příběh 20. století

S duší neudělá násilí nic
Se Zdenou Tominovou o životě v normalizačním Československu
s policií za dveřmi, „mluvčování“, ztrátě vlasti a ochotě „do toho jít“
A DA M HRA DIL EK

Dlouho jste nebyla v Praze. Proč jste
přijela právě teď?

Já jsem v Praze z prostého, smutného
důvodu, že nám umřela Věra Jirousová a já se s ní chtěla rozloučit.
Zároveň jsem se chtěla setkat s kamarády, protože tak už to na pohřbech chodí. Také jsem věděla, že
v Praze dostanu k nahlédnutí další
archivní materiály z estébácké sledovačky, které jsem ještě neviděla.
Spojila jsem tedy smutné s užitečným.
Váhala jste někdy nad tím, zda se
do svazků komunistických bezpečnostních složek podívat?

Mám přátele, kteří se dodnes odmítají do svazků podívat, nebudou to
číst, nechtějí to vidět. Já když mohu,
tak raději věci vím, ale do určité míry
jejich postoj chápu. Člověk se nad
svazky mnohdy směje, protože negramotnost zápisů i politická negramotnost lidí, kteří to psali, je někdy
opravdu humorná, ale zvláště popis
sledování je bytostně odporný. Když
to člověk čte, má pocit, jako by tenkrát chodil nahatý po Václaváku, aniž
by o tom věděl. Já jsem samozřejmě
měla také obavy, co se dozvím o známých a kamarádech. Měla jsem ale
štěstí, že nikdo z mých blízkých a lidí,
kterým jsem opravdu důvěřovala, mě
nezradil.
Kdy se o vás začala StB zajímat?

Když pominu jedno udání z konce padesátých let, tak se objevuji v hledáčku StB koncem let sedmdesátých
v souvislosti s aktivitami mého tehdejšího manžela Julia Tomina. Objevu-

ji se ve svazku „Strojník“, ve kterém
je, jak tomu hezky říkali estébáci, „rozpracováván“ Julius kvůli ﬁlozoﬁckým
přednáškám. Strojník je prozaické
krycí jméno, protože Julius předtím
pracoval jako strojník v holešovické
elektrárně. Na mě StB vedla od roku
1978 spis s krycím jménem „Biskup“,
takže já tvrdím, že jsem byla jedním
z prvních ženských biskupů na světě.
Kde na ten název přišli, nevím. Jinak
mě estébáci označovali heslem „Strojník 1“, Julius byl „Strojník“ a náš starší syn Lukáš „Strojník 2“.
Jakým způsobem jste se zapojila do
hnutí okolo Charty?

Julius potřeboval mnoho podpory
okolo ﬁ lozoﬁckých přednášek, které organizoval v našem bytě. Starala jsem se o něj během protestní
hladovky, o studenty, kteří k nám
chodili, o naše děti. Byla jsem jim
takovou tradiční ženskou oporou.
V květnu roku 1978 mi zavřeli kamaráda Jiřího Grušu za román Dotazník. To mě velmi rozčílilo a začala jsem organizovat kampaň za jeho
propuštění. V té době jsem rovněž
našla uplatnění pro svoji paměť vycvičenou z tlumočení. Když zavřeli
Jaroslava Šabatu, zvolil si mě za
důvěrníka, a tudíž jsem se mohla
zúčastnit soudního líčení. U soudu
mi zabavili pero a zápisník, tak jsem
si jeho závěrečnou řeč uložila do
paměti a v noci ji přepsala na papír.
U téhož soudu jsem zjistila, že mohu
velmi rychle podat tiskovou zprávu
v několika světových jazycích a že
mám strašnou spoustu kuráže a chuti něco dál dělat.
Kdy jste podepsala Chartu?

Já jsem podepsala Chartu v květnu
1978, v den, kdy jsem byla na příkaz
StB propuštěna ze zaměstnání v Pražské informační službě, kde jsem
překládala. V jejich zájmu nebylo ani
tak potrestat mě, jako donutit Julia,
aby si po odchodu z elektrárny našel
další manuální zaměstnání a neměl
tolik času na jiné aktivity. Skutečně
pak začal pracovat v zoologické zahradě. Na Chartě bylo pro mě nejfantastičtější to, že jsem získala skoro
ze dne na den nějakých dvě stě blízkých přátel. Mezi jinými i Martu
Kubišovou, která byla tenkrát mluvčí Charty. Často jsem za ní chodila.
Jednoho dne mi řekla, že čeká děťátko a že bude muset mluvčování nechat. Nabídla jsem jí tehdy, že to za
ni vezmu, ale ani ve snu mě nenapadlo, že bych byla zvolená.
Kdo navrhoval a volil mluvčí Charty? Kdo navrhl vás?

Charta byla volné hnutí, iniciativa
občanů bez hierarchie. Vše bylo
založeno na diskusi a důvěře, bez
hromadných schůzí a hlasovacích
lístků. Při jejím vzniku bylo na začátku určeno, že by mezi mluvčími
měli být lidé z různých názorových
ok r uhů. Z nefor málních diskusí
uvnitř každé názorové skupiny vzešla tř i jména. Např íklad v pr vní
trojici mluvčích byl Jiří Hájek za
exkomunisty, Václav Havel za umělce a humanistické demokraty a Jan
Patočka za akademickou obec a jako
morální autorita. Na to, kdo navrhl
mě, je více názorů. Řada kamarádů
říká, že to byli oni, ale v podstatě
jsem přebírala funkci po Martě a pokračovala v její spíše nepolitické,
všeobecně kulturní roli.
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Václav Benda, Jiří Dienstbier, Zdena Tominová a Jiří Hájek na schůzce mluvčích Charty 77
v roce 1979
Foto: Ondřej Němec

Jak reagoval váš manžel na to, že
se stanete mluvčí Charty?

syna. Setkávala jste se jako žena
a matka s podobnými reakcemi?

Měla jsem se stát mluvčí na schůzi
Charty v listopadu 1978 u Bendů, ale
náhle se rozhodlo, že se mluvčováním
prozatímně pověřuje Václav Havel
a já budu mluvčí designovaný. Všichni jsme to pochopili tak, že Václav si
chce dosloužit to, co bylo přerušeno
jeho uvězněním. Mně to způsobilo
potíže, protože jsem stejně tu práci
už začala dělat, ale hlavně jsem měla
doma husto. Večer co večer mě Julius
přemlouval, ať tu funkci neberu, že
na to nemám autoritu, že se při prvním výslechu rozsypu a jak k tomu
přijdou děti. Myslím, že Julius trochu
žárlil a zároveň se upřímně obával
o osud svých bytových seminářů.
Bylo jasné, že se pozornost policajtů
začne upínat i na mě, a tudíž na náš
byt dvojnásob. Je však třeba říct, že
když jsem se 8. února společně s Jiřím
Dienstbierem a Václavem Bendou
mluvčí stala, Julius se úplně změnil
a byl mi skutečnou oporou.

