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V roce 1980 bylo jako hostující země 
vybráno Československo. Hlavním 
organizátorem byl Matematický ústav 
Československé akademie věd (MÚ 
ČSAV), kde jsem pracovala, a Mate-
maticko-fyzikální fakulta Univerzity 
Karlovy (MFF UK). Konference se 
měla uskutečnit ve dnech 24.–30. 
srpna 1980 v areálu Vysoké školy 
zemědělské v pražském Suchdole. 
Svoji účast přislíbilo kolem čtyř set 
matematiků z celého světa, přičemž 
více než polovinu tvořili odborníci 
z nekomunistických, západních zemí. 
Témata konference byla podobná jako 
na konferencích předchozích: teorie 
množin, teorie automatů, rekurzivní 
funkce. Předsedajícím byl Petr Hájek 
z Matematického ústavu, odborným 
garantem Petr Vopěnka z Matematic-
ko-fyzikální fakulty. Organizační 
výbor tvořili logici z ústavu a z fakul-
ty. Připravovali nejen vědecký a spo-
lečenský program, ale rozesílali 
i pozvánky, zařizovali ubytování 
a stravování. Veškerou osobní kore-

spondenci s účastníky vedl Petr Há-
jek, který byl za konferenci formálně 
zodpovědný. Organizační výbor neměl 
v podstatě žádné pravomoci. Konfe-
renci pořádal Matematický ústav, 
o jejím konání rozhodoval předseda 
Akademie, který se však – jak uvidí-
me dále – řídil příkazy Státní bezpeč-
nosti. 

Organizační výbor v komunistic-
kém Československu podléhal tzv. 
nomenklaturnímu projednání, což 
znamenalo, že příslušná stranická 
organizace musela prověřit jeho čle-
ny z hlediska ideologicko-bezpečnost-
ního. Problém kupodivu nenastal se 
mnou jako s manželkou Václava Ben-
dy (toho si nikdo nevšiml, byla jsem 
tam jedinou ženou, považovali mě 
tudíž za sekretářku), ale s tzv. vy-
škrtnutými, popřípadě vyloučenými 
komunisty. Výbor byl podroben této 
kontrole, někteří dobrovolně odstou-
pili, aby konferenci nekomplikovali, 
zbylí prošli.1 První problém byl za-
žehnán. 

Další komplikace nastala se zahra-
ničními účastníky. Do Československa 
byla zapotřebí víza, což opět zname-
nalo možnost „kádrovat“ a povolovat 
vstup do země pouze některým. Velký 
problém vyvstal s vízy pro občany 
Izraele (bez nichž nelze pořádat kon-
ferenci věnovanou matematické logi-
ce), zvláště s paní Hannou Gaifman, 
manželkou profesora Haima Gaifma-
na, která se narodila v Čechách. 
V prosinci roku 1979 proběhlo jedná-
ní o přípravách konference mezi 
Správou StB Praha a ředitelem Mate-
matického ústavu ČSAV doc. RNDr. 
Aloisem Kufnerem: Problémem této 
konference je účast Izraelců. Tímto se 
zabývá v současné době Presidium ČSAV. 
Vychází ze situace, která nastala na 
kongresu v PLR v minulém roce, kdy 
nebyla některým účastníkům z Izraele 
vydána vstupní víza. Tomuto konfl iktu 
chce ČSAV předejít.2 Nakonec deset 
izraelských logiků spolu se sedmi 
příbuznými vstupní víza do Prahy 
dostalo.

LC ’80 aneb jak jsme chtěli 
uspořádat konferenci

Logic Colloquium, ve zkratce LC, které pořádá mezinárodní organizace 

Association for Symbolic Logic, je jediná celoevropská a vlastně i celosvětová 

konference zabývající se matematickou logikou a příbuznými obory (teorie 

množin, rekurze, teorie modelů atd.). Koná se každý rok v létě v některé evropské 

zemi, pro jejíž vědecký svět je to pochopitelně značná pocta. 

