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Do služebního poměru příslušníka 
Sboru národní bezpečnosti byl rtn. 
Ludvík Zifčák přijat 1. ledna 1982 se 
zkušební dobou osmnácti měsíců 
a nastoupil do funkce inspektora 
pořádkové služby místního oddělení 
Veřejné bezpečnosti Benediktská 
Obvodní správy SNB Praha 1. Koncem 
června 1982 ukončil denní studium 
poddůstojnické školy SNB pro přísluš-
níky se základním vzděláním. O ne-
celý rok později byl vyhodnocen jako 
soudruh s všestranným zájmem o služ-
bu… Má vzorné vojenské vystupování 
a dodržuje služební kázeň.1 Na návrh 
náčelníka místního oddělení VB npor. 
Petra Ipsera a s doporučením zástup-

ce náčelníka, náčelníka odboru Ve-
řejné bezpečnosti pplk. Vítězslava 
Veselky i náčelníka Obvodní správy 
SNB Praha 1 mjr. JUDr. Antonína 
Starky byl 1. července 1983 povýšen 
na strážmistra.2

ZAČÁTKY U POHOTOVOSTNÍHO 

PLUKU

Při pohovoru koncem května 1985 
nstržm. Zifčák potvrdil zájem o pře-
místění k Pohotovostnímu pluku 
Veřejné bezpečnosti České socialis-
tické republiky, kde očekával větší 
perspektivu služebního postupu.3 
K 1. listopadu 1985 se tak stal zástup-
cem velitele čety 3. roty 1. praporu 

PP-VB ČSR. V červnu 1987 nadřízení 
funkcionáři, pověřený velitel 3. roty 
npor. Radim Duda, velitel 1. praporu 
pplk. Vojtěch Mindák i velitel poho-
tovostního pluku pplk. JUDr. Břetislav 
Zdráhala, schválili služební hodno-
cení, ve kterém se konstatovalo: Vztah 
jmenovaného k našemu společenskému 
zřízení je kladný, plně obhajuje součas-
nou politiku KSČ. Po nástupu k PP VB 
ČSR byl jmenovaný soudruh zapojen do 
studijní skupiny služební marx-leninské 
přípravy […] zapojil se do práce stra-
nické i svazácké skupiny, uzavřel s jed-
notkou hodnotné socialistické závaz-
ky…4 V posledních dnech měsíce 
uzavřel nstržm. Zifčák denní studium 
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1  Personální spis L. Zifčáka uložený pod a. č. 502/60 ve fondu (dále jen f.) personálních spisů ministerstva vnitra Archivu bezpečnost-
ních složek (dále jen ABS) je zveřejněn in: www.ustrcr.cz/data/pdf/projekt_89/zifcak.ps.pdf. Srov. tamtéž, komplexní služební 
hodnocení, 28. 4. 1983.

2  Tamtéž, návrh na povýšení, 28. 4. 1983.
3  Tamtéž, záznam o pohovoru, 28. 5. 1985. 
4  Tamtéž, komplexní služební hodnocení, 9. 6. 1987.
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důstojnické školy v Holešově a 1. čer-
vence 1987 byl povýšen do hodnosti 
podporučíka SNB.

V září 1987 se novým velitelem čety 
stal npor. Ladislav Jakubík, s nímž se 
nstržm. Zifčák rozhodl pohotovostní 
pluk opustit. Hledali jsme umístění, 
které by jednak odpovídalo našemu vzdě-
lání a jednak by v budoucnu případně 
umožňovalo studium na vysoké škole. 
Společně jsme byli nejprve na I. správě 
FMV a postupně II., IV. správě FMV, kde 
však nebylo místo. Vím, že jsem se tele-
fonicky dotazoval i na vojenské kontra-
rozvědce. Nakonec jsme se dostavili na 
Správu SNB [hl. m.] Prahy a Středočes-
kého kraje, kde jsme se informovali na 
složku Státní bezpečnosti a byli jsme 
posláni za kádrovým pracovníkem Vese-
lým. Od toho jsme se dozvěděli, že sprá-
va StB má tři odbory, resp. že činnost 
zahrnuje tři oblasti a to vnější oblast, 
vnitřní oblast a ochranu ekonomiky. My 
jsme si měli vybrat, kam bychom chtěli 
být zařazeni, podat si žádost o přemístě-
ní služebním postupem s tím, že na sprá-
vě StB jsou nějaká volná místa.5

V polovině ledna 1988 vyjádřil ppor. 
Zifčák, který se řadil výsledností mezi 

nejlepší příslušníky, své zklamání. 
Chtěl se podílet na výchově mladé 
generace a čekal zajímavou práci. Prá-
ce velitele čety se [však] skládá z množ-
ství administrativy, statistik a instrukč-
ně metodických zaměstnání a na práci 
s jednotkou zbývá pouze čas po pracov-
ní době nebo ve večerních hodinách. 
V termínu k 1. červnu 1988 proto 
požádal o přemístění k operativní 
složce správy Státní bezpečnosti 
Správy Sboru národní bezpečnosti 

hlavního města Prahy a Středočes-
kého kraje. Věřím, že u výkonné sou-
části budu dosahovat stejně dobrých 
nebo ještě lepších výsledků […] Myslím 
si, že můj zájem o tuto práci bude pro 
SNB větším přínosem a to i vzhledem 
ke složité mezinárodní situaci. Na no-
vém pracovišti očekávám zajímavou 
práci, možnost zvýšení kvalifikace, 
perspektivu a další růst. Nový velitel 
1. praporu kpt. JUDr. Otta Polák do-
poručil přemístění realizovat až 

5  Vojenský správní archiv Olomouc, f. Vyšší vojenský soud (dále jen VVS) Tábor, sp. zn. T 11/91, sv. VIII., protokol o výslechu Ladislava 
Jakubíka z 4. 5. 1990, č. l. 1484-1485. 

Náčelník správy Státní bezpečnosti Praha plk. Jiří Bytčánek (vlevo) s náčelníkem 
oddělení 2a 2. odboru kpt. Lubomírem Kobrlem na Václavském náměstí během 
jedné z demonstrací

Foto: archiv autora
 

Podporučík Ludvík Zifčák jako funkcio-
nář Pohotovostního pluku VB

Foto: VOP
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k 1. březnu 1989, ovšem za předpo-
kladu zajištění rovnocenné náhra-
dy.6

Starší referent 1. oddělení kádro-
vého odboru npor. Stanislav Veselý 
vzpomínal, jak oba příslušníci poho-
tovostního pluku navštívili Správu 
SNB hl. m. Prahy a Středočeského 
kraje počátkem roku 1988. Nejprve 
s nimi bylo jednáno kádrovými pracov-
níky VB, nedošlo k žádné dohodě o jejich 

přijetí na tomto úseku a proto se nako-
nec dostali postupně až ke mně […]  Za 
nějakou dobu skutečně přišly jejich 
žádosti společně se spisy […] Když tyto 
žádosti došly ke mně, nechal jsem je 
postupně oběhnout po všech odborech 
[správy Státní bezpečnosti], kterých 
bylo v té době sedm…7 Probíhající re-
organizace centrálních i regionálních 
součástí Sboru národní bezpečnosti 
mj. pozdržela nábor nových přísluš-
níků do Státní bezpečnosti. Pravdě-
podobně z těchto důvodů byl ppor. 
Zifčák od 14. listopadu 1988 vyslán 
na stáž ke krajské správě SNB v Os-
travě, kterou absolvoval 8. února 
1989. 

Počátkem nového roku, po schvá-
lení reorganizace správy Státní bez-
pečnosti Praha federálním minister-
stvem vnitra8, nejprve kádrový úsek 
provedl zařazení stávajících přísluš-
níků na nově vytvořené odbory a po-
sléze přišla řada i na nové adepty, 
včetně ppor. Zifčáka a npor. Jakubíka. 
Já jsem opět nechal jejich žádosti kolo-
vat po jednotlivých odborech, pamatu-
ji se, že došly na II. odbor, zde měli 
největší podstav, šlo o šest příslušníků 
a vím, že náčelník odboru mjr. Jaroch 
uvedl stanovisko, že by oba tyto pří-

slušníky přijal. Proto jsem už materiály 
obou nenechal dále kolovat, vyžádal 
jsem si stanovisko [náčelníka Správy 
SNB hl. m. Prahy a Středočeského 
kraje] plk. Chmelíčka a když ten s při-
jetím souhlasil, obrátil jsem se písemně 
na ministerstvo vnitra a životního pro-
středí ČSR, pod které tehdejší PP VB 
spadal. Tam byl vysloven souhlas s pře-
stupem Zifčáka i Jakubíka do Státní 
bezpečnosti a k 1. březnu 1989 byl vydán 
rozkaz FMV k jejich přemístění.9

Kádrovým rozkazem náčelníka 
krajské správy č. 253/89 byl ppor. 
Zifčák 1. března 1989 ustanoven do 
funkce staršího referenta 2. odděle-
ní II. odboru správy Státní bezpeč-
nosti Praha s funkčním platem 
2700 Kčs a diferenčním příplatkem 
ve výši 600 korun.10

OPERATIVNÍ PRŮZKUM

Npor. Jakubík popsal první chvíle na 
odboru boje proti vnitřnímu nepříte-
li následovně: V prvním měsíci po 
nástupu, kdy jsme byli zařazeni do 
2. oddělení, kterému velel mjr. Suchý, 
jsme se seznamovali v podstatě teore-
ticky s náplní činnosti tohoto oddělení, 
studovali předpisy upravující činnost 
Státní bezpečnosti a materiály o dřívěj-

Funkce Hodnost a jméno Funkce od Funkce do Uvolněn

náčelník správy plk. JUDr. Jiří Bytčánek 1. 6. 1989 7. 12. 1989 28. 2. 1990
I. zástupce náčelníka plk. Ing. Zdeněk Macenauer 1. 7. 1989 15. 2. 1990 30. 4. 1990
zástupce náčelníka mjr. JUDr. Josef Bahník 1. 7. 1989 14. 1. 1990 31. 3. 1990
náčelník OAO (pověřen) mjr. Antonín Suchý 1. 11. 1989 15. 2. 1990 31. 3. 1990
náčelník II. odboru kpt. Vladimír Jaroch 1. 2. 1989 14. 1. 1990 31. 3. 1990
zástupce náčelníka mjr. JUDr. Zdeněk Šípek 1. 2. 1989 14. 1. 1990 31. 1. 1990
zástupce náčelníka mjr. JUDr. František Novotný 1. 2. 1989 14. 1. 1990 15. 3. 1990
VSRS 2. oddělení (pověřen) npor. Ing. Miloš Brožek 1. 11. 1989 14. 1. 1990 30. 6. 1990
SRS 2. oddělení kpt. JUDr. František Havlíček 1. 2. 1989 15. 1. 1990 30. 4. 1990

Řídící struktura správy Státní bezpečnosti Praha k 1. 11. 1989

6  www.ustrcr.cz/data/pdf/projekt_89/zifcak.ps.pdf, žádost o přemístění, 14. 1. 1988. 
7  Vojenský správní archiv Olomouc, f. VVS Tábor, sp. zn. T 11/91, sv. X., protokol o výslechu Stanislava Veselého z 31. 5. 1990, č. l. 1803.
8  K reorganizaci S-StB Praha srov. ZIKMUNDOVSKÝ, Zdeněk – MÁLEK, Jiří: Přehled o činnosti a struktuře StB v letech 1988–1990. FBIS 

1991, rkp., s. 75–83; personální složení nově reorganizovaného II. odboru S-StB Praha viz tamtéž, in: Příloha č. 6, s. 56–64.
9  Vojenský správní archiv Olomouc, f. VVS Tábor, sp. zn. T 11/91, sv. X., protokol o výslechu Stanislava Veselého z 31. 5. 1990, č. l. 

