ přijalo ÚV KSČ na svém zasedání v prosinci 1970. Změny, které 

v roce 1968 pozitivně hodnotila drtivá většina Čechů a Slováků, jsou zde hodnoceny 

jako kontrarevoluce, sovětská intervence potom jako bratrská pomoc. Jakýkoliv návrat 

k ideám roku 1968 by byl komunistickou mocí napříště potrestán, k žádné změně 

normalizační politiky ovšem nedošlo, uvnitř KSČ až do listopadu 1989 nejde žádné širší 

zárodky reformního hnutí vystopovat – na rozdíl třeba od Polska nebo Maďarska.

Po srpnu 1969 se tak opoziční projevy omezují hlavně na občasná provolání 

nebo letáky bez většího ohlasu. Vedení KSČ těžilo z relativně slušných výsledků 

československé ekonomiky, která se zdála stabilní a umožnila nástup toho, čemu se 

někdy svérázně říká gulášový socialismus. Získalo také desítky tisíc nových spojenců, 

                                                
59 Například Felcman, Ondřej: Československá reforma. 2006. 
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kteří nahradili propuštěné vedoucí pracovníky nebo ty, kteří po srpnu 68 emigrovali do 

zahraničí. Nováčky do funkcí instalovalo a zároveň je tam i drželo normalizační vedení, 

jejích osud tak byl s osudem nového systému úzce spjatý

Zlomem v dalším vývoji nejen opozičního hnutí je bezpochyby samozřejmě 

vznik Charty 77.60 Do té doby se akce opozice omezily na několik osobních a 

otevřených dopisů funkcionářů KSČ, nepravidelné vydávání několika samizdatů, 

případně soukromá a neveřejná divadelní představení, různé výzvy, prohlášení apod.

V každém případě ale neexistovala jednotná platforma opozice, byla naopak značně 

roztříštěná. To měla a také změnila právě Charta 77. Bezprostřední záminkou pro její 

vznik byl Helsinský závěrečný akt, který evropské státy, ale i Kanada a Spojené státy 

přijaly v roce 1975 a Československo o rok později ratifikovalo. 

Prohlášení Charty 7761 lze považovat za jakousi zakládací listinu tohoto 

neformálního hnutí. Text, jehož hlavním autorem je Václav Havel, je formulován dosti 

obecně s důrazem na lidská práva, která podle autorů nebyla v Československu 

dodržována, což bylo v rozporu mimo jiné s ratifikovaným Helsinským závěrečným 

aktem. Chartisté se podle většiny pozdějších dokumentů od počátku považovali zejména 

za disidenty a snažili se zdůraznit údajný nepolitický charakter svých požadavků. Bez 

ohledu na to, jak se vnímali sami chartisté, šly jejich požadavky a i další provolání často 

proti samotným základům, na kterých stál tehdejší politický systém a o faktickou výzvu 

nejvyššímu politickému vedení, o jasné  zpochybnění legitimity jejich moci. Samotná 

StB v tom měla jasno: „Vznikla paradoxní situace. Charta svůj politický a opoziční 

charakter popírala, státní moc ji jako politický subjekt a opozici neuznávala, ale ona 

objektivně opozicí byla“.62 Nelze zapomínat na další významný impuls, a to proces 

s hudebníky The Plastic People of the Universe, ve kterém byli členové undergroundové 

kapely v roce 1976 odsouzeni k nepodmíněným trestům. U vzniku Charty 77 tedy stálo 

i bezprostřední odmítnutí represe. Charta spojila hlavní směry československé opozice. 

Byli v ní zastoupeni exkomunisté, socialisté, katoličtí kněží i laici, významnou roli 

v Chartě 77 hráli i umělci a český underground. 

Moc na pokus o aktivizaci a jisté sjednocení opozičních hnutí reagovala 

okamžitě. Státní bezpečnost brzy zakročila zejména proti jejím mluvčím, jeden 

z prvních mluvčích Charty 77, Jan Patočka, zemřel po výsleších ve vazbě. Následovala 

                                                
60 Více například Devátá, Markéta; Suk, Jiří; Tůma, Oldřich (eds): Charta 77. 2007
61 K dispozici například na http://libpro.cts.cuni.cz/charta/docs/prohlaseni_charty_77.pdf
62 Lorenc, Alojz, c.d., s. 98. 
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snaha o diskreditaci v médiích, která vrcholila shromážděním umělců koncem ledna 

v Národním divadle, kde měli demonstrovat podporu komunistické politice a chartisty 

odsoudit. 

Charta 77 po celou dobu fungovala především jako jistá platforma různých 

ideových a opozičních směrů. Konec konců značná část chartistů byla členy hned 

několika neformálních skupin – v podstatě uvnitř charty 77 brzy vzniknul i VONS, 

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Ten se snažil monitorovat  a upozorňovat na 

policejní represe, ani on se ale represi nevyhnul v roce 1979  dostalo pět členů VONS 

několikaleté tresty.63

4.2 Opozice a společnost v éře perestrojky

Rok 1985, respektive nástup nového generálního tajemníka sovětských 

komunistů Michaila S. Gorbačova, znamenal pro opozici v komunistických zemích 

nový impuls. Sovětské vedení totiž vždy určovalo zásady politiky svých 

východoevropských satelitů. A Michail Gorbačov dával jasně najevo, že Brežněvova 

doktrína, tedy vměšování do vnitřních záležitostí komunistických států, pro něj přestává 

platit. Českoslovenští komunisté, respektive jejich normalizační vedení, které se opíralo 

o poučení z krizového vývoje, najednou ztratili důležitou oporu, na kterou byli léta 

zvyklí.

Samozřejmě ale opozice těžila ze souběhu více faktorů. Hospodářství rostlo 

výrazně pomaleji, kvalita výrobků se nijak nezvyšovala, životní prostředí 

v Československu patřilo mezi nejvíce znečištěné v Evropě.64 Naděje, které občané 

Československa vkládali do návštěvy Michaila Gorbačova v roce 1987 se ovšem

nenaplnily. Právě od toho roku se začíná disent a opozice výrazně aktivizovat. Roste 

počet nezávislých iniciativ. V témže roce zahajuje činnost jako první z nových 

neformálních sdružení Demokratická iniciativa, o rok později, tedy v roce 1988,

vstupují na scénu Hnutí za občanskou svobodu, ale i Nezávislé mírové sdružení, České 

děti a na sklonku roku sepisuje svoje programové teze i Klub za socialistickou 

přestavbu – Obroda. Opozičních hnutí se najednou vyrojily desítky, faktem ale je, a 

toho si ve svých svodkách všímá i StB, že někteří lidé byli často členy mnoha iniciativ a 

                                                
63 O programových cílech disent například Otáhal, Milan: Programová orientace disentu 1969 – 1989. 2005
64 Např. Otáhal, Milan: Komunistický režim v období takzvané normalizace. 2006
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hnutí zároveň a naopak některé skupiny (téměř) nevyvíjely žádnou činnost. I kvůli 

takové efemérnosti není snadné je spočítat, snažila se o to i StB, jak píše generál Lorenc 

„v té době začaly vznikat neformální a nezávislé skupiny na nejrůznějších zájmových 

nebo problémových základech. V roce 1986 jich bylo pouze šest. Po dvou letech však 

již 47 a v polovině roku 1989 šedesát.“65 Lidé se bojí méně a chodí na demonstrace ve 

větším (nikoliv závratném) počtu, podle odhadů z Rádia svobodná Evropa chodí na 

demonstrace, které opozice svolává na výročí a významné dny, od 21. srpna 1988 až do 

srpna následujícího roku 5 - 10 tisíc lidí. Zároveň je ale faktem, že počet demonstrantů 

na shromážděních v té dobře příliš nerostl a zdá se, že na ně většinou chodila i stejná 

skupina lidí.66

Chování i myšlení opozice, ale i společnosti, se přesto posouvá. Rok 1989 začal 

z toho pohledu velmi dramaticky. Takzvaný Palachův týden, neboli akce ke dvacátému 

výročí upálení studenta Filozofické fakulty, se moc snažila potlačit brutálním zásahem 

proti demonstrantům.  Občané proti zásahu podepisovali petice, podpisů na podporu 

zatčených a za jejich propuštění se sešlo několik tisíc.67 Opozice rychle reagovala i na 

poslední zatčení Václava Havla počátkem roku 1989, opět se scházely petice a dopisy, 

ve kterých lidé žádali jeho propuštění. Už přitom nešlo o úzkou a poměrně uzavřenou 

skupinu disidentů, většina signatářů petic a autorů nejrůznějších dopisů byla řadovými

občany ze všech vrstev obyvatelstva. To se opakovalo i na podzim 89, za propuštění 

vydavatelů Lidových novin z vazby se podepsalo i 167 publicistů, vesměs z oficiálních 

deníků jako byly Práce nebo Mladá fronta.68 Význam opozice zkrátka rostl, 

uvědomovala si to i StB, která v roce 1989 aktivizuje svoje informační toky a od března 

vydává pro své nadřízené (téměř) každodenní svodky o bezpečnostní situaci.

4.3 Cíle Státní bezpečnosti

Charakter zásahů StB proti opozici v 70. letech určovala zezačátku snaha 

potlačit jakékoliv zárodky vzdoru proti novému směřování státu i proti normalizačnímu 

vedení především uvnitř strany. Stejně tak nová moc likvidovala i nekomunistické 
                                                
65 Lorenc, Alojz, c.d., s. 99. 
66 Otáhal, Milan: Opozice, moc, společnost 1969-1989. 1994, s.57.
67 Množily se i jiné druhy podpory, za všechny například folkový muzikant Pavel Žalman Lohonka napsal 
v reakci na Palachův týden svůj tehdejší hit Jantarová země – a na svých koncertech se už před listopadem 1989 
k lednovým událostem často hlásil. 
68 Tamtéž.
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spolky a organizace. Po stranických čistkách, které členství v KSČ odebraly asi půl 

milionu lidí, se těžiště činnosti „vnitřního protivníka“ přesunulo mimo KSČ. Státní 

bezpečnost plnila bez výhrad vůli KSČ: „Všechny zásadní koncepční, plánovací a 

hodnotící dokumenty, týkající se bezpečnostní situace a činnosti SNB, projednávalo 

předsednictvo ÚV KSČ. Generální tajemník (…) dostával všechny důležité zprávy 

zpravodajské činnosti rozvědky i kontrarozvědky. (…) Generální tajemník bral 

předložené informace na vědomí a s opatřeními vyjadřoval souhlas nebo je zamítal“.69

Postupně tak obrátila Bezpečnost pozornost tam, kde komunisté vnímali největší 

nebezpečí. Nejprve na underground, později na Chartu 77 a spolu s ní na Výbor na 

obranu nespravedlivě stíhaných.

Také československá kontrarozvědka pracovala na základě pětiletých plánů, 

které projednávalo předsednictvo ÚV KSČ. Vedle toho si StB a její jednotlivé součásti, 

Správy SNB, vypracovávaly a hodnotily vlastní roční plány práce. Zásady hlavní 

činnosti Bezpečnosti určoval dokument, který také stanovoval úkoly všech složek 

(nejen) StB pro léta 1986-199070. Určil, že Státní bezpečnost musí „přísně stíhat 

kriminální živly, každého, kdo porušuje zákony a socialistický pořádek. Nedovolit 

nikomu, aby porušoval čs. zákony; podrýval náš politický systém a socialistické 

zřízení.“ Dokument ukazuje na jednu podstatnou věc, která pro celou historii StB velmi 

symptomatická. Jak ještě později ukážeme podrobněji, StB viděla téměř za vším 

organizované spiknutí. Vnitřní nepřátelé jsou v záznamech často „z nejrůznějších 

důvodů ve spojení s nepřáteli zvenčí a za jejich vydatné podpory se propůjčují 

k osočování a pomluvám naší vlasti a lidu a hledají základnu pro protisocialistickou 

činnost“. Složky Státní bezpečnosti proto měly „přispět k dalšímu prohlubování izolace 

těchto osob, zamezovat jejich pokusům o kontakty a spolupráci s obdobnými živly 

v sousedních socialistických státech (…) a mařit pokusy o legalizaci těchto skupinek 

jako reálné politické síly“.71   

A nedá se říct, že by v tom StB nebyla úspěšná. Jak poznamenává tehdejší šéf 

Státní bezpečnosti Lorenc, až do závěru 80. let „byla Charta politicky a společensky 

izolovaná. Nešlo pouze o počet jejích signatářů. Z těch bylo aktivních pouze pár desítek, 

a to vlastně jenom v Praze. Státní bezpečnost byla o jejich činnosti dobře informovaná.“ 

Generál Lorenc se dokonce chlubí, že údajně „ již u vzniku Charty byli mezi jejími 

                                                
69 Lorenc, Alojz, c.d., s. 65. 
70 Zásady hlavní činnosti SNB na léta 1986-1990. Národní archiv, ÚV KSČ 1986-89, f.02/1.PÚV KSČ, 7.1. 
1987
71 Tamtéž.
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signatáři agenti StB a agenturní síť se neustále doplňovala. Státní bezpečnost tak měla

možnost ji do jisté míry ovlivňovat.“ Je ale sporné, a dá se to jen těžko jasně říct, do 

jaké míry lze fakt, že ohlas Charty 77 ve společnosti byl velmi omezený, považovat za 

zásluhu StB. Ta si pochopitelně každý neúspěch opozice vykládala jako svůj úspěch, 

vždyť se od ní očekávaly výsledky. Pravda, zdá se, bude někde mezi, jak přiznává i 

Alojz Lorenc: „Stejně přehnané by bylo tvrzení, že tyto skupiny byly společensky

izolovány pouze činností StB. Opozice byla izolována zejména stavem společenského 

vědomí v Československu. S bývalými funkcionáři i s Chartou sympatizovalo dost lidí, 

ale málokdo byl ochoten se zapojit do aktivnější činnosti. Více, než sympatie k Chartě 

působil respekt vůči státní moci, přesvědčení, že všechny možné změny musejí přijít 

zeshora.“72 Svou roli hrál jistě také strach, obavy z možných následků. A ten se StB 

dařilo mezi lidmi udržovat, prostředků na to měla dostatek, jak jsme ostatně ukázali 

výše.

4.4 Plán StB na rok 1989

Sílící roli opozice Bezpečnost nepochybně vnímala a měla o ní poměrně dobré 

informace, ty dál předávala vedení státu i KSČ. Předsednictvo strany konstatovalo, že 

„zejména v průběhu roku 1988 jsme zaznamenali závažné změny ve struktuře a 

zaměření činnosti nelegálních skupin směrem k výraznějšímu vlivu na veřejné mínění. 