KAMILA BENDOVÁ

1  Členy organizačního výboru, kterým Státní bezpečnost nadále věnovala pozornost, byli: … dr. Petr Hájek vědecký pracovník MÚ ČSAV 
[…] udržuje blízké styky s Bendovou, dr. Antonín Sochor židovský pracovník MÚ ČSAV přítel rodiny Bendovy, […] doc. dr. Petr Vopěnka, pracov-
ník matematicko-fyzikální fakulty, byl pro antisocialistickou činnost vyškrtnut z KSČ […], dr. Petr Štěpánek zástupce vedoucího katedry kyber-
netiky a operativní analýzy MFF UK. Styk Ivana Havla […], doc. dr. Osvald Denut (Demuth – pozn. aut.), vědecký pracovník katedry matema-
tické informatiky MFF UK, vyškrtnut z KSČ, osoba židovského původu […], doc. dr. Tomáš Havránek vedoucí matematického střediska MÚ 
ČSAV, vyškrtnut. Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (MV-KR), 
archivní číslo (dále jen a. č.) 844731 MV, informace z 20. 6. 1980.

2 ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (MV-KR), a. č. 810219 MV, Služební záznam Správy StB Praha z 18. 12. 1979.
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Přípravy konference spadaly do 
doby, kdy byla československému 
disidentskému hnutí zasazena vážná 
rána. Dne 29. května bylo zatčeno 
patnáct a ve dnech 22. a 23. října 1979 
odsouzeno šest významných členů 
Výboru na obranu nespravedlivě 
stíhaných (VONS).3 Jejich „zločin“ 
spočíval v tom, že se zastávali těch 
občanů, kteří byli i dle platných zá-
konů nespravedlivě (neboť součástí 
československého právního řádu byl 
i zákon č. 120 o lidských a občan-
ských právech) stíháni: psali o jejich 
případech soudům, pomocí textů 
psaných na psacím stroji rozšiřova-
li informaci o jejich nespravedlivém 
odsouzení, popř. informovali veřej-
nost u nás i v cizině. Tento svůj úmy-
sl oznámili už v dubnu 19784 a po roce 
činnosti byli zavřeni a odsouzeni 
k několikaletým trestům. Na jejich 
podporu se ozvala významná část 
evropských umělců a vysokoškol-
ských učitelů, soudu se např. pokou-
šeli účastnit zástupci francouzských 
kulturních a vědeckých elit – režisér 
Patrick Chereau a matematik Jean 
Dieudonné. Do soudní síně nebyli 
vpuštěni a večer po soudu byli vypo-
vězeni z ČSSR, stejně jako zástupce 
Amnesty International Henry Gold-
mann. 

Jak již bylo uvedeno, v tomto pro-
cesu byl odsouzen i můj manžel Vác-
lav Benda, filozof a matematik. Po 
podpisu Charty 77 v lednu 1977 ne-
mohl dále pracovat ve své profesi 
programátora a informatika. Byl 
zaměstnán jako topič v koksové ko-
telně, v dubnu 1978 stál u zrodu Vý-
boru na obranu nespravedlivě stíha-
ných a v roce 1979 byl mluvčím 
Charty 77. Od té doby byl v našem 
bytě zapojen odposlech a bylo zazna-

menáváno vše, co se v pracovně 
řeklo. Poté, co manžela zavřeli, měl 
být odposlech odpojen, protože já 
sama jsem Chartu 77 nepodepsala 
a nebyla jsem zpočátku označena 
jako nepřátelská osoba. Přesto v bytě 
zůstal a v záznamech byly zprávy 
z něj označeny jako zprávy agenta 
pod krycím jménem „Doktor“. Někte-
ré spisy vedené k významným „ne-
přátelským osobám“ byly zničeny 
těsně po listopadu 1989. Můj spis byl 
veden pouze po dobu manželova 
uvěznění, tudíž jako tzv. živý zničen 
nebyl a já jsem jeho kopii po roce 1990 
dostala. Je pro mne cenným zdrojem 
informací nejen o činnosti Státní 

bezpečnosti, ale také jako soukromý 
deník, neboť je v něm zaznamenáno 
skoro vše, co se u nás doma odehrá-
valo. Odtud také čerpám své infor-
mace o roce 1980. Podobně existuje 
spis Ivana Havla, bratra Václava Hav-
la, z něhož jsem rovněž čerpala. 