1803-1804. 
10  www.ustrcr.cz/data/pdf/projekt_89/zifcak.ps.pdf, výpis z KR N S SNB hl. m. Praha a Stč. kraje č. 253/89.

Náčelník II. odboru S-StB Praha kpt. 
Vladimír Jaroch Foto: VOP
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ších případech. V této době jsme pra-
covali s por. Zifčákem společně, na 
žádnou činnost mimo úřad jsme v této 
době veleni nebyli. Někdy koncem břez-
na 1989 nebo začátkem dubna 1989 nám 
byly přiděleny kanceláře. Od této doby 
jsem dostával úkoly samostatně.11 

Dne 14. března 1989 byl ppor. Zifčák 
seznámen s povinnostmi a omezení-
mi v oblasti ochrany státního tajem-
ství v oboru působnosti ministerstva 
vnitra a Sboru národní bezpečnosti 
na úseku vnitřního zpravodajství 
IIa. odboru správy Státní bezpečnos-
ti Praha v rozsahu tajné a přísně 
tajné.12 Samotný Zifčák svoji práci 
charakterizoval takto: Byl jsem zařa-
zen na funkci staršího referenta a mým 
úkolem byla zpravodajská práce, kdy 
se jednalo o shromažďování informací 
k různým nezávislým strukturám.

Vedoucí 2. oddělení mjr. Antonín 
Suchý ve dnech 16. a 17. března 1989 
vyslal šest až osm svých podřízených 
na tzv. operativní průzkum k Obvod-
nímu soudu pro Prahu 1 na Ovocném 
trhu, kde probíhalo hlavní líčení 
s představiteli Nezávislého mírového 

sdružení – Iniciativy za demilitariza-
ci společnosti Hanou Marvanovou 
a Tomášem Dvořákem. Ppor. Zifčák, 
který se na rozdíl od svých kolegů 
nacházel uvnitř budovy, vnímal svo-
ji roli jako úlohu „pozorovatele“: Mým 
úkolem bylo podat co nejrychlejší infor-
maci o průběhu tohoto jednání.13

Manželka signatáře Charty 77 
a představitele Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných Petra Uhla, 
disidentka Anna Šabatová, která byla 
během přelíčení důvěrníkem T. Dvo-
řáka, si v jednací síni povšimla mla-
díka v rifl ovém obleku, který si z prů-
běhu líčení psal dosti podrobné 
poznámky. Zajímalo ji, zda patří k no-
vinářům, proč se vlastně účastní 
přelíčení, a nevylučovala ani varian-
tu, že by mohlo jít o příslušníka Stát-
ní bezpečnosti. Chtěla vědět, jaký 
může mít takový člověk názor na průběh 
jednání, a proto ho oslovila o přestáv-
ce na chodbě. Na to reagoval dost 
vyhýbavě… mám takový pocit, že řekl, 
že není novinář… Při této jeho vyhýba-
vé odpovědi jsem už nepokračovala 
a rozhovor dál nevedla. Vzpomínám si, 

že pak snad ještě pronesl něco v tom 
smyslu, že bychom se mohli vidět, při-
čemž ale nedokážu jednoznačně říct, 
zda to bylo právě při tom mém prvním 
kontaktu, nebo zda mne pak ještě vy-
hledal.14 Por. Zifčák stejnou situaci 
popsal slovy: O přestávkách soudního 
jednání mě kontaktovala Anna Šaba-
tová, manželka Petra Uhla, vyptávala 
se mě, co jsem zač, odkud jsem. Já jsem 
jí sdělil připravenou legendu pro tento 
účel, a sice že jsem student jménem 
Růžička, druh školy jsem neuváděl. Dále 
jsem jí řekl, že jsem z Ostravska. Měla 
zájem se dovědět, jaké jsou nálady mezi 
studenty. Po návratu na II. odbor re-
feroval o situaci vedoucímu oddělení 
mjr. Suchému, dokonce o této událos-
ti sepsal zprávu.15

Zástupce náčelníka správy Státní 
bezpečnosti mjr. JUDr. Josef Bahník 
měl v podřízenosti II. odbor kpt. Vla-
dimíra Jarocha. Co se týče por. Zifčáka, 
v období léta 1989, přesněji dobu určit 
nedokážu, jsem se dozvěděl, že se II. od-
boru podařilo jednoho příslušníka na-
kontaktovat s prostředím vnitřního 
nepřítele. Tehdy šlo o to, že osoby z to-

11  Vojenský správní archiv Olomouc, f. VVS Tábor, sp. zn. T 11/91, sv. VIII., protokol o výslechu Ladislava Jakubíka z 4. 5. 1990, č. l. 1485.
12  www.ustrcr.cz/data/pdf/projekt_89/zifcak.ps.pdf, záznam, 14. 3. 1989.
13  Vojenský správní archiv Olomouc, f. VVS Tábor, sv. III., pokračování ve výslechu Ludvíka Zifčáka, 30. 3. 1990, č. l. 303, 309.
14  Tamtéž, sv. VIII., protokol o výslechu Anny Šabatové z 16. 5. 1990, č. l. 1556.
15  Tamtéž, sv. III., pokračování ve výslechu Ludvíka Zifčáka z 30. 3. 1990, č. l. 309. 

První Zifčákův vedoucí oddělení mjr. 
Antonín Suchý Foto: VOP

Starší referent 2. oddělení II. odboru 
S-StB Praha por. Ludvík Zifčák
 Foto: VOP

Npor. Jiří Firyt sdílel se Zifčákem jednu 
kancelář Foto: VOP
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hoto prostředí měly údajně při nějakých 
soudních jednáních samy navázat kon-
takt s někým z II. odboru. Myslím, že se 
jednalo o paní Šabatovou a ing. Uhla, 
nebo lidi z jejich blízkého okolí… Toto 
jsem se dozvěděl všechno od svého 
náčelníka plk. Bytčánka s tím, že mi 
tehdy říkal, že náčelníkovi odboru nebo 
jeho zástupci zakázal, aby v této věci 
cokoliv podnikali do doby, než bude 

schváleno po[d]stavení tohoto přísluš-
níka do prostředí.16

Pověřený náčelník správy Státní 
bezpečnosti Praha plk. JUDr. Jiří Byt-
čánek se při následném objasňování 
vyjádřil poměrně neosobně: Později 
se začalo uvažovat o podstavě Zifčáka 
jako operativního pracovníka do pro-
středí. Poněkud alibisticky doplnil, že 
tuto akci měl schvalovat I. náměstek 

federálního ministra vnitra genpor. 
Ing. Alojz Lorenc, CSc., kterému 
ovšem příslušný návrh ani nebyl 
předložen.17

Podle záznamu v registračním pro-
tokolu ppor. Zifčák mezitím dne 10. 
května 1989 převzal – zjevně v sou-
vislosti s předáním signálního svaz-
ku s krycím jménem „Setr“ na 2. od-
dělení II. odboru – zodpovědnost za 
tzv. kontrarozvědné rozpracování 
Pavla Seift era.18

Během dalších soudních stání již 
ppor. Zifčák z pověření mjr. Suchého 
vystupoval jako student Růžička s úko-
lem přímo se pokusit vejít ve styk s ně-
jakými […] předními představiteli ne-
závislých struktur. Z každého jednání 
zpracovával zprávy, s kým se setkal. 
Po jednom z těchto přelíčení jsem byl 
v kanceláři nejspíše u mjr. Šípka, kde 
byl on a také mjr. Suchý a bylo mi řeče-
no, že budu do nezávislých struktur 
legalizován […] Bylo mi také řečeno, že 
budu vybaven krycím občanským prů-
kazem na jméno Milan Růžička. Postup-
ně mi pak bylo sděleno, že budu dělat 
přijímací zkoušky na Vysokou školu 
báňskou, kam byla podána přihláš-
ka…19

Por. Zifčák alias Milan Růžička se 
v průběhu května 1989 během odvo-
lacího řízení ve věci Dvořák, Marvano-
vá snažil o kontakt s Ruth Šormovou. 
Při odchodu ze soudní budovy ve Spá-
lené ulici v Praze 1 mne vyhledal mladý 
člověk, který se mne ptal, kde je paní 
Šabatová. Tehdy jsem si uvědomila, že 
jsem tohoto mladíka viděla už v březnu 
v první den líčení… Protože jsem si 
vzpomněla, že tehdy pí. Šabatová na 
jeho adresu mi řekla, že na ní moc dob-
rým dojmem nepůsobil, chtěla jsem se 
ho při jeho oslovení co nejdříve zbavit 
a tak jsem mu řekla, že nevím, kde je. 
Na to projevil zájem se s ní setkat, k če-
muž jsem mu odpověděla, že to by mu-
sela mít asi zájem i pí. Šabatová, aby 

16  Tamtéž, sv. V., protokol o výslechu JUDr. Josefa Bahníka z 2. 5. 1990, č. l. 857-858.
17  Tamtéž, sv. III., protokol o výslechu Jiřího Bytčánka z 29. 3. 1990, č. l. 234.
18  Srov. evidenční záznam reg. č. 29128 ve všeobecném registračním protokolu S-StB Praha. 
19  Vojenský správní archiv Olomouc, f. VVS Tábor, sv. III., pokračování ve výslechu Ludvíka Zifčáka z 30. 3. 1990, č. l. 309.

