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Oni nevěřili mně, já
nevěřil jim
S Richardem Sacherem o cestě na ministerstvo vnitra, bednách plných
svazků, likvidaci StB a o tom, co mu říkal Havel
PAV EL Ž ÁČ EK

V průběhu demontáže komunistického režimu se na podzim roku 1989
z funkcionáře Československé strany lidové JUDr. Richarda Sachera, osoby sledované
Státní bezpečností, stal první federální ministr vnitra, zodpovědný za transformaci
bývalé totalitní mocenské opory. Zeptali jsme se mimo jiné, jak dnes vnímá první
aféry s lustracemi z jara 1990.

Richard Sacher v rozhovoru s Pavlem Žáčkem
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Oni nevěřili mně, já nevěřil jim

Nebylo od věci, když jsme se Svobodou
mohli říct, že lidová strana stojí za
Občanským fórem.
Jaké jste měl představy či ambice?
Kdy se začalo v souvislosti s vámi
hovořit o ministerském postu?
Abych pravdu řekl, nedokázal jsem
si představit, že bych byl ministrem,
byť ministrem bez portfeje.

Richard Sacher v 80. letech

Co jste dělal 17. listopadu 1989?
V pátek 17. listopadu jsem odjížděl
z Prahy domů do Úpice, kde jsem byl
činný v místní organizaci Československé strany lidové a kde jsem pracoval, mimo jiné také v kotelně.
Jak jste reagoval na politický vývoj,
který vás katapultoval do vysoké
ústavní funkce?
Lidová strana se již 19. a 20. listopadu
přihlásila ke společenským a politickým změnám. Následně padlo v Charitasu stávající vedení strany a byli
tam pozváni všichni účastníci obrodného proudu. Rozhodlo se, že se stanu ústředním tajemníkem, a předsedou lidové strany byl zvolen Josef
Bartončík. Měl tehdy ohromnou podporu.

Nezpůsobila jeho volba budoucí
problémy s lustracemi?
Již před listopadem 1989 jsem se poměrně pravidelně stýkal s Václavem
Malým, který mi asi rok před těmito
událostmi řekl, že se v intelektuálním
prostředí hovoří o Bartončíkově spolupráci se StB. Já jsem se o tom Pepovi zmínil, ale on to nijak nekomentoval a vyznělo to do ztracena.

Kdo vás navrhl do vládní funkce?
Václav Havel?
Václav Havel si mě v Občanském fóru
všiml při nějaké diskusi. Oni v nás
viděli zástupce politické síly, která
se od samého počátku přihlásila
k zásadním změnám. K něčemu jsme
se vyjadřovali a diskutovalo se až do
půlnoci. Už jsem držel ruku na klice,
když mi Havel řekl: Počkejte, počkejte,
nechtěl byste být předsedou vlády?
Zaskočilo mě to a on svou otázku
zopakoval. Odpověděl jsem, že ne. On
mě vybídl, abych si to rozmyslel. Zaskočilo mě to, podobné ambice jsem
vůbec neměl. Pro mě bylo tehdy důležité, aby se naše strana očistila od
bolševických zjevů, aby zastupovala
politicky se angažující křesťany a vymanila se z rukou lidí podlézajících
Národní frontě, komunistům a estébákům. A najednou taková nabídka…
V noci jsem o tom přemýšlel. Říkal
jsem si, že systému moci a vládnutí
rozumí pouze Štrougal a jeho suita,
a tak jsem druhého dne přišel do
Občanského fóra a nabídku odmítl.
Tenkrát proti mně vystoupil i Kučera
z Československé strany socialistické. Byl jsem docela rád, protože jsem
se chtěl plně věnovat své partaji. Vyvinulo se to nakonec tak, že jsem vedl
jednání o zastoupení lidové strany
v Čalfově vládě.

