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POČÁTEK ZÁJMU

K agenturní zprávě spolupracovníka 
„Mirka“ (Pavel Vačkář, nar. 1940)2  
z 24. června 1964 uvedl náčelník 6. od - 
d ělení II/A odboru KS-MV Praha kpt. 
Oldřich Hradil, že „Pramen“ je v po-
slední době v pravidelném styku s Ja-
nem Grossmannem a Václavem Havlem 
z divadla Na zábradlí. Divadlo bylo 
charakterizováno jako místo pravidel-
ného výskytu západních návštěvníků, 
těšící se navíc velkému zájmu americ-
kého velvyslanectví. První návštěva, 
o které Pramen podává zprávu, byla 
návštěva [vicekonzula Guy] QUINA […] 
Nálada tohoto večírku po představení 
byla protikomunistická. Paní Brejchová 
začala se svými útoky na diktaturu pro-

letariátu, Jungwirth vyprávěl o nesnázích 
v hospodářské struktuře národního 
hospodářství […] GROSSMAN učinil 
patřičný rozbor situace, vysvětlil vznik 
liberalismu po „Stalinově pádu“, mluvil 
o revoltě umělců proti strnulému a ne-
smyslnému socialistickému realismu […] 
Havel poté s úsměvem popisoval pří-
pravu programového prohlášení na 
příští sezonu. Jak prý pracně sesmolili 
předpovídání o tom, že jejich divadlo má 
být a musí být nekompromisní socialis-
tickou satirou atd. a potom následovaly 
tituly: Čekání na Godota […] dramatiza-
ce KAFKOVA procesu Vyrozumění od 
Václava Havla. Pramen jeho hru komen-
toval: …zatímco v Zahradní slavnosti lze 
objevovat Havlovo stanovisko zašifrova-
né, v této nové hře vyznívá naplno.

Při další návštěvě v divadle Quin 
prohlásil, že komunismus je zdokona-
lenější fašismus a všichni přítomní 
přisvědčovali. […] Pramen podotýká, že 
se nesešel na Zábradlí s nikým kdo by 
byl alespoň loyální se stranou nebo 
vládou a to ať u přátel, kteří divadlo 
navštěvují, nebo přímo z herců nebo 
i personálu…

„Mirek“ mj. popsal svůj rozhovor 
s Havlem, v němž vyprávěl o možnos-
ti prosadit v Anglii Zahradní slavnost, 
blokovanou prý […] pro vývoz do za-
hraničí. Faktem je, že o Zahradní slav-
nost projevují zájem mnohá západoev-
ropská divadla […] a všichni se [o ni] 
zajímají jen proto, že HAVEL ve své hře 
útočí na komunistický režim v Česko-
slovensku, „odkrývá jeho masku“, tento 

Akce „Tomis III“  
a  ideologická diverze 

Zájmovou osobou Státní bezpečnosti se Václav Havel stal nejpozději ve 
svých osmadvaceti letech a v jejím zorném poli zůstal až do konce existence 
komunistického totalitního režimu v Československu. Zejména první fáze jeho 
„rozpracování“ do března 1968, organizovaná 6. oddělením (kultura) II/A odboru 
Krajské správy Ministerstva vnitra (Sboru národní bezpečnosti) Praha převážně 
pod krycím jménem „Tomis III“, je bohatě dokumentována. Díky tomu lze rekon
struovat snahy mocenských opor o udržení režimu v době společenské krize před 
Pražským jarem. Analýza svazkové agendy i dalších archivních materiálů umožňuje 
mimo jiné objasnit okolnosti zavedení svazku „kandidáta agenta“, k němuž po
čátkem srpna 1965 došlo zjevně v důsledku špatné koordinace jednotlivých pra
covišť centrály Státní bezpečnosti a jež se před dvaceti lety stalo předmětem 
mediální kontroverze.1

Václav Havel v dokumentech Státní bezpečnosti, 1965–1968

PAVEL ŽÁČEK

1  Srov. ŽÁČEK, Pavel: Státní bezpečnost kontra Václav Havel (1965–1968), rukopis, 1994.
2  Srov. registrační číslo (dále jen r. č.) 6231 z 4. 5. 1959 v protokolu registrace svazků spolupracovníků 1. zvláštního oddělení KS MV 

Praha. Viz http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky. 
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pochvalný výrok o Zahradní slavnosti 
pochází od GROSSMANA. 

 Kpt. Hradil následně navrhl prově-
řit ve spolupráci s kontrarozvědnou 
správou MV (II. správa MV) styky 
zaměstnanců velvyslanectví USA.3 
Z dalšího vývoje však nevyplývá, že 
by 1. odbor II. správy, zodpovědný za 
rozpracování amerických objektů 
a bází, vzal tyto informace vážně.

„STYK OBJEKTA“

Na základě agenturní zprávy spolupra-
covníka s krycím jménem „Pedro“ 
(Karel Köcher, nar. 1934)4 o příjezdu 
profesora Kolumbijské univerzity 

George Louise Klineho (nar. 1921) po-
dal 23. října 1964 náčelník 2. oddělení 
1. odboru kontrarozvědné správy Mi-
nisterstva vnitra (II. správa MV) pplk. 
Miloslav Gvozdek návrh na založení 
osobního svazku „Profesor“. Následu-
jícího dne rozhodl zástupce náčelníka 
odboru mjr. Sylvestr Dufek zahájit jeho 
rozpracování, zejména s ohledem na 
tvrzení sovětských přátel, že jde o pří-
slušníka rozvědky vojenského letectva 
USA.5 

Dne 10. prosince 1964 převzal pplk. 
Gvozdek další agenturní zprávu, ve 
které „Pedro“ podrobně popsal schůz-
ku s profesorem Klinem, s nímž se 
sešel v pozdních večerních hodinách 

8. pro since ve vinárně U Tří zlatých 
lvů. Mluvil pak ještě o některých svých 
stycích v Praze: o Jiřím Němcovi, redak-
torovi časopisu Tvář […]. K. hodnotil 
časopis Tvář dosti vysoko […]. K. se 
zmínil o tom, že se setkal s Grossman nem. 
[…] Rovněž mluvil o tom, že byl s Václa-
vem Havlem, kterého označil za velmi 
talentovaného a jeho hru za srovnatelnou 
s nejlepším světovým průměrem. S Hav-
lem mluvil rusky. Při té příležitosti K. 
konstatoval, že v ČSSR je značná svobo-
da projevu, Havlovu hru uvedl jako pří-
klad (tak se vlastně na Havla dostal). 
Řídící orgán zprávu opatřil poznám-
kami k několika osobám, mezi nimi 
prof. Klinemu (data známa, rozprac. 

3  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV-KR), svazek 
archivní číslo (dále jen a. č.) 597862, Schůzky v divadle „Na zábradlí“ s pracovníky VV-USA – zpráva, spol. MIREK, č. zprávy 86, 24. 6. 1964.

4  Srov. r. č. 22272 z 1. 2. 1963 v registračním protokolu operačních svazků 1. zvláštního odboru MV. Viz http://www.abscr.cz/cs/vyhleda-
vani-archivni-pomucky. 

5  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 604086, Návrh na založení osobního svazku na osobu KLINE Georgie Louis, 23. 10. 1964.

Václav Havel s nezbytnou cigaretou, druhá polovina 60. let Foto: ČTK
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v akci PROFESOR), Jiřímu Němcovi 
a Janu Grossmannovi (styky známe, 
ustanovení, dosud bez bližších poznatků), 
ne však k Václavu Havlovi. Následně 
měl být opis zprávy předán ve dvojím 
vyhotovení staršímu referentovi  
2. oddělení npor. Karlu Odvárkovi do 
akcí „Profesor“ a „Spisovatel“.6

V polovině prosince 1964 předložil 
náčelník 7. odboru II. správy MV mjr. 
JUDr. Vladimír Helísek perspektivní 
plán svého úseku („kontrarozvědná 
ochrana“ vědy, kultury a mládeže) na 
první pololetí nadcházejícího roku. 

Zvýšená pozornost měla být věno-
vána jednotlivcům nebo seskupením 
v redakcích literárních časopisů (jako 
první byla uvedena Tvář, pak Plamen, 
Literární noviny a Kultúrny život), 
z řad filmových, divadelních a výtvar-
ných umělců, literátů či kritiků. U této 
kategorie sledovat i jejich reakci na 
různá stranická a vládní opatření.7

V rozsáhlé zprávě o akci „Profesor“ 
zopakoval npor. Odvárka informace 
o agentově schůzce s Klinem, přičemž 
uvedl, že Jiří Němec již je rozpracováván 

Krajskou správou Ministerstva vnitra 
Praha pro ideologickou diverzi.8 K Vác-
lavu Havlovi doplnil ustanovující úda-
je (nar. 5. 10. 1936 v Praze, ženatý, bez 

6  ABS, f. Agenturní svazky – centrála (dále jen MV-TS), svazek a. č. 816105 MV, Pracovní svazek (31. 1. 1963 – 4. 7. 1966), agenturní záznam 
z 10. 12. 1964. Akce „Spisovatel“ byla 20. 1. 1965 zavedena 5. oddělením II/A odboru KS-MV Praha v osobním svazku proti Janu Benešovi, 
nar. 1936; 9. 3. 1966 převedena do svazku skupinového; 20. 8. 1966 zaveden vyšetřovací svazek. Srov. r. č. 14259 a 15090 v protokolu 
registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování 1. zvláštního oddělení KS-MV. Viz http://www.abscr.cz/cs/vyhleda-
vani-archivni-pomucky. 