Pamatuji na jednu jízdu taxíkem, během které jsem byla sledována. Když
řidič zjistil, o co jde, řekl: Já té Chartě
fandím, kdybych neměl děti, tak do toho
půjdu taky. Řekla jsem mu, že mám
děti dvě, a on mě ani nedovezl domů.
Vysadil mě na ulici. Řekl, že jsem
naprostej blázen, a téměř si uplivl.
Vytýkali mi to třeba i někteří kolegové z práce a pak jedna příbuzná. Spíš
se divili: Vždyť máš děti. Co z nich bude?
Vždyť ty jsi taková šikovná a mohla jsi
mít slušný výdělky... atd. Ale aby mi to
někdo opravdu vyčítal, tak to ne. Naopak jsem se setkávala s podporou.
Někteří chartisté to měli těžké ve
svých domech. U nás tomu bylo naopak. Když policajti obcházeli sousedy, zvonili na každý zvonek a chtěli,
aby podepsali vymyšlenou stížnost
na naši rodinu, že nás tam nechtějí,
nikdo jim to nepodepsal. Ti lidé se
samozřejmě báli. Měli jsme v domě
řadu měsíců příslušníky VB v uniformě. Seděli ve dne v noci přede dveřmi,
dupali nahoru dolů, protože se třikrát
za den střídali. Přesto se proti nám
nikdo nepostavil.

Ženy v disentu se setkávaly s výčitkami kvůli dětem. Například Natalia Gorbaněvská mi vyprávěla,
kolik lidí jí vytklo a dodnes vytýká,
že vzala na demonstraci proti okupaci Československa svého malého
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V čem spočívala práce mluvčích
Charty? Co jste konkrétně dělali?

Základním úkolem mluvčích bylo
zajišťovat určitý konsenzus v Chartě,
dávat lidi dohromady. Dále připravovat sdělení a dokumenty, které měly
upozornit na důležité problémy v oblasti lidských práv a osobních svobod.
Někdo, a mohl být i mimo Chartu,
vypracoval první návrh. Ten pak prošel diskusí v jednotlivých názorových
skupinách a pak se dostal k naší trojce ke konečnému dopracování. Scházeli jsme se nejvíc u Bendů na Karláku. Já jsem tam chodívala po poledni,
počkala, až se Benda vyspí z noční
v kotelně, a pak jsme si sedli nad rozpracovaným dokumentem a začali
redigovat. Jirka Dienstbier přicházel
pozdě, ale zas byl neocenitelný v mezinárodních věcech. Václav Benda měl
úžasné právní vzdělání a povědomí,
takže konečné redigování bylo většinou na něm. Já byla spíš pěšák. Pobíhala jsem po Praze, jezdila po Čechách
mezi signatáře. Měla jsem i horké
chvilky, zvláště mladé lidi mimo Prahu strašně štvalo, že si Charta dopisuje s ústředním výborem, Federálním
shromážděním a s nějakým Husákem.
Nechtěli to pochopit.
Jakmile byl text hotov, co s ním bylo
dál? Jak se dostával k lidem?

Tenkrát to byla ještě doba psacích
strojů. Text se po naší konečné redakci předal písařkám po Praze,
které jej po nocích s uchem přitištěným na dveře, jestli na chodbě nedupou boty, opisovaly po deseti až
dvanácti kopiích. Ty se pak šířily dál
po Praze i mimo Prahu. Byla to taková tichá pošta z psacího stroje na
psací stroj. Kopii každého dokumentu jsme odnesli na příslušné stranické orgány. Jednou jsem nesla jeden
z nich na ústřední výbor strany, což
byl zážitek. Byla to naše ruka nabídnutá ke spolupráci. Státe, vládo
a ústřední výbore, vy jste podepsali
Helsinské dohody o lidských právech,
my vám nabízíme pomoc, ukážeme
vám, kde a jak se nedodržují, aby se
mohla zjednat náprava. V tom byla
ve zkratce obsažena původní myšlenka Charty.
Čím jste se v té době živili? Byla funkce mluvčích honorována? Dostávali
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ZDENA TOMINOVÁ

Narodila se 7. 2. 1941 v Praze. V r. 1968
dokončila studium herectví na DAMU
a ﬁlozoﬁe na FF UK. Do roku 1978 pracovala
jako tlumočnice. 23. 5. 1978 podepsala
Chartu 77, od 8. 2. 1979 do 1. 2. 1980 byla
její mluvčí. Po nátlaku StB odešla 22. 8. 1980
se syny Lukášem a Markem a manželem
Juliem do exilu ve Velké Británii, kde žije
dodnes. V exilu pracovala mimo jiné v české
sekci BBC.

livých názorových okruhů, ale hlavně nejbezpečnější. Na naše výdajebyla vydělena část z Fondu občanské
pomoci, který byl založen díky švédské ceně Monismanien. Drtivá většina z fondu šla na pomoc uvězněným
a rodinám uvězněných. Určitá část
šla rovněž na náklady spojené s naší
činností, a tedy i na taxíky po Praze,
na autobusy nebo benzin, když se
jezdilo mimo Prahu. A ovšem na pořizování strojopisných kopií.
Když zavřeli Jiřího Dienstbiera
a Václava Bendu, jak dlouho jste
byla ve funkci mluvčí Charty sama
a jak jste to zvládala?

Zdena Tominová v roce 1979, krátce poté, co se stala mluvčí Charty 77

jste peníze z „ideodiverzních center“
na Západě, jak tvrdili komunisté?

Ne. To vskutku nebyla placená činnost. Jirka Dienstbier pracoval v nějakém úřadě, Václav Benda topil po
nocích v kotelně a naši rodinu živil
Julius, který pracoval v zoologické

Foto: Jiří Bednář

zahradě jako noční hlídač. Když můj
syn Marek pročítal zápisy ze sledovačky, tak se smál: Mami, ty pořád
jezdíš někde taxíkem a kupuješ kytky.
To byl život! Skutečně jsme hodně
jezdili taxíkem. Nejenže to bylo nejr ychlejší, když člověk například
musel za den objet řadu lidí z jednot-

Všeobecně se traduje, a píše to i Vilém
Prečan, že když 29. května 1979 zavřeli mé dva spolumluvčí, ihned se
ke mně přidal Ladislav Hejdánek
s Jiřím Hájkem. To není pravda. Hejdánek s Hájkem sice hned vyjádřili
ochotu zastoupit zadržené mluvčí,
ale čekali jsme, jestli zatčené členy
VONS ještě nepropustí, a tak osm dní
jsem na to byla sama. To byla strašně
dlouhá doba. Zbyla jsem jim jenom
já, tak na mě StB nasadila velikou
sledovačku. Bylo jich tolik, že si jich
už nešlo nevšimnout. Tři se mnou
naskočili do tramvaje, další se kolem
míhali v autech atd. V té době se
pravděpodobně rozhodli, že mě vyřadí z provozu. V jednom estébáckém
zápisu se to píše doslovně: Znemožnit
Tominové výkon mluvčí Charty nejpozději do 30. června.
Do tohoto období spadá fyzický útok
na vaši osobu?
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Lukáš Tomin, Jakub Němec, Marek, Zdena a Julius Tominovi na střeše domu č. 3 v Keramické ulici několik minut před odjezdem do exilu dne
22. 8. 1980
Foto: Jiří Bednář

