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Vzestup a pád Miroslava Kvítka
Rodinné drama jedné komunistické opory
PAVEL ŽÁČEK

Komunistický totalitní režim se snažil obehnat neprostupnou stěnou izolace
jak řady svých nepřátel, tak příslušníky vlastních represivních organizací. Každý
pokus o prolomení této blokády vnímal negativně, reakce státních či stranických
orgánů byly mnohdy agresivní a neadekvátní situaci. Výjimkou se nestal ani případ
příslušníka politické policie Miroslava Kvítka, jehož syn podepsal Chartu 77.
NÁSTUP K MINISTERSTVU VNITRA
Dne 18. února 1957 požádal četař
Miroslav Kvítek z vojenského útvaru
9687 Praha o přijetí do služeb Krajské
správy ministerstva vnitra.1 Sociální
původ měl vynikající: jeho otec František Kvítek pracoval u uhelné ﬁ rmy
Svoboda a Hynais (posléze Pražské
uhelné sklady) jako člen závodní
stráže, nevlastní matka Marie, rozená Myslivečková, tamtéž coby skladačka uhlí. Oba rodiče navíc v roce
1945 vstoupili do Komunistické strany Československa (KSČ). Po absolvování osmileté školy v září 1948
nastoupil Miroslav Kvítek do učení
v Autodružstvu, odkud v říjnu 1952
přešel jako leštič kovů do národního
podniku Motorlet v Praze-Jinonicích.2
Na základní odborné škole v Praze-Hloubětíně byl v roce 1949 přijat do
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Čs. svazu mládeže (ČSM). Později jsem
přešel do 1. místní skupiny Jiřího Dimitrova v Praze 16, kde jsem se aktivně
zúčastnil činnosti až do zrušení místních organizací v r. 1952.3
Kvítek byl krajskou správou náborován po uplynutí základní vojenské
služby, kterou nastoupil v červnu 1953
nejprve u 21. leteckého praporu v Hradci Králové, již jako poddůstojník Československé lidové armády sloužící od
listopadu 1955 ve funkci mechanika
pro kompresory u 31. leteckého praporu v Praze-Kbelích. Mezitím se stačil podruhé oženit se Zdenkou Bízovou.4 Vztah k náboženství žádný nemám.
Z církve jsem ještě právně nevystoupil.
Jsem u československé církve, informoval stručně kádrové orgány Krajské
správy ministerstva vnitra Praha.5
V průběhu přijímacího procesu
upozornil vedoucí 3. oddělení 2. od-

boru VII. správy ministerstva vnitra
kpt. Oldřich Hlavnička, že k osobě
Miroslava Kvítka byla již v květnu
1954 zpracována ustanovka, a to
z důvodu podezření z protistátní činnosti. 6 Kádrové oddělení Krajské
správy MV Praha se seznámilo s obsahem dokumentu, ve kterém příslušníci Správy sledování tvrdili, že
v důsledku neuspokojivé rodinné
situace se Kvítek živil všelijakým
způsobem […] jen ne pořádnou cestou.
Z těchto důvodů měl být předveden
Veřejnou bezpečností a dán na práci
do dolů. Po krátkém čase se prý vrátil k zahálčivému životu a poté se
v prosinci 1952 poprvé neúspěšně
oženil. Nebyl organizován v žádné
politické straně ani v masové organisaci. […] Politicky se žádným způsobem
ve veřejnosti neprojevoval, takže je
těžko určiti, jaký má skutečný názor

Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Personální spisy, personální spis Miroslava Kvítka, nar. 2. 2. 1933, archivní číslo (dále
jen a. č.) 2910/33, Žádost o přijetí, 18. 2. 1957.
Tamtéž, Zvláštní dotazník, 15. 2. 1957.
Tamtéž, Životopis, 18. 2. 1957.
Zdenka Kvítková (nar. 29. 10. 1937), roz. Bízová, pocházela z rolnické rodiny Františka a Zdenky Bízových. V ustanovce zpracované
před nástupem jejího manžela ke KS MV Praha bylo uvedeno: O jmenované je známo, že jako svobodná pracovala jako kuchařka v restauraci u Holubů na Smíchově […] Nyní pracuje jako pomocná síla v ČSAD na Smíchovském autobusovém nádraží a kromě toho zastává
místo správcové domu, v němž bydlí. Je označována jako tichá a nenápadná mladá žena, která se v bydlišti zbytečně s nikým nestýká
a nehovoří. Tamtéž, Ustanovka z 8. 3. 1957, č. j. A/6-003401/20-57. Dne 28. 11. 1957 se stala kandidátkou členství a od 22. 4. 1959
členkou KSČ. K 15. 9. 1959 byla přijata na KS MV do funkce strážné ÚNZ-MV (věznice) č. 2 Praha (Pankrác), 1. 9. 1963 pak byla
přemístěna k ÚNZ-MV č. 1 Praha (Ruzyně). Po vzniku Sboru nápravné výchovy (1. 8. 1965) byla v jeho rámci 1. 1. 1969 převedena do
rezortu Ministerstva spravedlnosti ČSR.
Tamtéž, Zvláštní dotazník, 15. 2. 1957.
Tamtéž, Ustanovka z 8. 3. 1957, č. j. A/6-003401/20-57.
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Mladý perspektivní příslušník KS MV Praha
Miroslav Kvítek
Foto: ABS

i postoj k lidově-demokratickému zřízení.7
Starš. Bohuslav Janoušek navštívil
v druhé polovině srpna 1957 Správu
vyšetřování ministerstva vnitra, kde
se nechal informovat o průběhu vyšetřování skupiny mladíků v čele
s Pavlem Bösserem, zapojené podle
tvrzení vyšetřovatelů do ilegální
činnosti Junáku. Zde byl Kvítek sice
označen za člena skupiny, nicméně
protože nevyvíjel žádnou trestnou
činnost, nebylo vůči němu zavedeno
trestní řízení. Přesto si kádrový referent v operativním archivu vyhledal
a prostudoval příslušné vyšetřovací
spisy. O uchazeči Miroslavu Kvítkovi
ve spisech bylo vyšetřeno a to ve výpovědi svědka Jeronýma Březiny […] že
se sešel v roce 1952 s Kvítkem, společně vzali pistoli jeho otce, který byl milicionářem a u letiště nad Točnou vystříleli 25 nábojů. Otec Kvítka, když se
to dozvěděl zakázal synovi jakýkoliv
styk s jmenovaným Březinou, který též
ve spisech potvrzuje že další styk s Kvítkem neměl. Obdobně Bösser ve své
výpovědi uvedl, že ho chtěli zapojiti
do skupiny, z čehož sešlo kvůli jeho
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Po emigraci informátora mohl být ohrožen i jeho bývalý řídící orgán

nezájmu, neboť se na schůzky nedostavil.8
Oproti tomu místní oddělení Veřejné bezpečnosti Praha 16 šetřením
v místě Kvítkova bydliště potvrdilo,
že tam požívá dobré pověsti a není
o něm známo, že by měl sklony k západnímu způsobu života, nebo k páskovskému jednání.9 Rozhodujícím se zřejmě
stal posudek útvarové organizace KSČ

Zdroj: ABS

a předsednictva výboru ČSM 31. leteckého praporu: Je průměrně politicky
vyspělý. Má naprosto kladný poměr
k lidově demokratickému zřízení. […]
Povahy je někdy vznětlivé, jinak kolektivní, čestný […] s dobrým vojenským
vystupováním, hlavně pak s pracovní
morálkou. Při správném vedení skýtá
záruku plnění úkolů na něho kladených.10

