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„Opatření“, které selhalo

Přepadení Zdeny Tominové z 5. června 1979 v dokumentech

IVANA KOUTSKÁ

Polovina tzv. normalizačního období, 
zvláště léta 1978–1982, byla charak-
teristická největším tlakem mocen-
ských orgánů komunistického tota-
litního režimu, vedeného snahou 
likvidovat opoziční hnutí jako tako-
vé. Represivní složky se v roce 1979 
zaměřily zejména na signatáře Char-
ty 77 a Výbor na obranu nespraved-
livě stíhaných (VONS). Dne 29. květ-
na 1979 Státní bezpečnost zatkla 
patnáct členů VONS, z nichž jedenáct 
zůstalo ve vazbě i po dvaceti hodi-
nách, s kvalifi kací příprava podvra-
cení republiky (§ 7/1 k § 98/1 tr. z.).1 

Mezi zatčenými byli i dva mluvčí 
Charty 77, Václav Benda a Jiří Dienst-
bier. Zdena Tominová tak zůstala 
jediným jejím mluvčím na svobodě.2 
Kontaktovala rodiny zadržených, 
shromažďovala dokumentaci k jed-
notlivým případům a poskytovala 
informace zahraničním médiím. 
Jménem Charty 77 vydala 30. května 
1979 mimořádné sdělení o zatčení 
členů VONS, o den později pak žáda-
la jejich okamžité propuštění.3 Jak 
později konstatovali analytici Správy 
kontrarozvědky pro boj proti vnitř-
nímu nepříteli (X. správa Federální-
ho ministerstva vnitra), zesílení re-
presí mělo na Zdenu Tominovou 
opačný účinek: namísto zastrašení 

a útlumu činnosti ji nátlak provoko-
val k ještě větší aktivitě. Státní bez-
pečnost se proto všemožně snažila 
Zdeně Tominové v další činnosti ja-
kýmikoliv 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-operatív-
nych opatrení k útlumu protisocialis-
tickej činnosti objekta v akcii „STROJ-
NÍK“. Písemnost předložil náčelník 
2. odboru pplk. Miroslav Dohnal4 
přímo náčelníkovi X. správy FMV 
genmjr. RSDr. Vladimíru Stárkovi 5, 
který do jeho záhlaví vepsal: Zpraco-
vat časový harmonogram, plán s urče-
ním 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 organi-
zované kriminálnými živlami, pravico-
vými exponentami a protisocialistický-
mi elementami v ČSSR […]. Cieľom 
opatrení v rozpracovanej akcii STROJ-
NÍK je pôsobiť na Juliusa Tomina a jeho 
manželku dostupnými agenturně-ope-
ratívnymi prostriedkami tak, aby sa 
dosiahlo utlmenie ich nepriateľskej 
činnosti, ich postupnej izolácie a u TO-

MINOVEJ znemožnenie dalšieho výko-
nu funkcie mluvčího Charty 77. 

Mezi dalšími úkoly byla schválena 
dokumentace činnosti Zdeny Tomi-
nové, požadování „vysvětlení“ k pub-
likovaným materiálům Charty 77, 
a pokud by jejich zveřejněním byla 
naplněna skutková podstata trestné-
ho činu, pak její předání Správě vy-
šetřování Státní bezpečnosti. Kromě 
toho StB plánovala zjišťování styků 
Tominové se zahraničními novináři, 
odhalování původu jejích fi nančních 
prostředků a využívání agenturní sítě, 
která bude v pravicovom prostredí pô-
sobiť k politickému znemožneniu TOMI-
NOVEJ, k jej odstaveniu z funkcie mluv-
čího 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 prostře-
dí, čehož chtěla X. správa FMV dosáh-
nout 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

1  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.

2  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.

3  Tamtéž, Prohlášení Charty 77 ze dne 31. 5. 1979.
4  Ke služebnímu postupu pplk. JUDr. Miroslava Dohnala (nar. 1932) viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava10-1989/113070.pdf.
5  Ke služebnímu postupu genmjr. RSDr. Vladimíra Stárka (nar. 1924) viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava10-1989/108268.pdf.
6  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, fi š 9, Plán komplexných operatívno-agentúrnych opatrení k útlumu protisocialistickej činnos-
ti objekta v akcii „STROJNÍK“, 18. 4. 1979.  
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Dne 28. dubna 1979 došlo ke změně 
operativního pracovníka npor. Ing. 
Miroslava Grohoľa7, řídícího akce 
„Strojník“ (Julius Tomin) a „Biskup“ 
(Zdena Tominová) 8, za staršího refe-
renta 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 za-
tčením členů VONS, zpracoval kpt. 
Kraus v akci „Strojník“ návrh na sle-
dování, který doporučili vedoucí 
starší referent specialista 1. oddělení  
kpt. Václav Říha11 a náčelník 2. od-
boru X. správy FMV pplk. Dohnal. Za 
akci odpovídal kpt. Kraus, jehož za-
stupoval kpt. Říha. Jako důvod roz-
pracování bylo uvedeno podezření 
z rozvracení republiky. Doba sledová-
ní nebyla přesně určena.12

Sledování bylo příslušníky Správy 
sledování FMV (IV. správa FMV) za-
hájeno 29. května 1979 v 6.30 hod. 