Falešné maturitní vysvědčení vystavené na jméno Milan Růžička Foto: VOP

15-33 zacek.indd   Sec2:1915-33 zacek.indd   Sec2:19 1/28/10   12:54:00 PM1/28/10   12:54:00 PM



20 2009/04 paměť a dějiny  

 

studie a články

k takovému setkání mohlo dojít. Chtěl, 
myslím, na ni telefon, což jsem mu od-
mítla, a na to zareagoval tak, že mi pro 
pí. Šabatovou nadiktoval svoji adresu. 
R. Šormová si pamatovala, že se jí 
představil jako Růžička a jako adre-
su uvedl kolej Vysoké školy báňské 
v Ostravě. Je možné, že z důvodu, abych 
se ho zbavila, jsem mu slíbila, že jeho 
adresu pí. Šabatové předám, ale roz-
hodně jsem jí tuto adresu nedala, pou-
ze při rozhovoru s ní jsem se o tomto 
zmínila.20

TZV. LEGALIZACE

Dne 17. května 1989 byl 2. oddělením 
II. odboru k osobě Zdeňka Staníka 
registrován spis důvěrníka s krycím 
jménem „Student“, jehož desky spolu 
s dalšími dokumenty na evidenčním 
pracovišti správy Státní bezpečnosti 
Praha proti podpisu osobně převzal 
ppor. Zifčák.21 O tři dny později ho ve-
doucí starší referent specialista mjr. 
Suchý navrhl k 1. červenci 1989 pový-
šit do hodnosti poručíka. Po projedná-
ní základní organizací Komunistické 
strany Československa byl návrh do-
poručen a schválen zástupcem náčel-
níka II. odboru mjr. JUDr. Zdeňkem 
Šípkem a posléze i náčelníkem správy 
Státní bezpečnosti plk. Bytčánkem.22

Npor. Jakubík uvedl, že se po ná-
stupu na II. odbor přestal s ppor. Zif-
čákem stýkat. O tom, jaké měl on 
uložené úkoly, nebo na čem pracoval, 
jsem nevěděl. V rámci služební činnos-
ti platilo pravidlo, zásadně se nesezna-
movat s prací jiného spolupracovníka 
v případě, že jsme nedělali na společném 
úkolu […] K jeho činnosti mohu uvést 
pouze tolik, že se z nějakého důvodu, 
který mi nebyl znám, nezúčastňoval 
[společných] opatření, což bylo před-
mětem kritiky ze strany ostatních pří-
slušníků […] V podstatě jsme se potká-
vali pouze při výplatách, ani tehdy jsem 
s ním nehovořil, co dělá.23

Obdobně hovořil starší referent 
2. oddělení npor. Miloš Lipert: O lega-
lizaci kmenového příslušníka SNB do 
zájmového prostředí se mluvilo dlouho 

na různých aktivech […] Pokud jde o por. 
Zifčáka, vím, že z počátku chodil na 
soudní přelíčení a pak se na oddělení 
proslýchalo, že snad on by byl vhodný 

20  Tamtéž, sv. IX., protokol o výslechu Rút Šormové z 22. 5. 1990, č. l. 1664.
21  Srov. evidenční záznam reg. č. 47263 ve všeobecném registračním protokolu S  –StB Praha.
22  www.ustrcr.cz/data/pdf/projekt_89/zifcak.ps.pdf, návrh k povýšení do hodnosti poručíka, 20. 5. 1989.
23  Vojenský správní archiv Olomouc, f. VVS Tábor, sv. VIII., protokol o výslechu Ladislava Jakubíka z 4. 5. 1990, č. l. 1485-1486. 

Faksimile žádanky VI. správy SNB o krycí občanský průkaz na jméno Milan 
Růžička (hloubková akce), 6. 6. 1989 Foto: VOP
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typ jako podstava do zájmového pro-
středí. Tyto otázky se na oddělení uta-
jovaly, já jsem o nich informován nebyl 
[…] občas ale něco prosáklo. Vědělo se 
například, že náčelnictvo jelo do Ostra-
vy a hovořilo se o tom, proč tam asi jeli. 
Dalo se to logicky do souvislosti s por. 
Zifčákem…24

Na ostravskou služební cestu se 
vypravili mjr. Suchý s mjr. Šípkem. 
Zástupce náčelníka II. odboru prý až 
do té doby nevěděl, o jakou legaliza-
ci se mělo jednat. Ani nevím, jak tato 
myšlenka vznikla a jaké důvody k tomu 
vedly a jak se přišlo vůbec na Zifčáka. 
V Ostravě na správě Státní bezpeč-
nosti obdrželi nevyplněnou přihlášku, 
včetně propozic určených pro ucha-
zeče o studium na Vysoké škole báň-
ské. Mjr. Suchý měl potom tyto materi-
ály u sebe. Když jsme se vrátili z této 
cesty […] byl jsem referovat plk. Byt-
čánkovi o výsledcích. Ten mě vyslechl 
a znovu mi zopakoval, že musí být na-
psán referátník pro I. náměstka, že se 
do té doby nesmí nic dělat.25

Přípravy k legalizaci ovšem pokra-
čovaly. Podle starší referentky specia-
listky 1. oddělení 7. odboru správy 
zpravodajské techniky SNB mjr. Jiřiny 
Vaněrkové požádalo 5. června 1989 
vedení II. odboru správy Státní bezpeč-
nosti Praha telefonicky o bleskové 
vystavení krycího občanského průka-
zu (KOP). Druhý den se na příslušné 
pracoviště VI. správy SNB dostavil kpt. 
JUDr. Vladimír Mareček s příslušnou 
žádankou o vydání KOP pro příslušní-
ka Ludvíka Zifčáka, číslo služebního 
průkazu 216 818. Jako krycí data uvedl 
údaje: jméno Milan Růžička, narozený 
11. ledna 1964 v Rýmařově, okres Brun-
tál, kraj severomoravský, národnost 
česká, státní občanství ČSSR, vzdělá-
ní odborné – střední průmyslová škola 
stavební s maturitou, zaměstnán od 3. 
října 1986 v podniku Výstavba kame-
nouhelných dolů k. p., Kladno IV a ad-
resu Kladno, Vašíčkova č. 3081.26 

Mjr. Vaněrková upozornila na mlá-
dí příslušníka, neboť platné předpisy 
vyžadovaly, aby KOP byl vystavován 
pracovníkovi zkušenému, který zná 
praktiky služby […] Jinak žádanka byla 
vyplněna a schválena zástupcem náčel-
níka správy mjr. JUDr. Bahníkem, do-
poručena náčelníkem II. odboru kpt. 
Jarochem, byla tedy v pořádku. Když 
jsem toho příslušníka, co žádanku do-
nesl, upozornila na věk por. Zifčáka, řekl 
mi, ať se nebojím, že je to v pořádku, že 
je to předloženo ministrovi vnitra ke 
schválení… Následně žádanku postou-
pila náčelníkovi 7. odboru mjr. Felk-
lovi a náčelníkovi VI. správy SNB. Oba 
funkcionáři žádanku schválili, což po-
tvrdili parafou na žádance samotné.27 

Dne 7. června 1989 mjr. Vaněrková 
připravila průkaz k vydání, přičemž 
do formuláře uvedla, že ho 30. října 

1986 „vydala“ okresní správa SNB 
Bruntál pod pořadovým číslem 
 VB-2548/86 a číslem série 756 871 AK. 
Falsdokument byl vystaven se zpět-
nou platností k 3. dubnu 1979.28 Kry-
cí dokument si v odpoledních hodi-
nách převzal kpt. Mareček proti 
podpisu, zároveň s upozorněním, že 
musí mj. zajistit jeho legalizaci […] na 
krajské správě SNB Ostrava.29

O týden později, 14. června 1989, 
složil ppor. Zifčák alias Milan Růžič-
ka za výrazné pomoci správy Státní 
bezpečnosti Ostrava a tzv. ofi ciálních 
styků ve vedení školy přijímací zkouš-
ky na Ekonomickou fakultu Vysoké 
školy báňské a byl formálně přijat na 
denní studium. Šlo o běžné přijímač-
ky… nejprve byla písemná část, mate-
matika a ruština, tuto část jsem absol-
voval společně s dalšími uchazeči 
v jedné místnosti a pak následoval po-
hovor sestávající ze všeobecně politic-
kých znalostí. O výsledku přijímacích 
zkoušek jsem byl písemně vyrozuměn 
na adresu Valšov č. 6 na jméno Milan 
Růžička […] Ubytován jsem byl na ko-
leji v Ostravě-Porubě, kde jsem se ovšem 
příliš nezdržoval, téměř vůbec.30

Z doplňku vyhodnocení akce „Bu-
ditel“, zpracovaného 21. června 1989, 
vyplývá, že se ppor. Zifčák podílel i na 
administrativním uzavírání kontra-
rozvědného rozpracování Milana 
Jungmanna a archivaci příslušného 
signálního svazku. Konstatoval, že 
se na jeho agenturně-operativním 
sledování podíleli tajní spolupracov-
níci s krycími jmény „Dušan“ (správa 
StB Praha) a „Milan“ (II. správa SNB), 
částečně byly využity i další zpravo-
dajsko-technické prostředky. Prověr-
kovými a součinnostními opatřeními 
bylo zjištěno, že „Buditel“ v současné 

24  Tamtéž, sv. XIII., protokol o výslechu Miloše Liperta z 23. 10. 1990, č. l. 2569.
25  Tamtéž, sv. III., protokol o výslechu Zdeňka Šípka z 12. 4. 1990, č. l. 442-443. 
26  Tamtéž, sp. zn. T 11/91, příloha č. I. Dokumentace SNB, č. l. 157 (Materiály ke KOP L. Zifčáka), žádanka o KOP, č. j. TD-00422/KP-89, 

6. 6. 1989.
27  Tamtéž, sv. X., protokol o výslechu Jiřiny Vaněrkové z 31. 5. 1990, č. l. 1829.
28  Viz pozn. 26.
29  Tamtéž, sv. X., protokol o výslechu Jiřiny Vaněrkové z 31. 5. 1990, č. l. 1829-1830.
30  Tamtéž, sv. III., pokračování ve výslechu Ludvíka Zifčáka, 30. 3. 1990, č. l. 310-311. 

Kpt. JUDr. Vladimír Mareček Foto: VOP
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době udržuje styky na osoby z oblasti 
kultury. Přesto, že se ve většině přípa-
dů jedná o sig. CH-77 nebo osoby, které 
s protispolečenskou činností CH-77 
sympatizují, nebylo zjištěno ani potvr-
zeno jinými prameny, že by se „Buditel“ 
na protisocialistické činnosti uvedené-
ho seskupení nějak angažoval. Jeho li-
terární články vydávané v časopise 
KMEN nebo samizdatové literatuře 
nenaplňují žádný ze znaků skutkové 
podstaty TČ [trestného činu].31

V průběhu července až do začátku 
srpna 1989 por. Zifčák čerpal řádnou 
dovolenou. 