(…) Vytvořila se jakási unie nelegálních skupin navzájem personálně spojených 

prostřednictvím nejaktivnějších činitelů, jejichž základem je ‘Charta 77‘.“73 Slovo 

Charta bylo typicky v závorkách, zřejmě, aby moc zdůraznila, že ji sice vnímá jako 

politického oponenta, zároveň to ale odmítá přiznat. 

Reforma StB a aktivizace jejích informačních toků samozřejmě nemohla vyřešit 

skutečné potíže státu, kterým politické vedení nedokázalo čelit. Síla opozice 

samozřejmě nerostla proto, že by StB polevila ve své činnosti, „StB měla svůj okruh 

,starých známých’ , o nichž věděla první poslední: lidé okolo Charty 77  a dalších 

opozičních seskupení (…). Těchto pár tisíc lidí (navíc jen zlomek vyvíjel skutečně 

nebezpečnou činnost) dokázala mít víceméně pod kontrolou.“74 Najednou ale byla

                                                
72 Lorenc, Alojz, c.d., s.98.
73 Jednání předsednictva ÚV KSČ. Národní archiv, ÚV KSČ 1986-1989, f.02/1. PÚV KSČ, 27.1. 1989, bod 5.  
74 Bartuška, Václav: Listopad 89 z pohledu StB v denních situačních zprávách. 1999, s.210.
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konfrontována se skutečností, že se k nim postupem času přidávají další a další. StB to 

v hodnocení vlastních výsledků za rok 1988, tedy v poslední velké analýza své činnosti, 

kterou Státní bezpečnosti bylo dáno provést, přiznává. „Po problematikách boje proti 

vnitřnímu nepříteli bylo plnění hlavních plánovaných úkolů přímo odvislé od vývoje 

politické situace. Přes veškerá prováděná opatření (…) nebylo možno zabránit 

protisocialistickým hromadným vystoupením antisocialistických sil. (…) Rovněž se 

plně nepodařilo zabránit integračním snahám různých opozičních směrů v ČSSR.“75

V roce 1989, alespoň podle ročního plánu II. správy SNB, chtěla Státní 

bezpečnost pokračovat v tom, co dělala dosud: bránit legalizaci opozice, znemožňovat 

spojení se zahraničím, snažila se zabránit integraci opozičních sil: „zamezovat propojení 

jednotlivých seskupení a systematicky využívat názorových neshod k vyvolávání 

dezintegračních procesů v nepřátelském prostředí. (…) Při provádění aktivních opatření 

důsledně diferencovat a zkvalitnit účinnost preventivně výchovné práce: izolovat hlavní 

exponenty jednotlivých nepřátelských seskupení , zamezovat rozšiřování jejich vlivu ve 

společnosti“. Na prvním místě ovšem plán „ po linii vnitřního protivníka“ uvádí nutnost 

zajistit „včasné informace z prostředí vnitřního protivníka pro potřeby rozhodování 

stranických a státních orgánů“.76

Státní bezpečnost vstupovala do roku 1989 sice s částečně obměněným a 

výrazně omlazeným sborem důstojníků a s novou organizační strukturou, zdá se ale, že 

nikoliv s velkým optimismem. V nepravidelném hodnocení bezpečnostní situace, kterou 

StB zpracovávala pro vedení federálního ministerstva vnitra, příslušníci kontrarozvědky 

nikdy neopomenou zdůraznit, že opoziční hnutí postupně přecházejí od „původně 

proklamovaného boje za lidská práva k vytváření organizačních struktur a mechanismů 

pro opoziční politickou činnost proti KSČ“. To byla nepochybně pravda, zejména u 

radikálnějších uskupení, jakým bylo například Hnutí za občanskou svobodu aj., která 

tak „získávají stále širší vliv a sympatie u určitých vrstev naší společnosti, zejména 

inteligence a mladé generace“.77    

StB, jak jsme ukázali, přiznala, že se jí nedaří držet opozici v izolaci a ta nabírá 

na síle. Nejen to. Dokonce přiznala, že nastalou situaci vůbec nemá šanci sama 

                                                
75 Vyhodnocení pracovních výsledků II. správy SNB za rok 1988. Přetiskl Žáček, Pavel: Hlavní správa 
kontrarozvědky v dokumentech. 1994, s 184.
76 Roční plán II. správy SNB na rok 1989.  Přetiskl Žáček, Pavel: Hlavní správa kontrarozvědky v dokumentech.
1994, s 172.
77 Kolegium ministra vnitra ČSSR. Informace o operativní situaci a dalších úkolech v boji proti vnitřním 
nepřátelům z 13.6.1989. Dostupné na webu ÚSTRu http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekt_89/kolegia-
mv/k890704b.pdf
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zvládnout: „Vzhledem k vývoji situace bude tento problém neřešitelný nadále 

bezpečnostními prostředky a bude vyžadovat přijetí komplexu zejména politických 

opatření.“78 Potvrzují to i slova generála Alojze Lorence: „O situaci jsem tehdy vícekrát 

hovořil s R. Hegenbartem79. Ujišťoval mne, že nejpozději do konce roku budou ve 

vedení strany přijaty zásadní změny. Státní bezpečnost nemohla učinit víc, než 

poskytovat informace. A snad přispět k tomu, aby na takové změny byl ještě čas.“80  

StB byla tedy připravená sílu opozice mírnit, tlumit projevy nespokojené veřejnosti a 

dát politickému vedení k dispozici dostatek informací, aby mohlo reagovat. Vedení StB, 

zdá se, podporovalo tzv. přestavbu (ať už konkrétní představy StB o změnách byly 

jakékoliv) a bylo ochotno pro její úspěch leccos udělat. Důvod je zřejmý. Bezpečnost

podporovala a sama změny žádala nejspíš právě proto, kolik toho sama o situaci 

v tehdejší ČSSR věděla. Dokládá to i svědectví Lorencova zástupce, podplukovníka 

Miroslava Chovance: „Já jsem prosazoval názor, že situaci nelze řešit pouze 

mocenskými prostředky, ale je nutno přijímat opatření i politické povahy, v podstatě to 

ale bylo bráno jenom jako připomínka do diskuze a zpravidla to pak skončilo tím, že 

generální tajemník [Miloš Jakeš, pozn. aut] v závěrečném slově uvedl, že v tom směru 

je nutno něco udělat“. Chovanec si ex post na postoj politického vedení stěžoval: „Dá se 

říci, že panovalo přesvědčení, že situace se dá zvládnout pomocí policejních 

prostředků.“81       

                                                
78 Tamtéž.
79 Rudolf Hegenbart odpovídal za personální politiku strany, člen předsednictva ÚV KSČ. 
80 Lorenc, Alojz, c.d., s.156.
81 Žáček, Pavel, c.d., 1996, s. 20.
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5 Opozice ve svodkách Státní bezpečnosti

5.1 Charta 77 a další iniciativy

„Příčinou, proč mocenské centrum reagovalo na Chartu 77 až hystericky, byl 

politický dopad Prohlášení, které vytyčením požadavku lidských a občanských práv 

mířilo proti samotné podstatě totalitního režimu. V první fázi zaměřilo represi proti 

signatářům, aby zlomilo jejich odhodlání a docílilo odvolání podpisu, dalším záměrem 

bylo donutit občany, aby se od ní veřejně distancovali a tím ji izolovali“.82 To se 

komunistům dlouho dařilo, za cenu soudních represí, kdy byli chartisté a členové 

VONSu odsouzení k mnohaletým trestům. Státní bezpečnost na ně dlouhodobě cílila, 

došlo i na pomlouvačné nepravidelné kampaně v tisku a i jiných sdělovacích 

prostředcích. 

StB vnímala jako svého hlavního vnitřního protivníka vedle exkomunistů právě 

Chartu 77 a věnovala jí také patřičnou pozornost. Pod vedením Alojze Lorence, zřejmě 

také i díky měnící se mezinárodní situaci, přecházela kontrarozvědka postupně, i když 

pomalu, od přímé represe k prevenci a ke zpravodajské činnosti. Důkazem je mezi 

jinými i projekt Klín, který StB připravovala a realizovala, či se realizovat snažila, od 

roku 1987. StB se měla pokusit „rozdrobit do skupinek formující se opoziční proud tak, 

aby byla jejich iniciativa vybíjena na odstraňování vzájemných rozporů a u radikálních 

skupinek odhalit jejich řízení ze zahraničí pro čs. veřejnost nepřijatelnými reakčními 

kruhy“. StB si všímala toho, že i mezi chartisty, hlavně pak v roce 1989, narůstají spory 

o taktiku, že existují radikální a umírněná křídla, právě toho chtěla využít.83 To se jí až 

na výjimky příliš nepodařilo. Těžko hodnotit, zda to vůbec mohla samotná 

kontrarozvědka v tehdejší situaci splnit. Zvlášť, když sami její velitelé vlastně stále 

častěji při poradách opakovali, že sami na to nestačí a reagovat musí v první řadě vedení 

státu.

K další diferenciaci uvnitř Charty spíš než opatření StB vedlo opatrné

společenské uvolnění druhé poloviny 80. let. Důkazem vnitřní dynamiky uvnitř Charty 

77 je například tzv. Dopis čtyřiceti.84 Mladá generace chartistů v něm vybízí 

                                                
82Otáhal, Milan: Programová orientace disentu 1969 -1989. 2005, s. 33-34. 
83 Návrh celostního projektu Klín. Žáček Pavel, Celostátní projekt „Klín“. 1994, s. 65.
84 Informace o Chartě 77, 1987, č.10, s.8-10.Také na  http://www.vons.cz/data/pdf/infoch/INFOCH_10_1987.pdf
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k aktivizaci opozice, k tomu, aby se chartisté vymanili ze společenské izolace. Žádají 

také větší ohled právě na mladé v Chartě a jejich větší zapojení do dění. Nesouhlasí 

naopak se zdrženlivějším a svým způsobem elitářským postojem starší a 

konzervativnější generace chartistů.85 Takový spor se v Chartě 77 táhnul prakticky až 

do listopadu 89. Vyhrocoval se potom zejména v okamžicích, kdy se blížila pro moc či 

opozici klíčová výročí, a to v souvislosti s organizováním demonstrací. Mezi těmi, kdo 

prosazovali ostřejší vystupování chartistů, byli mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý 

(1988) a jeho nástupce ve funkci mluvčího Tomáš Hradílek.86 Ten chtěl, alespoň podle 

záznamů Státní bezpečnosti, „dosáhnout střetu se státními orgány. Dle něho již není 

možné ani nutné otálet, má zájem stupňovat nátlak“.87 V roce 1987 Charta 77 přikročila 

k pořádání diskuzních večerů. Fóra Charty 77 měla slušný ohlas mezi lidmi, StB proto 

po relativním úspěchu prvních dvou proto další dvě v roce 1988 překazila, nechtěla totiž 

připustit, aby chartisté získali mezi československými občany širší podporu.88

I proto zřejmě moc velmi zaskočily akce takzvaného Palachova týdne. 

V informačním dopise pro nižší stranické složky z 1. února 1989 čteme, že opozice 

vstoupila „do nové fáze, která je charakterizována otevřenou konfrontací s politickým 

systémem naší společnosti a stupňovaným úsilím o přiznání postavení legální politické 

opozice.“ Co byla také nepochybně pravda, StB vedení KSČ už dlouho signalizovala, že 

„patrná je rovněž snaha o rozšíření činnosti z Prahy do dalších míst republiky“. Opozice 

se v každém případě měnila. Se vznikem nových iniciativ dochází k jisté diferenciaci a 

Charta 77 se v očích Bezpečnosti stává platformou pro další iniciativy: „Vytvořila se

jakási volná unie nelegálních skupin navzájem personálně spojených prostřednictvím 

nejaktivnějších činitelů, jejichž základnou je, Charta  77“.89 V této souvislosti je 

zajímavý například návrh Rudolfa Battěka na jednání nezávislých iniciativ. Podle StB

„hovořil i o tom, že ,Charta 77’ je již zastaralá a uvažuje se o jejím zrušení s tím, že svůj 

politický cíl splnila“.90

                                                
85 Jak píše Milan Otáhal, tak Dopis čtyřiceti kritizovali hlavně katolíci kolem Václava Bendy a Petrušky 
Šustrové a také exkomunisté kolem Rudolfa Slánského. Otáhal, Milan, Opoziční proudy v České společnosti. 
2011, s.290.
86 Tamtéž, s 293.
87 ABS, II. Správa SNB. Denní informace z 6.2. 1989. 
88 Otáhal Milan, c.d., 2011, s. 296. StB měla o plánech Charty na pořádání fór velmi dobré informace.
89 Dopis tajemníka ÚV KSČ Karla Hoffmanna nižším stranickým složkám s informacemi o aktivitách 
nezávislých občanských iniciativ. František Koudelka: Vedení KSČ o disentu a opozici. Dokumenty 1986-1989. 
1999, s. 27. 
90 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 153. 16.10. 1989.
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Téměř každý týden informuje v roce 1989 kontrarozvědka vedení federálního 

ministerstva vnitra o tom, že se objevila další iniciativa. StB jako jednu z prvních 

informací v Denních situačních zprávách vždy připojila poznámku o tom, kdo 

z chartistů se v ní angažuje. Pro nové nezávislé iniciativy byl, kromě často odlišných 

cílů a různého výběru prostředků, charakteristický nestejný význam. Ten StB nutně 

občas mátl, zejména od léta 1989 napočítáme desítky iniciativ a hnutí. Přesto se ale 

Bezpečnosti dařilo z nich vybírat ty nejaktivnější a svým způsobem i nejvíce relevantní. 

Nejvíc informací v denních svodkách  z roku 1989 nacházíme vedle Charty 77 o Hnutí 

za občanskou svobodu, Demokratické iniciativě a zejména Obrodě, kterou komunisté 

považovali za největší nebezpečí. V září 1989 už StB více či méně pokrývá na 60 

nezávislých iniciativ.91

Jednou z, jazykem StB, „nátlakových a provokačních akcí“, o kterou se StB 

velmi zajímala, byla petice Několik vět. Jejím autorem byl zejména Václav Havel.

