
Svazek StB „Ruth“
Zve�ejn�ný archivní svazek (arch. �. 795797 MV, krycí jméno „Ruth“) je typickou 

ukázkou, jak vypadají dochované operativní svazky Státní bezpe�nosti z 80. let. Odbor archiv 
bezpe�nostních složek MV byl o jeho zve�ejn�ní požádán paní Marií Rút K�ížkovou – ve svazku 
jsou uloženy dokumenty, které dokládají její pronásledování Státní bezpe�ností. Elektronická 
kopie byla anonymizována podle zákona  �. 107/2002 Sb.

Spisy a svazky byly vedeny podle p�ísn�
tajných sm�rnic, vydávaných ministrem vnitra. 
V období 1978-1990 to byly „Sm�rnice pro 
evidenci, statistiku a administrativu p�i 
kontrarozv�dné �innosti“ (A-oper-II-1), vydané
rozkazem �. 4/1978 ministra vnitra Jaromíra Obziny 
25. ledna 1978.  Upravovaly jednotný eviden�ní, 
statistický a archivní systém a závazné
administrativní postupy pro písemnou dokumentaci 
o �innosti kontrarozv�dky.  P�esné vedení písemné
agendy bylo pro p�ísn� utajovaný a složitý aparát 
zcela zásadní podmínkou jeho existence. 

Svazková agenda byla v prvé �ad�
registrována  v jednotném systému, který se od 
zavedení v roce 1954 podstatn� nem�nil. Každý
svazek dostal p�id�leno registra�ní �íslo a krycí
jméno. Jejich kombinace byla jedine�ná. Bez jejich 
znalosti nebylo možno ur�it totožnost osoby �i 
tématu, na n�ž byl svazek veden. 

Na osoby, skupiny, organizace a objekty, o 
n�ž se komunistická tajná policie zajímala, byly 
zakládány spisy a svazky (spis byl souborem nižšího 
významu, pro zjednodušení bude dále používán 
b�žn�jší termín svazek). V nich byly shromaž�ovány 
dokumenty související s operativní �inností StB. Byly 
to jednak informace získané nejr�zn�jšími zp�soby.

Jejich zdrojem byli tajní spolupracovníci, 
d�v�rníci, neevidovaní spolupracovníci �i „styci“, 
informace získané pomocí zpravodajské techniky 
(odposlechy, kontrola korespondence apod.), 
záznamy o sledování osob, dokumenty od dalších 
složek represivního a mocenského aparátu, z archiv�, 
evidencí apod. Svazky obsahovaly vyhodnocení
získaných informací, návrhy na �ešení, záv�ry a další
interní informace a administrativní dokumenty Státní
bezpe�nosti.



Všechny uvedené p�edpisy se tedy projevují v podob� svazk� StB jako standardizované
administrativní postupy, tiskopisy, typické formulace apod. Ovšem sou�asn� každý tento spisový
materiál je jedine�ný. Vznikl v konkrétním �ase a týkal se konkrétních jedinc� na obou stranách.  

Každý spis �i svazek vedený v rámci 
zpravodajské �innosti �i p�i kontrarozv�dném 
rozpracování (tedy proti n�komu �i n��emu) obsahuje 
na prvním míst� desky se základními údaji o osob� �i 
tématu, na n�ž je veden, o jeho druhu a zm�nách, o 
sou�ásti StB, která jej založila a p�ípadn� o dalších 
sou�ástech StB, na n�ž byl p�edáván.

Sou�ástí svazku jsou v�tšinou seznamy 
vkládaných dokument� (v�etn� p�ípadn� pozd�ji 
zni�ených) a seznamy osob, které jsou v obsahu 
zmín�ny  v jakékoliv souvislosti s uvedením p�íslušných 
list�. Svazek m�l mít návrh na založení se 
zd�vodn�ním, u osob „memorandum“ se shrnutím do té
doby zjišt�ných  údaj� o osob�, rodinných p�íslušnících 
a stycích, p�ípadn� o p�edcházejících kontaktech s StB 
�i jiném p�edchozím zájmu StB. Svazek obsahuje n�kdy 
i d�ív�jší poznatky, zprávy od agenturní sít� �i z archiv�
apod.  