PODSTAVA DO PROSTŘEDÍ

V rámci příprav na mimořádné bez-
pečnostní opatření „Srpen“ se nadří-
zení por. Zifčáka rozhodli využít 
protirežimní demonstrace 21. srpna 
1989 na Václavském náměstí. Šlo o to 
zajistit si hodnověrnost v prostředí 
nelegálních struktur. Mým úkolem byla 
pouhá fyzická přítomnost na místě, aby 
mě tam lidé z těchto struktur viděli. Na 
manifestaci jsem byl [jako Milan Rů-
žička] až do konce a ke konci jsem byl 
zadržen příslušníky SNB...32 

Na Můstku příslušníci Veřejné 
bezpečnosti zajistili kromě jiných 
také Stanislava Urbana, kterého 
naložili do přistaveného dopravního 
prostředku. V autobuse jsem byl při-
poután společně s mladíkem vyšší 
atletické postavy asi 22 let starým, 
který měl krátce ostříhané světlejší 
vlasy a jmenoval se Milan.33 Kolem 
22. hodiny zadrželi na pěší zóně 
u Prašné brány Zdeňka Beránka. Byl 
jsem společně s dalšími účastníky 
převezen na [místní oddělení] VB do 
Jesenice u Rakovníka, kde jsme byli 
vyslýcháni, byly zde celkem čtyři au-
tobusy lidí. K ránu postupně autobus 

po autobusu příslušníci zadržené 
převezli do věznice v Ruzyni a umís-
tili v celách. Já jsem byl v cele pro 
[čtyři osoby, kde se ale nacházelo] 
10 lidí, zde byl i Milan Růžička, které-
ho jsem tehdy viděl poprvé. Během 
osmačtyřiceti hodin, po výsleších 
na místním oddělení Veřejné bez-
pečnosti Benediktská, se 23. srpna 
1989 kolem 19. hodiny dostali z cel. 
Všichni jsme pak po propuštění byli 
v restauraci Na Špejchaře, zde jsme 
si řekli, že bychom se měli kontakto-
vat, Milan Růžička si pak asi od čtyř 
lidí vzal adresy s tím, že se ozve. 34 

S. Urban uvedl, že Růžička proje-
voval obavy, aby neměl průser, neboť 
měl jít na vysokou školu. Cestou 
v tramvaji však přesto podepsal pe-
tici Několik vět. Také mi dával jméno 
nějakého advokáta, který se prý vyzná 

v tom, jak vytáhnout lidi z maléru při 
politických manifestacích. Dal mi na něj 
telefon i adresu, já jsem to však už za-
pomněl. Také ode mne Milan chtěl ad-
resu, kterou si napsal na kus papíru. 
Myslím, že to bylo na rub textu Několi-
ka vět, které předtím podepsal.35

Z. Beránek dal Milanovi telefonní 
číslo na svou ubytovnu. Růžička se mi 
asi za čtrnáct dní ozval a domluvili jsme 
si sraz […] zpočátku mi také říkal, že 
dělá na Kladně a že tu školu dělá při 
zaměstnání, někdy v říjnu pak přišel 
s tím, že už začal tu školu dělat jako 
denní studium. V té době jsem chodil 
na schůzky se Zdeňkem Blažkem, Kar-
lem Maškem a dalšími lidmi, kteří dě-
lali v té době v Hnutí za občanskou 
svobodu. Růžička chodil se mnou a tak 
se vlastně seznámil s ostatními, např. 
i s Janou Matějkovou.36

31  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (MV-KR), a. č. 723320 MV. Doplněk vyhodnocení sign. sv. č. 44938 v akci 
BUDITEL, ppor. Zifčák, 21. 6. 1989.

32  Vojenský správní archiv Olomouc, f. VVS Tábor, sp. zn. T 11/91, sv. III., pokračování ve výslechu Ludvíka Zifčáka, 30. 3. 1990, č. l. 312.
33  Tamtéž, sv. XVII., protokol o výslechu Stanislava Urbana z 5. 4. 1991, č. l. 3271.
34  Tamtéž, sp. zn. T 10/91, sv. XIV., protokol o výslechu Zdeňka Beránka z 2. 2. 1990, č. l. 3916.
35  Tamtéž, sv. XVII., protokol o výslechu Stanislava Urbana z 5. 4. 1991, č. l. 3271-3272.
36  Tamtéž, sv. XIV., protokol o výslechu Zdeňka Beránka z 13. 4. 1990, č. l. 1219.

Faksimile indexu Milana Růžičky z Vysoké školy báňské v Ostravě Foto: VOP
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Asi za měsíc S. Urban obdržel tele-
gram, jehož text zněl přibližně takto: 
Sejdeme se pod koněm na Václaváku 
v 18.00, cela č. 13, 6. patro. Podle mě to 
navazovalo na Milanův záměr, že se 
všichni kdo jsme byli v této cele zadrže-
ni společně sejdeme […] Já jsem ale na 
to pozvání na telegram nejel a vícekrát 
jsem se s tímto člověkem nesetkal.37

Od léta 1989 se Karel Mašek podí-
lel na režii tzv. diskusních kroužků 
na Karlově mostě a později na Můst-
ku. Bylo to naprosto neformální, spon-
tánní a nemělo to žádnou pevnou orga-

nizaci ani to nebylo napojeno na žádné 
nezávislé struktury. Okruh lidí který 
se těchto kroužků zúčastňoval byl po-
měrně široký, nebyl nijak pevně uza-
vřen. Podle jeho písemných poznámek 
se Milan Růžička v září 1989 poprvé 
zúčastnil třetího kroužku na Karlově 
mostě. Od té doby tam chodíval pravi-
delně. Zpravidla sám, zpočátku občas 
chodil s Blažkem a později s Janou Ma-
tějkovou […] Růžička na těchto krouž-
cích nevystupoval nějak aktivně, dis-
kutoval stejně jako ostatní, se mnou 
osobně také několikrát hovořil. Mluvil 

o tom, že je student ze severní Moravy, 
ale nevzpomínám si, že by hovořil 
o svém členství v nějaké nezávislé struk-
tuře…38

Dne 6. října 1989 kpt. Mareček za-
registroval na neexistujícího Milana 
Růžičku, nar. 11. ledna 1964, spis pro-
věřované osoby (PO) s krycím jménem 
„Rudý“, kterým 2. oddělení II. odboru 
zjevně reagovalo na nutnost formali-
zovat operativní administrativu do 
jedné složky a potřebu ukládání vý-
kazů o fi nančních výdajích vztahují-
cích se k činnosti por. Zifčáka. 39

37  Tamtéž, sv. XVII., protokol o výslechu Stanislava Urbana z 5. 4. 1991, č. l. 3272.
38  Tamtéž, sv. XVI., protokol o výslechu Karla Maška z 19. 3. 1991, č. l. 3194.
39  Srov. evidenční záznam reg. č. 47734; v záznamníku por. Zifčáka se ke spisu „Rudý“ vztahují záznamy z 15. a 16. 11. 1989 (Zaplatit šek 

a Vyúčtování).

Milan Růžička byl zatčen během pražské demonstrace dne 21. 8. 1989 a z věznice Ruzyně byl převezen na místní oddělení VB 
v Benediktské ulici, kde s ním příslušníci sepsali protokol Foto: VOP
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Zdeněk Blažek vzpomínal, že se 
s Milanem Růžičkou setkal od polo-
viny října 1989 asi osmkrát, převážně 
někde na ulicích, šlo vždy o setkání 
v trvání asi tak jednu až dvě hodiny, 
většinou jsme se bavili hlavně o kultu-
ře, zejména o hudbě, o politice jsme se 
nijak moc nebavili. O sobě Růžička 
sdělil, že studuje na Vysoké škole 
báňské v Ostravě, jezdí na nějaké bri-
gády na Kladno a do Ostravy, o rodině 
jinak moc nemluvil, nicméně rozdal 
svoji adresu – Valšov č. 6. Vzájemná 
setkání plánoval většinou on, tvrdil, 
že se mu hodí zejména čtvrtky, neboť 
v pátek prý nemusí do školy, a po 
setkání odjížděl na Moravu. Bavili jsme 
se také o tom, že sháním anténu na 
satelit, on říkal, že má kamaráda, kte-
rý jezdí na stáže do Anglie a přes něho 
by byl schopen ji sehnat, tak aby mně 
přišla max. na 15.000,- Kčs.40

Dne 28. října 1989 se měli Blažek 
s Beránkem setkat na náměstí Re-
publiky a poté v podchodu u Koruny 
s Růžičkou. Z. Beránek dorazil na 
stanici metra jako první, příslušníci 

Veřejné bezpečnosti ho vyvedli ven 
a s jeho občanským průkazem zamí-
řili přes náměstí k lavičce se čtyřmi 
příslušníky Státní bezpečnosti; po 
kontrole prohlásili, ať vypadne. Já 
jsem pak byl u Obecního domu, kde se 
prodávají párky, viděl jsem, jak přísluš-
níci dále vyvedli Zdeňka Blažka a ještě 
jednoho kluka, se kterými jsme se také 
měli sejít, ty už vzali do auta, oni mi pak 
říkali, že do devíti večer byli u výslechu 
v Benediktské. Shromáždění k 28. říjnu 
1989 jsem se pak zúčastnil jen s Milanem 
Růžičkou.41 Se Z. Blažkem se potkali 
až druhého dne na Můstku, kde je 
několikrát perlustrovali příslušníci 
Státní bezpečnosti, byl kontrolován 
i Růžička, ale tehdy nás nezadrželi.42

MILAN RŮŽIČKA ZAKLÁDÁ NSS

Koncem října přistoupil II. odbor 
k další fázi podstavy: aktivnímu za-
kládání iniciativy Nezávislého stu-
dentského sdružení. Zřejmě přímo 
por. Zifčák navrhl znění základního 
prohlášení, odvozeného z textu Ně-
kolika vět.

V neděli 29. října 1989 se s Milanem 
Růžičkou na Staroměstském náměs-
tí náhodně potkala Petra Mikulková. 
Zajímal se o to, kdo z její skupiny 
navštěvuje vysokou školu. Když jsem 
se přihlásila, dal mi nějaké letáky vy-
dané Nezávislým studentským sdruže-
ním, s tím, abych je rozdala na škole 
a odeslala na další fakulty. Já jsem si je 
vzala a později některé rozeslala […] 
Tehdy jsme se nestačili nijak dále do-
mluvit, protože se k nám blížili nějací 
policajti a proto jsme odešli.43 Krátce 
nato s letákem seznámila svoji spo-
lužačku z Filozofické fakulty UK 
Terezii Hanzlíkovou. My jsme si ten 
leták četly společně, jeho obsahem byla 
výzva k zakládání poboček NSS a byla 

tam uvedena kontaktní adresa poste 
restante na Hlavní poště v Praze, se 
jménem Milan Růžička a dvěma dalšími 
jmény... Obě studentky se rozhodly 
zjistit o Nezávislém studentském 
sdružení bližší údaje. Odepsaly jsme 
na uvedenou adresu, abychom se do-
zvěděly, jak konkrétně bychom měly 
s protestní činností začít, to porovnání 
bylo jen velmi všeobecné a opakovalo 
vlastně něco z Několika vět.44

Posledního dne října byl dosavadní 
vedoucí starší referent specialista mjr. 
Suchý dočasně pověřen výkonem 
funkce náčelníka organizačního 
a analytického odboru správy Státní 
bezpečnosti Praha a vedoucím 2. od-
dělení II. odboru se stal npor. Ing. 
Miloš Brožek. O služebním zařazení 
a specifi cké činnosti por. Zifčáka toho 
prý mnoho nevěděl, což bylo mj. za-
příčiněno tím, že hned 2. listopadu 
1989 onemocněl. Za dobu pověřeného 
vedení jsem neměl možnost se ani kom-
plexně seznámit s prací oddělení a za-
členěnými osobami […] Pouze ze spo-
lečných porad oddělení jsem měl trochu 
představu o náplni práce Zifčáka. Nikdo 
z nadřízených ani odcházející náčelník 
oddělení mjr. Suchý mi o práci Zifčáka 
nic bližšího neřekl.45