Nejednalo se o první petici, kterou chartisté v roce 89 organizovali. Stovky podpisů pod 

dopisy, žádajícími na jaře propuštění Václava Havla dokládaly, že lidé se už báli o něco 

míň a, jak stálo v petici Několik vět, „stále víc lidí má odvahu projevit svou touhu po 

společenských změnách“.92 Provolání symbolicky navazovalo na  text Ludvíka 

Vaculíka z června 1968 Dva tisíce slov. Informace StB byly velmi přesné: petici 

iniciovali také Alexandr Vondra se Stanislavem Devátým. 93 Text přímo neútočil na 

mocenský monopol KSČ, spíš se v duchu tradic Charty 77 soustředil na obhajobu 

lidských práv a žádal diskusi s mocí. S obsahem Několika vět se lidé mohli seznámit 

večer 29. června 1989 z vysílání Rádia Svobodná Evropa, skoro 1800 podpisů ale 

organizátoři petice nasbírali už od poloviny června.94 O petici věděla Státní bezpečnost 

nejpozději 14.června, kdy si v situační zprávě poznamenává, že už 7. června 1989

prozradil existenci textu pracovníkovi americké ambasády Alexandr Vondra: „v 

průběhu večera předložil (…) koncept dvoustránkového materiálu, který má být 

podkladem pro nově připravovanou podpisovou akci v rámci čs. veřejnosti. (…) V první 

fázi je plánováno získat na 15 000 podpisů“.95

                                                
91 ABS, Kolegium ministra vnitra v ČSSR, cíle a hlavní úkoly služební činnosti SNB na rok 1990. 18.9. 1989.
92 Prohlášení Dva tisíce slov, text k dispozici například na webu ÚSTR http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-
dejiny/pad1001/020-045.pdf
93 ABS: Denní situační zpráva FMV č. 71., 22.6. 1989.
94 Urban, Jiří: Několik vět. 2010 http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1001/020-045.pdf
95 ABS, Denní situační zpráva č. 118. II. správa SNB, 14.6. 1989.
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Opozice si podle StB také zakládala na tom, že text by měl být srozumitelný pro 

všechny vrstvy obyvatelstva.96 To se podařilo, jak čteme v situačních zprávách, počet 

signatářů rychle rostl: „Cílem rozšiřování uvedeného materiálu je (…) získat širokou 

veřejnou podporu obyvatel, kteří nesouhlasí s politikou současného politického vedení, 

(…) je lavinovitě rozšiřován a lidé ze všech možných sociálních vrstev ho podepisují“.97

Rozšiřování petice sice dál organizovali hlavně členové nezávislých iniciativ, ochota 

běžných lidí ho podepsat ovšem rostla. Nechybějí proto ani podpisy herců z divadla Na 

Zábradlí nebo populární zpěvačky Hany Zagorové.

Politické vedení země přikročilo k masivní kampani v médiích, připomeňme 

třeba známé články z Rudého práva Kdo seje vítr a Co mají za lubem, z přelomu června 

a července. K ostrému zásahu proti organizátorům i signatářům se ale režim neodhodlal, 

musel by totiž nejspíš čelit podobné vlně kritiky ze zahraničí, jako po posledním zatčení 

Havla v lednu 89. Kromě kampaně v tisku se zejména organizace KSČ na pracovištích 

snažily vytvářet rezoluce, aby ukázaly, že v dělnících má strana stále oporu. To už ale 

zdaleka bezvýhradně neplatilo. Svodky StB jsou plné informací o tom, že lidé chtějí 

znát obsah petice, jinak ji nemohou odsoudit, nebo s ní dokonce souhlasí. Ve 

výpočetním podniku PLEAS v Havlíčkově Brodě tamní mladý programátor umístil 

petici Několik vět přímo na nástěnku, která text, hlavně pomocí výstřižků z Rudého 

práva, odsuzovala.98 V továrně v Mohelnici žádali, aby si mohli petici přečíst, jinak 

žádnou rezoluci neschválí.99 V gumárenském podniku v Táboře jeden z dělníků 

prohlásil, že se nebude podepisovat za něco, za co by se musel za 10 let stydět: „Svým 

vystoupením negativně ovlivnil ostatní“, pro odsouzení petice zvedli ruku jen členové 

KSČ a nic proto nebylo odesláno.100 Zaměstnanci leteckých opraváren Kbely přirovnali 

požadavek odsoudit Několik vět k obdobným kampaním v minulosti, kdy se po nich 

žádalo odsouzení nejprve textu Dva tisíce slov, potom provolání Charty 77. „Nikdy jim 

však nikdo neřekl, co vlastně tato provolání obsahují a jaké je jejich skutečné znění. 

Zastávají názor, že pokud nebudou seznámeni s přesným zněním, nebudou se k němu 

vyjadřovat.“101 Podobně část zaměstnanců plzeňské Škody „souhlasí s částmi výzvy 

                                                
96 Tamtéž.
97 ABS, Denní situační zpráva č.125, II. správa SNB, 23.6. 1989.
98 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 89., 18.7. 1989.
99 Tamtéž.
100 ABS: Denní situační zpráva FMV č. 85., 12.7. 1989.
101 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 107, 11.8. 1989.
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,Několik vět’  požadujícími důsledné vyšetření represí z 50. let a zavedení pluralismu ve 

společnosti“. Je podle nich směšné strašit dělníky Chartou 77.102

StB na přání předsednictva ÚV KSČ proti Havlovi ani dalším  iniciátorům petice 

zpočátku nezakročila, sbírala ale informace pro možné pozdější trestní stíhání. 

Provolání Několik vět totiž Bezpečnost považovala za velmi nebezpečnou iniciativu. Na 

konci července tak StB přeci jen provedla několik domovních prohlídek, právě třeba u 

Alexandra Vondry a Stanislava Devátého, nikoliv ale u Václava Havla. Zabavila 

dokumenty i psací stroje a provedla celkem 91 výslechů signatářů, tomu se nevyhnul ani

Václav Havel.103 Státní bezpečnost byla zřejmě skutečně připravená k velkému 

zatýkání, obviněním a procesům proti signatářům a organizátorům petice, včetně 

Václava Havla. Nedostala k tomu ale svolení od politického vedení země, zřejmě opět 

ze strachu před mezinárodními důsledky takového kroku.104   

   

5.2 Postoje Charty 77 k demonstracím

Státní bezpečnost se v první řadě, zřejmě i s ohledem na stále probíhající akci 

kontrarozvědky Klín, soustředila na hledání nesouladů a svárů uvnitř opozice. Které by 

mohla využít ke svým cílům. Neshody objevovala kontrarozvědka zejména ve vnitřních 

sporech opozice o taktiku, kterou mají nezávislé iniciativy ve vztahu ke 

komunistickému režimu zvolit. To se projevilo už při přípravě akcí k 1. květnu 1989. 

Charta 77 společně s dalšími iniciativami se na prvomájové oslavy připravovala

nejpozději od března; o podrobnějších plánech se StB v denní situační zprávě rozepsala 

už 22.3. „Takzvané nezávislé iniciativy připravují hromadnou akci k narušení oslav 

1.máje 1989 v Praze“. Charta 77 se chce spojit hlavně s radikály z vedení Nezávislého 

mírového sdružení, poznamenala si StB. Lidé z opozice se chtěli vmísit do průvodu a 

„zkazit“ komunistům jejich prvomájové oslavy.105 To se nakonec částečně podařilo, 

nezávislé iniciativy do davu propašovaly transparenty, požadující například propuštění 

politických vězňů. Bezpečnost nakonec tvrdě zasáhla a zatkla přes 100 lidí.106

                                                
102 Tamtéž.
103 Urban, Jan, c.d.
104 Například Žáček, Pavel: V čele ŠtB. 2006. Také Urban, Jan, c.d. Státní bezpečnost si stěžovala, že postihuje 
jen řadové signatáře a drobné rozšiřovače petice, ovšem nikoliv její iniciátory. Taková akce podle StB nejen že 
nemůže mít žádaný účinek, ale opozici dokonce v odporu posiluje a velmi jim nahrává. 
105 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 22, 12.4. 1989.
106 Například Císařovská, Blanka, c.d.
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Částečný nesouhlas s připravovanou akcí opozice na prvního máje projevili 

hlavně exkomunisté, Obroda se k opozičním akcím nakonec nepřipojila, také 

z ideologických důvodů.107 K ještě ostřejším sporům o taktiku uvnitř opozice dochází 

později, hlavně v souvislosti s vystoupením k 21. srpnu 1989. Střetly se totiž dvě 

základní koncepce jak dál, šlo o to, zda: „1. úkolem opozice je organizovat a vést 

občany v politickém střetnutí s režimem; 2. povinností opozice není než trvat na tom, že 

dle zákonů mají občané právo se veřejně shromažďovat a veřejně angažovat ve 

prospěch naplnění toho práva. Poněkud paradoxně, v rozporu s celkovou atmosférou ve 

společnosti, která se zvláště po lednu radikalizovala, v prostředí opozice převládl spíše 

druhý přístup.“108

To, že si toho byla vědoma i československá kontrarozvědka, dokládá například 

zápis z jednání kolegia federálního ministra vnitra z června 1989. „V samotném 

nepřátelském prostředí se diferencovaly dvě linie. Radikálnějšími osobami z řad 

signatářů Charty 77 a tzv. nezávislých skupin s ní těsně organizačně i personálně 

spojených (Nezávislého mírového sdružení, Společenství přátel USA, Českých dětí, 

Hnutí za občanskou svobodu, Mírového klubu Johna Lennona,  atd.) je prosazována 

konfrontační linie zaměřená na otevřenou diskreditaci politiky KSČ, boj proti jejímu 

vedoucímu postavení, vyvolávání chaosu a občanské neposlušnosti“.109     

Opozice byla ve složité situaci, o to složitější, že v prvním pololetí roku 1989 se 

za intervenci už omluvili Maďaři a Poláci. Demokratická iniciativa, Hnutí za občanskou 

svobodu a Sdružení T. G. Masaryka vydaly začátkem srpna společný text. V něm vpád 

spojeneckých armád a následnou okupaci jednoznačně odsoudily. Podle nich totiž vedla 

k nastolení autoritativního režimu a úpadku ve všech oblastech. Žádaly změnu  a 

„celospolečenský rozhovor o situaci, v níž jsme se ocitli, a o cestách, jak ji překonat. 

(…) Jsme pro nenásilnou, pokojnou cestu k demokratické společnosti. Jsme odpůrci 

nenávistných štvanic a revanší. (…) Nadchází 21. výročí srpnových událostí. Členové a 

stoupenci nezávislých iniciativ vyjádří svůj postoj  způsobem, který je v souladu 

s Ústavou ČSSR i s dalšími zákony a předpisy: budou se v pondělí 21. srpna procházet 

v centru Prahy na pěší zóně a také v ostatních městech tak, aby nebyla narušena doprava 

a veřejný pořádek. Náš hodinový občanský projev zahájíme dvěma minutami ticha.“110

                                                
107 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 32, 26.4. 1989.
108 Z osobních poznámek Oldřicha Tůmy cituje Otáhal, Milan, c.d., 1994, s.71.
109 ABS, Kolegium ministra vnitra ČSSR. 13.6. 1989.
110 Společné prohlášení DI, HOS a Společnosti TGM. Cit podle Otáhal, Milan, c.d., 1994, s.71.
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Je tedy jasně patrná obava opozice před opakováním krvavých událostí z ledna 

téhož roku. Ostatně vlastní výzvu k 21 srpnu vydala i Charta 77. Byla ještě o poznání 

opatrnější: „Chartě a dalším nezávislým iniciativám se podsouvá úmysl svolávat a 

organizovat občanský odpor v ulicích. Nechceme však a ani nemůžeme vybízet 

k takovým akcím, které by za dané situace ohrozily bezpečnost občanů. Pokud se však 

občané sami shromáždí a budou třeba i pokojně demonstrovat, zdůrazňujeme, že na to 

mají právo. (…) Ke spoluobčanům se obracíme s žádostí, aby odpovědně volili své 

kroky a uvážili své zatímní možnosti, protože nejde vyloučit, že dojde k provokacím a 

brutálním zásahům ze strany policie i proti zcela pokojným shromážděním.“111 Přesně 

týden před 21.srpnem svoje obavy o zdraví a životy lidí vyjádřil i Václav Havel. 

Nemohl to udělat jasněji, ve svém prohlášení, které odvysílalo i Rádio Svobodná 

Evropa, se vyjádřil proti konfrontaci s režimem: „Velká pouliční vystoupení, byť 

jakkoliv pokojná, jsou vždy formou krajní. Formou, kterou společnost používá v situaci, 

kdy všechny jiné způsoby, jak vyjádřit její tužby, neuspěly. Chápu, že se mnohým lidem 

zdá, že přesně v takové krajní situaci se dnes ocitáme. Zároveň se ale sám za sebe 

domnívám, že nemá smysl se orientovat právě nebo především na tuto formu výhradně 

ve chvíli, kdy moc přesně na toto toužebně čeká, aby mohla tvrdě udeřit a 

demokratizační úsilí tím na dlouho ochromit.“ Čas na otevřený odpor podle Havla ještě 

nenastal. „Mimoto si myslím, že jiné, méně konfrontační způsoby projevu obecného 

mínění nejsou ani dnes ještě zdaleka vyčerpány. Ba naopak se jim otvírá velký 

prostor.“112

Důvody, proč opozice zavelela k ústupu, shrnul chartista Jan Urban „21. srpen 

1989 byl poslední velkým úspěchem Státní bezpečnosti, která měla velmi dobře 

připravenou dezinformační kampaň. Rozesílala korespondenční lístky, které se tvářily, 

jako kdyby studenti hrozili sebeupálením. Vypouštěla informace o tom, jak se 

připravovala na velký zásah, že dojde ke krveprolití. Disent se rozdělil a naprostá 

většina,  včetně mě, byla přesvědčená, že za každou cenu je třeba se vyhnout 

konfrontaci. My jsme dokonce vyzývali, aby lidi nikam nechodili. A to byla chyba.“113

Tah StB vyšel; jak ostatně potvrdila II.správa SNB v denní situační zprávě z 15. srpna

1989: „Blížící se 21. srpen je sledován převážnou většinou zaměstnanců Čs. rozhlasu se 

                                                
111 Tamtéž, s. 72.
112 Tamtéž.
113 20 let svobody. Česká televize 21.8. 2009. Dostupné online v archivu ČT. 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/209411034000398-20-let-svobody-21-srpen-
1989/
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zvýšeným zájmem.“ Zprávy o tom, že Bezpečnost je připravená demonstrace brutálně 

potlačit, se šířil i v médiích, kde byla značná část redaktorů spolehlivými straníky: 

„vedení strany a státu je rozhodnuto potlačit případné masové akce silou. 