Svazek obsahuje v�tšinou plán „agenturn� operativního rozpracování“, tedy postupu
p�íslušník� StB p�i �ešení „p�ípadu“. Podle konkrétní situace jsou sou�ástí svazk� r�zné žádosti
jiným sou�ástem StB �i MV, které vycházely z plánu. Do svazku byly také vkládány záznamy 
s informacemi získanými od spolupracovník�, z použití technických prost�edk� �i p�ímo p�íslušníky
StB.  Nalezneme zde ú�ední záznamy z jednání, pohovor� a zápisy z výpov�dí.

Získané informace Státní bezpe�nost 
pravideln�  vyhodnocovala, cílem bylo zpravidla 
potvrzení �i vyvrácení podez�ení, které vedlo 
k založení svazku a k p�íslušnému ukon�ení „akce“ 
(dobovým termínem „realizace“): bu� preventivn�
výchovným opat�ením (r�zné formy skrytého 
postihu, který svévoln� stanovila StB), 
zpravodajským využitím (získáním k tajné
spolupráci), informováním nebo p�edáním p�ípadu 
bezpe�nostním složkám „sp�áteleného 
socialistického státu“, p�edáním p�ípadu 
vyšet�ovacím orgán�m (trestn� právní postih), 
zkrácením pobytu cizinc� nebo jejich vyhošt�ním, 
kombinací uvedených zp�sob�, uložením do archivu 
v p�ípad� zániku trestnosti. Svazek tedy obsahuje 
informace o vy�ešení v�ci ze strany StB a nakonec 
návrh na uložení do archivu.



Marie Rút K�ížková (1936) – literární histori�ka, 
pedagožka a spisovatelka. V roce 1983 zastávala roli
mluv�í Charty 77. Zasloužila se o vydání díla básníka 
Ji�ího Ortena. V roce 1968 absolvovala dálkov� FF UK, 
obor �eština – pedagogika, specializace literární historie 
(doktorát získala v roce 1991). V 60. letech pracovala jako 
u�itelka, poté jako lesní d�lnice a t�ídi�ka pošty. V�novala 
se d�tské literární tvorb� v terezínském ghettu. 
Spolupracuje s pražským divadlem Miriam. V rámci 
festivalu Ortenova Kutná Hora a stejnojmenné literární
sout�že pro mladé básníky (v sou�asnosti je p�edsedkyní
poroty) založila a �ídí edici První knížky, která každoro�n�
p�edstavuje jeden básnický debut. Vydala knihu poezie 
Zaživa (Opožd�ný samizdat. Verše z let 1954–1967), 2005, 
p�ipravuje k vydání Touhy bez iluzí – v�ze�skou 
korespondenci Ji�ího Lederera, dopln�nou o vzpomínky 
a dokumenty StB. V roce 2006 vyvolala svým dopisem 
kardinálovi Miloslavu Vlkovi novou diskusi o vyrovnávání 
se s minulostí v prost�edí katolické církve.

Marie Rút K�ížková na fotografii, kterou používali na po�átku osmdesátých let p�íslušníci StB 
p�i sledování její p�ítelkyn� El�biety Ledererové (ABS, fond IV. správa SNB, Balkán-1)

Operativní svazek „Ruth“ je nyní uložen v Archivu bezpe�nostních složek (krycí jméno 
„Ruth“, arch. �. 795797 MV) . V roce 1986 byl originál p�efotografován na mikrofiše a poté byl 
zni�en. Stalo se tak z prostorových d�vodu v rámci standardních postup� StB. Ze svazk� byly 
ponechávány v originále jen tzv. materiály trvalé hodno-