Jana Kšírová si Růžičky všimla již 
v průběhu diskusí na Karlově mostě. 
Já sama jsem tam nechodila denně, 
Milana Růžičku jsem tak několikrát 
viděla, ale nijak zvlášť jsem si ho nevší-
mala. Do žádného styku jsem s ním 
tehdy […] na Karlově mostě nepřišla. 
Později jsem ho pak vídala […] na růz-
ných akcích, které se uskutečňovaly 
v podchodu metra na Můstku nebo ve 
vestibulu tohoto podchodu, u bistra 
u Domu obuvi nebo naproti Špalíčku. 
Nejspíše 7. listopadu 1989 se Růžička 
přímo obrátil na hlouček lidí, ve kte-

40  Vojenský správní archiv Olomouc, f. VVS, sp. zn. T 10/91, sv. XIV., protokol o výslechu Zdeňka Blažka z 2. 2. 1990, č. l. 3419.
41  Tamtéž, protokol o výslechu Zdeňka Beránka z 2. 2. 1990, č. l. 3416-3417.
42  Tamtéž, protokol o výslechu Zdeňka Blažka z 2. 2. 1990, č. l. 3419.
43  Tamtéž, protokol o výslechu Petry Mikulkové z 2. 2. 1990, č. l. 3912.
44  Studentky ukázaly leták též svému spolužákovi Martinu Šmídovi, studujícímu na FF UK obor teorie kultury. Tamtéž, sp. zn. T 11/91, 

sv. XI., protokol o výslechu Terezie Hanzlíkové z 20. 6. 1990, č. l. 2148.  
45  Tamtéž, sv. VII., protokol o výpovědi Miloše Brožka z 23. 4. 1990, č. l. 1311.

Druhý Zifčákův vedoucí oddělení 
npor. Ing. Miloš Brožek Foto: VOP
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rém stála J. Kšírová, a opět se zajímal, 
zda znají někoho na vysokých školách. 
To již měl s sebou výzvu resp. prohlá-
šení NSS s kontaktními adresami Milan 

Růžička, Radek Vaněk a Petr Fiala…46 
Já jsem řekla, že na vysokých školách 
nějaké známé mám a pak mi Růžička 
předal jeden výtisk tohoto prohlášení 

a řekl něco v tom smyslu, abychom to 
dostali na školy. Slíbila mu, že v práci 
prohlášení opíše a pak roznese. Toto 
mohlo být mezi 18,00 až 19,00 hod. Ten 
den nikdo z příslušníků SNB nás niko-
ho nekontroloval…47

Dne 10. listopadu 1989 se Jan Batr-
na zúčastnil diskusního klubu na 
téma Stromovky, jenž se konal v Ná-
rodním technickém muzeu. Já jsem 
zde měl projev na téma vztahu totalit-
ních režimů k ochraně přírody, vychá-
zel jsem ze sešitu s vlastními poznám-
kami. Při odchodu byl J. Batrna 
zadržen uniformovanými příslušníky 
SNB, za pomoci muže v civilu, jenž se 
předtím nacházel uvnitř a identifi ko-
val ho. Ještě předtím jsem ale sešit 
s poznámkami stačil dát známému 
Zdeňkovi Blažkovi, který mi řekl, že jej 
schová a že se sejdeme za dva dny na 
Václavském náměstí. Skutečně jsme se 
takto sešli, on mi řekl, že sešit má v re-
stauraci ve Slovanském domě, proto 
jsme šli tam. V restauraci byli přítom-
ni Zdeněk Beránek, Jana Matějková, 
Milan Růžička a další osoby. Já jsem 
vyprávěl o tom svém zadržení, pak už 
jsme se bavili hlavně o kultuře, hlavně 
z prostředí tzv. undergroundu, Růžička 
tehdy o politice nijak moc nemluvil.48

Během týdne – možná spíše pozdě-
ji – se Petře Mikulkové na dopis ozval 
Milan Růžička, respektive jeho „se-
střenice“ Ivana.49 V pondělí 13. listo-
padu 1989 čekala společně s Terezií 
Hanzlíkovou a Kristýnou Žejglicovou 
na smluveném místě. Schůzku jsme 
měly v podchodu stanice metra Muzeum 
u prodejny gramodesek někdy v 09,30 
hod. Vím, že Růžičková tam přišla ještě 
s někým, s kým se nějakou dobu bavila 
[…] Pak jsme se přesunuly do kavárny 
Alfa.50 Růžičková říkala, že studuje 
pedagogickou fakultu v ulici M. D. Re-
tigové a že chce učit děti, bavily jsme 

46  Ani Radek Vaněk, ani Petr Fiala nebyli v průběhu vyšetřování identifi kováni či nalezeni.
47  Vojenský správní archiv Olomouc, sp. zn. T10/91, sv. XII., protokol o výslechu Jany Kšírové z 12. 7. 1990, č. l. 2282.
48  Tamtéž, sv. XIV., protokol o výslechu Jana Batrny z 2. 2. 1990, č. l. 3414.
49  P. Mikulková do protokolu potvrdila: Ivana mi na otázku řekla, že je Milanova sestřenice. Tamtéž, protokol o výslechu Petry Mikulkové 

z 2. 2. 1990, č. l. 3912. Osobu vydávající se za I. Růžičkovou se během vyšetřování v letech 1990–1991 nepodařilo identifi kovat, resp. nalézt.
50  Tamtéž, sp. zn. T 11/91, sv. XI., protokol o výslechu Kristýny Žejglicové z 21. 6. 1990, č. l. 2151.

Prohlášení Nezávislého studentského sdružení z 28. 10. 1989 Foto: VOP
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se o dětech, jaký je systém školství 
a podobně.51 Když jsme se jí ptaly, o co 
jde, tak nám odpovídala neurčitě, jako 
že o tom nic neví, že to všechno Milan 
apod.52

Asi po čtvrt hodině odešla Růžič-
ková telefonovat a poté prohlásila, že 
Milan Růžička čeká v Savarinu. V tom 
Savarinu seděl s Růžičkou také Jaroslav 
Šabata. Vedly jsme rozhovor, hlavně 
s panem Šabatou, o tom, co studujeme, 
co bychom měly dělat, kdyby nám dě-
lali např. na děkanátu nějaké potíže, že 
jsme se zapojily do nezávislé činnosti. 
Pak jsme se ptaly hlavně Růžičky, co 
konkrétně máme dělat, on nám ale 
vlastně nic konkrétního neřekl, pouze 
vyprávěl, že má styk s Danou Němcovou 
z Charty 77, že mají podporu od Výcho-
doevropské agentury53 a že bude něja-
ký sraz mládeže na Moravě…54 Jaroslav 
Šabata vzpomínal, že hlavním účelem 
schůzky v Savarinu bylo ujednání 
podrobností kolem jeho semináře, 
který měl proběhnout o víkendu 
25.–26. listopadu 1989 na chatě v Břid-
ličné u Šumperka. Vzpomínám si pak, 
že mi byl předán na této schůzce leták 
s prohlášením Nezávislost studentské-
ho sdružení, předával mi ho ten muž, 
který tam vystupoval jako organizátor 
schůzky. Vím, že text prohlášení se mi 
zdál takový rozmáchnutý a nepříliš 
kultivovaný, což jsem také vytkl, resp. 
zdvořile dal najevo. Na této schůzce také 
padlo něco v tom smyslu, že toto hnutí 
má asi 300 stoupenců.55 

Růžička se podle P. Mikulkové ozval 
ještě před 17. listopadem 1989, sdělil 

51  Tamtéž, sv. XI., protokol o výslechu Terezie Hanzlíkové z 20. 6. 1990, č. l. 2148 
52  Tamtéž, protokol o výslechu Kristýny Žejglicové z 21. 6. 1990, č. l. 2151.
53  Por. Zifčák alias Růžička s prohlášením NSS navštívil D. Němcovou, od níž tento dokument získal Petr Uhl a 7. 11. 1989 ho vydal 

v informačním servisu VIA Praha; 10. 11. 1989 ještě informoval o letáku NSS k 50. výročí tragických událostí v Praze a smrti Jana 
Opletala. Leták předpokládal trasu tiché vzpomínkové manifestace od Albertova přes Karlovo náměstí až do Opletalovy ulice (VIA 
Praha 058/89). Srov. tamtéž, protokol o výslechu Dany Němcové z 12. 6. 1990, č. l. 2046.

54  Tamtéž, protokol o výslechu Terezie Hanzlíkové z 20. 6. 1990, č. l. 2148. K. Žejglicová si setkání vybavila takto: V Savarinu v podstatě 
se bavili Růžička se Šabatou, my ostatní jsme se do hovoru moc nezapojovali. Také se na této schůzce dojednávalo jakési ustavující 
shromáždění NSS, mělo to být v jedné vesnici kdesi na Moravě, měli tam být zahraniční novináři a vím, že se hovořilo také o tom, že by na 
toto shromáždění měl někdo z nás jet. Jinak jsme se na této schůzce nedověděli v podstatě nic. Tamtéž, protokol o výslechu Kristýny 
Žejglicové z 21. 6. 1990, č. l. 2151.

55  Ze svědectví J. Šabaty vyplývá, že schůzku s organizátory semináře zprostředkoval brněnský student Z. Staník. Tamtéž, sv. X., 
protokol o výslechu Jaroslava Šabaty z 4. 6. 1990, č. l. 1869.