7  ABS, f. Správa kontrarozvědky I. díl (1947) 1954–1990 (A 34), inventární jednotka (dále jen inv. j.) 2749, Perspektivní plán 7. odboru na 
rok 1965 – I. pololetí, 17. 12. 1964.

8  Osobní svazek proti Jiřímu Němcovi (nar. 1932) byl KS-MV Praha zaveden již 19. 10. 1961, nejprve pod krycím názvem „Tomis II“ (pozdě-
ji „Tomis I“). Srov. ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 749386, Rozhodnutí o zavedení osobního svazku, 19. 10. 1961, a r. č. 10194 v protokolu re-
gistrace skupinových, osobních, agenturně pátracích, evidenčních, objektových a věcných operativních svazků 1. zvláštního oddělení 
KS-MV Praha. Viz http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky. 

Náčelník 2. oddělení 1. odboru II. správy MV 
pplk. Miroslav Gvozdek byl řídícím orgánem 
spolupracovníka „Pedro“, díky němuž se na 
Václava Havla upřela pozornost kontraroz vědné 
správy Foto: ABS

Pplk. Miroslav Gvozdek byl mj. za spolupráci s agentem „Pedro“ ohodnocen zvýšením funkčního 
platu o sto korun Zdroj: ABS
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politické příslušnosti, scenárista diva-
dla Na zábradlí, bytem Praha 1, nábře-
ží Bedřicha Engelse 2000/78), s tím, že 
jde o synovce bývalého majitele Filmo-
vých ateliérů Barrandov.9

Mezitím 6. oddělení II/A odboru 
prověřovalo „Mirkovu“ agenturní zprá-
vu popisující události z přelomu roku, 
kterou zpočátku považovalo za nevě-
rohodnou. O Silvestru šel Pramen po 

půlnoci na Zábradlí, kde mezi tím již 
HAVEL telefonoval, kdy Pramen přijde 
[…]. Tam Uršula [Elsa NEAL] Prameni 
oznámila, že se jedná o články pro Svo-
bodnou Evropu […], že musí být napros-
to pravdivé, seriosní, aby se daly všech-
ny věci kdykoliv prověřit. Pramen se ptal, 
kdo o tom ví, ta mu řekla, že HAVEL, ale 
nebude vědět o jejich ujednání […] Kpt. 
Hiřman navrhl opatření: Osoby ve 
zprávě uvedené budou ztotožněny a lus-
trovány. Jinak bude pracováno na pro-
věrce zprávy.10

V polovině roku 1965 obdržel Ha-
vel na adresu divadla poštou foto-
kopii písemnosti signované Národ-

Mimořádné služební hodnocení npor. Karla Odvárky z ledna 1965 potvrzuje jeho angažovanost 
v akcích „Profesor“ a „Spisovatel“, na jejichž základě navrhl o několik měsíců později zavést 
svazek KA na Václava Havla Zdroj: ABS  

Kpt. Karel Odvárka (nahoře) byl zodpovědný za 
před časnou registraci svazku „kandidáta agenta“.
Starší referent 3. oddělení 8. odboru kontra
rozvědné správy MV kpt. Rudolf Cinka, odborník 
na „protistátní“ letáky, byl 23. června 1965 
jedním z návštěvníků „styka“ Václava Havla.
 Foto: ABS

9  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 604086, Akce „PROFESOR“ – zpráva, 6. 1. 1965.
10  Tamtéž, svazek a. č. 597862, Zpráva spol. „MIREK“, 3. 1. 1965.
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ně demok rat ický m sdr užen ím. 
Zjevně z důvodu možné provokace 
odevzdal tento „protistátní“ leták 
na městský výbor KSČ v Praze. Kpt. 
Odvárka se snažil této situace vy-
užít ke kontaktování Havla, rozpra-
covávaného jako styk objekta v akci 
„Profesor“. Společně se starším 
referentem kpt. Rudolfem Cinkou, 
zodpovědným na 3. oddělení 8. od-
boru II. správy MV za problematiku 
letáky, navštívil 23. června 1965 byt 
na Engelsově nábřeží. 

KANDIDÁT

Podle Odvárkova záznamu odpovídal 
Havel na dotazy ochotně, vyslovil názor, 
že konzervativní styl psaní a použité 
výrazy poukazují na staršího člověka 
pamatujícího dobu první republiky. 
Také by připadala v úvahu i naše emi-
grace v zahraničí, kde náš jazyk ustrnul, 
neboť v cizím prostředí neměl možnost 
dalšího vývoje. Příslušníci Státní bez-
pečnosti okamžitě zaměřili své dota-
zy na jeho známé v emigraci, kteří by 
mohli připadat v úvahu. Havel jim 
odpověděl, že v letošním roce služeb-
ně navštívil Rakousko a Německou 
spolkovou republiku, kde jeho strýc 
v Mnichově vlastní restauraci. Má se 
celkem dobře, ale přesto by se rád vrátil 
nebo alespoň navštívil ČSSR, neboť pro-
středí ve kterém žije je mu cizí. Kromě 
toho se setkal ještě s dalšími dvěma 
emigranty, přáteli svého strýce, jejichž 
zájmem byly pouze kšefty. Tito lidé 
včetně jeho strýce nepřipadají v úvahu, 
že by psali podobné letáky. 

Havel se rozhovořil o vysoké životní 
úrovni v západním Německu, nicméně 
prohlásil, že by tam nemohl žít. A to 
proto, že celá ta atmosféra v NSR zane-
chala u něj ten dojem, že každý vidí smy-
sl svého života pouze v tom, aby měl plné 
břicho a vozil se v automobilu. Poté 
zmínil své potíže s cestami do zahra-

ničí, které mu Ministerstvo vnitra 
zamítalo, což se stalo předmětem po-
hovoru na Ministerstvu školství a kul-
tury, kterého se zúčastnila i pracovni-
ce Ministerstva vnitra.11 Vážil si prý 
otevřeného jednání a možnosti vyjád-
řit svůj názor. Celá věc byla pro něj vy-
řízena v jeho prospěch a teď již nemá 
s cestami do zahraničí žádné potíže. 
Poukázal zároveň na pohotovou reakci 
západního tisku, když mu poprvé ne-
byla povolena cesta na premiéru Za-
hradní slavnosti v Západním Berlíně. 
Psalo se o nesvobodě v ČSSR a podobně.

Kpt. Odvárka ve svém záznamu 
zachytil údajnou Havlovu snahu po-
moci orgánům Ministerstva vnitra 
v jejich pátrání po neznámém pisate-
li letáku. Uváděl jména svých známých 
z Pardubic, Brna i Gottwaldova z řad 
herců a dramaturgů a také svých pří-
buzných. Sám je také hodnotil po poli-
tické stránce, zda se některý z nich 
zajímá o politiku nebo ne. Za projev 
otevřenosti a upřímnosti označil in-
formace o jeho strýci, na něhož prý 
ani nebyl dotazován. Z jeho jednání 
a hodnocení situace na západě i v ČSSR 
bylo vidět snahu a zájem po odstranění 
některých nedostatků. Příslušníkovi 
Státní bezpečnosti se zejména líbil 
názor, že se „nám“ v kulturní oblasti 
žádný kapitalistický stát nemůže 
rovnat. Poměr HAVLA k našemu zříze-
ní lze hodnotit kladně.

Oba příslušníci II. správy Minister-
stva vnitra rozhovor ukončili s tím, že 
by se na něj v případě potřeby ještě 
obrátili. Havel souhlasil, přičemž měl 
prohlásit, jak je sám rád, že s nimi ho-
vořil, neboť to pro něj [byla] inspirace 
pro další práci v jeho literární činnosti.