Svazek „Ruth“ byl 31. kv�tna 1979 založen jako 
spis prov��ované osoby 2. odd�lením 4. odboru X. 
správy FMV (do registru svazk� byl spis zapsán pod 
registra�ním �íslem 17903). Podle dochovaných 
dokument� se Státní bezpe�nost rozhodla založit svazek 
„Ruth“ krátce poté, kdy získala informace o tom, že 
Marie Rút K�ížková spolupracuje s �leny Výboru na 
obranu nespravedliv� stíhaných (VONS). Do svazku 
byly také zahrnuty starší dokumenty, mezi nimi 
nap�íklad otev�ený dopis Marie Rút K�ížkové, v n�mž 
se v roce 1977 za�adila do pronásledovaného 
spole�enství signatá�� Charty 77.   

noty, v daném p�ípad� prohlášení o ml�enlivosti. 
Dokumenty dochované v podob� mikrofiší jsou bohužel 
n�kdy mén� technicky kvalitní a tedy i h��e �itelné. 
Poznámka „V 2006“ znamená, že svazek m�l být po 20 
letech od uložení, tedy v roce 2006, vyt�íd�n –
neaktuální a nevyužitelné dokumenty m�ly být zni�eny.



Dopis Marie Rút K�ížkové,     
v n�mž se 13. ledna 1977 
p�ihlásila k Chart� 77, je  
dochován ve svazku vedeném 
StB. Šest let po odeslání 
dopisu se Marie Rút K�ížková 
stala mluv�í Charty 77 (ABS, 
arch. �. 795797 MV).

V dopise �íkáte, že jste v prosinci 1975 p�išla o kvalifikované místo kv�li svému 
náboženskému p�esv�d�ení a protože jste odmítla stát se konfidentkou. Jak to p�esn� bylo?

Tehdy jsem spolu s Ji�ím Kotou�em a Zde�kem Ornestem, d�tskými v�zni terezínského 
ghetta, kte�í byli z Terezína deportováni do Osv�timi podzimními transporty roku 1944, 
p�ipravovala knížku pro Památník Terezín. Šlo o d�tské prózy a básn� z �asopisu Vedem, který si 
tam chlapci po dva roky psali. M�l mimo�ádnou úrove�. Knížka s názvem Je mojí vlastí hradba 
ghett? vyšla za totality jen v samizdatu Kvart Jana Vladislava, protože oficiáln� vyjít nemohla. 
A Státní bezpe�nost tehdy zajímala hlavn� Židovská náboženská obec. Cht�li, abych na n�
donášela. P�átelé mi radili, abych se vymluvila na nedostatek �asu, na d�ti. Tajní mi nabízeli 
všechno možné. Cesty do Izraele. Že za hodinu vyd�lám víc než za celý den. Nakonec jsem to 
odmítla s tím, že neznám nic horšího, než se k n�komu blížit jako p�ítel a vrazit mu kudlu do zad. 
�ekli mi, že si tedy ponesu všechny následky. Tak m� vyhodili ze zam�stnání.

Agenti v církvi byli záke�ní. Rozhovor s Marií Rút K�ížkovou, In: Týdeník A2, �. 3 (2007), s. 1, 
10.



Návrh na založení svazku „Ruth“ napsal pracovník 2. odd�lení 4. odboru X. správy FMV mjr. 
Karel Fikar. Uvedená správa tajné policie m�la celostátní p�sobnost, v�novala se „boji proti 
vnit�nímu nep�íteli“, 4. odbor pak „ideodiverzním centr�m“. Pod tímto dobovým termínem rozum�la 
StB zahrani�ní instituce nejr�zn�jšího charakteru, které se z jejího pohledu snažily o podvracení
komunistického režimu. Spis prov��ované osoby byl podle sm�rnice ur�en pro shromaž�ování
informací o osob� �i osobách, o n�ž se StB zajímala. Svazek má dv� �ásti, d�vodem je jeho rozsah. 
V p�ípad�, že po�et list� p�esáhl 300, byla zakládána další �ást.