K rozhodnému finálnímu útoku mají být nasazeny červené barety / výsadkáři /, prý 

dochází už k jejich stahování ku Praze. Při zásahu nemají brát tyto jednotky ohled na 

nikoho, ani na příslušníky Státní bezpečnosti.“114

Informace o obavách opozice se ve svodkách StB množily: „Po Praze koluje 

zpráva, že moc má vytipovaného příslušníka SNB, který údajně padne 21.8. při srážce 

s demonstranty. Má prý dvě děti a těhotnou ženu. Případ má posloužit k rozvinutí 

příslušné propagandistické akce a monstr procesu s údajnými vrahy. Policajt se stane 

komunistickým hrdinou a bude po něm pojmenována ulice (…) Nechte Václavské 

náměstí a pěší zónu prázdné“.115 Některé pověsti, které mezi lidmi kolovaly, ale StB 

zřejmě považovala za škodlivé: „Havel navíc ve svém prohlášení v RSE [Rádio 

Svobodná Evropa, pozn. aut] opakuje svoji taktiku z ledna letošního roku, kdy rovněž 

v souvislosti s upálením Palacha ,apeloval’ na případné sebevrahy, aby upustili od 

svého úmyslu, čímž docílil zvýšení zájmu čs. občanů o přítomnost na Václavském 

náměstí. V současnosti opět demagogicky působí na veřejnost s cílem rozviřovat 

hysterické vášně a docílit masové účasti na plánovaných demonstracích.“116

Některé nezávislé iniciativy ale s takovým postupem od začátku nesouhlasily, 

platilo to zejména o Hnutí za občanskou svobodu v čele s Rudolfem Battěkem a 

Demokratické iniciativě Emanuela Mandlera, které vydaly 4 dny před demonstrací 

společné prohlášení. I když i oni vnímali kampaň a zvýšenou aktivitu Bezpečnosti117, 

pověsti o připravovaném masakru považovali za fámy a pověsti, „vždyť možná vznikly 

právě proto, aby vyvolaly strach a hysterii; podlehnout jim by bylo stejně pochybné,

jako naopak vyzývat k neuváženému či přímo konfrontačnímu chování.“118 HOS a DI 

zopakovaly svoji výzvu k tomu, aby se lidé po dvou minutách ticha procházeli po pěší 

                                                
114 ABS, Denní situační zpráva č.166, II. správa SNB, 15.8. 1989.
115 Text letáku, který družka Ludvíka Vaculíka Lenka Procházková prý našla v centru Prahy a jeho obsah 
telefonovala do Rádia Svobodná Evropa. ABS, Denní situační zpráva č.168, II. Správa SNB, 16.8. 1989.
116 ABS, Denní situační zpráva č.168, II. správa SNB, 16.8. 1989.
117 StB přijímala mimořádná opatření už měsíc před 21. srpnem 1989.
118 Společné prohlášení představitelů Hnutí za občanskou svobodu a Demokratické iniciativy k účasti 
československých občanů na veřejné protestní akci 21. srpna 1989. 1989, 17. srpen, Praha, dostupné na webu 
USD AV http://www.89.usd.cas.cz/dokumenty-a-texty-obcanske-spolecnosti-1987-1989/710-23.html
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zóně v centru Prahy:119 „Je právem občanů takovýmto způsobem vyjádřit svůj protest 

proti srpnové vojenské okupaci“.120

Neshody mezi iniciativami byly Státní bezpečnosti v tomto směru dobře známé.

Už začátkem léta zaznamenala obavy chartistů Ladislava Lise a Jana Šterna, „shodli se 

na tom, že oba mluvčí – Vondra i Němcová - jsou nyní pod vlivem militantních sil v 

,Chartě 77’ (…) Doslova hovořil Lis o srážce dvou koncepcí – jedna militantní, která je 

nepřijatelná a vyvolala by další represe proti nezávislým a ta druhá, kterou se nyní Lis 

snaží prosazovat, je koncepce stálých, periodických, ale nekonfrontačních akcí s cílem 

aktivizovat veřejnost a politicky ji probudit“.121 Čím víc se blížil 21. srpen, tím byly 

rozpory zřetelnější, zejména Hnutí za občanskou svobodu, které StB často označovala 

jako „radikály“, počítá „s účastí značného množství obyvatel jak Prahy tak i jiných měst 

ČSSR včetně cizinců, kteří na uvedené výročí do Prahy přicestují.“ Hnutí za občanskou 

svobodu podle zprávy StB „nevylučuje případnou konfrontaci se státní mocí s cílem 

využít jakýkoliv výsledek proti současné politice KSČ a jejímu vedení“. Velmi nelibě 

nesla zájem zahraničních žurnalistů, který by mohl Bezpečnosti při zásahu svazovat 

ruce, „demonstrace by měla být pod kontrolou zahraničních médií“.122 Informace o 

taktice opozice měla StB očividně takříkajíc z první ruky, velmi často k situačním 

zprávám připojovala i kopie prohlášení a výzev, které nezávislé iniciativy tiskly pro své 

členy a stoupence. 

V záznamech Státní bezpečnosti jsou jasně patrné i rozpaky, které vedly většinu 

nezávislých iniciativ v čele s Chartou 77 k, mírně řečeno, zdrženlivému postoji.

Dvojnásobná mluvčí Charty 77, novinářka Anna Marvanová, se podle StB v souvislosti 

s 21. srpnem 1989 dokonce obávala rozkolu. „Zatímco mladší generace chce otevřený 

střet se státní mocí a to i za cenu jeho vyprovokování, existuje v těchto seskupeních 

poměrně silný a umírněnější střed, který žádá pokojnou manifestaci (…). Ani s jedněmi, 

ani s druhými, nesouhlasí čelní představitelé CH-77 v čele s Václavem Havlem a 

nepublikujícími spisovateli v Chartě. Tento nesouhlas se zvlášť projevil po vystoupení 

soudruha Štěpána v televizi. Po jeho vystoupení se v řadách CH-77 objevil manifest 

s názvem ,KORZO’, který nabádá občany k pokojnému průvodu po pěší zóně. Jelikož 

                                                
119 StB o taktice opozice k 21. srpnu informovala například v ABS, Denní situační zpráva č.170, II. Správa SNB, 
17.8. 1989.
120 Společné prohlášení představitelů Hnutí za občanskou svobodu a Demokratické iniciativy, c.d.
121 ABS, Denní situační zpráva č.127, II. správa SNB, 27.6. 1989.
122 ABS, Denní situační zpráva č.168, II. správa SNB, 16.8. 1989.
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však nikdo neví, kde tento manifest vznikl a kdo je autorem, považuje jej Marvanová za 

podvrh Bezpečnosti. (…) Záměrem a cílem Havla (…) je pasivní projev nesouhlasu“.123

StB předpokládala, že opozice se může pokusit přesunout těžiště demonstrací i 

do regionů. To se částečně potvrdilo, StB zaznamenala protesty ve všech krajích kromě 

Plzeňského a Středočeského kraje.124 II. správa SNB v dokumentech podrobně popisuje 

průběh demonstrací, případně jen tichých protestů, včetně toho, jak nakonec Bezpečnost 

zasáhla. Zajímavé je i to, jak 21. srpen 1989 hodnotí sami lidé z opozice a disentu. 

Třeba Ludvík Vaculík další demonstrace odmítal s tím, že na ně chodí málo lidí a jde 

jen o dráždění moci. Nezklamal podle něj disent, ale naopak občané, kteří jsou pasivní, 

hlavně dělníci.125 Jisté zklamání netajila ani Anna Marvanová, které podle záznamů StB 

vadilo, že Rádio Svobodná Evropa informovalo o údajné pasivitě opozičních hnutí. 

Události z 21. výročí začátku sovětské okupace ale celkově hodnotila podle StB jako 

úspěch pro Chartu. To odmítnul v článku například Jan Ruml: „Lidé na Václavské 

náměstí a do center jiných měst tedy nakonec přišli. Jejich přítomnost není však, jak se 

někteří domnívají, úspěchem nebo dokonce vítězstvím nezávislých iniciativ. (…) Byla 

v této opravdu krajní chvíli pouze a jen osobní statečností. A ta je něčím, co dnes, ale 

nakonec nikdy jindy, rozhodně nelze hodit za hlavu“. Podle něj se tedy 21. srpen nestal 

mezníkem hlavně proto, že disent občany zmátnul: „jestliže teď zalezeme do svých 

bytů, a situace obtěžkaná represemi takové jednoduché východisko nabízí, nevyjde tu 

jediný nezávislý časopis, jediná zakázaná knížka.“126  

A mezníkem se nakonec nestalo ani další významné výročí, tedy 28. říjen 1989.

StB zaznamenala překvapení amerického novináře: „Podle předběžných informací, 

které měl k dispozici z čs. disidentských kruhů, předpokládal, že se bude jednat o 

obrovský protest čs. lidu proti stávajícímu režimu. A nebylo podle těchto informací 

možné vyloučit ani krvavé střetnutí se státní mocí. (…) Podle Borrela se nyní budou 

muset představitelé opozice zamyslet nad tím, proč nejsou schopni přivést do ulic 

množství lidí, jako se to podařilo v nedávné minulosti v PLR a nyní v NDR“.127

StB takový vývoj zřejmě očekávala. Zatímco před 21. srpnem jsou její svodky 

plné informací o přípravách „vnitřního protivníka“, v říjnu je takových informací 

minimum. Lze to přičítat řadě důvodů, výročí vpádu vojsk bylo samozřejmě mnohem 

                                                
123 ABS, Denní situační zpráva č.172, II. správa SNB, 18.8. 1989.
124 ABS, Denní situační zpráva FMV, č. 114, 22.8. 1989.
125 Otáhal, Milan, c.d., 1994, s.74.
126 Rozhovor s J. Rumlem. Cit. podle Otáhal, Milan, c.d., 1994, s.106.
127 ABS, Denní situační zpráva č.239, II. správa SNB, 31.10. 1989.
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výbušnější, než výročí 71 let od vzniku Československé republiky. StB také zřejmě 

uspokojilo, v jakém relativním klidu srpnové demonstrace proběhly. Od tzv. Palachova

týdne nedošlo k žádnému většímu otevřenému střetu, rozhodně ne srovnatelnému právě 

s lednem 1989. Zároveň se zájem StB, jak ostatně ukážeme podrobněji u Obrody nebo u 

Demokratické iniciativy,  začíná posouvat i směrem k programové orientaci iniciativ, 

obává se, že opozice se pokusí proniknout do povolených politických stran, 

společenských organizací apod. Bezprostřední otevřený střet (až do 17. listopadu

včetně)  spíš neočekávala, vyplývá to zejména alespoň z denních informací II. správy 

SNB.  StB v návrhu na svou další činnost z konce září 1989 sice uznává, že „zesílily 

tendence k organizování nátlakových a provokačních akcí“, ovšem vnímala hlavně 

„změnu v činnosti vnitřního protivníka“, kterou „představuje přechod od proklamací a 

kritiky stavu společnosti a politiky KSČ k formulování programových dokumentů a 

vytváření pevných organizačních forem, jako je tomu např. u takzvané Obrody, Hnutí 

za občanskou svobodu a dalších nelegálních struktur.“128

5.3 Klub za socialistickou přestavbu – Obroda

Z dnešního pohledu se možná může zdát, že zařazení Obrody mezi 

nejvýznamnější nezávislé iniciativy, které působily v závěru existence komunistického 

režimu, není zcela na místě. Exkomunisté se jako svébytná politická síla 

v polistopadovém Československu neprosadili a brzy splynuli jako relativně marginální 

složka se sociální demokracií. Takový postoj by ale byl příliš přezíravý – a zejména by 

neodpovídal tomu, jak roli reformních (ex)komunistů v roce 1989 vnímala Státní 

bezpečnost. 

Kořeny vzniku Obrody vlastně sahají až do roku 1968. Ten totiž všechny členy 

Obrody spojoval. Po porážce reforem a po stranických čistkách se mimo stranu ocitlo na 

půl milionu bývalých komunistů, často nazývaných jako „strana vyloučených“. 

Zejména intelektuální elita se ale se svým postavením, a potažmo zejména s politickým 

kurzem komunistické strany a země pod Gustávem Husákem, nikdy nesmířila. Šlo o 

skupinu velmi nesourodou, jejíž postoje se v čase značně měnily. Jak se navíc později 
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ukázalo, většina bývalých reformátorů postoje, které zastávala za Pražského jara, 

postupně opouštěla.129 Reformních komunistů tak ubývalo. A i když vyloučení členové 

KSČ se v na opoziční činnosti významně podíleli, stále méně reprezentovali ideje 

reformního socialismu z roku 1968. Výrazně se angažovali i v Chartě, kde post 

mluvčího celkem čtrnáctkrát zastávali právě bývalí komunisté – například Miloš Hájek, 

Ladislav Lis Jaroslav Šabata. Na prvním prohlášení Charty 77 se významným 

způsobem podílel Zdeněk Mlynář. S reformním komunismem se rozešli třeba i Petr 

Pithart130 a Zdeněk Jičínský, problematický byl vztah Obrody k Alexandru 

Dubčekovi.131    

I když vznik Obrody bezprostředně souvisel s nástupem M.S. Gorbačova a jeho 

perestrojky v Sovětském svazu, exkomunisté vyvíjeli svého druhu opoziční aktivity už 

mnohem dříve – i když se jednalo hlavně  o pravidelná diskusní setkání u Zdeňka 

Jičínského nebo Rudolfa Slánského aj. Úvahy o sestavení programu nebo dokonce o 

vytvoření politické strany ale umožnily až změny politiky v Sovětském svazu. 

Gorbačovova politika v SSSR se totiž nápadně podobala reformám roku 68, což sám 

opakovaně přiznával.132 V roce 1986 se mezi komunisty začalo poprvé vážně hovořit o 

sepsání vlastního alternativního politického programu, nebo dokonce o vytvoření strany, 

i když k tomu nakonec nedošlo.133 O rok později se Miloš Hájek, Vojtěch Mencl a 

Čestmír Císař rozhodli zaslat M.S Gorbačovovi dopis před jeho návštěvou ČSSR. Ten 

je sice nakonec zklamal, aktivita exkomunistů přesto vzrůstala. Všimla si toho i Státní 

bezpečnost, podle které se v průběhu roku 1987 postupně aktivizovaly bývalé stranické 

špičky v Praze, Brně i Bratislavě. Iniciátoři navíc podle záznamů StB původně počítali 

s tím, že úvodní prohlášení nové politické síly podepíše i Alexandr Dubček, který měl 

stále mezi lidmi v Československu nespornou autoritu.134 Nakonec se tak nestalo.