Odvárka na základě výše uvedené-
ho formuloval závěr: HAVEL se jeví jako 
vhodný agenturní typ, bude s ním na-
dále udržován pravidelný styk. Bude na 
něj vypracován návrh na zavedení svaz-
ku KA.12

Dne 4. srpna 1965 předložil kpt. Od-
várka návrh na zavedení svazku kan-
didáta agenta (KA) k bezpartijnímu 
dramaturgovi divadla Na zábradlí 
Václavu Havlovi, v němž ho charakte-
rizoval jako osobu z buržoazní rodiny 
majitele restauračních podniků v Praze, 
v současnosti působící v divadle Na 
zábradlí, kde se postupně vypracoval 
až na dramaturga. Starší referent Od-
várka uvedl, že Havel napsal několik 
divadelních her, přičemž nejznámější 
z nich, Zahradní slavnost, vzbudila 
velký ohlas i v zahraničí. Zmínil také 
jeho novou hru Vyrozumění. V závěru 
úvodní části návrhu dokonce o Havlo-
vi konstatoval: Patří mezi naše nejna-
danější dramaturgy, o jeho osobu je zájem 
i v kapitalistických státech, kam je zván. 
V roce 1965 navštívil NSR a Rakousko.

V popisu tzv. operativní situace kpt. 
Odvárka opět odkázal na agenturní 
zjištění tajného spolupracovníka 
„Pedra“, podle něhož Havla za své 
poslední návštěvy v roce 1964 kon-
taktoval profesor Kline, považovaný 
za zpravodajského důstojníka. Projevil 
o jeho osobu zájem a zároveň jej označil 
za velmi talentovaného dramaturga. Bez 
jakékoliv souvislosti zároveň zmínil 
oba jeho strýce – bývalého majitele 
Filmových ateliérů Barrandov Miloše 
Havla, který v roce 1951 emigroval do 
Spolkové republiky Německo, a Ivana 
Vavrečku, pobývajícího od roku 1949 
v Argentině. S odkazem na předchozí 
kontaktování kpt. Odvárka doporu-
čoval: HAVEL se jeví jako vhodný typ 
KA, který v případě že bude získán ke 
spolupráci, bude úkolován k rozpraco-
vávání „PROFESORA“ a jeho styků v Pra-
ze s cílem odhalení protistátní činnosti. 
V dokumentu předpokládal udržová-
ní dalšího osobního styku, provedení 
kandidátovy prověrky, tzv. ustanovky, 
tedy shromáždění všech dostupných 
informací o jeho osobě, a stažení pí-
semného materiálu k jeho osobě.13 

11  Srov. opis záznamu o provedeném pohovoru s Václavem Havlem dne 25. 9. 1964, za účasti s. Michla, vedoucího pasové agendy MŠK 
Vlastimila Urbana, vedoucího hudebního oddělení Pragokoncertu a starší referentky 2. odboru správy pasů a víz MV npor. Milady 
Vejvodové, 26. 9. 1964. Tamtéž. K tomu srov. KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy 1968. Doplněk, Brno 2002, s. 209–210.

12  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, Záznam, 24. 6. 1965. Dne 25. 6. 1965 záznam parafoval pplk. Gvozdek. Srov. ČERVENKA, I.: Kandidát 
HAVEL se neosvědčil. Prostor, 27. 5. 1992, s. 1; Z archivního svazku Václava Havla. Prostor, 29. 5. 1992, s. 6.

13  Postup získávání kandidátů ke spolupráci byl v obecné rovině upraven specifickou vnitřní normou. Srov. ŽÁČEK, Pavel: „Ostrá zbraň“ 
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Dne 5. srpna 1965 návrh schválil 
náčelník 1. odboru pplk. Jaroslav 
Vosecký, včetně rozpracování za vy-
užití spolupracovníka s krycím jmé-
nem „Karel“ (Tomáš Řezáč, nar. 1935)14 
a rovněž agentury 7. odboru II. správy 
MV.15 O den později svazek KA s re-
gistračním číslem 24486 zaregistroval 
I. zvláštní odbor Ministerstva vnitra.

Václav Havel tento evidenční zá-
znam s odstupem času komentoval: 
Kandidátem si ve svých papírech mohli 
nazvat koho chtěli. Mě se pokoušeli 
získat už od konce 50. let […] I já jsem 
byl prý veden v r. 1965 tři měsíce jako 
kandidát a pak teprve jsem byl překva-
lifikován na nepřátelskou osobu. Z těch 
záznamů vyplývá, že mě prý někdy 
v červnu 1965 navštívili, já si na to sa-
mozřejmě už nevzpomínám, a že jsem 
se k nim choval natolik slušně, že se pak 
rozhodli napsat si mě jako kandidáta. 
Po třech měsících si to rozmysleli.16

AKcE MASKA

Dne 9. listopadu 1965 předložil kpt. 
Odvárka návrh na uložení svazku KA 
č. 24486, ve kterém stručně konsta-
toval, že v červnu byl navázán styk 
s Havlem, s cílem získat jej ke spoluprá-
ci a následně zaměřit k rozpracování 
profesora G. L. Klineho. Během dvou 
(sic!) uskutečněných schůzek se prý 
ukázalo, že byl ochoten sdělovat po-
znatky ze svých cest do zahraničí. 
Přesto se náčelník 2. oddělení pplk. 
Gvozdek i zástupce náčelníka 1. od-
boru mjr. Dufek byli nuceni rozpraco-
vání vzdát – a to ve prospěch jiného 
odboru kontrarozvědné správy:  
7. odborem II. SMV je v akci „MASKA“ 
rozpracovávána skupina literárních 
pracovníků a mezi nimi jednou z hlav-
ních osob je Václav HAVEL. Tato akce 

má politický charakter. Do vyjasnění 
situace kolem zájmové osoby měl být 
svazek uložen do archivu I. zvláštní-
ho odboru MV. Aby však nebyl úplně 
přerušen kontakt, měl s ním být i na-
dále – se souhlasem náčelníka 2. od-
dělení (kultura) 7. odboru kpt. Ladi-
slava Točíka – udržován styk.

Situace se však záhy vyjasnila: na 
základě dohody s náčelníkem 7. odbo-
ru II. správy MV mjr. Helískem byl po 
vyhodnocení svazek č. 24486 16. listo-
padu 1965 prostřednictvím operativ-  
ní evidence předán k rozpracování  
6. od dělení II/A odboru Krajské správy 
Ministerstva vnitra Praha; zde jej pře-
vzal starší referent kpt. Otta Majer.17 

O dalších devět dní později již refe-
rent 6. oddělení II/A odboru stržm. 
Jaroslav Zvěřina navrhl zavést signál-

ní svazek, ve kterém k Havlovi mj. 
uvedl: Je pokládán za velmi nadaného 
spisovatele a o jeho osobu je mimořádný 
zájem v kapitalistických státech, kam je 
často zván. Poznatky získané až dosud 
II/A odborem potvrzovaly, že prováděl 
nepřátelskou činnost zaměřenou proti 
kulturní politice Komunistické strany 
Československa. Havel byl označen za 
jednoho z hlavních organizátorů snah 
o záchranu rozpuštěné redakce časo-
pisu Tvář, iniciátora podpisové akce 
za svolání mimořádné konference 
Svazu čs. spisovatelů, na níž mělo do-
jít k rozbití a přestavbě stávajícího 
ústředního výboru, jehož členy ozna-
čoval za přisluhovače ústředního vý-
boru KSČ. Soustřeďuje kolem sebe širo-
ký okruh mladých umělců, kteří jsou 
s ním spjati nesouhlasem s kulturní po-

Státní bezpečnosti. Spolupracovníci StB ve směrnicích pro agenturně operativní práci 1947–1989. In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor 
proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Ústav českých dějin FF UK – Dokořán, Praha 2005, s. 200–201.

14  Srov. r. č. 14484 z 14. 4. 1965 v protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování 1. zvláštního oddělení KS-MV 
Praha. Viz http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky. 

15  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, Návrh na zavedení svazku KA na osobu, 4. 8. 1965.
16  Hovory z Lán. Lidové noviny, 25. 2. 1992, s. 16. Z poznámky 1. zvláštního oddělení KS-MV Praha vyplývá, že Václav Havel byl zaevidován 

do 1. kategorie nepřátelských osob (1/273) před 3. 12. 1966.
17  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, Návrh na uložení svazku KA č. 24486, 9. 11. 1965.

Mladý perspektivní dramatik Václav Havel v SchillerTheaterWerkstatt, Západní Berlín, 1968
  Foto: ČTK
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litikou strany a kteří chtějí vystoupit 
s požadavky „absolutní tvůrčí svobody“ 
na úseku literární činnosti.

Dále stržm. Zvěřina konstatoval, že 
Havel udržuje styky s americkým 
vicekonzulem G. Quinem, kulturním 
atašé zastupitelského úřadu USA 
a celou řadou západních novinářů 
(zmíněna byla Uršula Elsa Nealová, 
která dle agenturních zpráv měla zís-
kávat v Praze dopisovatele pro „Svobod-
nou Evropu“). 