Skartacím překvapivě ušel Zifčákův pracovní sešit, dokumentující jeho řízení ze 
strany vedoucích funkcionářů. Toto byl jeho týden před 17. 11. 1989. Foto: VOP
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záměr přenechat ofi ciální část mani-
festace Socialistickému svazu mlá-
deže, ale pak chtěl s Nezávislým 
studentským sdružením organizovat 
další průběh akce a tím se uvést na 
veřejnosti.56

Zajímavé svědectví podal Alexandr 
Šístek, řečený „Čert“, od poloviny září 
1989 pravidelný návštěvník diskus-
ních kroužků na Karlově mostě. I on 
se zde seznámil s Růžičkou, který tam 
podle jeho slov mezi těma lidmi jen stál, 
sám nic moc neříkal […] Od počátku se 
mi zdál nějaký divný, nevím proč, ne-
dovedu to blíže vysvětlit. Nebyl mi 
prostě sympatický. Vzpomínal, že ho 
potkal na Karlově mostě také 15. lis-
topadu 1989, v souvislosti s demon-
strací před rumunským velvyslanec-
tvím. Jen jsme se pozdravili, ale víc jsme 
se spolu nebavili. V pátek 17. listopadu 
1989 však A. Šístek překvapil Růžič-
ku ve chvíli, kdy opouštěl objekt 

správy SNB hl. m. Prahy a Středočes-
kého kraje v Konviktské 14. Já jsem 
šel zrovna do práce, bylo mezi 14. a 15. 
hodinou […] Já jsem se zarazil, když 
jsem ho viděl vycházet právě odtamtud, 
ale v podstatě se jen utvrdilo mé pode-
zření, že s ním není něco v pořádku. 
Chtěl se mu vyhnout, ale Růžička si 
ho všiml, začal na něj volat a sám od 
sebe vykládat, že byl zadržen „poli-
cajtama“, údajně proto, že se chtěl 
zúčastnit nepovolené demonstrace. 
A. Šístkovi to bylo divné, neboť Alber-
tov měl být povolený. On se k tomu ne-
vyjádřil, jen říkal: „Ty kurvy chtěly, abych 
odjel z Prahy.“ Ptal se mne ještě, jak se 
dostane na Václavské náměstí, já jsem 
mu ukázal cestu a rozešli jsme se.57

VERZE PORUČÍKA ZIFČÁKA

Dne 29. března 1990, po sdělení obvi-
nění vyšetřovatelem Vojenské obvo-
dové prokuratury Praha, por. Zifčák 

prohlásil, že v odpoledních hodinách 
17. listopadu 1989 byl […]  vyslán mjr. 
Šípkem na schůzku se svými informá-
tory.58 Rozkaz obdržel v ústní podobě, 
v pracovně svého nadřízeného, bez 
přítomnosti jiných osob.59 Zástupce 
náčelníka II. odboru mu měl sdělit 
něco ve smyslu: „Půjdeš na tu schůzku 
s těmi lidmi, co tam máš, a během 
demonstrace posbíráš informace 
o tom, co se děje.“ Jeho úkolem prý 
bylo shromáždit právě od těchto dvou 
osob informace a předat je na správě. 

Nejprve se v 15.00 hodin setkal před 
budovou Polského kulturního stře-
diska s J. Matějkovou, Z. Beránkem, 
Z. Blažkem, J. Batrnou a dalšími. Cílem 
tohoto setkání bylo společně dojít na 
Albertov a cestou se dovědět od těchto 
lidí, jaké jsou záměry shromáždění na 
Albertově a jaké jsou plány na budoucí 
průvod z Albertova na Vyšehrad. S se-
bou prý měl pouze jedno písemné 
prohlášení Nezávislého studentského 
sdružení. Dalších deset kusů, které 
obdržel od Jaroslava Krause, předal 
J. Matějkové, která je rozdala na Al-
bertově. Já sám jsem žádné tiskoviny 
nerozdával. 

Po skončení ofi ciálních projevů se 
por. Zifčák s J. Matějkovou a dalšími 
ocitl v zadní části průvodu, který se 
začal na Albertově formovat. Já jsem 
řekl Matějkové, abychom se šli podívat 
na počátek průvodu, abychom zjistili, 
co se vlastně děje, protože průvod stál 
asi tři čtvrtě hodiny po skončení proje-
vu a nic se nedělo, ale než jsme se do-
stali na čelo, tak se dal do pohybu 
směrem ke hřbitovům. Právě v době, 
kdy se skupina dostala do čela, se 
v davu začaly ozývat hlasy, proč se 
nejde na Václavák. Následně připustil, 
že se svého okolí ptal, proč se nejde 
přímo na Václavské náměstí. Na po-
loženou otázku mi nikdo neodpovídal, 

56  Tamtéž, protokol o výslechu Petry Mikulkové z 2. 2. 1990, č. l. 3912.
57  Tamtéž, sv.  XII., protokol o výslechu Alexandra Šístka z 26. 6. 1990, č. l. 2207-2208.
58  Stále není známo, jaké informátory měl por. Zifčák na mysli. Zda takto označil svého spolupracovníka, kategorie důvěrník 

(D „Student“), se kterým se stýkal, anebo některou ze skupiny osob, jež se s ním dostavily na demonstraci; spekulativně též 
připomeňme, že mohlo jít o I. Růžičkovou, která nebyla ztotožněna.

59  Tamtéž, sv. III., protokol o výslechu Ludvíka Zifčáka, 29. 3. 1990, podepsáno v 17.30 hod., č. l. 300. 

Ludvík Zifčák alias Milan Růžička s Janou Matějkovou (v kroužku) během 
demonstrace 17. 11. 1989 na Engelsově nábřeží Foto: VOP
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lidé kolem se pouze ptali, proč se tam 
vlastně nejde. Dav stejně šel dál ve 
směru ke hřbitovům. 

Na Vyšehrad dorazil pouze s J. Ma-
tějkovou, ostatní se ztratili v davu; 
Z. Beránka posléze potkal až u Ná-
rodního divadla. Na Vyšehrad jsme 
došli ke konci průvodu, dostali jsme se 
do prostoru brány k vyšehradskému 
hřbitovu, vím, že se na hřbitově poklá-
daly nějaké květiny a pak se průvod dal 
opět do pohybu. Vzhledem k tomu, že 
Prahu moc neznal, vybavoval si pou-
ze, že z Vyšehradu sestupoval s davem 
dolů po hrbolaté cestě, po tzv. kočičích 
hlavách. 

Postupně se s J. Matějkovou snaži-
li z druhé třetiny průvodu dostat 
dopředu. Z předních řad se ozývalo: 
„Na Václavák, na Václavák.“ U Národ-
ního divadla se již ocitli asi ve druhé 
nebo třetí řadě. Při cestě Národní 
třídou k obchodnímu domu Máj se 
občas propadli hlouběji v davu, ale 
postupně se zase propracovali do 
druhé nebo třetí řady. Já jsem šel v té 
době s Matějkovou, Beránek byl hned 

za námi, takže se dá říci, že jsme byli 
v kontaktu.

V žádném případě jsem nevyvíjel 
žádnou aktivitu ve vztahu k davu, 
k tomu abych ho nějak organizoval, 
případně vyvolával nějaká hesla. 

Por. Zifčák před příchodem ke kři-
žovatce na Národní třídě nikde ne-
zpozoroval žádné známé ze Státní 
bezpečnosti. Teprve za kordonem 
Pohotovostního pluku Veřejné bez-
pečnosti rozeznal některé příslušní-
ky II. odboru. Jmenovitě je neznám […] 
pouze podle vidění. Až během nástupu 
příslušníků odboru zvláštního urče-
ní v maskáčích a s červenými barety 
zaregistroval na pravé straně při 
pohledu k Máji mjr. JUDr. Antonína 
Prchala, vedoucího staršího referen-
ta specialistu 3. oddělení. 

Ještě než došlo k zásahu bývalých 
Zifčákových kolegů z pohotovostního 
pluku, měl před J. Matějkovou i Z. Be-
ránkem prohlásit, že by měli odejít, 
neboť nejspíše dojde k zákroku. Chtěl 
bych ještě uvést, že před zákrokem jsme 
společně s Matějkovou odtahovali dvě 

ženy, které byly zřejmě v podnapilém 
stavu a takovým žducháním provoko-
valy příslušníky PP VB, kterým dávaly 
kytky a když jí ten příslušník nechtěl 
vzít, tak do něj začaly strkat. 

K napadení por. Zifčáka příslušní-
kem pohotovostního pluku došlo 
kousek od bedny s pískem umístěné 
před jazykovou školou, směrem 
k podloubí. Jednu ránu jsem vykryl 
rukou, šlo o ránu obuškem, asi bílé 
barvy, tu jsem vykryl pravou rukou 
a vzápětí jsem dostal další ránu obuš-
kem do týla. Nevím, zda jsem tu druhou 
ránu dostal od toho samého, co tu prv-
ní. Po ráně prý ušel ještě asi dva nebo 
tři kroky, pak se opřel o výlohu před 
podloubím a tam spadl na zem. Probral 
jsem se pak až v sanitě, těsně před vy-
sednutím v nemocnici na Františku. 
V době procitnutí mě bolela hlava a pra-
vý loket. Byl jsem ošetřen, byl mi udělán 
rentgen hlavy a pravé ruky, lékař mi 
sdělil, že by bylo dobré, kdybych v ne-
mocnici 2–3 dny zůstal, jelikož se zřejmě 
jedná o otřes mozku. Já jsem mu řekl, 
že to nepřichází v úvahu, že tam ležet 
nezůstanu. Od lékaře v nemocnici jsem 
pouze dostal nějakou zprávu pro svého 
ošetřujícího lékaře. Během výslechu 
si nebyl schopen vybavit, zda před 
propuštěním podepisoval nějaký 
revers. Když jsem odcházel, nebylo mi 
dobře, chtělo se mi zvracet. Nezůstal 
jsem v nemocnici z toho důvodu, že tam 
byli lidé i hůře postižení. 

V pondělí 20. listopadu 1989 navští-
vil por. Zifčák ordinaci lékaře správy 
Sboru národní bezpečnosti v Barto-
lomějské ulici, kterému bez dalšího 
sdělil, že má bolesti hlavy a je nachla-
zen. Po dobu pracovní neschopnosti, 
asi po dobu čtrnácti dnů, mě bolela 
hlava, točila se mi. Pak bolesti ustoupi-
ly, ale ne zcela, při prudším pohybu 
hlavy stále pociťuji bolest, vlastně jsem 
pociťoval, asi tak měsíc po úrazu.60 

V podvečerních hodinách 30. břez-
na 1990 došlo ke zlomu, neboť por. 
Zifčák prohlásil, že se rozhodl vypo-
vědět v této věci celou pravdu. Podle 

60  Tamtéž, pokračování ve výslechu Ludvíka Zifčáka, 30. 3. 1990, před 19.00 hod., č. l. 303-308.

Ludvík Zifčák (zcela vlevo v černé bundě) během průvodu  Foto: Antonín Nový
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jeho nové verze si ho 16. listopadu 
1989 po poradě s náčelníky oddělení 
předvolal přímo náčelník správy 
Státní bezpečnosti Praha plk. Bytčá-
nek a osobně, beze svědků mu sdělil, 
že byl na schůzi u I. náměstka fede-
rálního ministra vnitra genpor. Ing. 
Alojze Lorence, CSc., které se zúčast-
nil náčelník Hlavní správy kontraroz-
vědky SNB plk. PhDr. Karel Vykypěl 
a vedoucí oddělení státní administra-
tivy ÚV KSČ RSDr. Rudolf Hegenbart 
s tím, že tam projednávali určitý plán 
akce na den 17. 11. 1989 v souvislosti se 
studentskou manifestací... Čelný před-
stavitel správy Státní bezpečnosti mu 

měl naznačit, že jednotlivé složky 
politické policie budou mít při akci 
rozdělené úlohy. Mě konkrétně plk. 
Bytčánek sdělil, že jsem dostal za úkol 
„dělat zraněného“. Když jsem to slyšel, 
odmítl jsem to s tím, že to dělat nebudu 
a že nevidím důvod pro takový postup. 
Zároveň požadoval vysvětlení, oč se 
vlastně jedná. Nejvyšší Zifčákův nad-
řízený se prý v reakci na to rozčílil, 
nicméně mu sdělil, že II. správa SNB 
dostane za úkol přivést manifestující 
na Národní třídu, jeho úlohou bude 
dostat se v průvodu na Národní třídě 
do čela, kde mne bude hlídat mjr. Šípek, 
který v případě zásahu na mě ukáže 

a určený příslušník z PP VB mě udeří 
obuškem. 