Tamtéž, Opis ustanovky z 23. 3. 1954, č. j. A/6-042/203-54, pořízený starš. Boh. Janouškem 19. 8. 1957.
Tamtéž, Záznam o vyšetření. Věc: Kvítek Miroslav, podezření z protistátní činnosti, 21. 8. 1957.
Tamtéž, Prošetření na uchazeče do SNB, Kvítka Miroslava, 13. 3. 1957, npor. Černý.
Tamtéž, Posudek ÚO KSČ a ČSM, vojenský útvar 9687, 8. 8. 1957.
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Starš. Janoušek nakonec navrhl
Kvítkovo přijetí do oddělení ostrahy
odboru nápravných zařízení Krajské
správy MV Praha: Velkou část volného
času věnoval výcviku v parašutismu
pořádaném Svazarmem. O jeho politickém názoru nebylo zjištěno konkrétních
skutečností, neboť se v této věci neprojevoval. Z posudku s vojenského útvaru
jest vidno že jmenovaný je oddán lidovědemokratickému zřízení. Ve svém zařazení nařízené úkoly plní svědomitě,
jeho pracovní morálka je dobrá.11
Dne 1. listopadu 1957 složil starší
seržant Kvítek přísahu příslušníka
Sboru národní bezpečnosti, ve které
mj. přislíbil bezpodmínečné plnění
uložených povinností a rozkazů svých
velitelů a nadřízených. Přísahám, že
budu do posledního dechu věren a oddán
Československé republice, jejímu lidu,
lidově demokratickému zřízení a jejím
zákonům, presidentu republiky a vládě.
[…] Jestliže poruším slavnostní přísahu,
nechť mne postihne tvrdý trest zákona,
obecná nenávist a opovržení pracujícího
lidu.12 Již 6. října 1958 se stal kandidátem členství v Komunistické straně
Československa.
V polovině října 1959 proběhlo první hodnocení strážného Kvítka. Starší
referent pro ostrahu por. Josef Bursík
konstatoval naprosto svědomitý výkon
služby bez jakýchkoliv závad. Na každém stanovišti jest patřičně bdělý a ostražitý. Veškeré rozkazy od svých nadřízených plní vždy bez výhrad.13 K 1. dubnu
1960 staršinu Kvítka potvrdili ve funkci strážného ostrahové čety, než byl
5. září 1960 povolán do XI. běhu tříměsíční základní školy Státní bezpečnosti ve Slapech.

REFERENTEM TAJNÉ POLICIE
Dne 22. prosince 1960 se čerstvý člen
komunistické strany Kvítek stal re-

11
12
13
14
15
16
17
18

ferentem Obvodního oddělení ministerstva vnitra Praha 3, kde mu byla
po linii 3. odboru (politické kontrarozvědky) přidělena problematika
školství a kultury. Ještě v květnu 1961
nepracoval na operativním svazku ani
neobsluhoval žádného spolupracovníka. Jeho práce vesměs spočívala
v seznamování se s problematikou. Po
této stránce se jeví jako snaživý a úkoly, které jsou mu uloženy, plní. Jeho prvořadé zaměření je získání agentury do
jím obhospodařovaných objektů, což se
mu daří, protože v současné době má
tři typy na spolupracovníky […]. S. Kvítek se zapojil svým osobním závazkem
do hnutí o kvalitu práce, což mu jistě
pomůže zvýšit svoji odbornou kvaliﬁkaci a získat v operativní práci přehled.
Hodnocení zpracované náčelníkem
obvodního oddělení kpt. Eduardem
Dluhošem schválil náčelník Krajské
správy ministerstva vnitra Praha pplk.
Miroslav Mašek.14
Kpt. Dluhoš po třech letech označil
Kvítka za snaživého, avšak stále bez
operativních zkušeností. V průběhu
roku 1962 začal vyšetřování pětičlenné skupiny bývalé národněsocialistické mládeže pro podvracení republiky,
které následně předal vyšetřovacímu
odboru. V dalším roce ukončil dvě akce
preventivněvýchovným opatřením. V prosinci 1963 řídil již sedm vázaných
spolupracovníků Státní bezpečnosti.
Dále hodnocení uvádělo: V politické
práci soudruh Kvítek zastává funkci
agitátora stranické skupiny a v současné době zastává funkci vedoucího stranické skupiny. V rámci Roku stranické
výchovy studuje samostatně mezinárodní vztahy. V kolektivu je oblíben. Pokud
se týká rodinného života tento má spořádaný v manželství má dvě děti o které
se stará.15
V rámci reorganizace kontrarozvědných útvarů Krajské správy mi-