Meritem rozpracování mělo být 
prověření Václava Havla i jemu blíz
kých osob, především zjištění, zda jeho 
činnost je záměrná, jakých prostřed
ků hodlá použít a k jakému cíli smě
řuje. Prověřit zda HAVLOVA činnost není 
řízena ze zahraničí a zda HAVEL nepře-
dává zprávy o situaci na kulturní fron-
tě v ČSSR některému cizímu státnímu 
příslušníkovi. Po zadokumentování 
závadových poznatků o jeho nepřátelské 
ideologické činnosti se předpokládalo 
podání návrhu na konečné opatření, 
ať již profylaktické, rozkladné nebo 
realizaci (vazební vyšetřování).

Plán rozpracování byl standardní, za 
dalšího využití úkolové kontroly kores
pondence (K3) a telefonního odposlechu 
(E4). Prověrkou v místě bydliště měly 
být neprodleně do 30. li sto padu 1965 
zjištěny možnosti provedení dalších 
technických úkonů. Do 5. prosince 1965 
se předpokládalo ustanovení báze zá-
vadových osob kolem HAVLA, shrnutí 
veškerých potřebných materiá lů, za
blokování osob v operativní evidenci 
a vyhodnocení materiálů. Navíc měla 
být do poloviny prosince 1965 provede
na lustrace a prověrka všech Havlových 
zahraničních styků u Správy rozvědky 
Ministerstva vnitra (I. správa MV) i na 

odděleních pracujících po linii jednot
livých států. Bude vytypována osoba za 
účelem získání ke spolupráci a k podsta-
vení HAVLOVI. Posledním úkolem bylo 
uskutečnění kontaktu na spisovatele 
Miroslava Ivanova za účelem otypování 
jeho možností k HAVLOVI a k získání ke 
spolupráci (do 10. června 1965).18 Návrh 
doporučil náčelník 6. oddělení mjr. 
František Hovorka, který zároveň sta
novil, že celkový plán této akce byl vy-
pracován centrálně pod heslem akce 
„TOMIS“.19

Akce „TOMIS“

Operativní pracovník stržm. Zvěřina 
k 15. prosinci 1965 předložil nadříze
ným formulář s rozhodnutím o převe
dení svazku z KA na svazek osobní. 
Jako důvod jeho zavedení uvedl pode-
zření z provádění ideologické diverse. 
Mjr. Hovorka i náčelník II/A odboru 
a zástupce náčelníka krajské správy 
MV pplk. Jaroslav Saksl schválili také 
krycí jméno (heslo) akce – „Tomis IV“. 
Svazek byl I. zvláštním oddělením 
KSMV Praha zaveden pod registrač
ním číslem 15020.20

Referent 3. oddělení II/A odboru 
nstržm. Miroslav Bohůněk 7. ledna 1966 
zpracoval agenturní zprávu od spolu
pracovníka „Karla“, ve které uvedl in
formace získané po schůzi komise pro 
mladou literaturu Svazu čs. spisovate
lů. Pramen se dozvěděl od BOŠKA, že 
HAVEL má ve svém bytě shromážděnu 
veškerou agendu Aktivu mladých a to 
pečlivě uspořádanou ve složce. BOŠEK 
složku viděl a jsou v ní shromážděny 
zápisy o všech jednáních Aktivu mladých 
i o soukromých setkáních HAVLA se 
členy Aktivu. Dále dopisy, jmenné sezna-

my členů Aktivu i s adresami a styky 
členů Aktivu. HAVEL prý to shromažďu-
je z alibismu. S ohledem na fakt, že 
Aktiv mladých rozpracovávalo 6. od  
dělení, přičemž ústřední osobou v akci 
je HAVEL, bylo doporučeno provést 
v jeho bydlišti úkon G9 (tajný vstup 
do objektu, tzv. výjem) za účelem event. 
zadokumentování jeho trestné činnosti.21

Dne 1. února 1966 předložil stržm. 
Zvěřina návrh na zavedení prostoro
vého odposlechu (úkon C7) do bytu 
mimořádně talentovaného mladého 
spisovatele Václava Havla, jehož cílem 
bylo získat přehled o schůzkách, při
pravovaných akcích a dalších zámě
rech jeho skupiny. Se stejným cílem je 
současně využíván úkon E-4. […] V rám-
ci plánované agenturně-operativní 
operace je počítáno i s využitím úkonu 
pro prověrku spolupracovníka VÝTVAR-
NÍKA.22 Operativní pracovník přislíbil 
projednat podrobnosti akce přímo 
s příslušníky odboru operativní tech
niky (VI. odbor). Návrh schválil jak 
pplk. Saksl, tak i náčelník Krajské 
správy MV Praha plk. Bohumil Říha.23

Obhlídku Havlova bydliště dne  
9. února 1966 popsal starší referent 
1. oddělení VI. odboru kpt. Bedřich 
Hrála následovně: Objekt bydlí ve  
IV. patře, na schodišti jsou jediné vstup-
ní dveře do bytu, zajištěné cylindrovým 
zámkem zn. FAB s přeměnkou a jedním 
dozickým nebo obyčejným zámkem. 
V podkroví bydlí další dva nájemníci […]. 
Mezi dveřmi do jejich bytů je vstup do 
půdního prostoru, odkud bude možno 
provést montáž úkonu C-7 stropním 
způsobem.24 A pokračoval: Obsazena 
bude jedna místnost, podle požadavků 
operativních pracovníků. Použit bude 
jeden mikrofon, akce bude centralizo-

18  Návrh na vázání M. Ivanova (nar. 1929) jako informátora byl stržm. J. Zvěřinou předložen až o rok později. Srov. ABS, f. MVTS, svazek 
a. č. 622645, Návrh na vázání ke spolupráci osoby IVANOV Miroslav, 7. 12. 1966.

19  ABS, f. MVKR, svazek a. č. 597862, Návrh na zavedení signálního svazku č. 15020, 25. 11. 1965.
20  Tamtéž, Rozhodnutí o převedení z KA svazku na osobní, 15. 12. 1965.
21  Tamtéž, Agenturní zpráva spol. KAREL, 7. 1. 1966.
22  Vlastním jménem Jan Novotný (nar. 1917). Srov. r. č. 6957 v protokolu registrace svazků spolupracovníků 1. zvláštního oddělení KSMV 

Praha. Viz http://www.abscr.cz/cs/vyhledavaniarchivnipomucky. 
23  ABS, f. Správa zpravodajské techniky – VI. správa (dále jen A 27), mikrofilm C 132, a. č. C/7212. Návrh na provedení úkonu C7 v akci 

„TOMIS“, 1. 2. 1966. V textu je akce označena již jako TOMIS III.
24  Tamtéž, Obhlídka zájmového domu v akci TOMIS III, čp. 2000/78 Praha 2, 9. 2. 1966. 
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vána na 6. odbor, kde bude prováděno 
vytěžování. Navržené řešení obratem 
schválil náčelník VI. odboru pplk. 
Jindřich Beneš.25

Během dopoledne 10. února 1966 
provedli příslušníci 1. oddělení kpt. 
Lev Podolník, npor. Miroslav Veselý 
a npor. Rostislav Nedbal za přítom-
nosti náčelníka VI. odboru pplk. Be-
neše bleskovou instalaci odposlechu. 

Do požadovaného pokoje objekta jsme 
provedli stropním způsobem montáž 
jednoho mikrofonu, který jsme zadělali 
formelou a dále zasypali sutí. Poklop 
jsme zakryli překližkou, dále jsme tam 
nasypali zbytek sutí, zasádrovali dlaž-
dice a vedení od mikrofonu jsme převed-
li mezi dlaždicemi a provrtaným otvorem 
do vedlejší půdy […]. Vedení od mikro-
fonu po celé délce jsme zasádrovali 

a zaprášili.26 Na půdu zároveň kpt. 
Jaroslav Rybka s prap. Ivanem Želez-
novem vyvedli linku určenou ke sve-
dení odposlechu na jejich pracoviště. 
Ve dvoře čp. 1997/15, Gorazdova ul., 
v účastnickém rozvodě – 826 – byla 
v kabelu 1/37 napojena paralelní linka 
24 23 36, výrobního družstva invalidů, 
Trojanova čís. 1 a převedena na kabel 
2/1 do čp. 1672/76, ÚR dvůr, první pár. 
Ze zaplombovaného rozvodu protáh-
li odposlechovou linku podél telefon-
ního vedení až na půdu, kde ji zaved-
li do centralizačního přístroje ulo-  
ženého ve skříňce Civilní obrany (CO). 
Současně byla zapojena TRESKA (zesi-
lovač – pozn. aut.) čís. 25451 A, elekt-
rický proud o napětí 120 V byl napojen 
na půdě v krabici a přiveden asi v délce 
30 m k centralisaci. Poslech ve vytěžo-
vacím bodě – vzdáleném 4000 metrů 
– zkontroloval a odsouhlasil technik 
I. stupně samostatné technické sku-
piny VI. odboru KS-MV npor. Václav 
Semecký.27

V závěrečné zprávě kpt. Hrála mj. 
uvedl, že se jednalo o bleskové nasazení 
úkonu C-7, a proto nebyl zpracován 
řádný návrh na jeho provedení. Legali-
zace centralizačního zařízení byla prove-