O dění v Československu se zajímal 
známý český matematik a logik Tomáš 
Jech, který po ruské okupaci emigro-
val do Spojených států. Spolupracoval 
s Amnesty International, která peču-
je o nespravedlivě vězněné na celém 
světě. Navíc se domníval, že stavovská 
solidarita by měla překračovat hra-
nice států, a pokud vězněnému ma-
tematikovi nemohou pomoci kolego-

3  Koncem května 1979 provedla Státní bezpečnost rozsáhlý zásah proti VONS, patnáct jeho členů bylo zatčeno. Ve dnech 22. a 23. října 
1979 proběhl před Městským soudem v Praze jeden z nejznámějších normalizačních procesů, ve kterém bylo šest významných členů 
výboru odsouzeno: Petr Uhl na 5 let odnětí svobody, Václav Havel na 4,5 roku, Otta Bednářová na 3 roky, Jiří Dienstbier na 3 roky, Dana 
Němcová na 2 roky s podmínečným odkladem na 5 let, Václav Benda na 4 roky. Blíže BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš (eds.): Pražský 
proces  1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Dokumenty. USD AV ČR, Praha 2010. Mezinárod-
ním ohlasům procesu je věnován článek  PAŽOUT, Jaroslav: Ohlas na perzekuci členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 
1979. In: Sborník archivních prací, r. 55, č. 1/2005, s. 245–246. 

4  V ABS je uložen vyšetřovací svazek a. č. V 40825 MV, který se zabývá činností VONS. Archiv VONS je uložen v Libri prohibiti, sbírka 
č. 213. K základnímu přehledu dějin VONS blíže PAŽOUT, Jaroslav: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In: Opozice a odpor proti 
komunistickému režimu v Československu 1968–1989. FF UK – Dokořán, Praha 2005, s. 96–110. 

LC v roce 1998 v Praze. Zleva vzadu: Bohuslav Balcar, Petr Štěpánek, Petr Hájek, Petr Vopěnka, 
Antonín Sochor, Leo Bukovský, zleva vpředu: Dagmar Harmancová, Pavla Jechová, Kamila 
Bendová, Anna Sochorová, Tomáš Jech Foto: archiv rodiny Bendových
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vé z komunistických států, mohli by 
to učinit kolegové ze svobodných zemí. 
Poslal jim tento dopis (v českém pře-
kladu):
Milý XY, 

dozvěděl jsem se, že jsi byl pozván 
přednést přednášku na letním setkání 
Asociace pro symbolickou logiku, kte-
rá se bude konat v Praze v Českoslo-
vensku v srpnu 1980. Doufám, že se 
konference budeš moci účastnit a při-
spěješ k jejímu úspěchu.

Důvod, proč Ti (Vám) píši, spočívá 
ve snaze upozornit na případ českého 
matematika dr. Václava Bendy. Benda 
je jedním z několika lidí, kteří byli 
v dubnu 1979 (správně v květnu – 
pozn. aut.) zatčeni a v říjnu odsouze-
ni pro podvracení republiky. Byl od-
souzen na čtyři roky. Před zatčením 
byl Benda mluvčím Char ty 77 a členem 
Výboru na obranu nespravedlivě stí-
haných. Jeho žena vystudovala mate-
matickou logiku; mají pět malých dětí. 
Dr. Václav Benda byl adoptován 
Amnesty International jako vězeň 
svědomí.

Není toho mnoho, co můžeme jako 
matematici udělat pro svého kolegu, 
který je pronásledován mocí. Můžeme 
pomoci způsobem, který se ukázal 
v podobných případech úspěšný: když 
dostatečný počet lidí vyjádří zájem 
o některého vězně. Ačkoliv východo-
evropské vlády příliš nehledí na veřej-
né mínění, jsou známy případy, kdy 
raději vězně propustily, než aby byly 
obtěžovány stálým upozorňováním na 
jeho pronásledování.

Pokud jste ochoten pomoci, navrhu-
ji (stejně jako ostatní přednášející na 
pražské konferenci) napsat dopis před-
sedovi Československé akademie věd 
(adresa: Národní 3, Praha 1, Českoslo-
vensko) a vyjádřit zájem o dr. Václava 
Bendu a protestovat proti jeho uvězně-
ní. Můžete připomenout, že jste jako 
zvaný host na evropské konferenci, 
a zdůraznit, že Bendovo uvěznění je 
v rozporu s mezinárodními úmluvami 
o občanských a politických právech 
i s československou ústavou.