Ano. Stalo se to 5. června. Toho dne
mě sledovačka opustila už na Strossmayerově náměstí, což bylo neobvyklé. Oni vás vždycky dovedli zpátky
domů a tam, když objekt vešla do bydliště, sledovačku ukončili. Šla jsem
nahoru na Letnou a nesla tašku s podpisy pod peticí za propuštění členů
VONS. U našeho domu jsem se zarazila, protože bylo půl jedenácté
a vchodové dveře byly napůl otevřené. Vešla jsem dovnitř a otočila se
tam, kde byl vypínač. A tam stál vysoký chlap s punčochou přes hlavu.
Když jsem uviděla jeho zdeformovanou tvář a svalnatou paži, jak zvedá
pendrek, zařvala jsem jak v Hitchcockově ﬁ lmu. Pak nic nevím, protože mě evidentně omráčil. Vyvlekl mě
z baráku. Pak si vybavuji, jak se ode
mě zvedá a dává se na útěk. Naštěstí mě slyšeli dva starší lidé, kteří
neměli tušení, kdo jsem. Rozběhli se
po křiku. Uviděli toho chlapa, co se
ode mě zvedá, a ta paní mu hrozila
deštníkem. Vzápětí tam dorazila
hlídka VB, která ani nezastavila,
jenom projela. O minutu nebo dvě
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později přijeli estébáci v šestsettrojce a nabídli mi odvoz k doktorovi. Já
jim řekla, že bez svědků nikam nepojedu. Ti dva nic netušící lidé se
hned nabídli, že mi to odsvědčí. Policistům nezbylo nic jiného, než je vzít
se mnou. Z pohotovosti mě doktor
chtěl poslat sanitkou do nemocnice.
Sestřička mu na to řekla: Pane doktore, to nemusíte volat sanitku, ona
tady paní má dobré přátele venku se
šestsettrojkou a oni ji tam prý odvezou.
Musela jsem s pravdou ven. Naštěstí
pan doktor poslouchal Svobodku
a řekl sestře: Běžte těm pánům říct,
že paní Tominová nemůže jet osobním
vozem. Musím zavolat speciální sanitku. V nemocnici Na Františku estébáci rozhlásili, že jsem zlodějka
šperků, a příští den zavřeli celé jedno oddělení. Mé přepadení zapadá do
snahy Chartu zlikvidovat. Myslím si,
že tam to auto bylo od toho, aby mě
odvezli někam do lesa a dlouhodobě
vyřadili pořádným výpraskem. Odpovídá tomu i zápis ze sledovačky,
který jsem získala před pár dny. Na
konci sledovačky z 5. května se píše:

Ve 22:30 na příkaz operativního pracovníka sledování skončeno. K tomu
dokumentu je dole připsáno rukou:
Ve večerních hodinách chtěli OP dělat
opatření, toto se nepovedlo. Zachránili mě hodní lidé.
Byla pro vás tato násilná zkušenost
v něčem zlomová?

Můj zajímavý poznatek byl, že fyzické násilí se mnou neudělalo nic. Já
jsem se vždycky strašně bála, že se
zhroutím, až mi dají první ránu. Naštěstí to tak nebylo. Člověk zjistí, že
má akorát obrovskou modřinu, strašně ho bolí hlava, ale s duší to neudělá nic.
Jakým způsobem tento tlak zvládaly vaše děti? StB vedla spis i na
vašeho sedmnáctiletého syna Lukáše...

Naše děti dospívaly rychle. Lukáš
napsal asi dvě nebo tři věci do Svědectví a prostě byl všude s námi. Chodil
na koncerty Plastiků a DG 307, k sou-
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Komunistická propaganda nepřestala vést diskreditační kampaň proti Zdeně Tominové ani léta po jejím odchodu do emigrace. Týdeník Průboj,
14. 4. 1984.
Zdroj: archiv Františka Stárka
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Zdena Tominová s Kamilou Bendovou v hledáčku IV. správy SNB, akce „Strojník 1“, 31. 5. 1979

du s VONS. Byl natolik dospělý, že se
v tom už angažoval sám. Přesto se mi
opravdu zvedl žaludek, když jsem jeho
sledovací spis viděla poprvé – oni si
tam dali jeho školní fotku, na které
je mu asi třináct let. Když se Lukáš
třikrát nedostal na gymnázium, tak
jsem to obrečela a říkala jsem si, pane
bože, co já to těm dětem dělám? Marek
byl o dost mladší, ale taky to na něj
dopadalo. Vzpomíná si například, jak
mu jednou přišel táta naproti, když
se vracel ze školního zájezdu. Julius
měl tenkrát otevřenou sledovačku,
takže se za ním držela šestsettrojka
s policajty. Spolužáci a rodiče se pak
ptali, co se děje. Ve svazcích se rovněž
dochoval záznam o jednání StB s kádrovým náměstkem Filmových studií
Barrandov, aby Markovi nebylo umožněno hrát ve ﬁlmu Krakonoš a lyžníci.
On se na to tak strašně těšil.
Marek byl nesmírně statečný. Když
byla u nás jedna z mnoha razií, postavil se přede mě a chránil mě. Jeho
spolužákům rodiče nedovolovali, aby
si s ním chodili k nám domů hrát, ale
skamarádil se s dětmi dalších char-
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tistů. Když jsem byla doma, měla jsem
neustále jedno ucho ve střehu, co se
děje na chodbě, kde hlídali policajti.
Jednou slyším dětské kníkání. Vylítla
jsem na chodbu a tam plakal devítiletý Honza Jonák. Na zemi ležely hračky,
které mu příslušníci VB vysypali na
zem, když prohledávali jeho aktovku.
Popadla jsem ho a vtáhla dovnitř
a k příslušníkům VB jsem se tenkrát
nevyjadřovala příliš laskavě.
Jakým způsobem ovlivňovalo sledování váš běžný život?

U nás na Letné jsem například chodila se sklopenou hlavou. Z toho důvodu, že když jsem potkala nějakou
bývalou spolužačku nebo sousedku,
které mě pozdravily: Jé ahoj, tebe jsem
už neviděla nevím jak dlouho. Nechceš
jít na kafe?, vysloužily si za to vyfotografování, legitimování a tak dále.
Abych lidi před tímto ochránila, koukala jsem se dolů na chodník.
Po zatčení vedení VONS nám do
chodby před byt nasadili již zmíněné
uniformované příslušníky. To byl

Foto: ABS

obrovský nátlak. Oni tam seděli čtyřiadvacet hodin denně, střídali se ve
třech směnách. Dělily nás jen chatrné dveře, na které kdyby člověk lehce zatlačil, tak by povolily. Všechno
bylo slyšet. Já slyšela jejich rozhovory, nebo jak hrají karty, a tím pádem
bylo jasné, že oni také všechno slyší.
Jak jdu na záchod atd. Měla jsem intenzivní pocit, že mě nejen slyší, ale
i vidí. Julius přestal zpívat u nádobí,
jak to rád dělával. Zpíval vždy hlasitě
a dost falešně a najednou měl ostych.
Neměli jsme soukromí skoro v ničem.
Jen naslouchali, nebo jste s nimi
přicházeli do styku?