25  Tamtéž, Vyjádření k návrhu na provedení úkonu v akci TOMIS III.
26  Tamtéž, Provedení montáže úkonu C-7 v akci TOMIS III, 10. 2. 1966.
27  Tamtéž, Obhlídka, montáž linky a centralizace v akci TOMIS III, 10. 2. 1966

Služební hodnocení stržm. Jaroslava Zvěřiny z pera náčelníka 6. oddělení II/A odboru KSMV 
Praha mjr. Františka Hovorky Zdroj: ABS

Od listopadu 1965 do března 1968 byl za 
rozpracování akce „Tomis III“ bezprostředně 
odpovědný referent 6. oddělení II/A odboru 
KSMV/SNB Praha stržm./nstržm. Jaroslav 
Zvěřina Foto: ABS
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dena prostřednictvím spolupracovníka  
6. odboru, zaměstnance OPBH Praha 2, 
a vedoucího provozovny bytového hospo-
dářství č. 1 na Karlově nám. Akce je cen-
tralizována na 6. odbor po tel. lince 
242336, jejímž majitelem je Výrobní druž-
stvo invalidů. Použita byla legenda CO.28

V poledne 18. února 1966 kpt. Hrála, 
kpt. Rybka, npor. Nedbal a npor. Vese-

lý rozšířili úkon C-7 v akci „Tomis III“ 
o další mikrofon. Na půdě nad Havlo-
vým bytem vyňali dvě dlaždičky, vy-
brali násep, odvrtali prkno a jehlou 
proškrábali dírku pro mikrofon. Do ní 
vsadili odizolovaný mikrofon, na otvor 
dali překližku, kterou zasypali. Drát 
od mikrofonu protáhli na vedlejší půdu 
a následně vše zasádrovali a zamas-
kovali. Akce si vyžádala asi 2 hod. času 
a nebyla ničím narušena.29

Již 4. března 1966 však bylo nutné 
druhý mikrofon vyměnit. Kpt. Rybka, 
npor. Nedbal a nstržm. Petr Hrádek 
vyčistili otvor ve stropě a na něj umís-
tili nový mikrofon. Vysílačem bylo zavo-
láno na pracoviště těžení úkonu C-7, odkud 
nám bylo sděleno, že je vše v pořádku. 
Kvalita poslechu nebyla zjištěna, neb v bytě 
nebyl nikdo přítomen. Otvor ve stropě jsme 
zadělali, jak byl původně, dlaždici jsme 
zalili sádrou a zaprášili. Během padesáti 
minut byla „oprava“ hotova.30

Dne 18. dubna 1966 předal zástupce 
náčelníka odboru operativní techniky 
npor. Vítězslav Kumsta odboru II/A zá-
znamový svazek D/312 s komentářem: 
Byly obsazeny Vámi požadované dvě 
místnosti. Při provedené zkoušce bylo 
zjištěno, že slyšitelnost a srozumitelnost 
hovoru je dobrá. Vytěžování akce pro-
vádělo central izační pracoviště  
VI. odboru; jeho přepisy odposlechů 
byly ukládány do svazku D/312. Sou-
druzi z operativy byli zároveň upozor-
něni, že do jejich agenturně-operativ-
ních svazků originály písemností 
operativní techniky ukládány být 
nesmějí.31

PODVRATNÁ ČINNOST  
NA ÚSEKU KULTURY

Dne 20. května 1966 stržm. Zvěřina 
zpracoval obsáhlou zprávu o Václavu 
Havlovi, respektive akci „Tomis“, v je-
jímž rámci byli rozpracováni vesměs 
bývalí členové redakční rady Tváře, 

provádějící nepřátelskou činnost, smě-
řující k ideologickému narušování mo-
rálně politické jednoty našeho lidu. 
Podle přesvědčení 6. oddělení II/A od-
boru byly jejich aktivity inspirovány 
a řízeny vnějším nepřítelem a to jak 
rozvědnými orgány, emigrantskými 
centry, tak i různými zahraničními ná-
boženskými centry, především Vatiká-
nem. Pozornost byla věnována také 
osobám z Havlova okolí, nepřátelsky 
působícím na ideologickém úseku, 
a sice Dr. Jiřímu Němcovi a Janu Be-
nešovi. V operativním rozpracování 
činnosti Václava HAVLA a dalších osob 
je prokázáno, že tato činnost není živel-
ná, ale že se jedná o záměrnou nepřá-
telskou činnost, řízenou ze zahraničí, 
především ze strany Pavla TIGRIDA, 
který je v důvodném podezření ze spo-
lupráce s USA rozvědkou.

Ze zprávy vyplývá, že zachycená 
Benešova korespondence do Paříže 
upozornila Státní bezpečnost na Hav-
lovu cestu do USA i nadcházející setká-
ní s Tigridem. Odposlechnutý rozhovor 
z 10. března 1966 přinesl informaci, že 
Havel nazval Beneše „pražským kore-
spondentem Svědectví“. HAVEL infor-
moval NĚMCE, že BENEŠ se mu přímo 
přiznal, že píše do SVĚDECTVÍ. Stržm. 
Zvěřina vyjádřil v této souvislosti oba-
vu, že jeho cesta do zahraničí by moh-
la ohrozit „případ BENEŠ a spol.“, při-
pravovaný do tří týdnů k realizaci. 
V případě, že bude cesta HAVLOVI povo-
lena je nebezpečí, vzhledem k jeho sou-
vislosti s případem BENEŠ, že z obavy 
trestního postihu bude emigrovat.32

V žádosti o prodloužení odposlechu 
v bytě Václava Havla z poloviny červ-
na 1966 zástupce náčelníka II/A od-
boru mjr. Ladislav Irovský poukazoval 
na důležitost akce „Havel a spol.“, 
rozpracovávané pro podvratnou činnost 
na úseku kultury, stejně jako na mi-
mořádně kladné výsledky úkonu C-7, 
s jehož pomocí je akce zdárně sledová-

28  Tamtéž, Zpráva o provedení montáže úkonu C-7 v akci TOMIS III, 11. 2. 1966.
29  Tamtéž, Rozšíření úkonu C-7 v akci TOMIS, 19. 2. 1966.
30  Tamtéž, Výměna mikrofonu, úkon C-7 v akci TOMIS III, 4. 3. 1966.
31  Tamtéž, Zápis o předání záznamového svazku D/312 na II/M odbor, 18. 4. 1966, čj. OT-00764/C-01-66.
32  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, HAVEL – zpráva, 20. 5. 1966.

Náčelníkem 6. oddělení (kultura, církev, 
zdravotnictví) II/A odboru, které mělo na starosti 
rozpracování akce „Tomis“, byl od 1. 12. 1964 do 
14. 4. 1969 mjr./pplk. František Hovorka (nahoře), 
dlouholetý funkcionář Státní bezpečnosti 
a absolvent operativní školy KGB při RM SSSR.
V zastoupení náčelníka 6. oddělení II/A odboru 
některé operativní dokumenty z akce „Tomis“ 
podepisoval starší referent Jaroslav Hiřman.

Foto: ABS
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na a kontrolována.33 V září 1966 se pplk. 
Saksl spokojil s argumentací staršího 
referenta 6. oddělení kpt. Jaroslava 
Hiřmana, že informace získané odpo-
slechem v akci „Tomis III“ jsou nezbyt-
né pro další rozpracování této mimo-
řádně důležité akce, zejména v době, 
kdy byl zatčen Jan Beneš v úzce nava-
zující akci „Spisovatel“. Z těchto důvodů 
žádám o prodloužení úkonu C-7 v akci 
TOMIS III až do ukončení této akce.34

Dne 20. července 1966 navrhl kpt. 
Hiřman provést v bytě Václava Havla 
výjem (úkon G-9), od něhož si 6. od-
dělení II/A odboru slibovalo zadoku-
mentování zjištěných agenturně-ope-
rativních poznatků, zejména pak 
korespondence či instrukcí vyměňo-
vaných mezi Havlem a Tigridem, 
emigrantských časopisů jako Svědec-
tví a další „štvavých“ materiálů, re-
zoluce čs. spisovatelů v exilu atd. 