Věřím, že se budete mou žádostí 
vážně zabývat, a těším se na setkání 
srpnu v Praze.

S pozdravem Tomáš Jech

Tomáš si uchoval pouze jednu odpo-
věď – prof. Azriela Levyho (v českém 
překladu):
Milý Tomáši, 

obdržel jsem Tvůj dopis ohledně Vác-
lava Bendy. Hovořili jsme o této záleži-
tosti s Kenem McAloonem. Domnívá se, 
že bychom měli něco dělat pro celou 
Chartu 77. Já jsem radil soustředit se na 
Bendu, protože nemáme sílu pomoci 
všem, ale můžeme pomoci samotnému 
dr. Bendovi. Diskutoval jsem o této zá-
ležitosti také s prof. Müllerem, který je 
tady na návštěvě. Obává se, že přílišný 
rozruch může spíše způsobit problémy 
Vopěnkovi a Hájkovi, než pomoci Ben-
dovi. Zrušení pražské konference ne-
představuje pro pražský režim žádné 
ohrožení, protože se o ni příliš nezajímá: 
nejsou to olympijské hry.

Müller navrhl, aby ASL a Německý 
svaz pro historii a fi lozofi i věd interve-
noval v Bendův prospěch. Uvažujeme 
také o pražské záležitosti a sepsání 
dopisu všech účastníků konference. 
V každém případě souhlasím, že ne-
smíme na případ zapomenout. Poradí-
me se v Praze o nejvhodnější cestě. 

S pozdravem Azriel Levy.5

Někdy na jaře 1980 za mnou přišla 
Zdena Tominová, jedna z mluvčích 
Charty 77. Tlumočila dotaz své pří-
telkyně, anglické univerzitní profe-
sorky Kathleen Wilkesové6, zda by 
nebylo správné, aby západní účast-
níci LC konferenci bojkotovali na 
protest proti zavření členů VONS.

Mezinárodní konference ve východ-
ních zemích byly dvojího druhu: jedny 
byly podporované státem, tj. komunis-
tickou stranou, z české a slovenské 
strany se jich mohli zúčastnit většinou 
pouze stranicky prověření odborníci 
a byly využívány k propagaci socialis-
tické ideologie a vytváření obrazu 
Československa jako normální svobod-

né země. Proti bojkotu těchto velkých 
konferencí jsem nic nenamítala.

Pak existovaly ještě jiné konferen-
ce, zvláště v méně střeženém prosto-
ru matematiky a obecně computer 
science, které naopak dávaly možnost 
i vědcům z českých zemí, kteří měli 
problémy s vycestováním byť jen do 
komunistických zemí, setkat se se 
svými kolegy ze západní Evropy 
a Spojených států a byly komunistic-
kou mocí spíše trpěny. Logic Colloqui-
um patřilo mezi ty druhé.

Pokusila jsem se profesorce Wilke-
sové přes Zdenu Tominovou vysvětlit, 
že LC spadá mezi konference druhého 
typu a že bude naopak velmi záslužné 
se jí zúčastnit. Přišla jsem za Petrem 
Hájkem a s radostí mu oznámila, že 
jsem „zachránila“ konferenci.

Státní bezpečnost, jak je zřejmé 
z předchozího textu, celé dění kolem 
konference sledovala, zvláštní po-
zornost pak věnovala zahraničním 
akcím na podporu perzekvovaných. 
Z 15. května 1980 pochází dopis ná-
čelníka Správy Státní bezpečnosti 
Praha plk. Zdeňka Němce adresova-
ný náčelníku X. Správy SNB generál-
majoru RSDr. Vladimíru Stárkovi: 
Vážený soudruhu náčelníku,

zasílám předběžnou informaci o sna-
ze zneužít mezinárodní konferenci 
Logic Colloquium (LC), která se má 
konat od 20. do 31. 8. 1980 v Praze, 
k provokačním akcím.

Pořádající organizací je Matematicko 
fyzikální ústav ČSAV, který je obhos-
podařován XI. S-SNB.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, 
na níž jsou zainteresována zahraniční 
centra, předkládám zprávu k dalšímu 
využití. Současně navrhuji v součinnos-
ti s X. a XI. S-SNB provádět příslušná 
opatření, aby nedošlo ke zneužití kon-
ference k provokacím proti ČSSR.