     Ke 20. výročí ledna 1968 vydávají exkomunisté vlastní prohlášení, jakýsi 

nový akční program, ve kterém odsuzují normalizaci a oceňují změny, které zavádí 

Gorbačov v Sovětském svazu. Státní bezpečnost, která se jejich činnosti velmi obávala, 

považovala za hlavní motivaci exkomunistů snahu získat zpátky funkce, šlo jim údajně i

o osobní rehabilitaci.135 Stále ale exkomunisté působili jen jako neformální skupina, a to 

                                                
129 Kokošková, Zdeňka; Kokoška, Stanislav: Obroda – Klub za socialistickou přestavbu. 2006
130 Více například Pithart, Petr: Devětaosmdesátý. 2009.
131 Otáhal, Milan, c.d. 2011.
132 Kokošková, Zdeňka; Kokoška, Stanislav, c.d.
133 Otáhal, Milan, c.d. 1994.
134 Otáhal, Milan, c.d. 2011., s. 413.
135 ABS, X. správa SNB, F-11, inv.j. 660.
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i ve chvíli, kdy odeslali dopis účastníkům všesvazového sjezdu sovětských komunistů 

k výročí dvaceti let od srpnové invaze do ČSSR. Podle StB existovalo několik variant 

dopisu, nad jeho konečnou podobou prý měli exkomunisté velký problém se shodnout a 

část se jich nakonec nepřipojila, což StB hodnotila jako úspěch.136

Rozpory mezi exkomunisty byly pro StB vůbec velkým tématem. V roce 88 

stále nebylo jasné, jakou cestou se budoucí členové Obrody nakonec vydají. V úvahu 

připadaly dvě tendence „buď se snažit získat vliv v existující komunistické straně, nebo 

se sní rozejít a hledat vlastní cestu ,formou revidování marxismu leninismu“.137

Výzva k založení společenství, tehdy s plánovaným názvem Obroda 68-88 

obsahoval už původní program exkomunistů z ledna 1988, mělo jít o organizaci se 

stanovami a pevným organizačním řádem zcela mimo Chartu 77. To, že k tomu tehdy 

nedošlo, StB považovala za svůj velký úspěch, respektive především za důsledek 

vlastního „agenturního působení“.138  Exkomunisté také přikročili k vydávání vlastního 

samizdatového časopisu Dialog, první číslo vyšlo v červenci 1988. Obdobný časopis 

záhy začal vycházet v Brně, vydávala ho tamní odbočka budoucí Obrody. Jak si 

poznamenala Státní bezpečnost, „brněnská skupina exponentů ,Klubu za socialistickou 

přestavbu – Obroda’ nesouhlasí s názory Č. Císaře vyjádřenými v samizdatu Dialog, 

v článku Palachův týden, protože se v něm otevřeně útočí proti vedoucí úloze KSČ. 

Vzhledem k tomu, že názorové rozpory trvají již delší dobu, hodlá situaci řešit tím, že 

bude vydávat ,Moravský občasník - Dialog’. V něm budou mít možnost publikovat 

pouze autoři, kteří nejsou zkompromitováni publikační činností na Západě“.139    

Obroda jako skutečná nezávislá iniciativa definitivně vzniká v lednu 1989, kdy 

si členové schválili organizační řád. Záhy také požádali úřady o oficiální registraci, 

pochopitelně neúspěšně. Kontrarozvědka považovala snahu o legalizaci za velmi 

nebezpečnou a nehodlala nijak ustoupit, vždyť „výrazem narůstajících snah 

nepřátelských sil (…) o zmasovění a legalizaci své protisocialistické činnosti se stala 

existence alternativních struktur“. Dále ve zprávě o bezpečnostní situaci čteme, že 

„jejich činnost je směřována k postupnému konstituování se v politickou stranu 

reformistického typu, (…) chtějí získat vliv na masu bývalých členů KSČ, ale i osob, 

kterých se negativně dotýká přestavba řídících struktur. Takto vytvořená struktura by 

měla v příznivý okamžik vystoupit proti politice současného veden KSČ a nabídnout 
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sebe sama jako programovou a personální alternativu“. Ovšem největší strach měla StB 

a potažmo i KSČ z toho, že „tato struktura může za určitých okolností ovlivnit i část 

dělnické třídy.“140  

Vedle neúspěšné snahy o legalizaci Obrody u ministerstva vnitra se exkomunisté 

snažili také vyjednávat s komunisty, tedy se současnými představiteli KSČ. Jednání 

zprvu vedl první předseda Obrody Vojtěch Mencl. Umírněný Mencl se s vedoucím 

oddělení společenských organizací ÚV KSČ Janem Bouchalem sešel poprvé 

koncem února 1989, přípravný výbor Obrody jednal o výsledcích schůzky 2. března.

StB měla i tentokrát velmi podrobný popis celého setkání, znala jména účastníků i 

obsah diskusních příspěvků. Vojtěch Mencl jednání s KSČ interpretoval tak, že 

komunisté Obrodu fakticky uznali, i když k registraci zatím nesvolili: „i když nebude 

hned následovat registrace Obrody, bude její činnost tolerována“. Mezi hlavní výhrady 

KSČ údajně patřily „nejasnosti kolem politického profilu Obrody. Výhrady jsou 

zejména ke kritice posledních 20 let Obrodou, aniž by hodnotila, co se udělalo 

pozitivního, a k nevyhraněnému postoji k únoru“.141

Takové hodnocení ale bylo podle všeho ze strany Mencla zřejmě příliš 

optimistické. Z jiných dokumentů je totiž jasně patrné, že StB i KSČ považovaly

Obrodu za de facto nejvážnější hrozbu mezi všemi nezávislými iniciativy a velmi jim

záleželo na oslabení exkomunistů, kontrarozvědka v té době Obrodu intenzivně 

rozpracovávala už dva roky. Podobné hodnocení zaznělo i v  příspěvcích, které na 

schůzce v bytě Rudolfa Slánského následovaly: „Vladimír Kadlec se vyjádřil, že to tedy 

znamená, že Obrodu neuznají, nebude legalizována a míra tolerance bude záviset na 

momentální situaci.“ Další přítomní si pak stěžovali na zásahy Bezpečnosti, která se 

snaží činnosti Obrody bránit a znemožňovat lidem účastnit se jejích schůzek atd. Podle 

Milana Hübla je třeba si uvědomit, že KSČ jinak Obrodu veřejně odsuzuje a posílá na ni

StB, „někteří lidé totiž propadají iluzím“, na registraci prý vůbec vhodná doba nebyla, 

poznamenal údajně Hübl.142   

KSČ tak jednání s Obrodou skutečně považovala spíš za politický manévr, který 

má, protože k ničemu nepovede, exkomunisty podnítit ke sporům a poštvat proti sobě. 

Už v polovině dubna měli někteří exkomunisté jasno: „exponenti Obrody (…) reagovali 

v tom směru, že by nebylo dobré přistupovat na jakékoliv podmínky ÚV KSČ, protože 
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142 Tamtéž.



50

ty by se potom stále stupňovaly a Obroda by nakonec nebyla stejně povolena“, 

zaznamenala StB.143 V této situaci došlo k druhé schůzce, a to konkrétně 4. května

1989. Koncem dubna podle  StB Obroda o novém jednání živě debatovala. Zřejmě i 

kvůli jisté nedůvěře vyslala Obroda na jednání s Janem Bouchal hned tři lidi.144

Dva dny po schůzce s KSČ vedení Obrody jednalo znovu, exkomunisté ostře 

kritizovali předsedu Mencla, jehož přednesené požadavky (aby KSČ tolerovala krajské 

a okresní organizace Obrody, vydávání časopisu atd.) nepovažovali za podstatné. Při 

posledním jednání prý „Obrodu představoval jako diskusní klub, který vidí svoji náplň 

v tom, že bude diskutovat o knize s. Gorbačova, o otázce stalinismu apod., což však 

není pravda“.145  Podstatné je, že ani tentokrát to k ničemu nevedlo. Když Obroda 

připravila velké shromáždění na 17. června, na kterém chtěla volit vedení a zahájit 

organizovanou činnost, StB dopředu znemožnila konání konference na veřejném místě, 

řadě exkomunistů zabránila do Prahy vůbec přijet a Obroda se tak nakonec sešla jen 

v soukromém bytě Jana Urbana.146

Jak píše historik Milan Otáhal, ony snahy o dohodu totiž neúspěšně skončit 

musely. Dohoda by ohrozila postavení československých normalizátorů. Těžko mohli 

rehabilitovat ty, díky jejichž likvidaci se dostali k moci. K dalšímu jednání mezi 

Obrodou a KSČ už nedošlo147, vedení Obrody už o další rozhovory nemělo zájem a 

návrh na další jednání neprošel.148 StB však ještě minimálně jednu sondáž k obnovení 

rozhovorů zaznamenala, na podzim téhož roku. Herec Stanislav Hybler prý Obrodě, 

respektive novému předsedovi Miloši Hájkovi, 2. října 1989 tlumočil údajný zájem ÚV 

KSČ na novém jednání.149

Diskuse o strategii a o tom, zda se má Obroda dál pokoušet o styky s KSČ, 

nikdy úplně neustala, zatímco Jiří Hájek, který nahradil předsedu Vojtěcha Mencla, se 

stavěl proti, třeba Čestmír Císař byl pro i po neúspěšné květnové schůzce.150 Vedení 

Obrody nikdy nebylo jednotné ani v postoji k demonstracím. Vůbec vztah k dalším 

nezávislým iniciativám byl trochu ambivalentní. Obroda na jedné straně na jednání 

s KSČ požadovala, aby jí komunisté nijak nebránili v další spolupráci s nesocialistickou 
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opozicí151, byla aktivní i v Chartě 77 (mezi mluvčími nechyběli exkomunisté) a 

nebránila se ani rozhovorům o sjednocení opozičních iniciativ.152

Na druhé straně se Obroda snažila o přímé kontakty se sovětskými komunisty, 

Vladimíra Seidla dokonce poslala do Moskvy, kde podle svých slov „uskutečnil řadu 

setkání s lidmi zastávajícími vysoké funkce. Jednal se zástupci Klubu pro podporu 

přestavby, který se vytvořil mezi moskevskými komunisty a získal u nich podporu pro 

Obrodu“.153 Zároveň se Obroda nikdy plně neztotožnila s pořádáním demonstrací. Když 

se jiné skupiny opozice chystaly vmísit do prvomájového průvodu s vlastními 

transparenty, Obroda odmítla a dokonce to odsoudila jako „trapné akce“154. Podobné 

informace dostávala StB i o postoji k protestům z 21. srpna 1989: „Členy Obrody jsou 

nezávislé iniciativy nazývány ,neovladatelnými skupinami’. Obroda chce varovat před 

konfrontačním střetem se státní mocí a bojí se, aby jí nebyla přičítána odpovědnost.“155

Rudolf Slánský (ten měl k Obrodě velmi blízky, ale nebyl členem) vyzýval k taktice 

„rozumné opozice, protože proces přestavby musí být zcela v režii strany“.156 V dubnu 

1989 si řada členů stěžovala na to, že někteří z nich přijímají peníze z kapitalistických 

států, „v Obrodě by neměli příjemci těchto podpor vůbec pracovat, protože ji tím 

dostávají na stejnou platformu jako je Charta 77 a jiné tzv. nezávislé iniciativy“.157

Začátkem listopadu se Obroda v tomto směru výrazně radikalizovala. StB si 

poznamenala, že Obroda chce „co nejrychleji provést legalizaci“, plánuje „odpoutání od 

ostatních iniciativ, jít svojí cestou (…), vystupovat veřejně v dialogu s KSČ a dalšími 

stranami a složkami NF“.158 Události listopadu 1989 ale nakonec jakékoliv plány 

Obrody postavily zcela mimo realitu.

Přes nejrůznější neshody byla Obroda první nezávislou iniciativou, která měla v 

podstatě atributy politické strany – organizační řád, skutečný politický program aj.159

Dobře si uvědomovala i to, že je potřeba zapojit do činnosti opozice i regiony a hlavně 

získat širší členskou základu. Zaměřila se hlavně na dělníky. Ani ona ale neuspěla, na 

pravidelných schůzkách Obrody se opakují stížnosti, že se to nedaří. Absolutně 

neúspěšná (jako jiné iniciativy) byla Obroda na Slovensku, své o tom věděla i 
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Bezpečnost: „Exkomunisté (…) jsou zklamáni postojem bývalých komunistů ze 

Slovenska, kteří s nimi odmítli spolupracovat. Jejich zdrženlivost k akcím v Praze 

přičítají vlivu Jána Čarnogurského, jeho orientaci na slovenský nacionalismus a tomu, 

že panují obavy ze ztráty pozic Slovenska v rámci ČSSR.“160

Ovšem vliv na to měl také, a možná spíš, Alexandr Dubček. Bývalý první muž 

strany se k Obrodě nepřidal. V únoru je dokonce přesvědčoval, by od svého pokusu 

vytvořit paralelní struktury vůči KSČ  zcela upustili. Podle Dubčeka by to bylo

nebezpečné tříštění sil.161 Navíc situace na Slovensku byla o něco odlišnější, než 

v české části federace, tamní komunistické elity byly přeci jen reformám víc 

nakloněné.162 Kontakty Alexandra Dubčeka s Obrodou tím přesto nekončily, například 

v květnu 1989 se Čestmír Císař s Milošem Hájkem shodli podle StB na tom, že „je třeba 

Dubčeka kontaktovat a připravit alternativní program s vůdčí osobností v čele“.163 O 

Alexandra Dubčeka byl totiž zájem hlavně v zahraničí, Obroda to chtěla využít. Miloš 

Hájek dokonce v září 1989 navrhnul, „aby byl ustanoven výbor, který by připravil a 

prosazoval kandidaturu Alexandra Dubčeka do funkce prezidenta ČSSR“.164 Opozice 

totiž očekávala brzký odchod Gustáva Husáka z funkce ze zdravotních důvodů. Podle 

záznamů kontrarozvědky by ho byl ochotný podpořit i Václav Havel, i když „jen jako 

symbol reformy z roku 1968. Dubček by však měl jasně prohlásit, že je pro demokracii, 

pluralitu a že vedoucí úloha strany nepřichází v úvahu.“165

Vliv Obrody se ale přes veškerou snahu omezil jen na velmi úzkou skupinu 

reformních exkomunistů, mezi lidmi se jí nikdy nepodařilo zakotvit. Program, kterým si 

v roce 1968 získali podporu statisíců, o dvacet let později už nepřitahoval, normalizace 