 Tajný vstup do Havlova bydliště pplk. 
Saksl schválil v šibeničním termínu – 
na následující ráno. Řídícím akce byl 
náčelník 6. oddělení mjr. Hovorka, 
který měl mj. koordinovat sledovací 
skupinu s jedním příslušníkem v Rych-
nově nad Kněžnou (místo pobytu man-
želů Havlových). V případě, že by HAVEL 
jel do Prahy, bude jej skupina sledovat až 
na hranice pražského kraje odkud podá 
zprávu, aby mohl být před Prahou zadržen 
VB pro údajný dopravní přestupek. Ob-
dobně sledováni či pod kontrolou byli 
i jeho rodiče Ing. Václav Havel a Bože-
na Havlová i další. Bratr Ivan Havel byl 
pozván městskou vojenskou správou 
na pohovor, jehož se měl zúčastnit 
i operativní orgán z 6. oddělení.35

Dne 21. července 1966 v ranních 
hodinách vnikl do bytu na nábřeží  
B. Engelse starší referent 1. skupiny 
1. oddělení VI. odboru kpt. Václav 
Žaloudek se dvěma kolegy z II/A od-
boru; dva další operativci zajišťovali 

akci v domě. Během dvou hodin poří-
dili větší množství snímků, především 
zahraniční korespondence, konceptu 
projevu určeného na jednání Pen klu-
bu v New Yorku apod. Po skončení byl 
byt opět řádně uzamknut a vrátili jsme 
se zpět na KS-SNB Praha. Kpt. Hiřman 
následně za 6. oddělení II/A odboru 
potvrdil převzetí 162 fotografií.36

SKUPINOVÝ SVAZEK

Dne 5. července 1966 stržm. Zvěřina 
navrhl převést osobní svazek č. 15020 
na skupinový operativní svazek. Bě-
hem rozpracování se ukázalo, že HAVEL 
je hlavním ideovým vedoucím skupiny 
mladých literátů, býv. členů redakce 
časopisu TVÁŘ. Skupina podle zjištění 
pokračovala v ovlivňování Svazu čs. 
spisovatelů a pronikání do dalších 
literárních časopisů za účelem uveřej-
ňování svých prací protimarxistického 
zaměření. Její nepřátelská činnost 
neměla být živelná, ale záměrná, ří-
zená Tigridem ze zahraničí. K Václa-
vu Havlovi, výtvarné kritičce a spiso-
vatelce Věře Linhartové, spisovateli 
a dramaturgovi Josefu Topolovi a re-
žiséru Grossmannovi, kteří s ním měli 
být v osobním styku, navrhl stržm. 
Zvěřina zavést skupinový svazek. 
Zároveň prosazoval jeho rozšíření 
také na Emanuela Mandlera, Jana 
Nedvěda, Jiřího Paukerta či Bohumi-
la Hrabala, což však pplk. Saksl ne-
schválil. Jak bylo uvedeno, jmenovaní 
se scházejí na schůzkách v bytě u Vác-
lava HAVLA, v kavárně Slavia, kde 
projednávají jak dále postupovat ve své 
činnosti namířené proti kulturní politi-
ce ČSSR. Cílem rozpracování i nadále 
bylo dosáhnout plné kontroly nad čin-
ností skupiny, zejména zjistit všechny 
připravované akce, prováděné podle 
Tigridových pokynů. Zjistit charakter 

[jejich vzájemného] spojení […] a další 
rozpracování zaměřit k osobám, které 
mají styk s TIGRIDEM. Zabránit vyve-
zení závadových literárních prací, zjistit 
pisatele těchto prací […]. Odhalit další 
dopisovatele časopisu SVĚDECTVÍ. 
Veškerou činnost dokumentovat dle 
možností.37 

Ve zdůvodnění založení skupinové-
ho operativního svazku stržm. Zvěřina 
uvedl, že HAVEL je jenom jedním z členů 
skupiny literárních pracovníků, prová-
dějící nepřátelskou činnost, namířenou 
proti vedoucí úloze strany. […] Členové 
této skupiny jsou dále podezřelými, že 
jsou informátory TIGRIDA a dopisovate-
li emigrantského časopisu SVĚDECTVÍ. 
[…] Osobní operativní svazek který je 
veden na Václava HAVLA bude převeden 
do této skupiny. Po schválení zástupcem 
náčelníka II/A odboru pplk. Josefem 
Erbenem i pplk. Sakslem 3. září 1966 
zavedlo 1. zvláštní oddělení Krajské 
správy MV Praha skupinový svazek 
„Tomis III“ s  registračním číslem 
15465.38

V závěru vyhodnocení akce v po-
lovině září 1966 stržm. Zvěřina uve-
dl: HAVEL v současné době podniká 
kroky, aby zjistil příčiny zajištění BE-
NEŠE a za tím účelem navštívil jeho 
manželku, svolal schůzku členů roz-
prac. skupiny a radil se s právníky. 
V současné době je mimo Prahu v Bu-
dislavi u Svitav v Domě spisovatelů.39

Koncem roku 1966 vyhodnoti l  
1. odbor správy sledování (IV. správa) 
Hlavní správy Státní bezpečnosti svůj 
příspěvek do akce „Tomis III“: na 
základě dožádání 6. oddělení II/A od-
boru byl Václav Havel sledován osm-
náct dnů (10. a 19. února, 18. a 22. 
března, 4., 7. a 19. dubna, 25.–27. a 30. 
května, 1., 7. a 8. června, 21. červen-
ce, 12. září, 25. října a 14. listopadu). 
Objekt pozorný, zvláště v kavárně 

33  ABS, f. A 27, mikrofilm C 132, a. č. C/7212, Návrh na prodloužení úkonu C-7 v akci TOMIS 3, 15. 6. 1966, čj. OS-001386/M-60-66.
34  Tamtéž, Žádost o prodloužení úkonu C-7 v akci TOMIS III, 1. 9. 1966.
35  ABS, f. A 27, mikrofilm G 8, a. č. G 4372, Návrh na provedení úkonu G-9 v akci TOMIS III, 20. 7. 1966.
36  Tamtéž, Provedení úkonu G-9 v akci TOMIS III, 22. 7. 1966.
37  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, Návrh na převedení osobního svazku č. 15020, 5. 7. 1966.
38  Tamtéž, Zdůvodnění založení skupinového svazku; Rozhodnutí o zavedení skupinového svazku TOMIS III, 3. 9. 1966. 
39  Tamtéž, Vyhodnocení dosavadního rozpracování v akci TOMIS III, 14. 9. 1966.
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SLAVIE, kde uskutečňoval schůzky se 
zn. styky.40

Na přelomu 1966/1967 shrnul II/A od-
bor zhoršující se situaci na úseku 
kulturní fronty. Kapitalistické instituce 

a emigrantská centra se zaměřují přede-
vším na osoby z řad literárních pracov-
níků i umělců, které se snaží ovlivnit tak, 
aby se stali nositeli liberalistických 
tendencí a přímo nebo nepřímo nahrá-
vali a spolupůsobili při rozkladu kultur-
ní fronty v ČSSR a tak připravili půdu pro 
působení nepřátelské ideologie a její 
pronikání k nám. […] Cílem všech těchto 
tendencí a snah je paralyzování vlivu 
strany na vývoj naší kultury. 

Zpráva kladně hodnotila činnost 
kontrarozvědného odboru Praha-
-město v oblasti boje proti ideologic-
ké diverzi, a to zejména díky odhale-
ní, zadokumentování a trestnímu 
postihu spisovatele Jana Beneše 
a spol. Dobrých výsledků bylo dosaže-
no ve včasném odhalování nepřátel-
ských tendencí mezi různými předsta-
viteli kulturní fronty, jako např. kolem 
býv. časopisu TVÁŘ, mezi tzv. mladými 
spisovateli i jinými kulturními a literár-
ními pracovníky, což umožnilo stranic-
kým orgánům provést nezbytná opat-
ření.41

Počátkem ledna 1967 pplk. Saksl 
předložil nadřízené Hlavní správě 
Státní bezpečnosti přehled nejdůle-
žitějších akcí nadcházejícího roku. 
Akce „Tomis III“ byla i nadále propo-
jena s akcí „Spisovatel“: Jedním z čle-
nů TVÁŘE byl i spisovatel Jan BENEŠ, 
realizovaný v akci SPISOVATEL. Celá 
skupina je v současné době v aktivní 
opozici proti kulturní politice KSČ.