Dne 15. �íjna 1982 byl spis p�edán k dalšímu rozpracování na 3. odd�lení 2b. odboru Správy 
StB Praha. Tato sou�ást Státní bezpe�nosti m�la p�sobnost vymezenou na oblast hlavního m�sta a 
St�edo�eského kraje. Druhé odbory této správy pak m�ly obdobné zam��ení jako X. správa. Spis 
prov��ované osoby s krycím jménem „Ruth“ byl zapsán do registru svazk� Správy StB Praha pod 
registra�ním �íslem 37425. Registry svazk�, do nichž byl každý spis �i svazek zapsán (spis byl 
souborem dokument� nižšího významu než svazek), byly vedeny pro centrální sou�ásti i pro každou 
krajskou správu StB zvláš�. Dne 3. b�ezna 1983 byl spis p�eregistrován na svazek osobní. Svazky 
této kategorie byly zakládány na osoby, u nichž bylo potvrzeno „d�vodné podez�ení z trestné
�innosti“. Hlavním d�vodem pro za�azení spisu do nové registra�ní kategorie byla role mluv�í 
Charty 77,  které se Marie Rút K�ížková ujala v lednu 1983. Dokumenty z následujících m�síc�, 
dochované ve svazku, jsou cenným sv�dectvím o �innosti Charty 77, která se teprve v tomto roce 
dostávala z n�kolikaleté krize zavin�né zvýšeným represivním tlakem StB.

Svazek „Rut“ byl ukon�en a uložen do archivu 29. �ervence 1986. D�vodem m�lo být údajné 
utlumení �innosti „rozpracovávané osoby“. Podle vzpomínek Marie Rút K�ížkové se o ukon�ení z 
vlastní iniciativy zasloužil p�íslušník StB, který odcházel do d�chodu. 

Jak k tomu došlo?
Došlo tam k trojnásobnému zfalšování. Cht�li, abych jim k tomu spisu n�co sama napsala, jinak že 
ho nebudou moci uzav�ít. A tak jsem jim napsala, že vždycky budu dodržovat desatero božích 
p�ikázání a že dodržuji zákony a žádám, aby je dodržovali i oni. Bylo to v dob�, kdy jsem byla dost 
psychicky i fyzicky zni�ená. Nebyla jsem zvyklá na práci v lese. Zavázala jsem se, že se s nikým 
nebudu shromaž�ovat ve svém byt�. Což jsem stejn� ned�lala, protože jsem v�d�la, že by se na ty 
lidi moc brzy p�išlo. Protože byt hlídali. Ten estébák �íkal, že m� chce chránit, ale už nebude moct. 
A já na to: Tak celá ta léta, co jste m� tahali na výslechy, jste m� chránil, jo? A on: To víte, že ano. 
Pro� si myslíte, že jste tady nikdy nestrávila noc? Nemohl jsem p�ipustit, abyste byla p�es noc na 
cele s prostitutkou.

Pro� to pro vás ten p�íslušník d�lal? On se do vás zamiloval?
Já nevím, jestli se zamiloval. Ale �íkal, že p�jde brzy do d�chodu. Já jsem mu nev��ila, ale pak se 
ukázalo, že do d�chodu skute�n� šel. A on se bál. A �íkal: Vám hrozí hrozné nebezpe�í, ale já vám 
to nem�žu �íct. Dnes už vím, že jsem byla na seznamu takzvané akce Norbert, asi dvou set lidí, 
kte�í m�li být zlikvidováni. Byla jsem v první kategorii, té nejhorší, a on m� pozd�ji dostal do té
druhé a svazek dal do archivu. A díky tomu se zachoval. Což je unikátní, protože jen málo lidí
z chartist� má zachovaný sv�j svazek. No a tak jsem v tom svazku našla mou rukou psané
prohlášení, kde se vyskytovaly výrazy, které bych nikdy nepoužila. Jako „závadové tiskoviny, jako 
je Sv�dectví“. To v�bec není m�j slovník. Na základ� mého rukopisu tam z�ejm� dopsal n�co 
svého.

Agenti v církvi byli záke�ní. Rozhovor s Marií Rút K�ížkovou, In: Týdeník A2, �. 3 (2007), s. 1, 10.



Ve spise je zmínka o za�len�ní volných materiál�, archivovaných p�vodn� pod archivním 
�íslem T-809 MV. Jednalo se o taktický svazek, v n�mž byly archivovány d�ležité, ale momentáln�
jinak nevyužitelné materiály. 