československou společnost značně změnila. Obrodě navíc jistě nepřidalo, že KSČ i StB 

proti její činnosti soustředily značné úsilí. Komunisté využili snahy Obrody jednat a 

snažili se jí ovlivnit ve svůj prospěch, StB zároveň bránila aktivitám, které by mohly 

Obrodě přinést politický zisk.166

                                                
160 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 2, 14.3. 1989.
161 Tamtéž.
162 Otáhal, Milan, c.d. 2011, s. 429.
163 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 39, 6.5. 1989.
164 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 126, 7.9. 1989.
165 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 153, 16.10. 1989.
166 Otáhal, Milan, c.d. 2011, s. 438.
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5.4 Hnutí za občanskou svobodu

Hnutí za občanskou svobodu, HOS, vstoupilo do života v říjnu 1988. Podobně, 

jako u jiných nezávislých iniciativ v Československu vystopujeme u jeho vzniku 

významný dokument. Demokracii pro všechny167, jak členové hnutí svůj úvodní text 

nazvali,  ukázal značnou odlišnost od původních cílů a taktiky Charty 77. U zrodu HOS 

totiž stáli hlavně chartisté (úvodní prohlášení podepsalo podle StB 126 chartistů, jen 38 

jich naopak Chartu nepodepsalo168). Přesto se ale od Charty odlišovalo velmi zásadně -

jistou radikalitou a větší konkrétností požadavků. Vliv na to patrně měl i postup Státní 

bezpečnosti, která bránila Chartě 77 v pořádání fór, která měla jistou izolaci disentu 

překonat.169 Ovšem ani Hnutí za občanskou svobodu se zásahům StB nevyhnulo. Když 

se například víc než 60 lidí sešlo 1. června 1989 v pražské restauraci na Hadovce, 

Bezpečnost o nich dopředu věděla a všechny účastníky schůze brzy po začátku zadržela 

odvezla k výslechům.170   

Jakýmsi motorem společenství byl Rudolf Battěk, bývalý místopředseda Klubu 

angažovaných nestraníků z dob Pražského jara. Zmíněný manifest Demokracii pro 

všechny obsahoval vzhledem k tehdejšímu stavu opozice nové požadavky; chartisté 

hned v úvodu vstupují na politické kolbiště, respektive se k tomu otevřeně hlásí: „Čas 

dozrál k práci vpravdě politické. Vstupme do prostoru, k němuž lidé chovají 

všeobecnou nedůvěru vinou těch, kteří ho po desetiletí okupují svou diktaturou a svou 

nekompetentností.“ Hnutí, na rozdíl od jiných, navíc dosáhlo i na Slovensko. Nebylo 

příliš formalizované, namísto pevné struktury a hierarchie si dalo za cíl podporovat a 

zaštiťovat aktivity v regionech – místní fóra, konference, anebo kandidaturu nezávislých 

osobností ve volbách. Zcela jasně se text také přihlásil k demokracii bez jakýchkoliv 

přívlastků, odmítl vedoucí roli KSČ a žádal politický pluralismus. Žádal také novou 

ústavu, „která by vskutku jednoznačně zaručovala občanům rovnost před zákonem a 

všechna základní občanská práva včetně práva na svobodu myšlení, projevu, 

shromažďování, sdružování a uplatňování politické vůle“. Hnutí na občanskou svobodu 

ovšem neopomenulo ani další problémy, které považovalo za klíčové – vyjádřilo se 

kriticky i k životnímu prostředí, ekonomice, kritizovalo také to, že federalizace 

                                                
167 Demokracii pro všechny: Manifest hnutí za občanskou svobodu. K dispozici online na  
http://khi.fp.tul.cz/attachments/094_03-Demokracie-pro-vsechny.pdf
168 ABS, Denní situační zpráva z 18.10.1989, inv. j.1169. cit. podle Otáhal, Milan, c.d. 2011, s.380.
169 O cílech Charty 77 například Cuhra, Jaroslav: Nezávislé aktivity v Československu a Charta 77. 2007. 
170 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 57, 2.6. 1989.
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Československa je jen administrativní, nikoliv faktická. Možná i proto mělo prohlášení 

ohlas i mezi disidenty na Slovensku.171

Jak si poznačil první muž StB Alois Lorenc, „manifest byl z právního hlediska 

hodnocen jako pokus o podvracení republiky a pobuřování. Po potlačených 

demonstracích v srpnu a v září byla důvodná obava z těžkých následků střetu 

pořádkových sil s demonstranty, a tak Státní  bezpečnost přijala rozsáhlá opatření 

k preventivnímu zmaření masové demonstrace.“ Už den před plánovanou demonstrací 

HOS a dalších iniciativ 28. října Bezpečnost řadu disidentů zatkla  a „proti osobám, jež 

se zúčastnily na vypracování manifestu a jeho rozšiřování, začalo trestní stíhání“.172

Samozřejmostí byla i kampaň v tisku, kde byl „pamflet“ náležitě očerněn. 

Shoda na radikálním dokumentu nebyla snadná, vznikal i podle záznamů 

kontrarozvědky v dlouhých diskusích.173 Třeba představitel levice a chartista Petr Uhl 

nakonec prohlášení Demokracii pro všechny nepodepsal, dokument vůbec vyvolal 

v disentu velký ohlas a polemiku zároveň. Příznačnou se pro Hnutí za občanskou 

svobodu stala značná ideová pluralita. Jakožto „volné sdružení svobodně vznikajících a 

žádnému centru nepodřízených politických skupin a klubů v různých místech naší 

republiky“ zahrnoval celou řadu proudů: křesťanské demokraty Václava Bendy, 

občanskodemokratický směr, který inspiroval například Daniel Kroupa, umírněné 

socialisty Rudolfa Battěka, část členů hnutí se také snažila navázat kontakt se 

vznikající frakcí uvnitř lidové strany.174

Organizačnímu uspořádání HOS věnovala kontrarozvědka značnou pozornost. 

V jeho čele  Prozatímní koordinační výbor, skupina, „která má za úkol jednotně 

usměrňovat činnost jednotlivých specializovaných částí iniciativy.“ Složení bylo 

proměnlivé, členové hnutí postupně volili i další orgány – kulturní, tiskovou skupinu 

atd.175 HOS se také soustředil na pronikání do regionů. A i když ani tato nezávislá 

iniciativa nakonec masově mezi lidi nepronikla, jisté úspěchy si v tomto směru připsala. 

V Praze se podařilo ustavit Pražský výbor, který koordinoval činnost hnutí ve všech 

deseti městských obvodech. Každý z nich měl v něm svého zástupce, šlo tedy o 

desetičlenný orgán. Jedním z důvodů, proč se v Praze podařilo vytvořit tolik relativně 

nezávislých skupinek, byly zřejmě i zásahy StB, ta se jednání Hnutí za občanskou 

                                                
171 Demokracii pro všechny: Manifest hnutí za občanskou svobodu. K dispozici online na  
http://khi.fp.tul.cz/attachments/094_03-Demokracie-pro-vsechny.pdf
172 Lorenc, Alojz, c.d., s.146.
173 ABS, Denní situační zpráva z 18.10.1989, inv. j.1169. cit. podle Otáhal, Milan, c.d. 2011, s.380.
174 Císařovská, Blanka: Hnutí za občanskou svobodu. 2006, s.38.
175 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 47, 19.5. 1989.
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svobodu snažila permanentně bránit.176 A dařilo se jí to, například během schůzky 

celopražské buňky HOS 3. srpna 1989 vtrhla do pražské restaurace u Labutě, 14 lidí 

zatkla a vyslýchala. Kromě zajištění různých dokumentů navíc údajně zjistila i 

podrobnosti o organizační struktuře hnutí. Také si potvrdila to, co už dávno věděla – že 

HOS je poměrně úzce personálně spojené s Chartou 77.177

Už předtím ale věděla československá kontrarozvědka o organizačních záměrech 

HOS leccos, odposlechla třeba slova Václava Bendy: „Řekl, že HOS bude v budoucnu 

pracovat systémem sekcí, které o sobě navzájem nemají nic vědět a jejich činnost má 

být koordinována tzv. koordinačním výborem, v němž se exponují R. Battěk, L. Lis, J. 

Čarnogurský, T.Hradílek, V. Benda. a řada dalších exponentů nelegálních organizací.“ 

Václav Benda se také nechal slyšet, že „v menších městech a vesnicích se nyní formují 

další skupiny (…), má být založena sekce, která by sdružovala věřící, ať katolíky, nebo 

protestanty či židy. HOS bude podle Bendy ,koalicí‘, která bude tvořena jednotlivými 

politicky aktivními skupinami“.178 Místa, kde se regionální odbočky HOS scházely, 

byla různá. 25. září 1989 StB informovala rektora pražské Vysoké školy chemicko 

technologické, že v budově univerzity se scházejí členové hnutí. Rektor prý „přislíbil, 

že ihned provede vlastní opatření“.179 Brněnské HOS se snažilo pořádat veřejné besedy, 

aktivní bylo také hnutí v Jihočeském kraji, kde se na statku ve Volarech u Prachatic 

několikrát, například 14. října 1989, sešlo „více než 50 osob, inklinujících  k různým 

nelegálním strukturám“.180 Relativně širokou základnu našlo hnutí i v západních 

Čechách, když podle StB Václav Benda „doporučil založit (…) skupinu Hnutí za 

občanskou svobodu /HOS/ , která by spolupracovala s pražským HOS“.181

Další oblastí zájmu StB byly samozřejmě demonstrace, na kterých se HOS velmi 

aktivně podílel.182 1. května 1989 se nezávislé iniciativy, jak jsme ostatně už popsali 

výše, chtěly vmísit, a také nakonec vmísily, do organizovaných davů s vlastními 

transparenty. HOS bylo  v tomto směru mimořádně aktivní, „společnou ,manifestaci’

bude  organizovat tzv. Hnutí za občanskou svobodu, jeho stoupenci se mají sejít v Praze 

3 a odtud se společně začlenit do prvomájové manifestace. Počítá se s tím, že budou 

                                                
176 Otáhal, Milan, c.d. 2011, s. 403.
177 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 102, 4.8. 1989.
178 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 21, 11.4. 1989.
179 ABS, Denní situační zpráva č.210, II. správa SNB, 26.9. 1989.
180 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 154, 17.10. 1989.
181 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 12, 26.5. 1989.
182 Například ABS, Kolegium ministra vnitra ČSSR:Informace o operativní situaci z 13.6. 1989. 
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,manifestovat‘ s různými hesly a transparenty“.183 Lidé z kontrarozvědky si navíc začali

uvědomovat, že v HOS nejsou jen chartisté, ale i mladší a radikálnější aktivisté: „počítá 

se s tím, že dojde k represivním zásahům Bezpečnosti, ale mladí lidé, ,kteří se dnes 

v těchto strukturách angažují se již represí neobávají a jsou ochotni riskovat i trestní 

stíhání jen proto, aby vyjádřili ostrý protest proti současné politice v ČSSR“.184

Hnutí za občanskou svobodu se samozřejmě významně podílelo i na 

demonstraci k 21 letům od vpádu armád Varšavského paktu do Československa. Jak 

jsme si ukázali výše, mezi nezávislými iniciativami zavládl značný nesoulad. Vliv na to 

měly i cílené akce StB, demonstraci nakonec nezávislé iniciativy často oprávněně 

hodnotily jako neúspěch. Zcela zřejmý je v záznamech i StB i postoj HOS a 

Demokratické iniciativy, které byly nakonec daleko radikálnější, než ostatní. Zajímavý 

je v tomto kontextu záznam StB z konce července 1989. Kontrarozvědka zachytila 

schůzku lídrů HOS z 13. července, Rudolf Battěk a další se sešli v krčském lese, kde se 

zástupci Hnutí za občanskou svobodu a Charty 77 dohodli na společném postupu a 

společném prohlášení, které napíše Václav Havel.185 Nakonec se ale jejich názory na 

demonstraci 21. srpna 1989 poměrně ostře rozešly, jak jsme ukázali výše.186

Velmi důležitou úlohu hrálo HOS v úsilí o spolupráci a eventuální spojení 

nezávislých iniciativ v Československu. Jednotlivé skupiny spolu spolupracovaly při 

organizování petic, společně sbíraly podpisy například pro propuštění uvězněných 

chartistů, snažily se koordinovat postup při demonstracích. Ne vždy se to samozřejmě 

dařilo podle představ. Co se, také, nakonec nepodařilo, bylo jisté sjednocení, respektive 

ustavení společného opozičního orgánu. První aktivitu v tomto směru zaznamenala 

Státní bezpečnost na jaře 1989, kdy spolu zástupci různých opozičních diskutovali o 

možném vzniku Federace nezávislých iniciativ. Důvod je nasnadě, dlouhodobě se totiž 

nedařilo do aktivit opozice příliš zapojovat veřejnost, spojení sil to mělo překonat. 

Zároveň se počet iniciativ rapidně zvyšoval a komunikace mezi nimi byla stále 

komplikovanější.187

Intenzivněji spolu iniciativy jednají od léta 1989, začátkem července zachytila 

Státní bezpečnost informaci, která kolovala v Obrodě. Josef Domaňský na schůzi vedení 

                                                
183 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 33, 27.4. 1989.
184 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 15, 3.4. 1989.
185 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 97, 28.7. 1989.
186 Například Tůma, Oldřich: Protirežimní demonstrace v Praze. 2005.
187 Tůma, Oldřich, c.d., s. 38-40.
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ostatním oznámil že „stěžejní akcí je příprava vzniku tzv. Občanského výboru, který má 

vyzvat vládu k diskusi, k čemuž je již zralá situace. V čele občanského výboru má stát 

Havel a jako členové jsou  údajně vytipováni i lidé především z kulturní fronty. 

Očekává se účast též zástupců Obrody.“188 To se ostatně podle StB potvrdilo i na 

schůzce v Brně, „podle představ účastníků by měl občanský výbor sjednotit postup 

opozice a realizovat hlavní úkol – vytvoření demokratického a právního státu. Opozice 

musí být schopna konkurovat stranickému a státnímu vedení a vést s ním dialog.“189

Rudolf Battěk dokonce na schůzce v říjnu prohlásil, že v současné situaci už je Charta 

77 nadbytečná: „Battěk vidí situaci v ČSSR velmi optimisticky a předpokládá politický 

zvrat do několika málo let. Hovořil i o tom, že Charta 77 je již zastaralá a uvažuje se o 

jejím zrušení s tím, že svůj politický cíl splnila“190, poznamenala si kontrarozvědka.  