U akce „Spisovatel“ stálo: Další roz-
pracování této akce probíhá v úzké 
spolupráci se Správou vyšetřování MV 

a je předpoklad odhalení obdobné trest-
né činnosti dalších osob.42

Koncem ledna 1967 stržm. Zvěřina 
informoval nadřízené, že Václav Ha-
vel požádal o povolení k výjezdu do 
západní Evropy. Vzhledem k tomu, že 
Václav HAVEL ve své [nepřátelské] 
činnosti dále pokračuje, je informován 
o připravovaných opatřeních proti 
Pavlu TIGRIDOVI a Janu BENEŠOVI, je 
zde nebezpečí, že při svém výjezdu bude 
[…] TIGRIDA informovat. Následně  
25. ledna 1967 ministr vnitra Josef 
Kudrna rozhodl Havlovu zahraniční 
cestu – do skončení případu Svědek – 
nepovolit.43

Z přehledu akcí přednostně rozpra-
covávaných odborem II/A, řízených 
přímo 7. odborem II. správy Hlavní 
správy Státní bezpečnosti, vyplývalo, 
že pplk. Saksl předpokládal v případu 
„Beneš a spol.“ brzké odhalení obdob-
né trestné činnosti u dalších osob. 
Vzhledem k faktu, že měl být zpraco-
ván společný plán rozpracování akce 
„Spisovatel“ a „Tomis III“, lze odhad-
nout, že pozornost StB se měla zamě-
řit i na okolí Václava Havla.44

V průběhu následujících měsíců se 
pozornost Státní bezpečnosti soustře-
dila na přípravu sjezdu Svazu čs. 
spisovatelů. Průběžně získávané in-
formace z akce „Tomis“ byly zasílány 
přímo na 7. odbor II. správy HS-StB.45 
V průběhu června a července 1967 se 
zájem II/A odboru soustředil na proces 
s Janem Benešem, zahájený u Měst-
ského soudu v Praze, a na IV. sjezd 
Svazu čs. spisovatelů.46 Podle zprávy 

40  ABS, f. Správa sledování – IV. správa (A 25), mikrofiš X 38, TOMIS 3.
41  ABS, f. Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Jaroslava Klímy (dále jen A 7), inv. j. 315, Zpráva o výsledcích operativní činnosti 

II/A odboru za rok 1966, 4. 1. 1967, čj. OS-0035-5/M-1967.
42  Tamtéž, inv. j. 288, Příloha k plánu práce II/M odboru na rok 1967. Přehled důležitějších akcí, 4. 1. 1967; srov. ABS, f. Správa SNB hlavní-

ho města Prahy a Středočeského kraje – správa StB Praha (B 1/II), inv. j. 2.
43  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, Václav HAVEL – zpráva k žádosti o výjezd do zahraničí.
44  ABS, f. A 7, inv. j. 288, Přehled akcí přednostně rozpracovávaných na odb. II/A, KS-SNB Praha v I. pol. 1967, 15. 2. 1967, čj. OS-00536/M-S-67.
45  Tamtéž, S-StB Praha po 1. 6. 1967. Předchozí zprávy o situaci kolem časopisu TVÁŘ byly prostřednictvím 2. oddělení 7. odboru II. správy 

HS-StB, resp. sekretariátu ministra vnitra, předávány vedoucímu státně-administrativního oddělení ÚV KSČ Miroslavu Mamulovi 
i prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ Antonínu Novotnému. ABS, f. Sekretariát ministra vnitra II. díl 1960–1965 (A 2/2), inv. j. 1018. Nejinak 
tomu bylo i v průběhu roku 1967. Srov. KAPLAN, Karel: „Všechno jste prohráli“. Co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých 
spisovatelů 1967. Ivo Železný, Praha 1997, s. 55–58, 96–101 a 127–131; KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Kořeny 
reformy 1956–1968. Společnost a moc. Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, Brno 2008, s. 474–478.

46  Srov. ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, Situace kolem osob zainteresovaných na procesu s TIGRIDEM a BENEŠEM, 5. 7. 1967; Akce 

Zástupci náčelníka II/A odboru pplk. Ladislav 
Irovský a Josef Erben schvalovali veškerá 
důležitá rozhodnutí v akci „Tomis“, včetně 
nasazování technických úkonů v bytě Václava 
Havla Foto: ABS
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stržm. Zvěřiny průběh sjezdu skupinu 
kolem V. HAVLA překvapil. Zejména 
některá otevřeně protistranická vystou-
pení. […] Situace, která vznikla na sjez-
du odsunula jejich požadavky do poza-
dí. […] HAVEL a spol. se interesoval 
v poslední době, zejména též v přípravě 

procesu s TIGRIDEM a BENEŠEM. HA-
VEL vystoupil na předsjezdové schůzi 
Svazu spisovatelů s návrhem, aby Svaz 
převzal společenské záruky za Jana 
BENEŠE. […] HAVEL byl iniciátorem 
odeslání vzkazu TIGRIDOVI, ve kterém 
jej informoval o přípravě procesu. Poža-

doval na TIGRIDOVI, aby zaslal soudu 
dopis, ve kterém by vyvracel některé 
body obžaloby. Cílem HAVLA bylo zne-
možnit odsouzení BENEŠE pro pomoc 
k vlastizradě.47

Počátkem září 1967 pplk. Saksl po-
stoupil Hlavní správě Státní bezpeč-
nosti seznam osob, které navazovaly 
styky s Václavem Havlem a Jiřím Něm-
cem. V průvodní informaci se II/A od-
bor snažil naznačit špionážní pozadí: 
Cílem skupiny literátů scházejících se 
u Václava HAVLA je dosáhnut úplné li-
beralizace literární tvorby v ČSSR. Tato 
skupina připravila i projev Václava HAV-
LA na IV. sjezdu Sv. čsl. spisovatelů 
a hodlá pokračovat dále ve své činnosti. 
Václav HAVEL udržuje styky s následu-
jícími cizinci, kteří na základě zjištěných 
poznatků přímo, nebo nepřímo spolupra-
cují s britskou a americkou zprav. služ-
bou.48

Vyhodnocení akce „Tomis III“ z kon-
ce roku 1967 již bylo poněkud opatr-
nější: Někteří členové skupiny mají styk 
na emigranta Pavla TIGRIDA a byli infor-
mováni o činnosti odsouzeného spisova-
tele Jana BENEŠE a o jeho spolupráci 
s časopisem SVĚDECTVÍ. O skupinu 
projevují značný zájem zahraniční žur-
nalisté, kulturní atašé západních států, 
zejména kulturní atašé USA WAREN 
[Robert WARNER], který získává od 
HAVLA informace kulturně-politického 
charakteru. V jejich činnosti převažují 
legální formy s cílem získat pozice k vy-
tváření protistranických a protisociali-
stických tendencí.49

V průběhu roku byl Havel sledován 
čtrnáct dnů (23. května, 14. a 28.–30. 
června, 1., 5. a 13.–15. července, 7. a 14. 
září, 5. listopadu a 29. prosince), zjiště-
no bylo osm styků a jedna adresa. Akce 
prováděna v době sjezdu spisovatelů a dále 
pak zajišťování schůzek objekta dle po-
třeby. Závada: 1 ztráta objekta.50

TOMIS III – zpráva za měsíc červen 1967. KOUDELKA, František: Státní bezpečnost 1954–1968. Základní údaje. ÚSD AV ČR, Praha 1993,  
s. 139–140; KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968. Společnost a moc, s. 495–499.

47  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, Akce TOMIS III – zpráva za měsíc červenec 1967, 29. 7. 1967.
48  ABS, f. A 7, inv. j. 668, Seznam osob navazujících styky s Václavem HAVLEM a Jiřím NĚMCEM, 4. 9. 1967, čj. OS-02616/M-60-67.
49  Tamtéž, inv. j. 299, Plán práce složek StB KS-SNB v hl. m. Praze na rok 1968. Přehled akcí, které budou rozpracovávány v r. 1968,  

19. 12. 1967, čj. OS-0033/M-68.
50  ABS, f. A 25, mikrofiš X 38, TOMIS 3.

Vedoucí 2. oddělení 7. odboru II. správy HSStB kpt. Ladislav Točík obdržel za rozpracování  
IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů, v jehož rámci byly získávány informace i z akce „Tomis III“, písemnou 
pochvalu od náčelníka Hlavní správy StB plk. Jaroslava Klímy Zdroj: ABS
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Vnitropolitická a vnitrostranická kri-
ze, která vyvrcholila počátkem roku 
1968, se zásadním způsobem projevila 
i v řadách StB. Personální otřesy v no-
menklatuře se postupně promítly i do 
změn ve vedení Ministerstva vnitra 
i politické policie.51 Ústupem těchto 
představitelů (pronovotnovského kur-
zu – pozn. aut.) z vedoucí pozice měnila 
se taktika, která však stále byla zamě-
řena proti progresivním silám v kulturním 
a studentském prostředí. Změny nasta-
ly již v souvislosti s tlakem na odvolá-
ní ministra vnitra J. Kudrny. Přehod-
nocování zaměření Státní bezpeč nosti 
vedlo až k rušení vybraných pracovišť 
a likvidování (případně archivování) 
materiálů včetně operativních svazků. 
Tato opatření prováděli a zdůvodňovali 
jedni a titíž funkcionáři.52

Dne 7. března 1968 předložil pplk. 
Hovorka návrh na dočasné přerušení 
odposlechu u Václava Havla, což s od-
kazem na aktuální situaci zdůvodnil 
nebezpečím dekonspirace úkonu C-7, 
které by mohlo narušit další aktivní roz-
pracování této akce. S tímto postupem 
však vyjádřil souhlas pouze zástupce 
náčelníka II/A odboru pplk. Irovský.53