Plk. Bytčánek mu údajně řekl, že 
takový postup je potřebný proto […] aby 
odešli někteří funkcionáři, neřekl kon-
krétně kteří, pouze uvedl, že vedoucí 
funkcionáři. Výslovně to nezaznělo, 
ale z kontextu prý bylo zřejmé, že 
mělo jít o tehdejšího generálního 
tajemníka ústředního výboru KSČ 
Miloše Jakeše a vedoucího tajemníka 
městského výboru KSČ Praha Miro-
slava Štěpána. Já jsem se ho poté zeptal, 
jaký význam má, abych dělal mrtvolu, 
a Bytčánek mi odpověděl, že mojí úlohou 
je, abych spadl na zem a o ostatní se 
postará II. správa FMV. Okamžitě do-
plnil, že výrazu „mrtvola“ tehdy ne-
použil.61 

Por. Zifčák si prý později dal tato 
slova do souvislosti s Drahomírou 
Dražskou, autorkou fámy o mrtvém 
studentovi Martinu Šmídovi, která 
podle jeho názoru byla agentkou II. 
správy FMV.62 Tvrdil dokonce, že mu 
náčelník správy doporučil spojit se 
při organizaci pronikání do Nezávis-
lého studentského sdružení s jednou 
dívkou, která sice nebyla studentkou, 

61  Před zakončením výslechu ve 23.30 hod. Zifčák ještě konkretizoval údajná slova plk. Bytčánka: „Doufám, že víš jaká je situace, 
potřebovalo by to změnu a jsi vlastně jediný, který požívá ve studentském hnutí důvěru.“ Dále ještě pokračoval, ale to již nedokážu 
formulovat přesně, jak to řekl, ale vyznělo to asi v tom smyslu, že můžu pro tu „změnu“ něco udělat. Pak mi vysvětlil celou situaci a řekl mi, co 
ode mě očekává. Tamtéž, pokračování ve výslechu Ludvíka Zifčáka, 30. 3. 1990, č. l. 323.

62  Toto tvrzení vyšetřování v letech 1990–1991 nepotvrdilo.

Faksimile opisu záznamu nemocnice Na Františku o vyšetření Milana Růžičky 
dne 17. 11. 1989 Foto: VOP

Zástupce náčelníka II. odboru 
mjr. JUDr. Zdeněk Šípek Foto: VOP
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studie a články

ale měla prý hodně kontaktů se stu-
denty. Je to nějaká Drážská, citoval ho 
do protokolu por. Zifčák. Já jsem mu 
na to odpověděl, že já potřebuju stu-
dentku a ne takovou osobu, takže […] 
jsem se s Drážskou nekontaktoval.

Plk. Bytčánek mu prý dále naznačil, 
že ho z Národní třídy poté odveze „vni-
trácká“ sanitka, ve které bude sám. Víc 
jsem o této věci s nikým nejednal.

Dne 17. listopadu 1989 v odpoled-
ních hodinách měl před por. Zifčákem 

zástupce náčelníka II. odboru mjr. 
Šípek prohlásit: „Víš, jaké máš úkoly.“ 
Když přitakal, jeho nadřízený odpo-
věděl: „Tak v pořádku.“ V protokolu 
to komentoval, že z uvedeného jedná-
ní Šípka jsem pochopil, že je o věci, se 
kterou ho seznámil náčelník správy 
Státní bezpečnosti Praha plk. Bytčá-
nek, informován.

Při dalším popisu své činnosti od 
Albertova až po Národní třídu odká-
zal na svůj předchozí výslech. Je 

pravdou, že na Albertově jsem skutečně 
rozdával letáky, a že jsem vyzýval stej-
ně jako většina studentů k tomu, aby-
chom šli přímo na Václavské náměstí. 
Prezentoval to jako součást své běžné 
činnosti směřující ke zlepšení pozice 
ve studentském hnutí. Vzhledem 
k tomu jsem byl nucen se takto chovat, 
abych získal důvěru studentů.

Opětně však odmítl verzi, že by 
jakkoliv organizoval průvod. Z čela 
demonstrace na Národní třídě vpra-
vo od sebe ve směru k obchodnímu 
domu Máj zaznamenal pohyb mjr. 
Šípka. Když začal samotný zákrok 
příslušníků PP VB, mjr. Šípek na mě 
ukázal a jeden z uniformovaných pří-
slušníků snad v hodnosti stržm. nebo 
nstržm. mne udeřil obuškem, tak jak 
jsem již popsal. Já jsem poté spadl na 
zem a zůstal ležet.

Por. Zifčák měl prý zprvu zavřené 
oči, takže nebyl schopen pozorovat, 
co se kolem něj děje. Samozřejmě ob-
čas jsem je nenápadně pootevřel, abych 
si zkontroloval situaci. Stačil jsem si 
všimnout, že je u mě Matějková a něja-
cí dva příslušníci OZU, kteří mě potom 
odtáhli k podchodu při ulici Mikuland-
ské. Přesnější popis situace nedokázal 
podat. Po chvíli pro mě přijela sanita, 
do níž jsem byl naložen, avšak nebyl 
jsem v ní sám […] Pamatuji si, že při 
nakládání jsem slyšel slova „náš člověk“, 
avšak nevím, kdo to říkal a zda se to 
týkalo mě nebo někoho jiného. Poněkud 
paradoxně prohlásil, že si další po-
drobnosti nepamatuje, neboť se vžil 
do [své] role.

Po lékařské prohlídce v nemocnici 
Na Františku odešel na ubytovnu, kde 
přespal, a ráno odcestoval do Brun-
tálu. Dne 18. listopadu 89 jsem byl doma, 
poslouchal jsem Rádio Svobodná Evro-
pa a dozvěděl jsem se, co se stalo a že 
měl být zabit student Martin Šmíd. 
Pochopil jsem, vlastně jsem se zalekl 
myšlenky, že by se jednalo o mě, a pro-
to jsem z vlastní iniciativy odcestoval 
19. listopadu 1989 ráno do Prahy. Nej-
dříve prý navštívil osoby, jež nechtěl 
jmenovat, přičemž zjistil, že nezávis-
lé struktury o Šmídovi nic nevědí a zjiš-
ťují, o co se vlastně jedná. Poté zatele-
fonoval mjr. Šípkovi, který přivítal 

Ludvík Zifčák alias Milan Růžička (vlevo) s Janou Matějkovou na Národní třídě 
před zásahem příslušníků SNB Foto: VOP

Příjezd jednoho ze sanitních vozů po zásahu SNB na Národní třídě. Zifčák alias 
Růžička leží u vchodu do jazykové školy. Foto: VOP
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jeho včasný příjezd a vyzval ho k pří-
chodu na II. odbor. Odešel jsem poté 
na pracoviště, kde jsem přespal a dne 
20. listopadu 1989 mě tam mjr. Šípek 
našel. Zeptal se mě tehdy, jestli vím o co 
šlo, já jsem mu odpověděl, že tuším a on 
mi odpověděl: „Doufám, že si uvědomu-
ješ, že toho Šmída udělali z tebe.“ 63

Výslech por. Zifčáka pokračoval po 
občerstvení ve 21.45 hod.: Mjr. Šípek 
se mne dále zeptal, co hlava a když jsem 
mu řekl, že mi bolí, poslal mě k našemu 
lékaři. Tu bych chtěl poznamenat, že 
jsem na Národní třídě ránu obuškem 
skutečně dostal do hlavy, i když nebyla 
tak silná, abych kvůli ní upadl do bez-
vědomí, bolestivá ovšem byla. Lékařce 
zdravotnického zařízení SNB v Bar-
tolomějské č. 6 samozřejmě neprozra-
dil důvod bolestí; uvedl pouze, že je 
nachlazený, což byla ostatně pravda, 
a bolí ho v krku. Na dotaz odpověděl, 
že před odjezdem domů nezpracoval 
o své činnosti během studentské 
demonstrace žádný záznam.64 

V pondělí 20. listopadu kpt. MUDr. 
Jana Westfálová do záznamů por. 
Zifčáka poznamenala: dg. 462 (akutní 
zánět hrtanu), kašel, teplota 38,2, prac. 
neschopnost, kontrola za týden.65 

DEKONSPIRACE

Dne 27. listopadu 1989 se por. Zifčák 
dostavil na kontrolu. MUDr. Setnič-
ková konstatovala bolesti a točení 
hlavy, malátnost.66 Téhož dne vedou-
cí 2. oddělení npor. Ing. Miloš Brožek 
požádal 7. odbor VI. správy SNB o zru-
šení krycího občanského průkazu 
vystaveného na jméno Milan Růžička, 
vzhledem k pominutí důvodů používání 
tohoto KOP. Návrh schválil kpt. Ja-
roch.67 Zároveň náčelník II. odboru 
požádal por. Zifčáka, zda by mohl 
i nadále chodit [...] na styky i v době 
PN. V souvislosti s další lékařskou 