Policajti na chodbě legitimovali návštěvy při příchodu i při odchodu
z bytu. Většinou k nám nikoho nepustili. Někteří policajti neříkali nic,
někteří zas měli uštěpačné poznámky.
Můj osmdesátiletý otec vyšlapal čtyři patra a oni ho k nám nechtěli pustit.
Uslyšela jsem, jak za dveřmi říká: Jak
mi to můžete udělat, vždyť to je moje
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S duší neudělá násilí nic

dcera a moji vnuci. Zase jsem vyběhla
ven, ale drželi ho tam už dlouho a on
se pokakal. Trpěl rakovinou střev.
Byly to ošklivé chvíle, kdy se člověk
až styděl sám za sebe, jak může něco
takového dopustit. Nakonec k nám
museli vozit, jak říkali, „kluky z Kladna“, protože ti pražští a letenští odmítali u nás na chodbě sloužit. V hospodách v okolí se jim posmívali, že
místo aby honili zloděje a štětky, hlídají dvě malé děti a psa.
Kdy jste se rozhodli pro emigraci?

My jsme emigraci odmítli, ale chtěli
se nás zbavit, a tak nám dali výjezdní doložku na pět let. Za devět měsíců jsme dostali z ministerstva vnitra
přípis, že jsme zbaveni československého občanství, a my jsme se ocitli
v exilu. Pro mě je to otevřená rána,
odjezd dodnes považuji za své selhání. Zároveň když procházím plány
akce „Asanace“ v dobových dokumentech StB, vidím, čím vším se nás
snažili k odjezdu donutit. Šíření lživých informací, psychický nátlak na
nás oba, na děti, na všechny členy
rodiny. Jsou tam popsány konkrétní
úkoly, jako rozšířit zprávu, že Tominová dostává peníze na úkor ostatních disidentů, živí se prostitucí atd.
Opravdu ošklivé věci. Některé se jim
povedly, většina se jim nepovedla, ale
ten nátlak byl velký.
Nejhorší pro mě byl dopad na děti.
Dochovaly se například dokumenty,
jak se Lukáš potřetí hlásí na školu.
Je tam popsána dohoda s ředitelkou
školy, že Lukáš na školu nesmí, a aby
to vypadalo, že je to z důvodu prospěchu. To byl těžký úkol, protože měl
skoro samé jedničky. Marek byl opravdu statečný kluk, ale přišlo mi, že má
strašně dospělé oči, že toho vidí víc,
než má dítě vidět. Lukáš dostal několikrát nafackováno a navíc za ním
začala jezdit šestsettrojka. Představa,
že mi sledují sedmnáctiletého syna,
byla pro mě najednou neúnosná.
Ale to nebylo vše, podařilo se jim
rozbít ﬁ lozoﬁcký seminář. Julius to
musel v podstatě vzdát, protože prakticky každý seminář byl ukončen
razií a zadržením jeho účastníků. Nesl
to těžce, a tak jsme přijali skoro rok

staré pozvání do univerzitního Oxfordu, odkud k nám jezdili na Juliovo
pozvání ﬁ lozofové přednášet v jeho
seminářích.
Můžete popsat vaši cestu do Británie?

Z Oxfordu pro nás přijela docentka
Kathy Wilkes. V Praze si půjčila žigulíka, do kterého jsme se museli
vejít i s věcmi. Každý jsme měli jeden
kufřík a Julius si navíc vezl množství
knih. Celou cestu kolem nás cvičila
asi tři auta. Na hranicích nás nechali strašně dlouho čekat s tím, že nás
pustí dál, až jim Julius vydá doktorský
diplom. My jsme se v autě zamkli
a Julius řekl: Dobře, vezměte si ho
násilím, ale v ten okamžik se vracíme
do Prahy. Chvíli přemýšleli, zda přece jen do auta neproniknout, ale
nakonec jim nezbylo nic jiného než
zvednout hraniční závoru a cesta na
britské ostrovy byla volná.
Jaké vás čekalo v Británii uvítání?

Lidi si často neuvědomují, co taková
ztráta vlasti znamená. I lidé na Západě měli pocit, že jsme zachráněni a tím
to končí. Přijeli, hurá, jsou zachráněni! Nebyli schopni pochopit, co to
znamená, když je někdo zbaven občanství a nemůže už nikdy domů.
V Čechách zas panovala a dodnes
panuje představa, že emigranti se měli
jako prasata v žitě. Tak tomu opravdu
nebylo. V Oxfordu byl o nás a hlavně
o Julia zprvu velký zájem. Byla to pro
ně zvláštní osobnost, pronásledovaný
ﬁlozof. Nakonec ale v Oxfordu žádné
akademické zaměstnání nedostal.
Ukázalo se, že pozvání bylo spíše
vyjádřením podpory, takže v podstatě byli Oxfordští asi nešťastní, že jsme
tam opravdu přijeli. I naše manželství
se během dvou let po příjezdu rozpadlo. Když zažijete takovou intenzivní dobu a pořád pod tlakem, tak
když ten tlak zmizí, všechno se má
najednou jinak. Vlastně to tehdy skončilo docela smutně.
Co jste v Británii dělala?

Spolupracovala jsem s Amnesty International, jezdila po konferencích,

účastnila se veřejných debat, podílela se na třech dokumentech o Chartě a o politických vězních. Napsala
jsem dva romány v angličtině – Stalin’s shoe a The Coast of Bohemia, na
příbuzná témata. Činila jsem se, ale
nebyla to snadná doba. Opravdu byla
bída, neměla jsem kde bydlet atd.
Lépe bylo, až když jsem dostala místo v BBC World Service, kde jsem pak
byla skoro deset let redaktorkou
českého vysílání.
V Británii rovněž vznikl televizní
ﬁ lm o vaší rodině. Podílela jste se
na jeho přípravě?

Byl to takzvaný hraný dokument
s názvem Nepřátelé státu. V jednaosmdesátém roce mě oslovila televize Granada s tím, abych napsala
scénář hry s cílem zprostředkovat
zkušenost s totalitou lidem v Británii.
Myslím, že ﬁ lm celkem splnil svou
úlohu, včetně podpory politickým
vězňům v Československu. Do té doby
si lidé pod slovem disident neuměli
nic moc představit a tento ﬁ lm jim
to pomocí reálného rodinného příběhu zpřítomnil.
Jak vnímáte vztah české společnosti k disidentům?