nisterstva vnitra Praha byl podpraporčík Kvítek k 1. únoru 1964 převeden
na vnitřní zpravodajství II/A odboru
(kontrarozvědný odbor – město, též
II/M), 6. oddělení – referát mládeže.
Již 18. května požádal z rodinných
důvodů o zpětné přemístění na odbor
nápravných zařízení, přičemž argumentoval komplikovanou rodinnou
situací s ohledem na střídavou službu
své manželky na útvaru NZ č. 1 Ruzyně.16 Jeho žádost však 6. oddělení
nedoporučilo. Soudruh Kvítek je zařazen na ref[erát] mládeže, kde své povinnosti plní dobře. Podle záznamu staršího referenta odboru kádrů kpt.
Václava Tvrdíka po pohovoru svoji
žádost odvolal.17
Dne 1. prosince 1964 byl referent
Kvítek přemístěn na 7. oddělení
II/A odboru, na problematiku tělovýchovy a sportu. Na starost dostal
tělovýchovné jednoty Slavia, Bohemians, Slavoj Vyšehrad, Slavia Vysoké
školy, Svazarm a Institut tělovýchovy
a sportu (ITVS). V těchto objektech
řídil osm spolupracovníků průměrných kvalit a ve čtyřiadvaceti případech zajišťoval „obranu“ při výjezdech
do zahraničí. Podle náčelníka oddělení kpt. Jiřího Dvořáka své úkoly
plnil: Získal 6 kvalitních důvěrníků, pro
soustavnou obranu výprav do zahraničí, další 3 důvěrníky do určených jednot
a dva kandidáty na spolupráci s perspektivou do mezinárodních asociací. Dále
získal konspirační byt a [agenturně]
obsadil odbor přátel SLAVIE.
Širokou důvěrnickou síť – hlavně
mezi sportovními funkcionáři – měl
podpraporčík Kvítek nadále budovat
zejména v sekcích košíkové, plavectví,
vodáctví a odbíjené. Navíc měl vytipovat dva kandidáty na agenty do
autoučilišť Svazarmu s výhledem na
rozpracování tzv. vízových cizinců.18
Přestože soudruh nesplňuje kvaliﬁkač-

Tamtéž, Návrh na schválení přijetí do služeb MV, 23. 8. 1957.
Tamtéž, Služební přísaha příslušníka SNB, 1. 11. 1957.
Tamtéž, Návrh na povýšení do hodnosti staršiny, 19. 10. 1959.
Tamtéž, Služební hodnocení, 15. 5. 1961.
Tamtéž, Návrh na vyznamenání „Za službu vlasti“, 9. 12. 1963.
Tamtéž, Žádost o přemístění v rámci součástí MV, 18. 5. 1964.
Tamtéž, Žádost o přemístění pprap. Kvítka Miroslava – vyjádření, 18. 5. 1964.
Tamtéž, Hodnocení, 9. 6. 1965.
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ní požadavky je inteligentní, bystrý,
slušného vystupování a jednání, což se
projevuje při řízení agentury i při verbovkách. Postupně si také zlepšoval
kádrový proﬁ l: Po stránce politické je
třídně uvědomělý s menšími teoretickými znalostmi, proto mimo jiné doporučuji studium Večerní university marxismu leninismu. Je členem výboru zdejší
organizace KSČ, mimo to je zapojen ve
Svazarmu v Praze 3. Hodnocení schválil náčelník Krajské správy MV Praha
plk. Bohumil Říha.19
Až do jara 1968 vedení správy Státní bezpečnosti Praha zaměřovalo
7. oddělení II/A odboru k podstatnému
rozšiřování kvaliﬁkované agenturní
sítě, která by byla schopna kontrolovat různá „nepřátelská seskupení“,
údajně se snažící zneužít aktivit vysokoškolských studentů ke svým cílům. Dalším úkolem bylo rozkrývání
kanálů pronikání ideologické diverze ze
zahraničí. Mezi vysokoškolskými pedagogy měly být odhalovány nepřátelsky zaměřené elementy, podněcující studenty k protistranický m
a protisocialistickým vystoupením,
a zároveň zamezováno jejich rozvratné činnosti. Agenturně-informátorská
síť, důvěrníci i oﬁciální styky měly být
využívány k rozložení různých protistranických a protisocialistických tendencí, zanášených do řad studentů –
podle Státní bezpečnosti – vnitřními
i vnějšími nepřáteli. V neposlední řadě
měli být mezi zahraničními studenty
získáni agenti schopní odhalovat
provokatéry a osoby podezřelé ze styku
s nepřátelskými rozvědkami a zahraničními institucemi protivníka.20