Ve vyhodnocení akce a návrhu za-
měření dalšího rozpracování ze dne 
13. břez na 1968 uvedl starší referent 
6. oddělení II/A odboru kpt. Stanislav 
Podrazský, že o Václava Havla coby 
vedoucí osobnost mladých intelektuálů 
v ČSSR je projevován mimořádný zájem 
z řad západních diplomatů, předsta-
vitelů kultury i žurnalistů. Udržuje 
styky s osobami, o kterých se předpo-
kládá, že pracují zpravodajsky proti 
ČSSR. Dosavadním rozpracováním bylo 

zjištěno, že těmto osobám předává po-
znatky o kulturně politické situaci 
a v rozhovorech s nimi se netají svým 
nepřátelským postojem k socialistické-
mu zřízení. Výčet nejzávažnějších 
kontaktů měl zjevně podpořit rozhod-
nutí pokračovat v rozpracování akce 
„Tomis III“. Po vyhodnocení dosud zís-
kaných poznatků jeví se spisovatel 
Václav HAVEL jako osoba zaměřená 
nepřátelsky proti socialistickému zříze-
ní v ČSSR a jako takový zasluhuje další 
zpravodajskou pozornost.54

Přesto ještě téhož dne provedli pří-
slušníci VI. odboru KS-SNB Praha kpt. 
Podolník, kpt. Nedbal, npor. Veselý 
a prap. Jaroslav Viktoryn demontáž 
obou mikrofonů. Vzniklé otvory jsme 
zadělali a dlaždice jsme zalili směsí 
cementu a sádry. Dále jsme uvedená 
místa zaprášili a všechno dále uvedli do 
náležitého pořádku.55 O pět dní pozdě-
ji kpt. Rybka dokončil demontáž vý-
vodu. Byla odmontována skřínka CO, 
ze štítové zdi vytaženy zbytky dvou 
vývodů, díra zasádrována a skřínka CO 
znovu zašroubována na původní místo 
bez přístrojů.56

Dne 19. března 1968 vyhodnotil 
náčelník 3. oddělení VI. odboru kpt. 
Josef Hájek využití odposlechu v akci 
„Tomis 3“ pozitivně: od 10. února 1966 
do 12. března 1968 byl odposlech na-
sazen ve 486 případech, což obnášelo 
celkem 7548 hodin. Slyšitelnost po 
celou dobu vytěžování byla v celku dob-
rá […]. Veškeré získané poznatky byly 
předávána operativě k jejímu dalšímu 
využití.57 

Dne 29. března 1968 předložil 
nstržm. Zvěřina návrh na uložení osob-
ního operativního svazku č. 15020 akce 
„TOMIS III“, přičemž argumentoval tím, 

že byl prokázán nepřímý styk HAVLA 
na emigranta Pavla TIGRIDA, dokumen-
továny styky s pracovníky amerického 
zastupitelského úřadu a zjištěny kon-
takty s vízovými cizinci, rozpracová-
vanými jinými součásti Státní bezpeč-
nosti pro podezření ze zpravodajské 
práce proti ČSSR. V důsledku rozhod-
nutí náčelníka Hlavní správy Státní 
bezpečnosti – pravděpodobně ještě plk. 
Jaroslava Klímy – ze 4. března 1968 
ukončit rozpracování byl starší refe-
rent 6. oddělení II/A odboru nucen 
konstatovat: Dosavadním rozpracováním 
nebyla Václavu HAVLOVI prokázána 
trestná činnost. […] Svazek uložte do 
archivu MV na dobu 10 let. Blokaci osob 
ke svazku 15020 zrušte. Z formálních 
důvodů tento akt doporučil kpt. Hiř-
man, odsouhlasil pplk. Irovský a schvá-
lil pplk. Saksl.58 Akce „Tomis III“ byla 
kvůli Pražskému jaru a jeho důsledkům 
na osm měsíců zastavena…

ZÁVĚREM

Podle jedné z posrpnových analýz 
vedla politická krize byrokratického 
systému před Pražským jarem k zesí-
lenému tlaku na Státní bezpečnost, na 
úsek tzv. vnitřních bází. Jejich zamě-
ření vycházelo z teze, že je nutné od-
halovat nepřátelskou činnost souvise-
jící s ideologickou diverzí. Poznatky 
o činnosti různých skupin z řad inte-
ligence (a studentstva) byly zneužívá-
ny k dramatizaci situace, zprávy a roz-
bory, předkládané vedení Ministerstva 
vnitra i  tehdejšímu VIII. oddělení  
ÚV KSČ, nutně vedly k tomu, že úseku 
ideologického boje byla dávána větší 
a větší důležitost. Z kultury byl v pode-
zření každý, kdo měl odlišný názor na 

51  ŽÁČEK, Pavel: Odvrácená tvář pražského jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. Svět křídel, Cheb 2010, s. 31–32.
52  Situace na Krajské správě SNB Praha před lednem 1968. In: HOLÁ, Věra – BÁRTA, Drahomír: Sbírka svědectví z let 1968–69 v Českoslo-

vensku. Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí 1967–1970, ÚSD ČSAV ČSFR, 15. 3. 1990, s. 619. 
53  ABS, f. A 27, mikrofilm C 132, a. č. C/7212, Návrh na zrušení úkonu C-7 v akci TOMIS III, 7. 3. 1968.
54  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, Vyhodnocení akce TOMIS III a zaměření dalšího rozpracování, 13. 3. 1968.
55  ABS, f. A 27, mikrofilm C 132, a. č. C/7212, Demontáž úkonu C-7 v akci TOMIS III, 13. 3. 1968.
56  Tamtéž, Dokončení demontáže úkonu C-7 v akci TOMIS III, 18. 3. 68.
57  Tamtéž, Závěrečné vyhodnocení výslednosti při vytěžování akce TOMIS 3, 19. 3. 1968. Srov. též Vyhodnocení úkonu C-7 v akci  

TOMIS III, kpt. Podolník, 30. 4. 1968, resp. Vyhodnocení úkonu C-7 v akci TOMIS III, kpt. Hiřman, 20. 6. 1968.
58  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 597862, Návrh na uložení osobního operativního svazku číslo 15020 akce TOMIS III, 29. 3. 1968.
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oficiální politiku vedení KSČ. Čím byl 
tento názor rozpornější, tím byl v očích 
vedoucích pracovníků na MV nebezpeč-
nější a byla v něm hledána rafinovaně 
skrytá ideologická diverze.

Vedení komunistické strany poža-
dovalo informace o situaci v proble-
matice boje proti ideologické diverzi. 
Funkcionáři Ministerstva vnitra ná-
sledně vyvíjeli tlak na operativní 
pracovníky, aby zintenzivnili agentur-
ně-operativní činnost a častěji před-
kládali zprávy. V této době byli v ope-
rativní evidenci blokováni většinou 
všichni kulturní pracovníci, kteří se 
jakkoliv politicky angažovali […] Řízení 
práce na ideologickém úseku mělo jeden 
cíl – vrhnout do boje proti této činnosti 
co nejvíce sil a situaci více a více dra-

matizovat. Vysoké hodnocení této 
státobezpečnostní práce, realizované 
podle hesla „nepřítel nespí“, mělo 
potvrzovat kvality náčelníků a odů-
vodňovat jejich teorie o nutnosti roz-
pracovávat inteligenci jako samostatnou 
bázi. A to přestože od náčelníků až po 
řadové operativní pracovníky šlo ve 
velké míře o nekvalifikované osoby. 
Dost těžko mnohý z nich mohl posoudit 
jakýkoliv problém, který se mnohdy 
dotýkal některého ze společensko-věd-
ních oborů. Jak pplk. Albín Kožuch, 
náčelník VII. od boru, předtím zástup-
ce náčelníka II. správy MV, tak pplk. 
Irovský, náčelník II/A odboru, či pplk. 
Hovorka, náčelník 6. oddělení na Kraj-
ské správě SNB Praha, neabsolvovali 
ani střední školu.59

Nelze než souhlasit s tím, že tažení 
proti „ideologické diverzi“ bylo osobi-
tou reakcí totalitního komunistického 
režimu na politiku détente a postupné 
rozšiřování styků mezi Východem 
a Západem. Mocenské struktury ko-
munistických režimů se tohoto proce-
su obávaly a potřebovaly jakýmkoli 
způsobem zpochybnit a mnohdy kri-
minalizovat legální a přirozené počí-
nání institucí, představitelů i jednot-
livých občanů ze západních zemí 
a bránit tak svobodnému a přirozené-
mu rozvoji vzájemných styků. Prokla-
movaný boj proti „ideologické diverzi“ 
jednoznačně sloužil Státní bezpečnos-
ti jako důvod pro zachování plošné 
kontroly čs. občanů, především inte-
ligence.60

59  Situace na Krajské správě SNB Praha před lednem 1968, s. 617–618.
60  KOUDELKA, František: Státní bezpečnost 1954–1968, s. 145–146.

Václav Havel, propuštěný Jan Beneš a jeho právní zástupce Jaroslav Tauš na Václavském náměstí, 23. března 1968 Foto: ČTK
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