Krátce po revoluci jako by národ byl
rád, že měl někoho, kdo udržel jistou
kontinuitu, někoho, kdo zajistil, že
se společnost neocitla úplně nahá.
Byli vděční za Havla a lidi kolem něj,
kteří zajistili přechod k demokracii.
Kdo jiný to také mohl dělat?
Pak se to najednou začalo obracet
proti nim a to bylo bolestivé sledovat.
Nešlo o to udělat z tisícovky lidí
ověnčené hrdiny s výhradním morálním nárokem, ale poslouchat na
adresu disidentů poznámky typu, že
to bylo pár tučně placených opilců,
kteří vše dělali pro svůj prospěch,
bylo hrozné. Kdyby nebylo Charty,
mohlo to v Československu proběhnout podobně jako například v Rumunsku. Kam se člověk podíval, byl
ve funkcích člověk pošpiněný režimem. Je velká škoda, že si čeští občané víc neváží lidí, kteří byli ochotni do toho tenkrát jít.
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„Opatření“, které selhalo
Přepadení Zdeny Tominové z 5. června 1979 v dokumentech
I VANA KO UT SKÁ
Polovina tzv. normalizačního období,
zvláště léta 1978–1982, byla charakteristická největším tlakem mocenských orgánů komunistického totalitního režimu, vedeného snahou
likvidovat opoziční hnutí jako takové. Represivní složky se v roce 1979
zaměřily zejména na signatáře Charty 77 a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Dne 29. května 1979 Státní bezpečnost zatkla
patnáct členů VONS, z nichž jedenáct
zůstalo ve vazbě i po dvaceti hodinách, s kvaliﬁ kací příprava podvracení republiky (§ 7/1 k § 98/1 tr. z.).1
Mezi zatčenými byli i dva mluvčí
Charty 77, Václav Benda a Jiří Dienstbier. Zdena Tominová tak zůstala
jediným jejím mluvčím na svobodě.2
Kontaktovala rodiny zadržených,
shromažďovala dokumentaci k jednotlivým případům a poskytovala
informace zahraničním médiím.
Jménem Charty 77 vydala 30. května
1979 mimořádné sdělení o zatčení
členů VONS, o den později pak žádala jejich okamžité propuštění.3 Jak
později konstatovali analytici Správy
kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa Federálního ministerstva vnitra), zesílení represí mělo na Zdenu Tominovou
opačný účinek: namísto zastrašení

1
2

3
4
5
6

a útlumu činnosti ji nátlak provokoval k ještě větší aktivitě. Státní bezpečnost se proto všemožně snažila
Zdeně Tominové v další činnosti jakýmikoliv myslitelnými prostředky
zabránit.
Již 18. dubna 1979 byl na 2. odboru
X. správy v rámci rozpracování Julia
a Zdeny Tominových připraven tzv.
Plán komplexných agenturně-operatívnych opatrení k útlumu protisocialistickej činnosti objekta v akcii „STROJNÍK“. Písemnost předložil náčelník
2. odboru pplk. Miroslav Dohnal 4
přímo náčelníkovi X. správy FMV
genmjr. RSDr. Vladimíru Stárkovi 5,
který do jeho záhlaví vepsal: Zpracovat časový harmonogram, plán s určením osobní odpovědnosti a předložit do
25. 4. 79. Opatření zakončit do 30. 6.
1979. V obsáhlém dokumentu mj.
stálo: Obidvaja menovaní sa aktívne
zúčastňujú rôznych protispoločenských
a nátlakových akcií, ktoré sú organizované kriminálnými živlami, pravicovými exponentami a protisocialistickými elementami v ČSSR […]. Cieľom
opatrení v rozpracovanej akcii STROJNÍK je pôsobiť na Juliusa Tomina a jeho
manželku dostupnými agenturně-operatívnymi prostriedkami tak, aby sa
dosiahlo utlmenie ich nepriateľskej
činnosti, ich postupnej izolácie a u TO-

MINOVEJ znemožnenie dalšieho výkonu funkcie mluvčího Charty 77.
Mezi dalšími úkoly byla schválena
dokumentace činnosti Zdeny Tominové, požadování „vysvětlení“ k publikovaným materiálům Charty 77,
a pokud by jejich zveřejněním byla
naplněna skutková podstata trestného činu, pak její předání Správě vyšetřování Státní bezpečnosti. Kromě
toho StB plánovala zjišťování styků
Tominové se zahraničními novináři,
odhalování původu jejích ﬁnančních
prostředků a využívání agenturní sítě,
která bude v pravicovom prostredí pôsobiť k politickému znemožneniu TOMINOVEJ, k jej odstaveniu z funkcie mluvčího Charty 77 a k celkovej izolácii
v opozičnom prostredí.
Nájemníci v domě, kde Tominovi
bydleli, měli být přesvědčeni, že se
jedná o rodinu z kriminálního prostředí, čehož chtěla X. správa FMV dosáhnout rozesíláním anonymních dopisů.
Navrženo bylo použití „operativních
prostředků“: v bytě zabudovat TA-111
(dlouhodobý prostorový odposlech –
pozn. aut.), realizovat TA-144 v bytě
(tajná technická prohlídka – pozn. aut.),
použiť nepravidelné otvorené sledovanie.
Plnění úkolů mělo být jedenkrát týdně
kontrolováno náčelníky 1. oddělení
i 2. odboru X. správy FMV.6

BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš (eds.): Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
Dokumenty. ÚSD AV ČR, Praha 2010, s. 61–64.
Tamtéž, s. 264–265; http://www.vons.cz/data/pdf/infoch/1979/INFOCH_09_1979.pdf, Informace o Chartě 77, rok 1979, č. 9, Mimořádné
sdělení o zatčení členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných z 30. 5. 1979, podepsána Z. Tominová. Dle sdělení Charty 77 se
5. 6. 1979 k Z. Tominové připojili další mluvčí – Jiří Hájek a Ladislav Hejdánek.
Tamtéž, Prohlášení Charty 77 ze dne 31. 5. 1979.
Ke služebnímu postupu pplk. JUDr. Miroslava Dohnala (nar. 1932) viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava10-1989/113070.pdf.
Ke služebnímu postupu genmjr. RSDr. Vladimíra Stárka (nar. 1924) viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava10-1989/108268.pdf.
Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV-KR),
archivní číslo (dále jen a. č.) 705731 MV, ﬁš 9, Plán komplexných operatívno-agentúrnych opatrení k útlumu protisocialistickej činnosti objekta v akcii „STROJNÍK“, 18. 4. 1979.
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Zleva: Náčelník X. správy FMV genmjr. Vladimír Stárek (foto z roku 1964), náčelník 2. odboru X. správy FMV pplk. Miroslav Dohnal (1963), vedoucí starší
referent specialista 1. oddělení kpt. Václav Říha (1964), npor. Ing. Miroslav Grohoľ (1970), řídící akce „Strojník“ (J. Tomin) a „Biskup" (Z. Tominová) a starší
referent kpt. Zdeněk Kraus (1963), který převzal akce "Strojník" a "Biskup" po M. Grohoľovi
Foto: ABS

Dne 28. dubna 1979 došlo ke změně
operativního pracovníka npor. Ing.
Miroslava Grohoľa 7, řídícího akce
„Strojník“ (Julius Tomin) a „Biskup“
(Zdena Tominová) 8, za staršího referenta kpt. Zdeňka Krause.9 Kpt. Kraus
již 6. května požádal o instalování
dlouhodobého odposlechu a průběžné
použití tajných spolupracovníků,
18. května 1979 pak o prodloužení
kontroly korespondence.10
Dne 28. května 1979, den před zatčením členů VONS, zpracoval kpt.
Kraus v akci „Strojník“ návrh na sledování, který doporučili vedoucí
starší referent specialista 1. oddělení
kpt. Václav Říha 11 a náčelník 2. odboru X. správy FMV pplk. Dohnal. Za
akci odpovídal kpt. Kraus, jehož zastupoval kpt. Říha. Jako důvod rozpracování bylo uvedeno podezření
z rozvracení republiky. Doba sledování nebyla přesně určena.12
Sledování bylo příslušníky Správy
sledování FMV (IV. správa FMV) zahájeno 29. května 1979 v 6.30 hod.