V příloze dopisu pak byla následu-
jící zpráva:

Informace o přípravách k provokač-
nímu zneužití konference LC ve dnech 
24.–30. 8. 1980

5  Archiv rodiny Bendových.
6  V dubnu 1979 přicestovala do Prahy tajemnice Balliol College Oxford Kathleen Wilkesová, která organizovala přednášky profesorů výše 

zmíněné univerzity na seminářích Univerzity Jana Patočky. Univerzitě Jana Patočky je věnována kniha DAYOVÁ, Barbara: Sametoví fi -
lozofové. Podzemní univerzita v Československu a role vzdělávací nadace Jana Husa vletech 1979–1989. Doplněk, Brno 1999. 
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Ve dnech 24. 8.–30. 8. 1980 se má 
uskutečnit z iniciativy ČSAV v Praze 
v areálu Vysoké školy zemědělské 
v Such dole mezinárodní konference 
Logic colloquium 80. Konference má 
proběhnout jako evropské setkání ma-
tematiků za spoluúčasti Mezinárodní 
nevládní organizace Association for 
Symbolic Logic – ASL.

Dle předběžných přihlášek se jí hodlá 
zúčastnit 398 matematiků. Z toho 220 
z KS (kapitalistických zemí – pozn. aut.), 
105 z ostatních socialistických států, 
62 z ČSSR a 11 z rozvojových zemí. K tomu 
je nutné počítat se značným počtem osob, 
doprovázejících matematiky. Např. z Iz-
raele se má účastnit 10 matematiků 
a 7 doprovodných osob. […] V zahraničí 
byl vytvořen koordinační výbor, jehož 
členy jsou francouzští, britští a polští 
matematici. Výbor připravuje při příle-
žitosti této konference provokační akce 
na podporu činnosti pravicových 
a antisoc[ialis tických] elementů v ČSSR 
z řad signatářů CHARTY 77.

V současné době kontaktovali čle-
nové tohoto výboru některé chartisty, 
kteří se profesionálně zabývají mate-
matikou a mají styky na organizační 
výbor konference. Jedná se o Kamilu 
Bendovou (manželku mluvčího CH-77 
a tajemníka VONSu Václava Bendy, 
v současné době ve výkonu trestu), 
která pracuje ve funkci sekretářky 
organizačního výboru konference. Dále 
o Ivana Havla – matematika a bratra 
mluvčího CH-77 Václava Havla, který 
je rovněž ve výkonu trestu. Jejich pro-
střednictvím chtějí využít pro provo-
kační akce i člena organizačního vý-
boru konference, zodpovědného za 
vědeckou náplň – Petra Vopěnku.

Matematici z Francie, Velké Británie 
a PLR, kteří chtějí tyto provokační akce 
podnikat, hodlají přijet do ČSSR v ča-
sovém předstihu, aby mohli s Bendovou, 
Havlem a dalšími zainteresovanými 
osobami vše připravit.

Připravované provokační akce by se 
měly provádět v průběhu konference, 
a to jak formou osobního vystoupení 
některých účastníků, tak i využitím 
písemných materiálů.

Podle Bendové a Havla mají být uva-
žované akce prováděny ve značném 
rozsahu a využity ke štvavým kampa-
ním v zahraničí proti ČSSR a socialis-
tickým zemím.7 (Pokud vím, Ivan 
Havel o celé záležitosti nic nevěděl, 
organizoval konference trochu jiné-
ho zaměření – Mathematical Foun-
dations of Computer Science.)

V mém spise jsou založeny zprávy 
z odposlechů.