V rámci individuálního stanoveného systému nejr�zn�jších opat�ení Státní bezpe�nosti –
„agenturn� operativního rozpracování“ (AOR) byla v rámci akce „Ruth“ provád�na opat�ení pod 
krycími názvy „Nákup“, „P�estavba“ a „Diagram“. Jednalo se o „zpravodajsko technické úkony“
(ZTÚ) – nasazení technických prost�edk�. ZTÚ „Nákup“ byl krycí název pro „úkolovou prov�rku 
korespondence“ (cenzura pošty zasílané na konkrétní adresu) a „P�estavba“ pro telefonní odposlech. 
ZTÚ „Diagram“ – dlouhodobý (prostorový) odposlech nebyl nakonec použit. Technické prost�edky 
provozovala podle zadání operativních pracoviš� StB VI. správa SNB (Správa operativní techniky). 

Návrhy na založení spis�, svazk�, opat�ení atd. vždy p�ipravil referent, který �ídil konkrétní 
akci (odtud termín „�ídící orgán“). Tyto dokumenty musely být doporu�eny a schváleny
nad�ízenými, ná�elníkem odd�lení, odboru, p�ípadn� i  ná�elníkem správy. Doporu�ující a 
schvalovací pravomoc se lišila podle druhu a významu návrhu.

Razítka statisticko-eviden�ních odbor� (SEO) StB ukazují, kdy byl spis (svazek)  
zaregistrován.  SEO zajiš�ovaly, aby na stejnou osobu �i téma nebylo vedeno duplicitn� více svazk�
a spis� a aby se všechny relevantní informace z nejr�zn�jších zdroj� dostaly do správného spisu �i 
svazku.

Proti Marii Rút K�ížkové Státní bezpe�nost použila r�zné represivní postupy: „preventivn�
rozkladná opat�ení“, „preventivn� profylaktická opat�ení“ �i „preventivn� výchovná opat�ení“. 
Opírala se o „Metodické pokyny k provád�ní preventivní �innosti �s. kontrarozv�dkou“ I. nám�stka 
ministra vnitra 	SSR genmjr. Ing. Jána Hanuliaka z 11. prosince 1974 a jejich stejnojmennou novelu 
podepsanou genmjr. JUDr. Jánem Ková�em, ú�innou od 1. ledna 1983. Cílem opat�ení bylo „narušit 
akceschopnost nep�ítele, vyvolávat vzájemnou ned�v�ru, pochybnosti, obavy, narušovat vazby uvnit�
seskupení a spojení do zahrani�í, diskreditovat nep�ítele.“ K tomuto ú�elu mohlo být použito 
agenturních a technických prost�edk�, dezinforma�ních opat�ení, zpravodajských kombinací, 
oficiálních opat�ení, sd�lovacích prost�edk� a pohovor� nebo kombinace t�chto prost�edk�. Sm�rnice 
byly obecné co se týká konkrétních zp�sob� prevence a rozkladných opat�ení. Prevenci definovaly 
sm�rnice nám�stka ministra vnitra 	SSR jako „odstra�ování podmínek umož�ujících vznik tzv. 
trestné �innosti“. Krom� �astých pohovor� (tzv. nucených �i vynucených styk�), jak tomu bylo 
v akci RUTH, používala StB ale opat�ení administrativn� právní, v mnoha p�ípadech jdoucích nad 
rámec znemožn�ní tzv. trestné �innosti ale mající spíše charakter svévolného potrestání.



Dokumenty na formulá�ích ozna�ených „Záznam �íslo …“ ukazují standardizovanou formu 
informací, získávaných Státní bezpe�ností od tajných spolupracovník�, p�ípadn� vlastními zjišt�ními 
p�íslušník� StB �i p�episy výsledk� nasazení operativní techniky. Poznatky  byly p�episovány na 
standardní formulá�e, používané StB od první poloviny sedmdesátých let až do roku 1990. 
Jednoduchou analýzou m�žeme zjistit n�která fakta o rozpracování a identifikovat zdroje informací.