Několik dalších jednání zaznamenala Bezpečnost i na podzim, k výsledku ale 

nevedly. Údajně i pro jistou nedůvěru opozičních skupin vůči předsedovi Demokratické 

iniciativy Emanuelu Mandlerovi, který se chopil iniciativy vedle Rudolfa Battěka z 

HOS: „výzvu neberou vážně, neboť je [podle nich] snahou určitých sil o manipulování 

s nezávislými iniciativami“.191 Přesto se nakonec podařilo dohodnout na vzniku 

Koordinačního výboru opozice, který se v Praze sešel 2. listopadu 1989. Na jednání 

přišli zástupci Hnutí za občanskou svobodu, Demokratické iniciativy, Obrody a 

Nezávislého mírového sdružení. Podle záznamů kontrarozvědky se dohodli na tom, že 

musejí závěry schůzky projednat uvnitř vlastních iniciativ. Snahy o společnou opoziční 

platformu ale znovu ztroskotaly, a to hlavně pro odpor uvnitř jednotlivých skupin. Jak 

na schůzi Demokratické iniciativy informoval Emanuel Mandler, „především z důvodu 

odmítavého stanoviska Václava Havla a HOSu, jediným ,spojencem‘ ČSDI v této snaze 

zůstala Obroda“.192 Snahy o sjednocení opozice tím před 17.listopadem 1989 definitivně 

končí, dojde k ní až v reakci na brutální zásah pořádkových jednotek proti studentům na 

Národní třídě - pod názvem Občanské fórum.  

                                                
188 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 86, 13.7. 1989.
189 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 87, 14.7. 1989.
190 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 153, 16.10. 1989.
191 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 158,  23.10. 1989.
192 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 174,  14.11. 1989.
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5.5 Demokratická iniciativa 

Kořeny Demokratické iniciativy, tedy DI, která později vystupovala i jako 

ČSDI, neboli Československá demokratická iniciativa, najdeme také už v šedesátých 

letech. U jejího zrodu v druhé polovině let osmdesátých totiž stáli poměrně významní 

intelektuálové z období Pražského jara. Na rozdíl od členů Obrody se ale na výjimky 

jednalo o nemarxisty, byli to často bývalí redaktoři časopisu Tvář, který musel po 

nástupu Gustáva Husáka na místo první tajemníka komunistické strany skončit.  

„Tvářisté“ pokusili časopis ještě jednou obnovit, a to v sedmdesátých letech, ovšem 

neuspěli.193

Demokratická iniciativa pod vedením Emanuela Mandlera formálně vznikla 

v září 1987, a to zasláním dopisu poslancům Federálního shromáždění. Obrátili se na ně 

proto, že se podle autorů dopisu v Československu nashromáždilo příliš problémů, které 

nemůže vyřešit ani (navíc tehdy spíše jen verbálně proklamovaná) ekonomická 

přestavba. Dopis obsahoval konkrétní požadavky, čímž se výrazně lišil například od 

deset let starého provolání Charty 77: žádali konec kádrování, otevřenou debatu o 

minulosti, otevření Národní fronty pro nové subjekty, zlepšení životního prostředí, 

amnestii pro politické vězně atd.194 Mezi padesáti signatáři dopisu byli kromě chartistů 

v čele s Václavem Havlem i lidé, kteří s disentem neměli pranic společného. Toho si 

všimla i Bezpečnost, která v Demokratické iniciativě zaregistrovala „lidi bez hlubší 

politické motivace nebo užších vazeb na Chartu 77“.195 Jak se navíc ukáže 

v následujících letech, vedení Demokratické iniciativy o spolupráci s Chartou podle 

záznamů StB pomalu ztrácí zájem, hlavně od jara roku 1989.196

  Demokratická iniciativa se svým vystoupením odlišila od Charty 77 také 

v jiném bodě. Nedefinovala toliko cíle, ale spíše prostředky, kterými cílů dosáhnout. To 

bylo charakteristické prakticky pro celou dobu činnosti DI. Státní bezpečnost očekávala, 

že Demokratická iniciativa se bude pravidelně obracet na státní orgány -  na parlament, 

vládu i další úřady s konkrétními požadavky. „Podle názoru jejího předsedy Emanuela 

Mandlera nelze čekat až na vytvoření nové ústavy, nýbrž je třeba jednat okamžitě.“ 

Demokratická iniciativa se v budoucnu měla podle kontrarozvědky zaměřovat na 

                                                
193 Otáhal, Milan, c.d., 2001, s. 346.
194 Tamtéž, s.351.
195 Analýza dopisu StB, cit. podle Otáhal, Milan, c.d., 2001, s. 350.
196 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 50,  24.5. 1989.
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legislativu v oblasti lidských práv, ale i státní správy a soudnictví, drobného 

hospodářství, odborů, legalizaci nezávislých skupin aj.197

Na jakési celostátní schůzi Demokratické iniciativy v květnu 1989, kde se sešlo 

asi padesát lidí, probírali účastníci program, který dále rozpracovali. Podle 

kontrarozvědky převládl názor, že DI není stranou a také jí být nemá (což se ovšem na 

podzim téhož roku  změnilo). Mezi další požadavky patřila odluka církve a státu, nový 

sdružovací zákon, velký důraz byl kladen na odborový pluralismus. Emanuel Mandler

trval na využívání legálních nástrojů a odsuzoval radikály: „Pro nejbližší období vidí 

jako nejdůležitější získat přívržence pro program tzv. demokratické důslednosti, využít 

možností v již existujících  společenských a jiných organizacích, zejména v ROH, (…) 

ale legálně.“ Potvrdily se snahy DI zíkat kontakty v nekomunistických stranách: „Veliké 

možnosti jsou pro získání přívrženců a podpory z členů nekomunistických politických 

stran.“198 Emanuel Mandler uspěl i u několika poslanců, „kteří mu předávají informace 

o jednáních, včetně připravovaných kádrových změn“. Šlo o některé lidovce a národní 

socialisty.199

Demokratická iniciativa věnovala velkou pozornost přípravám nové ústavy, na 

které pracovala KSČ. Uvnitř iniciativy se postupně zformovala dvě křídla. Podle 

prvního z nich „nezávislé skupiny, včetně DI, by měly při přípravě nové ústavy 

postupovat samostatně, vytvořit návrh a organizovat k němu všeobecnou diskusi, 

nezávislou na oficiálních strukturách.“ Část členů Demokratické iniciativy naopak 

chtěla „vyčkat na oficiální návrh nové Ústavy ČSSR, tento podrobně prozkoumat a 

k jednotlivým hlavám zaujmout vlastní stanovisko, včetně samostatných návrhů na 

případné změny nebo doplnění nové Ústavy ČSSR.“ Zvítězil nakonec názor, že 

nezávislé iniciativy by měly začít pracovat na vlastním návrhu. 200 Členové DI se ústavě 

věnovali v rámci takzvané Helsinské iniciativy. Mezi základní kritéria, která podle nich 

měl nový základní právní dokument země splňovat, byla zejména rovnost občanů bez 

ohledu na původ nebo stranickou příslušnost. Demokratická iniciativa to podle StB 

považovala vůbec za základ dalšího rozvoje právního řádu.201

                                                
197 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 1,  13.3. 1989.
198 ABS, Denní situační zpráva č.98, II. správa SNB, 18.5. 1989.
199 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 68, 19.6. 1989.
200 StB zaznamenala očekávání, která DI od nové ústavy měla. Podrobně ABS, Denní situační zpráva č.98, II. 
správa SNB, 18.5. 1989.
201 Prohlášení Demokratické iniciativy se stanoviskem k přípravám nové československé ústavy.
http://www.89.usd.cas.cz/cs/dokumenty-a-texty-obcanske-spolecnosti-1987-1989/704-17.html
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Moc přijala v reakci na lednový Palachův týden celou řadu opatření. O změnách 

v informačním toku StB už byla řeč. V polovině února 1989 začalo Federální 

shromáždění projednávat zákon, který poté zpřísnil postihy za účast na (nepovolených) 

demonstracích. Dobře informovaná Demokratická iniciativa se na to připravila a 

plánovala, že v této souvislosti zašle dopisy poslancům i vládě, ve kterých schvalovaný 

zákon odsoudí jménem občanů, a to ještě předtím, než ho parlament schválí.202 Další 

podobnou aktivitu DI zachytila StB například v červenci, kdy Demokratická iniciativa 

odeslala dopisy parlamentům zemí, které před 21 lety poslaly do Československa svoje 

vojáky.203

Demokratická iniciativa se v porovnání například s Hnutím za občanskou 

svobodu snažila působit centralizovaněji a s o něco jasnější strukturou. K 1. květnu

1989 založila DI skupinu pro otázky odborového hnutí.204 Odborům vůbec se DI věnuje 

hodně, jak jejich činnosti, tak legalizaci aj., možná očekávala, že odbory sehrají 

v Československu obdobnou roli, jako v sousedním Polsku.205 Vedle odborové skupiny 

také DI zřídila skupinu pro Helsinský proces a také skupinu pro celospolečenský dialog. 

Ovšem jejich činnost byla podle Mandlera bídná, nejvíc kritizoval poslední zmíněnou

skupinu pro  celospolečenský dialog, která podle jeho názoru „nevyvíjí prakticky 

žádnou činnost“, zjistila StB.206

Regionální buňky DI postupně vznikaly hlavně v Čechách, na Moravě byl 

úspěch Demokratické iniciativy menší a na Slovensku mizivý, neměla tam prakticky 

žádný ohlas. Poměrně silná byla Demokratická iniciativa v západních a jižních 

Čechách, snažila se i o kontakty s ekology v Karlových Varech.207 V létě 1989 začala 

DI pronikat i do Liberce, Pardubic, už předtím získala spojence v Hradci Králové a 

v Brně.208

Vedle přístupu DI k demonstracím, který už jsme nastínili v předchozích 

podkapitolách, se kontrarozvědka zajímala i o postavení Demokratické iniciativy mezi 

ostatními opozičními skupinami a o jejich vzájemné vztahy. Jak již bylo řečeno, nebyly 

idylické. Demokratická iniciativa stála u zrodu myšlenky na sjednocení opozice, 

                                                
202 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 2, 14.3. 1989.
203 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 96,  27.7. 1989.
204 ABS, Denní situační zpráva č.77, II. správa SNB, 18.4. 1989.
205 Otáhal, Milan, c.d., 2011, s. 362.
206 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 105,  9.8. 1989.
207 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 34,  28.4. 1989.
208 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 96,  27.7. 1989.
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Federaci nezávislých iniciativ se ovšem na jaře 1989 nakonec zřídit nepodařilo.209 DI se 

o spolupráci s dalšími iniciativami pokouší dál, podle StB se dokonce snažila využít 

kontakty v Nezávislém mírovém sdružení k tomu, aby „pronikla do dělnického prostředí 

a získala vliv zejména na dělnickou a učňovskou mládež, který dosud DI nemá 

v důsledku sociálního a věkového složení svých přívrženců“.210

Pokus o zřejmě nezbytnou integraci, pokud tedy měla opozice uspět, se ještě 

jednou zopakoval, mělo jít o již několikrát zmíněný Občanský výbor. DI, HOS a 

Obroda o tom podle záznamů StB jednaly 12. října 1989. „Při setkání byly 

projednávány výhradně záležitosti, týkající se HOS, DI a Obrody do jednotné politické 

strany s prozatímním názvem Československý veřejný výbor“. Taktikou bylo, 

respektive podle záznamů kontrarozvědky případně být mělo, získání 10-15 tisíc členů, 

hlavně mezi signatáři petice Několik vět. Pokud by uspěli, vládu chtěli přinutit k jednání 

u kulatého stolu.211 Rozpory mezi opozičními skupinami zabránily zúžení spolupráce 

ale i tentokrát, pokus znovu nevyšel. Jiné jednání absolvovala DI s mladšími 

iniciativami, 20. října 1989 navrhli integraci členům Nezávislého mírového sdružení, 

Českých dětí a Ekofóra. DI přišla s nápadem na vznik Koordinačního výboru 

československé opozice. I tentokrát bez kýženého výsledku. Výzvu, přednesenou E. 

Mandlerem, údajně jiné iniciativy „neberou vážně, neboť je snahou určitých sil o 

manipulování“.212

Vztahy DI a dalších iniciativ podle StB nebyly vůbec dobré. Zřejmě 

nejnapjatější byly se zástupci Charty 77. Mandlerovi vadilo, že Charta 77 si mezi 

iniciativami drží značnou autoritu. Doslova to podle STB nazval „vedoucí úlohou, (…) 

čímž se vlastně staví do podobného postavení jako komunistická strana, obsazuje 

všechny klíčové pozice“.213 Také často opakoval výtku, že Charta 77214, která 

proklamovala apolitičnost, politiku sice dělá, ale ničeho v ní nedosáhla.215

Jakmile „námluvy“ uvnitř opozice ztroskotaly, Demokratická iniciativa 

přikročila k akci sama. Jakožto Československá demokratická iniciativa zažádala o 

registraci s tím, že se promění v politickou stranu. Emanuel Mandler podle StB věřil 

                                                
209 ABS, Denní situační zpráva č.77, II. správa SNB, 18.4. 1989.
210 To se zjevně nepodařilo, Demokratická iniciativa mezi masy nikdy nepronikla. ABS, Denní situační zpráva 
FMV č. 19,  7.4. 1989.
211 StB ovšem schůzku zjevně přecenila, k reálné integraci nikdy nedošlo, navíc jednotlivé iniciativy vždy trvaly 
na ponechání značné míry autonomie ABS, Denní situační zpráva FMV č. 153,  16.10. 1989.
212 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 158,  23.10. 1989.
213 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 50,  24.5. 1989.
214 Emanuel Mandler pro výhrady k textu Chartu 77 nikdy nepodepsal.
215 ABS, Denní situační zpráva FMV č. 104,  26.5. 1989.
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v úspěch, byl prý přesvědčený, „že byli vytipováni jako jediná organizace, se kterou má 

být navázán dialog“. 216 Na dialog s mocí už nedošlo, alespoň ze strany Demokratické 

iniciativy. Psala se už téměř polovina listopadu 1989, a tak DI se registrace dočkala až 

podle nového zákona o politických stranách, a dialog s mocí vedlo nově vzniklé 

Občanské fórum.     