Jaké jste měl vztahy s Občanským
fórem?
Pepa Bartončík stál mimo Občanské
fórum, působil v Brně, a tak jsem se
do Občanského fóra dostal spolu
s doktorem Svobodou jako zástupce
lidové strany. Nechodili jsme tam
každý den, ale účastnili jsme se řady
jednání, myslím těch rozhodujících.

Vývoj byl tenkrát strašně rychlý...
To ano. Z jednání s Mariánem Čalfou
vzešlo mé jmenování do funkce ministra bez křesla. Vláda se ustavila
10. prosince a chyběl v ní ministr
vnitra. Nejobávanější resort řídil
triumvirát Ján Čarnogurský, Valtr
Komárek a Marián Čalfa. No, on ho
spíše nikdo neřídil…

Foto: archiv R. Sachera
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Projednávali jste na vládě mezi
10. prosincem a koncem roku 1989
nějaké otázky související s ministerstvem vnitra? Například jeho
reorganizaci?
Projednávali, vnitro muselo nějak
fungovat. Každý věděl, že jde o provizorní stav. Týden byl třeba ministrem Pinc, setkal jsem se i s ním. Když
se ohlížím zpět, myslím si, že zvolené
řešení bylo docela moudré, i když
možná nevědomé, neboť nedošlo
k nějakým malérům. Nešilo se to
horkou jehlou, případné horké hlavy
ochladly. Zajímavé bylo, že za mnou
jako za ministrem co chvíli přicházeli studenti s tím, že tu a tam se něco
pálilo. Já jsem pak vždycky volal Průšovi, ale v podstatě jsem v tomto
směru nic udělat nemohl...
Ivan Průša působil na federálním
ministerstvu vnitra od 21. prosince 1989 jako první náměstek...
Ano, až do 1. ledna 1990 v podstatě
řešil celé vnitro. Já jsem ho znal, stejně jako Čalfa, skládal jsem u něj
státnice na právnické fakultě.
Jak jste se nakonec dostal na post
ministra vnitra?
Den po prezidentské volbě to Václav
Havel oznámil na Vikárce…
Předtím se o tom nemluvilo?
Mluvilo se o tom, kdo by mohl být
ministrem vnitra. Vzpomínám si, že
se hodně angažoval Ladislav Lis
a Zdeněk Jičínský, ale ne v tom smyslu, že by chtěli kandidovat...
Padala tam nějaká další jména?
Tolik jich nebylo. Ale požadavek obsadit konečně v nitro byl jasný.
A Havel pak na Vikárce oznámil, že
bych tam měl nastoupit já. V tu chvíli jsem trochu zcepeněl. Napadlo mě,
že o vnitru jsem slyšel jen to nejhorší, ale Havel naléhal, že se to musí
vyřešit. Pak Lis a já nevím, kdo ještě,
volali, ať to vezmu. Havel souhlasil
s tím, že zavolá Čalfovi. Asi až po půl
hodině se ho podařilo spojit a Havel
mu oznámil, že jmenoval Sachera
ministrem vnitra. Jmenovací dekret

52

Sacherova legitimace člena vlády

jsem dostal až později, se zpětnou
platností.
A co jste dělal v prvních chvílích?
S kým jste se radil? S čím jste vstupoval na ministerstvo?
Když přijel Čalfa, říkal, že do vnitra
nikdo nevidí, ani vláda, ani ÚV KSČ,
a že je to stát ve státě.
Uvedl vás do úřadu předseda vlády,
tak jak se to dělá dnes?
Ne. Na vrátnici do Majakovského
ulice, naproti čínské ambasádě, jsem
přijel autem. Byl tam buď Václav Novotný, náčelník Vnitřní a organizační správy FMV, anebo někdo z vojsk
ministerstva vnitra, tehdy docházelo
k velkému šumu právě mezi pohraničníky a vojáky ministerstva vnitra.
V některých útvarech to vřelo, já jsem
je navštívil a jejich velitele propustil.
Pamatuji si, že Havlův novoroční projev jsem poslouchal úplně sám v ministerské kanceláři.
Přivedl jste si s sebou někoho,
komu jste mohl věřit?
Ne. Druhý den jsem si nechal do sálu
svolat všechny náčelníky a řekl jim,
co bude následovat. Nevěděl jsem, kdo