Zpráva z 20. května 1980: 
Bendová informovala o tom, že na 

matematické konferenci (24. 8.–30. 8. 
1980) se chystají podpůrné akce na 
podporu matematiků v CH 77. Zřejmě 
nebudou požadovány podpisy od čes-
kých účastníků.8

Následuje informace o mém rozho-
voru se Zdenou Tominovou, mluvčí 
Charty 77, ze dne 27. 5. 1980:

K. Bendová informovala o připravo-
vané matematické konferenci, na níž 
matematici ze zahraničí chystají akce 
na podporu matematiků z řad char-
tistů. Přihlášeno je značné množství 
zahraničních účastníků a největší 
potíže jsou prý s Izraelci – jejich účast 
se nelíbí ofi ciálním orgánům. Ubyto-
vání účastníků bude zajištěno v areá-
lu VŠ zemědělské v Suchdole. Také 
uvedla, že se uvažuje o bojkotu konfe-

rence ze strany zahraničních matema-
tiků jako projev nesouhlasu a podpory 
matematiků z řad CH 77.

Tominová je s celou situací seznámena 
a uvedla, že bojkot by nic nevyřešil, nao-
pak je nutný velký počet účastníků a pak 
podniknout nějaké akce.

Podle B. je situace matematiků v jejich 
ústavu špatná a tito nemohou cestovat 
na zahraniční konference. Toto dává za 
vinu, jako vždy, režimu a nesvobodě.

Spolupracovník se má nyní zaměřit 
na zjištění jmen osob ze zahraničí an-
gažujících se v této akci a stupeň pří-
prav provokací. 

Zpráva bude využita při přípravě 
opatření v koordinaci se S-StB Praha, 
X. S-SNB a XI. S-SNB.9

Přesto se zatím ještě nic závažné-
ho nedělo. To nejhorší přišlo ve chví-
li, kdy byl učiněn pokus najít kom-
promisní řešení: Snahy o pořádání 
provokačních akcí potvrzuje jednání 
zahraničního člena organizačního vý-
boru prof. Gerda H. Müllera z univerzi-
ty Heidelberg /NSR/ a ředitele MÚ ČSAV 
doc. Kufnera dne 4. 6. 1980 o snaze 
zahraničních účastníků konference 
podniknout v průběhu konference akce 
na podporu údajně pronásledovaných 
matematiků. Navrhl, že by uplatnil jako 
zahraniční člen výboru svůj vliv na 

7  ABS, f. MV-KR, a. č. 844731 MV, dopis  S-StB Praha z 15. 5. 1980.
8  ABS, f. MV-KR, a. č. 810219 MV, zpráva  z 20. 5. 1980. 
9  Tamtéž, zpráva z 27. 5. 1980.

LC v roce 1998 v Praze, zleva Tomáš Jech, Ivan Havel, Kamila Bendová
Foto: archiv rodiny Bendových
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delegáty, aby zamezil masovějším pro-
vokacím. Hodlá jim doporučit, aby in-
dividuálně přednesli své požadavky 
písemně na prezidenta republiky. Z jed-
nání Müllera je zřejmé, že zneužití 
Logic colloquia je v zahraničí připrave-
no a jeho „snahy“ tomu nemohou za-
bránit…10 

Ve svém spise jsem našla agentur-
ní zprávu ze dne 12. 6. 1980:

Dne 11. 6. 1980 informoval člen kore-
spondent ČSAV Vl. Landa o rozhovoru 
s prof. Gertem Müllerem z NSR k připra-
vovanému koloqiu logiky. Jednání byl 
přítomen dr. Petr Hájek, pracovník 
MÚ ČSAV a vedoucí organizačního vý-
boru koloqia.

Müller otevřeně řekl, že se připravu-
jí akce na podporu V. Bendy a V. Havla. 
Sám naznačoval, že má zájem tyto 
zmírnit, ale že nemůže ručit za mladé 
matematiky z NSR.

[…] vzhledem k možnosti zneužití 
kongresu vytvořit podmínky k jeho 
zrušení. V případě, nebude-li možno 
toto uskutečnit, projednat změnu ve 
složení jeho organizačního výboru, 
který neskýtá záruku reprezentace 
ČSAV a ČSSR.11 

Ve spise Ivana Havla je založen 
tento dokument z 19. června 1980:

Na základě organizace matematic-
kého koloqia, které se má uskutečnit 
v srpnu 1980 v Praze, v jehož výkonném 
výboru jsou angažovány osoby pravi-
cově orientované mající vztahy na 
členy VONS a CH-77, byly získány se-
znamy osob židovského původu z Izra-
ele, které mají zájem se koloqia zúčast-
nit.