ráno před domem v Keramické ulici
č. 3, Praha 7, kde tehdy Zdena Tominová bydlela. Jednalo se o tzv. otevřené sledování, tj. demonstrativní
a provokativní, které mělo kromě
zjištění pohybu a kontaktů sloužit
také k jejímu zastrašení a stupňování
psychického nátlaku. Ve sledování se
mezi 12.15–12.30 hod. střídaly dvě
pracovní skupiny po šesti sledovačích,
jež měly k dispozici tři automobily,
povětšinou zahraničních značek.
Další auto sloužilo jako opěrný bod
nebo mobilní opěrný bod (OB, MOB).
Ve dnech 30. května a 5. června 1979
však IV. správa FMV nasadila dokonce devět, resp. osm referentů s pěti
vozy. Svodka sledování z 5. června
1979 se od předcházejících dokumentů v několika bodech lišila. Především
kontrolu sledovačů v dopoledních
hodinách prováděl i pplk. Dohnal,
náčelník 2. odboru X. správy FMV.
Příslušníci sledovací skupiny, doprovázející v předchozích dnech Zdenu
Tominovou až domů, se od ní ve 22.30

hod., když přestupovala na Strossmayerově náměstí, odpoutali: …bylo
zde další sledování na příkaz OP (operativní pracovník – pozn. aut.) skončeno. Rukopisná poznámka, hodnotící průběh sledování, uváděla důvod:
Objekt během pohybu provádí násilnou
kontrolu. Navštívila převážně známé
adresy. Ve večerních hodinách chtěli OP
dělat opatření, toto se nepovedlo.13
Co znamenalo „opatření“ prováděné
operativními pracovníky (tj. příslušníky Státní bezpečnosti), realizované
navíc v noci, bylo již v té době mezi
chartisty známo. V první polovině roku
1978 byli například uneseni, zbiti a posléze bez prostředků zanecháni v noci
v lese Ivan Medek, Ivan Kyncl a Bohumil
Doležal, otráven pes Pavla Kohouta14,
na mostě 1. máje napaden a zbit Pavel
Landovský (13. 10. 1978)…15
V materiálech archivních fondů
složek Sboru národní bezpečnosti,
které přepadení Zdeny Tominové
následně vyšetřovaly, byly nalezeny
pouze tyto záznamy:

7
8
9

Ke služebnímu postupu npor. Ing. Miroslava Grohoľa (nar. 1946) viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava10-1989/193079.pdf.
ABS, f. MV-KR, a. č. 705 586 MV.
Tamtéž, a. č. 705 731 MV, ﬁš 9, změna operativního pracovníka, 28. 4. 1979. Ke služebnímu postupu kpt. Zdeňka Krause (nar. 1938) viz
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava10-1989/109667.pdf.
10 ABS, f. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa (dále jen A 36), inventární jednotka (dále jen inv. j.) 96 a 109.
Jednací protokoly, PT, 1979.
11 Ke služebnímu postupu kpt. Václava Říhy (nar. 1936) viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava10-1989/102811.pdf.
12 ABS, f. svazková agenda IV. správy SNB (SL/MV), spisový svazek č. 326 (Strojník 1), část 1. Návrh na sledování, 28. 5. 1979. Srov. dokument
č. 1.
13 Tamtéž, svodka ze sledování, 5. 6. 1979. K dalšímu sledování srov. BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš: Pražský proces 1979, s. 160–166.
14 Srov. SCHOVÁNEK, Radek (ed.): Svazek Dialog. StB versus Pavel Kohout. Dokumenty StB z operativních svazků Dialog a Kopa. Paseka,
Praha – Litomyšl 2006.
15 Informace o Chartě 77, rok 1979, č. 1, sdělení č. 63 viz http://www.vons.cz/data/pdf/infoch/1979/INFOCH_01_1979.pdf. K tzv. rozkladným
opatřením a obdobné represivní praxi v Německé demokratické republice srov. VILÍMEK, Tomáš: Mezi námi čekisty. Spolupráce politické policie ČSSR a NDR v letech 1970–1989. In: Soudobé dějiny, 2003, č. 4, s. 534–536.
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Správa Státní bezpečnosti Praha, 5. 6. 1979:
Ve 22.25 na Praze 7 došlo k loup[ežnému] přepadení ženy – Tomínové [sic!] Zdenky, nar. 7. 2. 1941, byt Praha 7, Keramická 3 na místě výjezd MSV [Městská správa výjezdovka ?], info MV ČSR [Ministerstvo vnitra České socialistické republiky], ÚOS [ústřední operační středisko] FMV, s. Vokurka.16
Obvodní správa Sboru národní bezpečnosti Praha 7, 5. 6. 1979:
Napadení ženy – neznámý pachatel. V Praze 7, Keramická 3 přepadl muž v chodbě domu Tominovou Zdenku, nar. 7. 2. 1941,
byt tamtéž. Neznámý pachatel ji uchopil pod krk, povalil na zem a s hlavou ji několikrát udeřil o zem. Z místa uprchl neboť
poškozená volala o pomoc, směrem do Stromovky. Byla převezena na ošetření do nemocnice Na Františku.
OS [obvodní správa] SNB Praha, npor. Klouda17 přijal zprávu ve 22.56 ú. [?] Kubešová Šmeralova ul. Opatření: 22.58 vyhlášeno pátrání pro všechny hlídky, 22.59 vyrozuměna stálá služba MO VB [místní oddělení Veřejné bezpečnosti] Letná, 23.00
na místo G-10 s výjezdem 1. odděl[ení], 23.00 získán popis pachatele, 23.10 žádáno o spolupátrání na rádio MS VB Praha – již
o tom věděli, nasazeno 5 vozidel PMJ [pohotovostní motorizovaná jednotka] a vyslán psovod MS [městská správa] VB,
23.20 vyhlášeno konferencí MS VB Praha, vyhlášeno konferencí OS SNB Praha 7, 23.32 vyrozuměn N OVB [náčelník oddělení Veřejné bezpečnosti] Praha 7 kpt. Kroupa18, 00.17 vyrozuměn CENTR – SVOBODA [centrála StB], průběžně informován
OO [organizační odbor] MS VB Praha, u poškozené nastaly 3 týdny neschopnosti. Svodkováno 6. 6. 79 .19
Místní oddělení Veřejné bezpečnosti Letná, 5. 6. 1979:
22.45 hod. Omezování osobní svobody. V uvedenou dobu došlo ke zhora uvedenému činu v Praze 7, ulice Keramická č. 3.
Poškozená Tominová Zdenka, 7. 2. 1941, bytem Keramická č. 3. Neznámý pachatel ji uchopil ze zadu za krk a povalil na
zem, přičemž ji několikrát udeřil hlavou o chodník. Poškozená v ošetření v nemocnici Na Františku. Opatření: úřední
záznam, úřední záznam I. oddělení, záznam o použití služebního psa, protokol o výslechu svědků Welberová, Langer,
svodka, vypracovali nstržm. Václav Košťál, nstržm. Tomáš Andris.20
xxx
V Archivu bezpečnostních složek bohužel nebyly dohledány deníky vyšetřovacích spisů vedené Obvodní správou
Sboru národní bezpečnosti Praha 7 ani samotný spis k případu. Další materiály z byrokratické produkce bezpečnostního aparátu vztahující se k okolnostem napadení Zdeny Tominové se nacházejí ve svazku kontrarozvědného rozpracování (osobní svazek signální) s krycím názvem „Strojník“, jejichž přehled uvádím v chronologickém pořadí:
5. červen 1979
– úřední záznam, místní oddělení VB Letná, Praha 7, adresovaný MS SNB a OS SNB Praha 7, vypracoval inspektor
pořádkové služby nstržm. Košťál
– úřední záznam, obvodní správa SNB Praha 7, I. oddělení odboru VB, bez podpisu; oba dokumenty se shodují
s údaji ve výše citovaných protokolech událostí21
– protokol o použití služebního psa: 22.45 na vyžádání, Místní oddělení VB Letná, Na křižovatce ulice Šmeralova –
Keramická byl na chodníku nasazen služební pes, který stopu zachytil a nejistě ji sledoval až do ulice Nad Královskou
oborou kde přešel vozovku a pokračoval do ulice Ovenecké kde stopu na křižovatce ul. Nad Královskou oborou – Ovenecké stopu ukončil (pro úplnost dodávám, že pes se jmenoval Brant č. 4839 a vedl jej nstržm. Vratislav Lehký z Městské správy VB Praha22)
– protokoly o výslechu svědků Heleny Welberové a JUDr. Lva Langera jsou přiloženy formou faksimile jako dokument č. 3 a 4.23