Foto: archiv R. Sachera

je kdo, seděly tam dva dlouhé stoly
náčelníků... Vzpomínám si, že mi
spadla na zem aktovka a jeden pobočník se po ní vrhl, až jsem se divil, co
to dělá. Když jsem si ji od něj vzal, řekl
mi, že pokud se to stalo třeba Lorencovi nebo Vykypělovi, ani se neohlédli a šli dál. První pocity byly smíšené,
oni nevěřili mně, já nevěřil jim.
Co jste jim ve svém úvodním projevu řekl?
Nechal jsem je nastoupit, někteří
z nich byli v civilu. Novotný zavelel
pozor, když jsem vešel, pohov, sedněte. Tam jsem jim oznámil, že vláda
národního porozumění chce budovat
demokratické základy vnitra, že předcházející praxe končí, že chceme, aby
se sloužilo lidem, a tak dále, napsal
jsem toho celou stránku. Myslím, že
jsem říkal, že kdo nemá vroubek
a nějakým způsobem se nezdiskreditoval, může zůstat. Já jsem prostě
nemohl vyhodit všechny lidi najednou.
Dal vám prezident nějaké direktivy?
Nedal. Já jsem uplatnil své zkušenosti z vlády, kde se o vnitru hodně mluvilo. Bylo samozřejmé, že vnitro se

2010/01 paměť a dějiny

xxx-xxx rozhovor-sachr.indd Sec2:52

3/29/10 6:17 PM

Oni nevěřili mně, já nevěřil jim

musí stát orgánem demokratického
státu. Musel jsem, a situace nebyla
vůbec jednoduchá: a) zabránit krveprolití nebo otevřené konfrontaci,
b) začít budovat vnitro na demokratických základech a za c) zorganizovat
svobodné volby. Od počátku jsem dostával na stůl svodky o situaci v republice, včetně různých informací o sovětské armádě… Měl jsem z nich docela
trauma, někdy to byla docela hrůza.
Ráno mě přivezli do úřadu a já se odtamtud málokdy vracel před půlnocí.
Na stole ležel tzv. růžový monitor, co
se kde stalo, včetně toho, kdo si vzal
život, ať už estébáci anebo vébáci. Můj
den málokdy začínal jinak… Na jednom
zasedání vlády například premiér
oznámil, že Kapek spáchal sebevraždu.
Já to vidím z pozice věřícího člověka,
vnímám hodnotu života, vím, že každý
chybuje. Kladl jsem si otázku, jestli to
museli řešit právě takhle.
Jaké bylo první setkání s generálem
Lorencem?
Přišel ke mně a svým vzhledem a postojem mi dával najevo, že není nikdo
z Horní Dolní, ale člověk, který umí
prognózovat a ví, co se kdy hodí.
S velkou úsluhou a respektem vstoupil
do kanceláře a zahlásil se. Popřál mi
ke jmenování do funkce a já mu sdělil,
co si myslíme s prezidentem republiky
o bezpečnosti našeho státu. My jsme
s Havlem uvažovali, co si s podobnými
lidmi počít, a dospěli jsme k závěru,
že by bylo nejlepší Lorence poslat do
Mongolska, Vykypěla do Sýrie atd. Je
třeba říct, že se choval s velkou noblesou. Oznámil jsem mu, že by nás mohl
zastupovat třeba v Mongolsku. On to
neakceptoval. Pak mi ještě poslal dopis:
Pán minister, moja situácia je rovnako
logická ako aj paradoxná a naprosto
věcně to odmítl. Havlův nápad poslat
Lorence co nejdál z Československa,
aby ztratil své kontakty hlavně se
sovětskou armádou, nebyl špatný.
Jak probíhala spolupráce s náměstkem Průšou?
Já jsem ho po jmenování Havlem –
a myslím si, že Průšu trochu rozladilo, že se nestal ministrem – pozval do