                                                
216 Žádost o registraci byla nakonec odeslána 11. listopadu. ABS, Denní situační zpráva FMV č. 174,  14.11. 
1989.
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6 Metody a stav bádání

Jak již bylo řečeno v úvodu, práce je silně empirická, zapadá do oboru studia 

soudobých dějin a vychází z aktuálního stavu poznání vybrané problematiky. Na poli 

zkoumání bezpečnostních složek komunistických režimů ve střední a východní Evropě 

jsou podobné deskriptivní texty či případové studie jednou z nejčastějších metod.

Teoretičtější literatury je naopak minimum, zejména v českém prostředí. Příčin je 

zřejmě několik. Role bezpečnostních aparátů v komunistických režimech je totiž 

poměrně specifická. Zatímco se Státní bezpečnost sama považovala za kontrarozvědku 

a údajně prováděla „kontrarozvědnou činnost“, srovnáme-li však praxi s tím, jak 

definuje kontrarozvědku odborná literatura, tak se to často velmi rozchází: „cílem 

kontrarozvědky je vypátrat strukturu, metody, prostředky a záměry cizích 

bezpečnostních úřadů“.217 To samozřejmě na východoevropské státobezpečnostní 

složky nesedí, Chartu 77 při nejlepší vůli nemůžeme považovat za síť zahraničních 

agentů, byť se o tom StB někdy snažila přesvědčit sama sebe.218

Ve zobecňování, případně komparaci, je práce badatelů spíše na začátku. 

V Česku najdeme takových prací relativně omezené množství, patří mezi ně například 

společná práce historiků z šesti východoevropských zemí o bezpečnostních složkách 

komunistických států, kterou zpracovali polští autoři Persak a Kaminski219, tématu se 

dotýkají třeba i komparativní studie o opozici v NDR a ČSSR Tomáše Vilímka.220

Působení politických policií proti opozici je ovšem natolik významný fenomén, že si 

další výzkum rozhodně zaslouží. Už od devadesátých let se daří postupně zveřejňovat 

důležité archivní dokumenty, a to jednak v občasníku Securitas Imperii, tak i Sbornících 

Archivu bezpečnostních složek. Řada relevantních studií vychází postupně i v časopise

Paměť a dějiny. Ústav pro studium totalitních režimů navíc před časem digitalizoval a 

zpřístupnil stovky situačních zpráv a jiných důležitých dokumentů na svém webu, což 

práci badatelů značně usnadnilo.221

První studie o činnosti bezpečnostního aparátu se objevily už v šedesátých 

letech, šlo například o zprávy rehabilitačních komisí, které revidovaly některé politické 

procesy z předchozí dekády. Nebyly samozřejmě veřejné. Systematické bádání o Státní 

                                                
217 Roewer, Helmut, c.d., s. 224.
218 Bartuška, Václav, c.d., s.202.
219 Persak, Krysztof; Kaminski, Lukasz: A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central 
Europe 1944-1989. 2005.
220 Vilímek, Tomáš: Solidarita napříč hranicemi. 2010.
221 Viz http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-zpravy-1989
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bezpečnosti a jejím působení proti opozici za normalizace pak začalo nejpozději v roce 

1991, kdy vznikl Útvar pro dokumentaci a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti, který 

se postupně transformoval do takzvaného ÚDV, neboli Úřadu dokumentace a 

vyšetřování zločinů komunismu. Jednalo se vlastně o policejní orgán, jeho 

dokumentační činnosti byla přesto velmi významná, v roce 2002 splynul se složkami 

kriminální policie. Klíčovými institucemi pro bádání o Státní bezpečnosti jsou 

v současnosti Ústav pro studium totalitních režimů a zejména Archiv bezpečnostních 

složek, zřízené zákonem v roce 2007. Podařilo se v něm centralizovat většinu složek a 

dokumentů StB, které jsou konečně vcelku dobře dostupné.

Jak jsme již uvedli, důležité archiválie Bezpečnosti vycházejí v rámci 

nejrůznějších edic už od začátku devadesátých let. Mezi jinými má na tom zásluhu 

badatel Pavel Žáček, který jich stovky zpracoval, otiskl a opatřil patřičnými komentáři. 

Postupně tak vyšly namátkou  záznamy z porad federálního ministra vnitra222, ale i 

denní situační zprávy z listopadu 1989223, zprávy o bezpečnostní situaci, ale i 

dokumenty, které se vztahují k akcím StB jako Asanace, Klín224, výběr důležitých 

směrnic StB ze 70. a 80. let225 a mnohé další.

Poměrně kvalitně je zpracovaný také organizační vývoj Státní bezpečnosti, a to 

hlavně v pracích historiků a archivářů Jana Frolíka226 a Františka Koudelky227, 

zmapovaný je i vývoj útvarů StB, které za normalizace působily přímo proti opozici228, 

taktéž i činnost StB ve slovenské části federace229. Čeho naopak mnoho není, to jsou 

například studie o funkčních vazbách StB, o tom, jak například v praxi fungovala 

„spolupráce“ StB a KSČ za normalizace, podobných prací se příliš nedostává.230

Velmi dobrou práci odvedli zejména v posledních letech historikové, kteří se 

zabývají opozicí a disentem. Činnosti Charty 77 i dalších iniciativ jsou velmi dobře 

zpracované, ať už ve sbornících231, případně edicích dokumentů232, články v odborném 

tisku jdou potom do desítek. Mimořádný význam mají v tomto kontextu texty historika 

                                                
222 Securtas Imperii, č.3, 1996.
223 Securtas Imperii, č.5, 1999.
224 Securitas Imperii, č.1, 1994.
225 Žáček, Pavel, c.d., 2001.
226 Frolík, Jan, c.d., 1991.
227 Koudelka, František, c.d.
228 Koutek, Ondřej, c.d.
229 Žáček, Pavel, c.d., 2002.
230 Výjimkou je například Kabele, Jiří, c.d., 2003.
231 Blažek, Petr (ed.), c.d., 2005.
232 Například Císařová, Blanka; Prečan, Vilém:Charta 77: Dokumenty. 2007.
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Milana Otáhala, zejména jeho poslední rozsáhlá monografie o opozici 

v Československu po roce 1969, ve které sám často dokumenty StB používá.233

K tématu předkládané práce bylo také možné čerpat z publikovaných pamětí a 

vzpomínek jak důstojníků StB234, tak i členů nezávislých iniciativ.235 Ovšem základem 

textu zůstala práce s archivními materiály, zatím jen částečně digitalizovanými. 

V těchto souvislostech je také potřeba text vnímat. 

Jak z předložené práce vyplývá, moc byla vůči opozičním projevům velmi 

podezřívavá. Informace sbírala Státní bezpečnost proto, aby mohla iniciativy 

v nejlepším případě rozdělit, izolovat, držet pod svou kontrolou. Je tedy velmi vhodné 

vědět, co si StB o opozici myslela, co o ní věděla a nakolik byly ty informace 

relevantní. K písemnostem StB je jistě nutno přistupovat jako k jiným pramenům 

soudobých dějin, s jistým respektem vůči tehdejším podmínkám. Přesto, a práce by to 

měla potvrzovat, nepravd a zásadních omylů v záznamech StB není mnoho a jsou-li, 

není důvod si myslet, že by byly záměrné. Svazky nebyly většinou určeny mimo 

ministerstvo vnitra a proto o tehdejší situaci informovaly velmi otevřeně. Kontrola a 

řízení zaměstnanců i spolupracovníků se navíc stále zdokonalovalo, StB  až na výjimky 

pracovala s více zdroji najednou. Naopak kritičtí musejí badatelé zůstat tam, kde StB 

hodnotí výsledky vlastní práce – například se dá jen těžko zpětně rekonstruovat, nakolik 

silný vliv měla StB na relativní společenskou izolaci Charty 77 apod.236

                                                
233 Otáhal, Milan, c.d., 2011.
234 Lorenc, Alojz, c.d. ; poznámky vysokého důstojníka StB Miroslava Chovance a jeho celý profesní život 
zpracoval Žáček, Pavel, c.d., 2006.
235 Osobní vzpomínky mluvčího nezávislé iniciativy České děti, podložené studiem materiálů StB, Placák, Petr, 
c.d.
236 Tomek, Prokop: Vědecké zpracování Charty 77 s využitím pramenů úřední povahy. 2007, s.347.
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7 Závěr

Rok 1989 byl pro Státní bezpečnost velkou výzvou. Jak je z předchozího patrné, 

důvodů bylo několik. Počet nezávislých iniciativ rostl stále rychleji, lidí, kteří se nebáli 

represí, také přibývalo. Státní bezpečnost navíc realizovala na přelomu let 88 a 89 

reformu kontrarozvědky, částečně obměnila i důstojnický sbor. Z pohledu útvarů 

kontrarozvědky se také výrazně horšila  mezinárodní situace. Na bezpečnostní složky 

Polska a Maďarska už se příliš nemohla spolehnout, StB eufemisticky konstatovala, že 

„spolupráce s přáteli z MR [Maďarské  republiky, pozn. aut.] má neustále klesající 

tendenci“.237 Pomalu se k výraznějším projevům nesouhlasu s politickým kurzem země 

nadechovala i opozice a alespoň část československé společnosti. Prostředí, ve kterém 

StB musela pracovat, tak bylo jistě o něco méně „přátelské“, než na co bývali lidé 

z kontrarozvědky zvyklí. 

Státní bezpečnost o tom své nadřízené nejrůznějšími více či méně otevřenými 

způsoby informovala – a nedá se říct, že by selhala. Bezpečnost se zaměřovala jak na 

strukturu, tak na plány a taktiku nezávislých iniciativ a z jejích záznamů se lze o opozici 

leccos dozvědět. StB se po celý rok 1989 obávala toho, že se opozice pokusí spojit síly a 

integrovat se, k tomu nakonec nedošlo, ale hlavně vinou rozporů uvnitř nezávislých 

skupin samých. Bezpečnost také signalizovala, že uvnitř opozice se formují dvě hlavní 

názorová křídla ve sporech o taktiku. Zejména mladší a radikálnější aktivisté chtěli, aby 

opozice převzala iniciativu, moci se nebáli a chtěli to ukázat – hlavně na demonstracích. 

To se v záznamech StB potom ukázalo nejpozději v souvislosti s 21. srpnem 1989, kdy 

například Hnutí za občanskou svobodu vymýšlelo, jak opoziční vystoupení připravit, 

zatímco třeba Charta 77 nakonec v podstatě před účastí na demonstraci varovala. 

Kontrarozvědka dopředu věděla o důležitých schůzkách opozice, a dostala-li příkaz 

shora, dokázala jim často zabránit. Dařilo se jí i mapovat názorový kvas uvnitř 

nezávislých iniciativ, její poznatky jsou často až překvapivě detailní, svodky StB 

představovaly více než solidní informační tok. Během bádání jsme navíc nenarazili na 

žádnou očividnou lež.

Přesto, Státní bezpečnost nebyla všemocná a sama zřejmě věděla, kde jsou 

limity jejích možností. StB vedení státu naznačovala, že izolovat tehdy už desítky 

nezávislých iniciativ by bylo velmi obtížné a že represe v dlouhodobém měřítku může 

                                                
237 ABS, f. A34/1, inv. j.971. cit. Podle Žáček, Pavel: Rozkol mezi „přáteli“. 2008, s. 
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opozici spíše posílit. Pro záznamy StB je typické také jejich ideologické zabarvení. A i 

když Bezpečnost dokázala nacházet uvnitř opozice třecí plochy, které by moc mohla 

využít k jejímu oslabení, příliš se to nedařilo. Možná i proto, že ideologické nálepky 

mohly občas bránit jemnějšímu rozlišení mezi těmi, kteří se s KSČ chtěli skutečně 

dohodnout, a kteří nikoliv. Bezpečnost totiž o dění v opozici věděla leccos, v jejích 

záznamech ovšem málokdy nacházíme odpovědi na otázky „proč?“, informace o 

podstatě opozičních akcí se dají vyčíst spíše nepřímo a zřejmě zůstaly mocí spíše 

„nedoceněné“.238 V situačních zprávách z roku 1989 najdeme také poměrně málo 

informací o studentech a o mládeži, kteří byli často radikálnější než mnohé opoziční 

skupiny. A pro režim také nebezpečnější, jak ukázal 17. listopad a aktivita 

vysokoškoláků bezprostředně po něm.  

Z dnešního pohledu StB naopak poněkud přecenila vliv a potenciální sílu 

exkomunistů. Obroda okupovala ve svodkách Bezpečnosti v roce 1989 co do počtu 

zpráv  přední místo, jasně zastínila ostatní iniciativy, snad jedině s výjimkou Charty 77.

Jak ovšem ukázaly politické změny po listopadu 1989, reálný vliv Obrody byl malý a 

postupem doby zcela marginální. Pokud bychom tedy chtěli dějiny roku 1989 psát 

pouze z materiálů StB, museli bychom jej s jistou dávkou literární licence nazvat 

„rokem Obrody“ vzhledem k četnosti zpráv a obav z ní. Také se v dokumentech projevil

zvyk KSČ, replikovaný i do Státní bezpečnosti, vidět v opozici hlavně „rozvraceče“ či  

„pomahače Západu“. Tomu odpovídá i jazyk, který StB používala, dějiny opozice, 

psané Státní bezpečností, jsou proto spíše dějinami „takzvané opozice, takzvané Charty, 

či případně ,CH-77” v patřičných uvozovkách apod.239

Limity Státní bezpečnosti jsou jasně patrné také z jejích funkčních vazeb na 

komunistickou stranu. Vedení KSČ ji v její činnosti v roce 1989 stále více omezovalo, 

třeba generál Lorenc si ve svých pamětech opakovaně stěžuje i na nerozhodnost 

generálního tajemníka Jakeše a na to, že politické vedení země nedokázalo podnikat 

účinné kroky, nutné, řečeno jazykem StB, k „záchraně socialismu“.240

Diplomová práce nabídla pohled Státní bezpečnosti na opoziční aktivity 

(zejména) roku 1989 před 17. listopadem. Dokumenty Bezpečnosti jsou zajímavým 

dokladem nejen o opozici, ale také o moci a svým způsobem i o „běžných“ 

československých občanech. Poslouží zejména poučenému čtenáři, stejně jako 

                                                
238 Bartuška, Václav, c.d, s.198.
239 Tamtéž.
240 Lorenc, Alojz, c.d., s. 66.
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předložený text. Řada významných událostí, dějů i faktů o stavu opozice i společnosti je 

v práci i proto spíše letmo zmíněná, naznačená, jiná zcela chybí. V tomto kontextu je 

nutné práci číst, na vyčerpávající zprávu o opozici či disentu si nečiní nárok.
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