Jak uvedeno v přiložené dokumenta-
ci, seznam delegátů z Izraele byl pořízen 
ze seznamů a adresářů účastníků ko-
loqia za rok 1977 ve Wroclavi a z adre-
sáře kolokvia logiky z roku 1976 z Ox-
fordu a z adresářů členů Světové 
matematické společnosti zveřejněné 
v časopise The Journal of Symbolic 
Logic ročník 41 č. 4.

[…] 
Ze strany X. S-SNB kontrolovat opat-

ření, které bylo projednáno s vedením 
ČSAV 14. 6. 1980 s tím, aby koloqium 
nebylo v ČSSR konáno. 

O stoupající nervozitě Státní bez-
pečnosti svědčí i to, že kvůli mate-
matickému kolokviu byl 8. července 
1980 založen spis přímo na Matema-
tický ústav ČSAV, který dnes už bo-
hužel neexistuje.

Poté se Státní bezpečnost ještě 
pokusila přimět předsedu konferen-

ce Petra Hájka, aby se distancoval 
od provokací zahraničních matema-
tiků ve prospěch Václava Bendy, což 
on odmítl. Učinil tak s vědomím, že 
se jedná o prestižní konferenci, o niž 
dlouho usiloval a která měla být pro 
českou logiku významná a důležitá, 
a že hrozí její zrušení.

Podkladem pro závěrečné rozhod-
nutí o osudu konference se stala in-
formace z dílny StB, která navrhova-
la dvě varianty řešení: 1. varianta: 
připravované LC s ČSAV odvolat s vhod-
ným zdůvodněním. 2. varianta: v přípa-
dě konání LC provést tato opatření: 
– provést změny v organizačním výbo-
ru s tím, že osoby /Hájek, Sochor, Vo-
pěnka, Štěpánek, Denut (Demuth), 
Havránek, Bendová/ neskýtající záru-
ku budou odvolány a nahrazeny vhod-
nějšími pracovníky;
– u vytypovaných (sic!) zahraničních 
návštěvníků zajistit důkladnou celní 
prohlídku se zaměřením na dovoz zá-
vadových písemností; 
– v průběhu konání konference zajistit 
odpovídající kontrolu těchto osob se 
zaměřením na styky s Ivanem Havlem 
a Kamilou Bendovou. Zamezit Ivanu 
Havlovi a Kamile Bendové v účasti na 
LC;
– agenturní cestou sledovat snahy za-
hraničních účastníků o provokační akce 
a těmto předcházet prostřednictvím 
agentury a ofi ciálních styků;
– zajistit kontrolu účastníků ubytova-
ných v areálu VŠ zemědělské včetně 
úkonu TA-144 (tajná technická pro-
hlídka – pozn. aut.) u vytypovaných 
(sic!) osob; 
– ke kontrole Ivana Havla a Kamily 
Bendové jsou zpracovány samostatné 
plány opatření;
– v souladu s upřesňováním seznamu 
provádět jejich prověrku a v odůvodně-
ných případech zamezit jejich příjezdu 
do ČSSR;
– konkrétní opatření upřesnit do 18. 8. 
1980, kdy budou známy přesné sezna-
my účastníků.12 

Vedení X. správy SNB se 20. 6. 1980 
rozhodlo pro první variantu řešení, 

10  ABS, f. MV-KR, a. č. 844731 MV, Informace z 20. 6. 1980.
11  ABS, f. MV-KR, a. č. 810219 MV, Agenturní zpráva ze dne 12. 6. 1980.
12  ABS, f. MV-KR, a. č. 844 731 MV, Informace  z 20. 6. 1980.

Kamila Bendová, Petr Hájek, Antonín Sochor, LC 1998 v Praze
 Foto: archiv rodiny Bendových
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dále se již jen hledalo vhodné zdůvod-
nění.

Ve spise Ivana Havla jsem našla 
ještě jeden pozoruhodný text:

25. června 1980 žádá akademik 
Josef Říman náměstka ministra za-
hraničních věci o stanovisko k tomu, 
že ... při jednání na prezidiu ČSAV […] 
profesor Müller sdělil skutečnosti, které 
zásadně mění dosud příznivé podmínky 
pro úspěšný průběh kolokvia. Podle jeho 
informací se někteří účastníci z kapita-
listických států připravují uspořádat 
během kolokvia protestní akce odsuzu-
jící uvěznění dr. Václava Bendy jako 
jednoho z mluvčích „chartistů“ a nedo-
držování lidských práv v ČSSR.