svého bytu a požádal, aby mě zasvětil do chodu ministerstva. Hodně jsem
se od něj přiučil: vysvětloval mi něco
o rozkazech, jak se velí, co se dělá
a nedělá, kdo je kdo, kolik je tam
správ, čím se zabývají, jak složitá je
struktura. Přece jen tam strávil nějaký čas. Chtěl jsem, aby dál pracoval
jako první náměstek, protože jsem
se na něj mohl spolehnout. Využíval
jsem ho především jako právníka,
garantoval mi všechny právní složitosti rozkazů a nařízení. Pověřoval
jsem ho významnými jednáními. Když
přijeli Američané, chtěli vědět, co
a jak, a on jim to přesně oddeklamoval. Mohl jsem se na něj spolehnout,
včetně jednání s KGB. Neměl jsem
k němu jedinou výhradu.
A kdo vám navrhl další náměstky
– reaktivované příslušníky Viliama
Ciklaminiho nebo Jaroslava Procházku?
Ciklaminiho navrhla nejspíš slovenská vláda, potažmo VPN. Takový byl
úzus a já to nemohl ovlivnit. V České
socialistické republice to fungovalo
stejně, na federální úrovni se akceptovalo to, co předložily národní vlády.
A jak se s nimi spolupracovalo?
Každý dostal nějaký úsek činnosti,
který měl na starosti. S Ciklaminim
jsem měl docela problém, protože
v minulosti pracoval ve zpravodajských službách a příliš důvěry ve mně
nebudil. Stejně jako když mi z Koordinačního centra Občanského fóra
doporučovali osoby s minulostí jako
Lis, Hošek, Padrůněk a Hromádko.
To bylo neskutečné!
S čím přicházeli náměstci v odborné oblasti?
S ničím. Ti lidé odešli z resortu před
dvaceti lety a od roku 1968 se vnitro
úplně změnilo. Stali se z nich dobře
poučení laici. Lis s Hromádkem mi
sice radili, ať chodím do parlamentu,
že oni to budou řídit, ale to nešlo!
Karla Vykypěla nahradil Zdeněk
Formánek, člověk, který byl v roce