OKUPACE: BOD ZLOMU
V průběhu pražského jara se praporčík Kvítek proﬁ loval výrazně proti
reformám a nesouhlasil s oslabováním pozice komunistické strany
v československé společnosti. Zlomová chvíle jeho služební kariéry přišla
s okupací vojsk pěti států Varšavské
smlouvy, kdy se po půlnoci 20. srpna

1968 spolu s dalšími příslušníky Státní bezpečnosti pod velením zástupce
náčelníka Krajské správy SNB Praha
pplk. Bohumíra Molnára podílel na
podpoře okupačních sil. Zjevně s ohledem na svou minulost u nápravných
zařízení byl se starším referentem
5. oddělení II/A odboru mjr. Janem
Sokolem vybrán jako strážný do izolační místnosti situované v prostorách odboru zpravodajské techniky
v pátém patře objektu Bartolomějská
č. 7, ve které mělo být postupně internováno až dvacet reformně orientovaných příslušníků, podporujících
ministra vnitra Josefa Pavla.
Prvním zatčeným se hodinu a tři
čtvrtě po půlnoci stal technik II. stupně VI. odboru prap. Ivan Železnov,
kterého náčelník odboru zpravodajské techniky pplk. Jindřich Beneš
předal mjr. Sokolovi a prap. Kvítkovi,
oblečeným do polních uniforem a vybavených samopaly vz. 60, s komentářem: Zde máte prvního. Oba strážní
internovaného opakovaně vyzvali,
aby odevzdal střelné zbraně i kapesní nůž. Mjr. Sokol prohlásil, že je mu
trapné dělat osobní prohlídku, a raději „věřil“ v Železnovovu čestnost
s tím, že by mu to nijak nepomohlo,
spíše přitížilo. Prap. Železnov si všiml, že okno v internační místnosti
někdo opatřil mříží, kliku u dveří
nahradil knoﬂ íkem a odstranil telefonní přístroj i ostatní technické
zařízení. Zde jsem seděl sám (se strážnými), kteří, když jsem měl opřenou
hlavu o stůl, nabíjeli zásobníky ostrými
náboji.
Asi ve tři čtvrtě na pět přišel na
pracoviště starší referent 1. oddělení
II/A odboru a člen celoútvarového
výboru KSČ (Praha-město) mjr. Jaroslav Mejstřík, jemuž byla během
osobní prohlídky odebrána pistole
ráže 6.35 mm, a pod stráží byl odveden do posledního patra. Mjr. Mejstřík se ocitl v místnosti, kde již byli
prap. Železnov s mjr. Sokolem a prap.
Kvítkem v polních uniformách. Tito
mně odebrali kapesní nůž a na můj