Svědectví Jany Matějkové o studentské demonstraci 17. listopadu 1989

Manifestace ze dne 17. 11. 1989 jsem se zúčastnila od 
počátku. Den předtím jsem se dohodla se svými známými, že 
se sejdeme u kulturního stř[ediska] PLR. Sraz jsme měli 
v 15.00 hodin. Já jsem koupila kytku a jeli jsme tramvají na 
Albertov. Těmi známými byli Milan Růžička, Zdeněk Blažek, 
Jan Batraba [Batrna], to jméno nevím jistě, snad nějaká 
Ivona Růžičková, a ještě snad někdo další. Na Albertově 
Milan Růžička vytáhl balík letáků od Nezávislého 
studentského sdružení, které údajně založil na VŠB 
v Ostravě a začal je rozdávat. Z Albertova [se] poté šlo na 
Vyšehrad. Já s Milanem jsme se snažili dosáhnout toho, aby 
se šlo rovnou na Václavák. Pohádali jsme se kvůli tomu se 
studenty. Ti nás nakonec umluvili. Milan nakonec řekl, že 
nikam nejde, ale já jsem ho umluvila. V té době i při 
odchodu z Vyšehradu jsme byli asi v polovině průvodu. Ale 
přibližně u viaduktu na Výtoni mi Milan řekl, abychom šli 
dopředu, a pokusili se průvod nějak organizovat. Já už jsem 
s tím měla nějaké zkušenosti. Prošli jsme dopředu a snažili 
jsme se, aby alespoň polovina vozovky byla průjezdná. 
Částečně se nám to dařilo. Po nábřeží jsme došli až na 
Národní třídu. Tehdy už jsem byla s Milanem v první řadě. 
Tehdy vedle mne stál kluk s praporem. Prosil mě abych jej 
od něj vzala, že mu mrznou ruce. Já jsem si ten prapor vzala 
a takto jsme s Milanem došli až před kordon. Já jsem vlajku 
položila na zem, zapálila jsem svíčky. Pak jsme se bavili 
s různými známými. Bavili jsme se i s ostatními lidmi. Byla 
tam úplně jiná atmosféra než obvykle. V době, kdy začal 
zásah mě Milan požádal, abychom se posunuli alespoň o 2 
řady zpět. To jsme udělali. Milan mě pak zatáhl k takové 
čajovně na levé straně ulice ve směru k divadlu. Ještě před 
tím podloubím. Tam nastala velká tlačenice. Já jsem upadla. 
Než jsem se stačila vzpamatovat, tak Milan říkal, že ho bolí 
ruka, ale já jsem neviděla, jak se mu to stalo. Snažila jsem se 
dostat k němu, ale v té době k němu přišel příslušník z PP 
a udeřil ho do hlavy pendrekem. Nedalo se ale poznat, jestli 
to bylo určeno někomu jinému a jestli tedy byl Milan 
zasažen náhodou, nebo zda to patřilo přímo jemu. Milan 
tedy spadl na zem. Já jsem také spadla do takového chumlu. 
Tehdy mě vytáhli 2 muži v červených baretech, asi aby mě 
nikdo neušlapal. Táhli mě pryč po zemi. Já jsem se bála, že 
mě zbijí, začala jsem křičet, že ten kluk nemůže dýchat. Oni 
mě pustili. Neviděla jsem, zda muži v baretech kolem Milana 
vytvořili nějaký půlkruh, protože ti dva mě určitou dobu 
táhli pryč a když jsem se k němu vrátila, byl tam snad jeden 
muž v baretu a určitě nějací příslušníci StB. Těžko bych 
někoho z nich poznala. Ani je nemohu popsat. Bylo ale 
jasné, co jsou zač. Tehdy tam přišla nějaká doktorka. 

Milanovy začala zkoušet puls. Říkala, že má silný třes a asi 
otřes mozku. Jednou mu dávala umělé dýchání, i když 
dýchal sám. My jsme Milana podložili kabáty a umístili 
jsme ho do stabilizační polohy. Byl tam ještě nějaký 
chlapec s dívkou. Pak už někdo zavolal sanitu. Nevím, zda 
to byli příslušníci, ale mám dojem, že ji zavolal ten 
barman z té čajovny. Ta sanita přijela asi za 15 minut. Ta 
doktorka u Milana stále klečela. On se jednu chvíli 
probral, něco říkal. Jinak to ale vypadalo, jako by nebyl při 
vědomí. Těžko se dá ale posoudit, zda to nepředstíral. Pak 
přijela sanita typu Mercedes, tam byla nejprve ale 
naložena doktorka z Chicaga.

Doktor se mezitím podíval na Milana. Říkal, že ta ruka 
zřejmě není zlomená. Do té první sanity by se ale Milan 
nevešel, proto byl naložen do normální sanitky, která 
přijela později. Já jsem vzala tašku s jeho průkazem. Tehdy 
ke mně přišli příslušníci StB, také bych je ale nepoznala, 
protože člověk vzhledem k situaci neměl ani pomyšlení si 
někoho prohlížet. Ti na mně chtěli doklady. Já jsem jim je 
nedala. Dohadovala jsem se s doktorem, který mě nechtěl 
pustit k Milanovi do sanitky. Tak jsme si nakonec řekli, že 
půjdu pěšky. Prošla jsem proto ulicí Na Perštýně, dále pak 
přes Starom[ěstské] nám. do nemocnice Na Františku. Ti 
příslušníci StB se za mnou ještě rozeběhli, ale pak to 
vzdali. V nemocnici už Milan seděl a čekal na rentgen. Byl 
už celkem normální. Já jsem pak volala do bytu ing. 
Uhlovi, že v nemocnici je 13 zraněných. Telefon brala Anna 
Šabatová, to bylo kolem 22.00 hodin. Doktor říkal, že 
Milan jenom omdlel, ruku že má v pořádku. Pak ho 
propustil s nějakým papírem. Šli jsme spolu na hlavní 
nádraží, odkud jsem v 00.20 hodin odjížděla do Milevska. 
Milan říkal, že půjde na autobus a pojede k nějaké 
kamarádce na Žižkov, která ho nechává u sebe bydlet 
a ráno, že pojede do Bruntálu.

Znovu jsme se setkali asi za týden [...] Mohu potvrdit, 
že po 17. 11. 1989 se Milan dost změnil, a to názorově. 
Připadalo mi, jako kdyby chtěl sametovou revoluci změnit 
na krvavou. Tehdy jsme se pohádali. Naposled jsme se 
vlastně viděli asi 6. nebo 7. ledna 1990. Tehdy začal 
mluvit o tom, že si u nich chce koupit hospodu, zda bych 
mu tam nešla pomáhat, já že ne. On najednou zavedl řeč 
na novoroční prezidentův projev. Říkal, že nic horšího 
ještě neslyšel, proto jsme se pohádali a já jsem odešla.

Vojenský správní archiv Olomouc, f. VVS, sv. XXIV., 
protokol o výslechu svědka Jany Matějkové z 25. 1. 1990, 
č. l. 4571-4520.

63  Tamtéž, pokračování ve výslechu obviněného Ludvíka Zifčáka, 30. 3. 1990, č. l. 318-320.
64  Tamtéž, pokračování ve výslechu obviněného Ludvíka Zifčáka, 30. 3. 1990, č. l. 320-321. 
65  Tamtéž, sv. XXI. Záznam st. vyšetřovatelů VOP plk. JUDr. V. Zajíčka a npor. dr. J. Kučery, 20. 4. 1990.
66  Tamtéž.
67  Tamtéž, sp. zn. T 11/91, příloha č. I. Dokumentace SNB, č. l. 157 (Materiály ke KOP L. Zifčáka), žádost o zrušení KOP, č. j. OS-003242/2-

89, 27. 11. 1989.
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kontrolou za ním o dva dny později 
na smluvené místo přiběhl kpt. Mareček 
s tím, aby se vrátil na pracoviště. Kpt. 
Jaroch mu sdělil, že všechno končí a že 
má odjet strávit zbytek pracovní ne-
schopnosti – tj. do 2. prosince 1989 
– domů. 

Asi týden po 17. listopadu 1989 
A. Šístek potkal Milana Růžičku 
s Janou Matějkovou na pěší zóně. 
Sešla se tam celá skupina lidí, pama-
tuji si, že tam byl i nezávislý novinář 
Jarda Kraus [...] Růžička tam vykládal, 
že byl na té demonstraci udeřen pen-
drekem do hlavy, že s tím byl u dok-

tora [...] že ho chtěli nechat v nemoc-
nici a vyplynulo z toho, že je na 
neschopnosti, což mi bylo také divné, 
jak může mít student pracovní ne-
schopnost. Poté viděl Růžičku asi 
čtrnáct dní před Vánocemi. Bylo to 
v 6 ráno, stál jsem ve frontě na noviny 
na rohu Konviktské a Betlémského 
náměstí. On šel směrem od Perštýna 
a šel si také pro noviny. Já jsem se ho 
ptal, co tam dělá a on mi říkal, že prá-
vě přijel do Prahy. Ptal jsem se ho, 
jestli tady bydlí a on odpověděl „tak 
nějak“. Aniž si noviny koupil, odešel. 
Podle A. Šístka se už tehdy proslý-

chalo, že Růžička je příslušník Stát-
ní bezpečnosti, anebo alespoň spo-
lupracovník. Diskutoval o tom např. 
se Zdeňkem Blažkem. On mi na to 
říkal, že to je blbost, že Růžička je 
student, že má občanský průkaz. Poz-
ději jsem se doslechl, že naopak Rů-
žička prohlašuje o mně, že já spolu-
pracuji s StB. Naposled Růžičku 
potkal někdy kolem Vánoc u budovy 
republikového ministerstva vnitra 
na Perštýně: ...jen jsem se ho ironicky 
zeptal, jestli jde do práce, on mi ani 
neodpověděl a zahnul na Bartoloměj-
skou. Od té doby jsem ho neviděl.68

68  Tamtéž, protokol o výslechu Alexandra Šístka z 26. 6. 1990, č. l. 2208-2209. 

Faksimile výslechu por. Ludvíka Zifčáka vystupujícího pod jménem Milan Růžička před vyšetřovateli Vojenské obvodové 
prokuratury Praha, 18. 1. 1990 Foto: VOP
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Závěrem je nutné konstatovat, že 
hloubková akce II. odboru správy 
Státní bezpečnosti Praha, tj. pokus 
infi ltrovat do nezávislého prostře-
dí kádrového příslušníka por. Lud-
víka Zifčáka pod legendou studen-
ta VŠB Ostrava Milana Růžičky, 
nevyšla. Analýza situace ovšem 
přesvědčivě potvrdila pravomoci 
a možnosti odboru boje proti vnitř-
nímu nepříteli organizovat takto 
rozsáhlou a ve svém důsledku vel-
mi nebezpečnou provokaci, včetně 
zakládání Nezávislého studentské-
ho sdružení, aniž by ji schválili 
příslušní služební funkcionáři. Zá-

kladním nedostatkem, který odsou-
dil tuto akci k nezdaru od samého 
počátku, byl fakt, že se por. Zifčák, 
někdejší příslušník Veřejné bezpeč-
nosti z Prahy 1 a Pohotovostního 
pluku VB ČSR, účastnil standardní 
státobezpečnostní činnosti 2. od-
dělení, dokonce vedl svazky kon-
trarozvědného rozpracování a v roz-
poru s potřebnou mírou konspirace 
poměrně často navštěvoval své 
pracoviště v Bartolomějské ulici. 
V důsledku toho došlo k dekonspi-
raci ještě před studentskou demon-
strací 17. listopadu 1989, jejíž vy-
šetřování logicky muselo vést až 

k odhalení studentovy pravé iden-
tity. Situaci nemohlo zachránit ani 
to, že byl 18. ledna 1990 – stále ješ-
tě s legendou Milana Růžičky – vy-
slán k výslechu u Vojenské obvodo-
vé prokuratury Prahy, schválenému 
mj. novým I. náměstkem ministra 
vnitra ČSSR Ivanem Průšou. Důsled-
kem celé situace naopak bylo trest-
ní stíhání por. Zifčáka i některých 
jeho dalších kolegů, jejich vzetí do 
vazby a následné vyšetřování. Je-
dinou možnou obranou Ludvíka 
Zifčáka se pak logicky stalo nepři-
měřené zveličení vlastní úlohy na 
Národní třídě.

Zpráva náčelníka inspekce Správy SNB Praha a Středočeského kraje kpt. Jiřího Neuwirtha ve věci por. Zifčáka Foto: VOP
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