16 ABS, f. Správa Státní bezpečnosti Praha, Přírůstek Praha z r. 1986, balík č. 26 – kniha událostí 13. 1. 1979 – 5. 7. 1979, záznam z 5. 6. 1979.
17 V evidenci příslušníků Správy hl. m. Prahy a Středočeského kraje se podařilo dohledat pouze mjr. Jaroslava Kloudu (nar. 1922), který
v letech 1978–1990 působil jako náčelník vnitřního oddělení MS VB.
18 Zástupcem náčelníka OS SNB Praha 7 pro VB byl v letech 1974–1980 mjr. Stanislav Kroupa (nar. 1926).
19 ABS, f. Správa SNB Prahy a Sčk, Přírůstek č. 1565–1588/86, balík č. 149, Protokol událostí OS SNB Praha 7, r. 1979–1980, záznam
z 5. 6. 1979.
20 Tamtéž, Přírůstek č. 1688–1710/878, balík č. 220, Protokol událostí MO VB Letná r. 1979, záznam z 5. 6. 1979.
21 Tamtéž, f. MV-KR, a. č. 705731 MV, ﬁš 10.
22 Tamtéž, protokol o použití služebního psa, 5. 6. 1979.
23 Tamtéž, protokol o výslechu svědka Heleny Welberové z 5. 6. 1979, v 23.00 hod., MO VB Letná, npor. Snížek, npor. Jarolímek. Protokol
o výslechu svědka JUDr. Lva Langera z 5. 6. 1979 ve 23.40 hod., MO VB Letná.
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6. červen 1979
– záznam o „vytěžení“ Z. Tominové, 11. hod., OS SNB Praha 7, I. oddělení odboru VB, na úrazovém oddělení chirurgie
Na Františku, popisuje cestu z návštěvy u Jiřího Gruši na Novodvorské, zablokování Šmeralovy ulice svítícím automobilem, neobvyklé světlo v dílně v suterénu domu, kde bydlela, je zde i popis muže s dámskou punčochou na hlavě
– dopis Zdeny Tominové napsaný v nemocnici Na Františku je přiložen formou faksimile jako dokument č. 5
7. červen 1979
– úřední záznam místního oddělení VB Letná o svědectví lidí z domu a okolí – nic neviděli, spali, nebo nebyli doma.24
– opětovná žádost staršího referenta X. správy FMV kpt. Krause adresovaná Správě zpravodajské techniky
(VI. správa FMV) o zajištění dlouhodobého odposlechu (úkon TA-111) v bytě Tominových 25
8. červen 1979
– anonymní dopis doručený poštou na adresu Zdeny Tominové: Ty kurvo, nech toho mího na pokoji neodváděj tátu
dětem stojí mně to peníze nebo čekej další lekcy26
– záznam o „vytěžení“ Julia Tomina, obvodní správa SNB Praha 7, oddělení Státní bezpečnosti, podepsán por.
Vodrážka: Dále Tomin uvedl, že jej v nemocnici nechtěli k manželce pustit, údajně z příkazu SNB, ale že se přesto k ní
dostal […] k případu manželky se dále vyjádřil v tom smyslu, že šlo o věc nahranou.27
11. červen 1979
– úřední záznam, OS SNB Praha 7, oddělení vyšetřování VB, npor. Karel Snížek. Dnešního dne bylo vyšetřovatelem
provedeno telefonické šetření v nemocnici Na Františku [...] na chirurgickém oddělení bylo od vrchní sestry Havlákové
zjištěno, že poškozená Tominová byla dne 8. 6. 1979 propuštěna a to proti vůli lékaře.28
12. červen 1979
– kpt. Kraus zpracoval návrh na sledování Zdeny Tominové pro IV. správu FMV a pro Městskou správu VB návrh
na střežení jejího bytu29
13. červen 1979
– oﬁciální žádost náčelníka X. správy FMV genmjr. RSDr. Vladimíra Stárka adresovaná náčelníkovi správy SNB
hl. m. Prahy a Sčk. genmjr. JUDr. Josefu Riplovi o zavedení střežení před vchodem do bytu u Zdeňky Tominové30
14. červen 1979
– zahájeno nepřetržité střežení bytu J. a Z. Tominových dvěma uniformovanými příslušníky Veřejné bezpečnosti,
kteří se během 24 hodin několikrát střídali
15. červen 1979
– záznam o „pohovoru“ se Zdenou Tominovou, od 9.00 do 10.30 hod.: Pohovor vyvolala pí Tominová s ohledem na její nedávné přepadení a zejména pak z důvodů rozhodnutí orgánů MV, střežit její bezpečnost [...]. Žádala o rozmluvu se s. Snížkem31,
vyšetřovatelem OVŠ [oddělení vyšetřování] Praha 7, který s Tominovou hovořil v nemocnici. [...] příslušník, který je zpracováním případu pověřen se v současné době nachází ve stavu nemocných a spis je v trezoru [...]. Nedošla lékařská zpráva, pí
Tominová odmítla předvolání na OS SNB Praha 7 na den 15. 6. 1979 v 8.15 hod. Chtěla mluvit s náčelníkem OS SNB, žádala
otevření trezoru a možnost nahlédnout do spisu, žádala o vysvětlení, proč je hlídán její byt a kdo to nařídil:
a) byt je střežen z důvodů osobní bezpečnosti pí Tominové, neboť podobných přepadení na obvodu Prahy 7 je zaznamenáno od začátku roku několik
b) pachatel se, jak je všeobecně známo, vrací zpět na místo činu
c) z důvodů dobrého jména MV u veřejnosti, neboť, jak je rovněž pí Tominové známo, MV si nepřeje, aby jeho jméno bylo
vláčeno zahraničními sdělovacími prostředky a svalována vina na něj za její přepadení32