ráno před domem v Keramické ulici 
č. 3, Praha 7, kde tehdy Zdena Tomi-
nová bydlela. Jednalo se o tzv. otevře-
né 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 dokon-
ce devět, resp. osm referentů s pěti 
vozy. Svodka sledování z 5. června 
1979 se od předcházejících dokumen-
tů v několika bodech lišila. Především 
kontrolu sledovačů v dopoledních 
hodinách prováděl i pplk. Dohnal, 
náčelník 2. odboru X. správy FMV. 
Příslušníci sledovací skupiny, dopro-
vázející v předchozích dnech Zdenu 
Tominovou až domů, se od ní ve 22.30 

hod., když přestupovala na Stross-
mayerově náměstí, odpoutali: …bylo 
zde další sledování na příkaz OP (ope-
rativní pracovník – pozn. aut.) skon-
čeno. Rukopisná poznámka, hodnotí-
cí 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. příslušní-
ky Státní bezpečnosti), realizované 
navíc v noci, bylo již v té době mezi 
chartisty známo. V první polovině roku 
1978 byli například uneseni, zbiti a po-
sléze 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  Ke služebnímu postupu npor. Ing. Miroslava Grohoľa (nar. 1946) viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava10-1989/193079.pdf.
8  ABS, f. MV-KR, a. č. 705 586 MV.
9  Tamtéž, a. č. 705 731 MV, fi š 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 poli-
tické policie ČSSR a NDR v letech 1970–1989. In: Soudobé dějiny, 2003, č. 4, s. 534–536.

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
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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, Keramic-
ká 3 na místě výjezd MSV [Městská správa výjezdovka ?], info MV ČSR [Ministerstvo vnitra České socialistické re-
publiky], 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 vyhlá-
šeno 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 oddě-
lení 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

x x x

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 bezpečnost-
ního aparátu vztahující se k okolnostem napadení Zdeny Tominové se nacházejí ve svazku kontrarozvědného rozpra-
cování (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 – Ovenec-
ké stopu ukončil (pro úplnost dodávám, že pes se jmenoval Brant č. 4839 a vedl jej nstržm. Vratislav Lehký z Měst-
ské správy VB Praha22)  
– protokoly o výslechu svědků Heleny Welberové a JUDr. Lva Langera jsou přiloženy formou faksimile jako doku-
ment 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, fi š 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 automo-
bilem, 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 Tominových25

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
– ofi ciální 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 ne-
dávné 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 zpraco-
váním 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 zazname-
náno 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  Tamtéž. 
25  ABS, f. A 36, inv. j. 109, Jednací protokoly, PT, 1979.
26  ABS, f. MV-KR, a. č. 705731 MV, fi š 12, anonymní dopis, 8. 6. 1979. 
27  Tamtéž, fi š 11, Úřední záznam, por. Vodrážka, 8. 6. 1979.
28  Tamtéž, Úřední záznam, npor. Snížek, 11. 6. 1979.
29  ABS, f. A 36, inv. j. 109, Jednací protokoly 1979.
30  ABS, f. MV-KR, a. č. 705731 MV, fi š 11. Srov. dokument č. 6.
31  Npor. Karel Snížek (nar. 1948) byl v letech 1975–1983 vyšetřovatelem oddělení vyšetřování VB OS SNB Praha 7. 
32  ABS, f. MV-KR, a. č. 705731 MV, fi š 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 ofi ciální 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 pra-
covníky 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

x x x

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 za-
hraniční 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 zba-
vena všech svých fungujících mluvčích.41 

I přes dramatickou situaci se komunistickému režimu nepodařilo Chartu 77 zbavit mluvčích, izolovat ji, či do-
konce zničit. Nemalou zásluhu na zachování vůle k odporu proti totalitní moci v kritické chvíli po zatčení svých 
kolegů měla právě Zdena Tominová.

příběh 20. století

33  Tamtéž, Situační zpráva, akce „Strojník“, 1. oddělení 2. odboru X. S-FMV, 14. 6. 1979.
34  K akci „Prevence“ srov. FIEDLER, Martin: Akce Prevence. In: Securitas Imperii, 1999, č. 5, s. 146–172.
35  ABS, f. MV-KR, a. č. 705731 MV, fi š 13, sdělení por. Vintra,  19. 6. 1979.
36  Tamtéž, vyhodnocení 1. oddělení 2. odboru X. správy FMV, 27. 6. 1979.
37  Tamtéž, zápis o výpovědi, kpt. Kraus.
38  Tamtéž, fi š 10, příloha zahraničních aktualit, 8. 6. 1979, Vídeň, Bonn, Paříž.
39  Srov. DAYOVÁ, Barbara: Sametoví fi lozofové. 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  Zdroj: ABS 

DOKUMENT Č. 1
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Akce „Strojník“, svodka ze sledování Zdeny Tominové, 5. 6. 1979 Zdroj: ABS
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Protokol o výslechu svědka Heleny Welberové Zdroj: ABS
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Protokol o výslechu svědka JUDr. Lva Langera  Zdroj: ABS
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Dopis Z. Tominové ze  6. 6. 1979, nemocnice Na Františku  Zdroj: ABS
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Žádost náčelníka X. správy FMV o střežení bytu Zdeny Tominové Zdroj: ABS

DOKUMENT Č. 6 

Pribeh 20.st.indd   123Pribeh 20.st.indd   123 6/7/11   8:56:00 AM6/7/11   8:56:00 AM



124 2011/02 paměť a dějiny  

příběh 20. století

Pribeh 20.st.indd   124Pribeh 20.st.indd   124 6/7/11   8:56:00 AM6/7/11   8:56:00 AM