1968 ve vedení II. správy Hlavní
správy StB. Do čela nástupkyně
I. správy SNB čili zpravodajské
správy FMV nastoupil reaktivovaný Přemysl Holan alias „Hanousek“. Šlo vlastně o návrat osmašedesátníků z řad příslušníků Státní
bezpečnosti...
S tím jsem nemohl prakticky nic dělat, já pouze podepisoval odvolání
a jmenování, nic víc jsem nezmohl.
Takhle fungovala federace.
Čili už od počátku bylo zaděláno
na problém, který později kulminoval odvoláním náměstků. Vnímal
jste, že jde také o souboj mezi Vykypělem a Formánkem?
S Vykypělem jsem se sešel jednou,
jinak jsme nekomunikovali. Tohle
byla velká slabina při konstituování
nového vnitra: platily předchozí principy a my jsme na nich museli budovat nové, demokratické ministerstvo.
To bylo velice složité. Musel jsem
respektovat Slováky, slovenského
ministra vnitra Vladimíra Mečiara
a ostatní. Slováci byli za Husáka trochu preferovaní, žádný český politik
by si na ně před listopadem 1989 nedovolil. Tím se jich nechci nijak dotknout.
V rozhovoru k dvacátému výročí
zrušení komunistické politické
policie jste prohlásil, že ve dnech
přípravy a podepisování rozkazu
o jejím rozpuštění jste měl dokonce ochranku a spal jste na tajném
místě. Proč?
Signálů o možném nebezpečí se objevila celá řada a nejen tenkrát. Kulka položená na autě nebyla ničím
neobvyklým. Naposledy se mi to stalo loni. V roce 1990 přicházely anonymy, jejichž hrozby by nedokázal
odvrátit ani speciální ochranný útvar,
takže jsem několikrát spal ve vězení.
Ve kterém?
Abych řekl pravdu, ani nevím. Na
Ruzyni ne, zřejmě na Pankráci.
Ochranka mě zavezla z úřadu do vězení, přinesli mi deky, něco k jídlu,
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vyspal jsem se a ráno jsem se vrátil
na ministerstvo.
To vás chránila stará ochranka,
kterou jste zdědil po předchozím
ministrovi?
Ano, já bych se těmi mladými asi ani
chránit nenechal. Byli to lidé z V.
správy, s nimiž dodnes vycházím
dobře.
Ale dá se předpokládat, že ti, kteří vám vyhrožovali, mohli být jejich
kolegové...
Tihle lidé byli pevní. Politikou se nezabývali. Třeba s panem Kačírkem
dodnes udržujeme perfektní kontakt.
Byli to skuteční profesionálové.
Kdo připravoval znění rozkazu
o zrušení Státní bezpečnosti? Náměstci?
Ne, od těch jsem neočekával nic.
Všechny návrhy, které předložili,
musely jít přes Průšu. Já jsem nestál
o žádné fantasmagorie. Problém totiž
spočíval v právní kontinuitě původní
zákonné normy, kterou jsem musel
dodržet. Nemohl jsem si dovolit jít
contra legem. V tom byl ten problém!
Člověk prováděl změny, ale měl k tomu
pouze právní nástroj, který nezrušili,
protože nový zatím nevznikl. Takový
zákon nepřipravíte za týden a už vůbec ne s lidmi, kteří pracovali na
vnitru v roce 1968. Tohle nechce mnoho lidí pochopit nebo to zamlčují. Já
jsem musel jednat podle platného
práva.
Přišel jste do styku se sovětskými
poradci?
Jednou, když jsem ještě sídlil ve staré
budově v Majakovského ulici, se objednal generál Voskobojnikov, vlastně
šéf KGB pro Československo. Požádal
jsem Průšu, aby se toho neobyčejného
setkání také účastnil.
Šlo o přípravu nové dohody o spolupráci?
Byla to doba, kdy v Sovětském svazu
docházelo k velkým věcem. Předchozí smlouva o vzájemné spolupráci
s KGB končila a měla vzniknout nová.
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Novotný mě seznámil s dohodou,
kterou podepsal Kincl s předsedou
KGB Krjučkovem v létě 1989. Říkal
jsem si, že to asi budou chtít provést
obdobně. Ptal jsem se Voskobojnikova, jaké mají představy, a on mi řekl,
že můžeme mluvit česky. A pak mě
uzemnil slovy: Nám bude vyhovovat
každá smlouva, která bude vyhovovat
vám. Snad tři vteřiny jsem vůbec
nevěděl, jak reagovat, protože jsem
byl přesvědčen, že přišel s nějakým
diktátem.
Návrh dohody tedy připravovala
naše strana?
Probíhalo to tak, že vnitro zpracovalo
návrh. Byl jsem rád, že se toho účastnil Průša, protože tam působili všelijací lidé, kteří žádnou dohodu nechtěli a raději by vyhlásili SSSR válku. Pak
se návrh předložil ministerstvu zahraničních věcí, které se k tomu vyjadřovalo. My jsme jejich připomínky akceptovali a návrh poté šel do vlády
nebo do Čalfovy kanceláře.
Na konci února 1990 jste s Havlem
jeli do Moskvy a při té příležitosti
dohodu podepsali?
Teď si nevzpomínám, jestli jsme ji
podepisovali v Kremlu, myslím, že to
proběhlo přímo v Lubjance na KGB.
Prezident měl svůj program a já zase
tohle. Když mě přivezli, měl nás přijmout soudruh Krjučkov. Nastoupili
jsme do výtahu a padali dolů. Stál
jsem tam a myslel na všechno, co se
tu dělo. Říkal jsem si, že pokud se tu
ztratím, už mě nikdo nenajde. Ale
všechno dobře dopadlo a zasedli jsme
ke stolu. Nalili nám koňak k přípitku
a já řekl, že alkohol nepiji. Krjučkov
jen zabručel: My znájem, éto čaj. Na
rozdíl od předchozí dohody proběhla
posléze diskuse v parlamentu a nakonec ji ani strany nenaplňovaly...
Jak se k vám dostal první svazek
Státní bezpečnosti? Přes náčelníka statisticko-evidenčního odboru
Josefa Rambouska, nebo náčelníka
vnitřní a organizační správy Novotného? Chtěl se někdo pochlubit,
nebo vám to někdo zadal?