Na základě těchto informací rozhodl 
předseda ČSAV akademik Jaroslav 
Kožešník odvolat kolokvium z technic-
kých důvodů.

Vzhledem k závažnosti tohoto opat-
ření Vás prosím, vážený soudruhu 
náměstku, o urychlené sdělení Vašeho 
stanoviska.13

Pan náměstek zřejmě neměl pří-
lišné námitky, neboť šest týdnů před 

začátkem konference byl všem při-
hlášeným odeslán telegram s omlu-
vou, že se konference kvůli technic-
kým problémům ruší.

DOHRA

Pražské konferenci předcházela kon-
ference v Patrasu v Řecku, takže 
mnozí američtí matematici chtěli 
využít faktu, že jsou v Evropě a mají 
československá víza, a navštívit Pra-
hu, popř. české matematiky soukro-
mě. Odlet letadla, navazující na au-
tobus z Patrasu, byl ovšem dle 
informací z československého velvy-
slanectví údajně přesunut na dřívěj-
ší hodinu, což se ovšem ukázalo jako 
lež: letadlo, které normálně přistává 
v Athénách, letělo z Bejrútu přímo 
do Prahy. Pokusy odletět do Prahy 
v následujících dnech neuspěly, tak-
že to američtí matematici vzdali. 
Fakt, že kvůli možným protestům je 
československá tajná policie schop-
na změnit i let pravidelné linky, otřásl  
i střízlivými profesory.

DOVĚTEK

Když jsem na jaře 1980 navštívila 
v kriminále svého manžela (čtyřikrát 
za rok jedna hodina), probíhala právě 
následná konference o lidských prá-
vech v Madridu, která měla zhodnotit 
plnění závazků z Helsinek. „Vychova-
tel“ (dozorce ve vězení) mě upozornil, 
že nesmím mluvit o konferenci. Pro-
tože jsem si konferenci v Madridu 
spletla s konferencí LC´80 v Praze, 
odpověděla jsem, že ho těžko mohu 
uposlechnout, když je to moje práce. 
Což bachaře zcela vyvedlo z míry 
a přerušoval náš rozhovor ( Jen o sou-
kromých věcech) o to důrazněji.

V roce 1982 vyšel v North-Holland 
Pub. Co. díky pánům D. van Daleno-
vi, D. Lascarovi a T. J. Smileymu 
sborník Logic Colloquium ’80 z tex-
tů, které byly navrženy do zrušené 
konference.

Od té doby až do roku 1989 nedostal 
Tomáš Jech československé vízum.

ZÁVĚR 

Samozřejmě stále zůstává otázkou, 
zda bylo dobré spojovat pražskou 
konferenci s obranou kolegy mate-
matika, který byl uvězněn za obranu 
ostatních nespravedlivě pronásle-
dovaných. Faktem nicméně je, že ani 
ne deset let poté komunistický režim 
padl a že na tomto pádu měla Char-
ta 77 nemalou zásluhu. V roce 1998 
se konala pražské konference Logic 
Colloquium ’98 pod předsednictvím 
Petra Hájka v Praze, kde měl Tomáš 
Jech úvodní přednášku. Petr Vopěn-
ka byl konečně jmenován profeso-
rem, vedl katedru matematické lo-
giky a fi lozofi e matematiky, do konce 
byl ministrem školství, také Petr 
Hájek byl jmenován profesorem 
a vedl osm let Ústav informatiky. Oba 
byli oceněni prezidentem republiky 
nejen za vědeckou činnost, ale také 
za své občanské postoje.

A co je myslím nejdůležitější, ak-
téři příběhu se nemusejí stydět, že 
se nepostavili zvůli a zjevné nespra-
vedlnosti. 

Faksimile dopisu Václava Bendy účastníkům LC 1998 v Praze
Zdroj: archiv rodiny Bendových

13  Tamtéž, dopis akademika Josefa Římana náměstku ministra zahraničních věcí Miloši Vejvodovi ze dne 25. 6. 1980.
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