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tamtéž.
ABS, f. A 36, inv. j. 109, Jednací protokoly, PT, 1979.
ABS, f. MV-KR, a. č. 705731 MV, ﬁš 12, anonymní dopis, 8. 6. 1979.
Tamtéž, ﬁš 11, Úřední záznam, por. Vodrážka, 8. 6. 1979.
Tamtéž, Úřední záznam, npor. Snížek, 11. 6. 1979.
ABS, f. A 36, inv. j. 109, Jednací protokoly 1979.
ABS, f. MV-KR, a. č. 705731 MV, ﬁš 11. Srov. dokument č. 6.
Npor. Karel Snížek (nar. 1948) byl v letech 1975–1983 vyšetřovatelem oddělení vyšetřování VB OS SNB Praha 7.
ABS, f. MV-KR, a. č. 705731 MV, ﬁš 11, Záznam o pohovoru, zástupce náčelníka OS SNB por. Karel Vintr, 18. 6. 1979.
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– podle situační zprávy z akce „Strojník“: Zavedení úkonu TA-133 (telefonní odposlech) bylo zrušeno, neboť Tominovi
měli odpojený telefon, ani zavedení úkonu TA-111 se zatím nezdařilo, neboť nenechávali byt prázdný. Bylo zavedeno
otevřené střežení bytu Tominových […] kteréžto střežení provádí OS-SNB Praha 7 […]. Dne 5. 6. 1979 byla napadena [Z. T.] ve
svém bydlišti neznámým pachatelem a zraněna. Případ vyšetřuje MO VB Letná a případ je v předprocesním stadiu, protože
dosud nebyla vystavena oﬁciální lékařská zpráva. Z. Tominová uvedla, že lékařskou zprávu si vyzvedl u obvodní lékařky
příslušník VB a již ji nikdy nevrátil. V dokumentu se opět opakuje zbožné přání „orgánů“ Státní bezpečnosti: Tominové,
jako jediné mluvčí charty 77 po zadržení Bendy a Diensbiera [sic!] je cílem znemožnit její další činnost v uvedeném hnutí.33
19. červen 1979
– zástupce náčelníka Obvodní správy SNB Praha 7 por. Vintr sděloval 2a odboru správy Státní bezpečnosti cestou
vedení S[právy] StB Praha: Na základě předcházejících informací ve svodkách akce Prevence34 zasílám další materiály
týkající se rodiny NO [nepřátelská osoba] – Tomina. Všechna dosavadní opatření byla prováděna ve spolupráci s pracovníky X. správy FMV na pokyn náčelníka S-SNB hl. m. Prahy a Sk. Zásadní opatření a jejich průběh je zaslán na
svodku akce Prevence.35
27. červen 1979
– vyhodnocení X. správy FMV potvrzovalo uvedené informace: Dne 14. 6. 1979 bylo ve spolupráci s OS SNB Praha 7
zahájeno otevřené sledování a střežení bytu Tominových [...] byla prováděna aktivní opatření, provedeno 5 pohovorů.36
18. červenec 1979
– zápis o výpovědi Jiřího Středy, sanitáře v nemocnici Na Františku, který na úrazovém oddělení a posléze doma
navštívil Zdenu Tominovou.37
xxx
Přepadení mluvčí Charty 77 a matky dvou dětí přirozeně vzbudilo v Československu i v demokratickém zahraničí
velkou pozornost. V Informacích o Chartě 77 byly publikovány dokumenty, které posléze převzala významná zahraniční média:38
5. 6. 1979 se připojili ke Zdeně Tominové noví mluvčí Charty 77 Jiří Hájek a Ladislav Hejdánek, neboť dosavadní,
Václav Benda a Jiří Dienstbier, byli zatčeni.
6. 6. 1979 Dopis Zdeny Tominové z nemocnice Na Františku
6. 6. 1979 Otevřený dopis Julia Tomina prezidentu G. Husákovi Měla to být vražda?
8. 6. 1979 Otevřený dopis Julia Tomina ministrovi vnitra J. Obzinovi a prezidentu republiky G. Husákovi Akce,
která selhala39
7. 6. 1979 Dopis Miloše Rejchrta Jiřině Švorcové o přepadení Zdeny Tominové40
3. 7. 1979 Otevřený dopis prezidentu Gustávu Husákovi, který podepsalo 251 signatářů, obsahoval dva hlavní body
– protest proti uvalení vazby, vznesení obvinění z podvracení republiky u deseti členů VONS a proti napadení: paní
Zdena Tominová byla po setmění v chodbě domu, kde žije, přepadena maskovaným mužem, který ji omráčil a neuspěl
v dalším pouze pro sběh lidí, které svým křikem vyvolala. Charta 77 by v té chvíli odstraněním paní Tominové byla zbavena všech svých fungujících mluvčích.41
I přes dramatickou situaci se komunistickému režimu nepodařilo Chartu 77 zbavit mluvčích, izolovat ji, či dokonce zničit. Nemalou zásluhu na zachování vůle k odporu proti totalitní moci v kritické chvíli po zatčení svých
kolegů měla právě Zdena Tominová.

33
34
35
36
37
38
39

Tamtéž, Situační zpráva, akce „Strojník“, 1. oddělení 2. odboru X. S-FMV, 14. 6. 1979.
K akci „Prevence“ srov. FIEDLER, Martin: Akce Prevence. In: Securitas Imperii, 1999, č. 5, s. 146–172.
ABS, f. MV-KR, a. č. 705731 MV, ﬁš 13, sdělení por. Vintra, 19. 6. 1979.
Tamtéž, vyhodnocení 1. oddělení 2. odboru X. správy FMV, 27. 6. 1979.
Tamtéž, zápis o výpovědi, kpt. Kraus.
Tamtéž, ﬁš 10, příloha zahraničních aktualit, 8. 6. 1979, Vídeň, Bonn, Paříž.
Srov. DAYOVÁ, Barbara: Sametoví ﬁlozofové. Podzemní univerzita v Československu a role vzdělávací nadace Jana Husa v letech 1979–1989.
Doplněk, Brno 1999, s. 39.
40 Informace o Chartě 77, rok 1979, č. 9 viz http://www.vons.cz/data/pdf/infoch/1979/INFOCH_09_1979.pdf.
41 Informace o Chartě 77, rok 1979, č. 10 viz http://www.vons.cz/data/pdf/infoch/1979/INFOCH_10_1979.pdf.
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Návrh na sledování Zdeny Tominové
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