Já jsem nevěděl, jak to funguje. Teprve na SEO mi to Rambousek vysvětloval a viděl jsem ty ohromné lístkovnice plné karet. Namátkou jsem sáhl
na první kartu a našel jméno člověka,
který mě měl na starosti v Ústí nad
Labem. Neuvěřitelné. Tam jsem se na
vlastní oči přesvědčil, jak to funguje.
Problém byl s lidmi, kteří přicházeli
a lustrovali na doporučení Koordinačního centra Občanského fóra.
Havel mi třeba řekl: Prosím tě, to není
možné, aby mi Formánek někde v průchodu říkal, že ten a ten je agent. Udělej si v tom pořádek. Jaký jsem mohl
udělat pořádek? Tihle Padrůňkové
a Hoškové se stůj co stůj chtěli dostat
ke svým materiálům, k nimž v roce
1968 neměli za ministra Pavla přístup.
Takže se bojovalo o archiv?
Ano.
A Rambousek byl profesionál?
Choval se vůči vám loajálně?
On se vždycky tvářil jako naprosto
politicky nezaujatý pracovník a každý pokyn, který nebyl v jeho kompetenci, mi okamžitě oznamoval, takže
jsem dobře věděl, kdo má o co zájem.
Takže svazek, abyste měl představu, vám ukázali až v SEO? Nenosili vám je do kanceláře?
Nenosili, na to jsem opravdu čas neměl, a ani jsem je nepotřeboval. Ale
zajímal mě třeba svazek Padrůňka,
Hoška a Hromádka, což bylo asi tak
všechno. Abych pravdu řekl, neviděl
jsem ani ten Bartončíkův.
A chtěl jste po někom, aby vám ověřil, jak to s Bartončíkem bylo?
Věříte, že ani ne? Zkrátka jsem to
nepovažoval za důležité.
Nedovedu si představit, že za vámi
jako za novým ministrem nepřišli
„staří“ odborníci a neřekli: Podívejte, co tady máme. Jen aby získali vaši pozornost a důvěru...
Musím říct, že jsem chtěl vědět, kdo
z ministrů ve vládě národního poro-

2010/01 paměť a dějiny

xxx-xxx rozhovor-sachr.indd Sec2:56

3/29/10 6:17 PM

Oni nevěřili mně, já nevěřil jim

zumění má záznam v registru svazků.
Impuls mi dal Václav Havel, který mi
vždycky volal s konkrétním jménem.
Hromádko, Fajrajzl, Bureš a další. Druhý problém vznikl před volbami...
Formánkův Úřad pro ochranu ústavy a demokracie lustroval například z popudu předsedy federálního parlamentu Alexandra Dubčeka
a dalších ústavních činitelů. To
chtěl také prezident?
To vzniklo na Havlův pokyn... Havel
věděl o všech členech vlády, kteří byli
v registru. Tomu to stačilo říct a záleželo na tom, jak se dotyčný zachová.
První prošla kontrolou vláda, kde
došlo ke změnám, v březnu federální parlament, národní rady,
průběžně probíhaly lustrace pro
Formánkovův úřad a pak došlo ke
střetu... I parlament byl lustrován
s vědomím prezidenta?
To nevím. Když se zjistilo, že dochází
k divokým lustracím, že si Formánek
může vytáhnout, koho chce, evidenční karty členů federální vlády, české
vlády, slovenské vlády a parlamentů
se na můj pokyn vyřadily, aby je nebylo možné lustrovat. Neexistoval jiný
důvod než ten, že šlo o předvolební
období a o první volby vůbec, tedy
o jednu z nejdůležitějších věcí, která
se v období první vlády udála.