V levém horním rohu nalezneme údaje o zdroji (krycí jméno, registra�ní �íslo a kategorii 
spolupracovníka), jméno „�ídícího orgána“ tajného spolupracovníka nebo operativce, který
informací získal a sou�ást StB, kterou byla informace získána. Tyto údaje umož�ují zpravidla 
p�esnou identifikaci tajného spolupracovníka, který o rozpracovávané osob� informoval. Pe�livá
analýza zdroje informací je ale nezbytná. Jako pramen m�že být uvád�no i registra�ní �íslo a krycí
jméno akce, což zpravidla znamená informaci získanou nasazením zpravodajské techniky (nap�. 
odposlechu). Vpravo naho�e je rozd�lovník, který prozrazuje, do kterých svazk� �i na které
sou�ásti StB byly kopie informace  postoupeny. Údaje uprost�ed prozrazují datum a místo setkání
„�ídícího orgána“ s tajným spolupracovníkem, d�v�rníkem nebo „stykem“ (neevidovaným 
informátorem). Vlastní text záznamu je strukturován �íseln�, s významem jednotlivých bod� se 
m�žeme seznámit v ráme�ku v dolní polovin� strany. Záznam by sepsán „�ídícím orgánem“ a 
spolupodepsán jeho p�ímým nad�ízeným.

Svazek „Ruth“ není vzhledem k rozsahu publikován v jednom celku, je rozd�len na p�t 
�ástí. Na konci tohoto úvodního textu jsou vysv�tleny všechny zkratky, které se ve svazku objevují. 
Jako samostatná p�íloha je publikována faksimile sm�rnice ministra vnitra �SSR „pro evidenci, 
statistiku a administrativu p�i kontrarozv�dné �innosti“ z roku 1978, která p�edepisovala formální 
podobu svazkové agendy kontrarozv�dky StB. (Úvodní text napsal PhDr. Prokop Tomek; redakci a 
obrazovou p�ílohu a texty v ráme�cích p�ipravil PhDr. Petr Blažek; elektronickou verzi svazku 
zhotovil Radek Schovánek a PhDr. Petr Blažek)



P�ehled zkratek použitých ve svazku (ABS, arch. �. 795797 MV)

A – agent 
AOP – agenturn� operativní prov�rka 
AOR – agenturn� operativní rozpracování
AZ – agenturní záznam 
	CE – 	eskobratrská církev evangelická
D – d�v�rník
FF UK – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
CH-77 – Charta 77
IDC – ideodiverzní centrum (centra)
KOPaV – krajský odbor pas� a víz 
KS	 – Komunistická strana 	eskoslovenska 
KS SNB – krajská správa Sboru národní bezpe�nosti 
kr. jm. – krycí jméno 
KTS – kandidát tajné spolupráce 
LDN – lé�ebna dlouhodob� nemocných 
MV – ministerstvo vnitra
NF – národní fronta 
NO – nep�átelská osoba 
NVP – Národní výbor hlavního m�sta Prahy   
O-StB – odd�lení Státní bezpe�nosti (okresní nebo obvodní)
OS SNB – okresní správa Sboru národní bezpe�nosti  
OT – operativní technika
OV – okresní výbor 
PO – prov��ovaná osoba
PL – psychiatrická lé�ebna
PS-VB – pomocná stráž Ve�ejné bezpe�nosti 
PÚ – poštovní ú�ad 
reg. �. – registra�ní �íslo
ROH – Revolu�ní odborové hnutí
�KC – �ímskokatolická církev
�O – �ídící orgán
SEO FMV – Statisticko-eviden�ní odbor Federálního ministerstva vnitra 
SEO-S-StB – statisticko-eviden�ní odbor správy Státní bezpe�nosti 
SNB – Sbor národní bezpe�nosti (StB byla jeho sou�ástí)
SPO (PO) – spis prov��ované osoby
S SNB – správa Sboru národní bezpe�nosti 
StB – Státní bezpe�nost
TS – tajný spolupracovník 
VC – vízový cizinec 
VONS – Výbor na obranu nespravedliv� stíhaných
ZDŠ – základní devítiletá škola
ŽNO – Židovská náboženská obec