že chtějí-li své kandidáty vylustrovat,
uděláme to pro ně, ale to bylo později než toto opatření. Opravdu nevím,
nedává to smysl... Nevidím tu žádný
zájem, který by mě k tomu vedl. Kdyby to byli členové vlády, tak ano,
kdyby to byli kandidáti do voleb, tak
ano, ale tohle nebyla skupina k lustraci. Nevím, proč bych měl mít zájem
kontrolovat tato jména.
Takže šlo o samostatnou aktivitu
Rambouska nebo Novotného, kteří se pak schovávali za vás?
Nevidím v tom logiku. K čemu to mělo
sloužit?
Jiří Křižan v nějakém svědectví
historikům tvrdil, že jste v té době
chodil s těmi materiály na Hrad
třikrát denně...
To je nesmysl. Já jsem v té době přicházel k Havlovi, někdy i s Čalfou,
když se jednalo o věci závažného rázu.
Materiály jsem nosil na Hrad, jedině
když si to vyžádal Havel nebo někdo
z jeho poradců. Když mi řekl: Slyšel
jsem, že..., nechal jsem to vytáhnout
a přinesl jsem mu to.

Není mi jasná posloupnost. Vy jste
pokyn o vyjmutí karet z evidence
SEO podepsal 2. dubna 1990, ale
lustrace členů federálního parlamentu proběhla 22. března čili
předtím. Ciklamini se například,
když jste byl v Londýně, dohodl
s Pavlem Rychetským, že prokuratura vyšetří, jak to proběhlo. A poté
na vás Ciklamini verbálně zaútočil
na letišti v Ruzyni.
Na to si vzpomínám...

Takže ve vládě na jaře 1990 neprobíhala diskuse, že by se ten proces
měl podřídit zákonům? Šlo přece
o mocenský nástroj bývalého režimu, o který se svedl tvrdý souboj.
Nepadl tehdy nějaký návrh, jak
tento problém řešit a postavit ho
například pod parlamentní kontrolu mimo ministerstvo vnitra?
Diskuse o zákonných úpravách neprobíhala, všechno se zakládalo na důvěře. Ale samozřejmě se počítalo s tím,
že takový zákon vzniknout musí. Bylo
před volbami, politické strany chtěly
lustrovat své kandidáty, ale provádělo se to nedůsledně, docházelo k záměnám jmen a vznikaly problémy, což
vyvolávalo velké pnutí.

Oni vycházeli z tvrzení Rambouska nebo Novotného, kteří si nedovedli představit, že byste to rozhodl bez prezidenta republiky...
Já jsem samozřejmě dal před volbami
na vědomí všem politickým stranám,

Jak jste se tehdy stavěl k agentům
Státní bezpečnosti? Podle médií
jste to chtěl nechat spíše zavřené
jako citlivé téma.
Upřímně řečeno, tihle agenti pro mě
představovali druhořadý problém.

Bylo třeba zaměřit se na jiné věci,
které s tím neměly nic společného.
Jak to, že se to téma tak zveličilo?
Myslím, že za tím stála zvědavost.
Lidé zkrátka chtěli vědět, jestli jejich
kolega v práci byl, nebo nebyl agent.
Já však tu dobu hodnotím podle toho,
co se událo v prvním pololetí 1990,
kolik smluv se uzavřelo, kolik zemí
jsme navštívili. S mým jménem se
spojují lustrace, ale už nikdo neřekne,
že jsme dojednali velmi významné
dohody s FBI, s CIA, že jsem na State
Departmentu dojednal dovoz embargovaných technologií z USA. Vyřešila se spousta věcí!
Mimochodem, byly tu v té době
nějaké americké zpravodajské či
bezpečnostní týmy?
Ano, byli tu dílem agenti z protidrogového útvaru, ti přišli hned po jednání s CIA, a pak operativci, kterým
jsme ukazovali zásah proti vězeňské
vzpouře v Leopoldově.
V americké vzpomínkové literatuře se tvrdí, že jejich týmy pomáhaly prezidentu Havlovi budovat demokracii.
Neznám je jménem, ale určitě tu byli.
Předávali nám zajímavé poznatky,
na co si dát pozor, hlavně ohledně
voleb. Rozhodně se nevtírali, to bych
ani nesnesl. Ale pro nás byly volby
skutečně nejdůležitější. Když Jan
Ruml v době, kdy vypršel termín
volební kampaně, oznámil, že Bartončík je agent, ve volební komisi to
vyvolalo diskusi, jestli volby prohlásit za neplatné, nebo ne. Já jsem
prosil vedení komise, aby je uznalo,
byť jsem mluvil proti sobě, proti své
straně i člověku, kterého jsem léta
znal.
Mimochodem, řešili jste s Bartončíkem možné politické dopady
tohoto odhalení?
Ne. On byl předseda, tak jsem rozhodnutí nechal na něm, na stranické
věci jsem neměl čas. Navíc jsem nevěděl, co s tím. Bartončík představo-
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rozhovor

Richard Sacher si celý život vedl kartotéční deník. Na snímku kartička se záznamem
o výslechu příslušníky StB v březnu 1987.

val autoritu. Lidová strana na tom
nakonec stejně neprodělala.
Říkal jste, že u vás stál problém
agentů až na druhém místě. Měl
jste na základě vlastní zkušenosti
představu, kdy bude moci nové,
demokratické vnitro provést personální obměnu?
V té době na to ani nebyl čas. Pak
jsme začali vyvíjet koncepce týkající
se proměny vnitra na základě zkušeností západních zemí. V prvním pololetí šlo hlavně o to, udržet klid
a pořádek. Odzbrojovalo se obyvatelstvo, měli jsme tu sovětské vojáky,
kvůli kterým tu vládla velká nervozita. Generálové okupačních vojsk se
totiž často neřídí politickými, ale
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vlastními úvahami. Málokdo to chce
dnes slyšet, ale existovalo nebezpečí,
které při našem jednání zmiňovali
i agenti CIA. Jak proběhne odsun?
Spořádaně? Nic nebylo jisté a existovala řada problémů.
Můžete na závěr shrnout, co se
vám podařilo, případně co jste
nestihl?
Jako první nekomunistický ministr
vnitra ze země pod vlivem Sovětského svazu jsem ukončil špionážní
činnost proti zemím západní Evropy a USA, navázal oﬁciální kontakty s ředitelem FBI, CIA a s dalšími
bezpečnostními složkami v Evropě,
změnil smlouvu s KGB, vyloučil politickou spolupráci a předávání

Foto: Jan Hanzlík

získaných technologií do SSSR, což
byla podmínka Američanů, vytvořil
podmínky pro import embargovaných technologií z USA, zrušil útvary StB, příslušníkům nechal odebrat
služební a soukromé zbraně, zahájil očistu bezpečnostního aparátu,
aby bylo zabráněno případné konfrontaci občanů, bylo od obyvatelstva staženo 32 tisíc kusů kulových
zbraní, položili jsme základy pro
vybudování nově koncipovaného
ministerstva vnitra, novelizovali
řadu zákonů a předložili návrhy
nových právních norem, zpřístupnili archiválie o politických procesech z 50. a 60. let, zorganizovali
první svobodné volby po čtyřiceti
letech a tak dále...
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