dotaz, proč jsem internován, odpověděli, že ráno se mnou budou náčelníci
hovořit.
Před šestou ráno chtěla ostraha
budovy do izolační místnosti odvést
ještě staršího referenta 4. oddělení
II/A odboru kpt. Vítězslava Horáka
a ppor. Petra Berana z 1. oddělení.
Zástupce náčelníka II/A odboru mjr.
JUDr. Václav Pechek jim sdělil, že
z rozkazu pplk. Molnára – a prý nového ministra s. Šalgoviče – mají
počkat v pátém patře. Po příchodu
do 5. patra jsme byli zavedeni do místnosti vpravo čelně na konci chodby,
kde v této době byl již s. Mejstřík
a s. Železnov. Oba byli střežení s. Sokolem a s. Kvítkem, plně ozbrojenými.
Ppor. Beran na jejich výzvu vydal
svou osobní pistoli.
Také referenta 1. oddělení II/A odboru ppor. Vladislava Lapáčka doprovodili kolem tři čtvrtě na sedm do
izolace. Tady odevzdal pistoli, kterou
mjr. Sokol zamkl do stolu k ostatním
zbraním. Na všechny otázky po důvodech svého počínání odpovídali ss. Kvítek
a Sokol, že jde o rozkaz s. Molnára, a že
v této místnosti máme počkat na jeho
další pokyny. […] Z místnosti jsme nesměli volně vycházet a tak zcela beze
zpráv o situaci a v naprosté izolaci jsme
slyšeli otevřeným oknem pouze občasnou
střelbu v ulicích. Podle jeho svědectví
se oba strážci k internovaným chovali celkem slušně, nicméně ti své postavení a vyhlídky vnímali jako bezvýchodné až katastrofální.
Po verbálním konﬂ iktu se do izolační místnosti dostal starší referent
6. oddělení II/A odboru por. Jiří Kavčiak, kterého jeho kolega ze stejného
oddělení kpt. Stanislav Podrazský
s rukou na pouzdru pistole poučil,
aby nedělal blbosti. Když ho žádal
o vysvětlení, dozvěděl se: Víš, my ti
nevěříme, v případě nasazení s tebou
nepočítáme. Do pátého patra byl dopraven se slovy: Tady máte dalšího.
Prap. Kvítek s mjr. Sokolem se podle
něj v rámci jejich funkce chovali korektně. Ani por. Kavčiakovi však

19 Tamtéž, Služební hodnocení k návrhu na povýšení do hodnosti praporčíka, 19. 7. 1965.
20 ABS, f. Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Jaroslava Klímy (A 7), inventární jednotka 299, Plán práce složek StB KS-SNB
v hl. městě Praze na rok 1968, 19. 12. 1967, č. j. OS-0033/M-68.
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nebyli schopni podat jakékoliv vysvětlení.
Po osmé hodině skupinu internova ných dopl n i l i s ta r ší refer ent
1. oddělení II/A odboru npor. Jiří Vajs
a referent 12. oddělení kpt. Jaroslav
Slovák, který z pronesených poznámek vyrozuměl, že je do pátého patra odváděn jako internovaná osoba
z politických důvodů, ovšem nijak
blíže neupřesněných. Poté došlo k dosti absurdní konverzaci mezi npor.
Vajsem a praporčíkem Kvítkem, jehož
Vajs znal ze svého předchozího působení na Obvodním oddělení MV
Praha 3. Měl jsem také možnost navštívit i jeho rodinu, kde jsem mu z přátelství dělal nějaké fotograﬁe jeho dvou
dětí. Od poslední reorganizace nás
problematika operativní práce rozdělila, takže jsme se prakticky střetli až
v místnosti, kde jsem byl internován.
Strážný Kvítek prý v legraci npor.
Vajsovi slíbil, že až bude někde v Ruzyni nebo na Pankráci, přes manželku
bachařku mu zajistí větší příděly potravin.
Během ostré hádky se zástupcem
náčelníka II/A odboru pplk. Josefem
Erbenem a předsedou celoútvarového
výboru KSČ (Praha-město) mjr. Karlem
Peškou, které po ránu – tedy již v době
politického krachu okupace – přivedl
mjr. Sokol, padly ze strany stranického funkcionáře na obhajobu jejich
internace argumenty, že dělali „za zády
strany“ věci, které řadu lidí pobuřovaly.
Pplk. Erben sice tvrdil, že uznává
svrchovanost Československé socialistické republiky, vládu a zákony,
nicméně na žádost o přivolání prokurátora či zrušení internace nereagoval.
Mjr. Peška v reakci na žádost o svolání stranického orgánu odpověděl:
Proč? K čemu? – to je služební záležitost
a ne politická. Na přímý dotaz ppor.
Lapáčka, zda mjr. Peška souhlasí se
vstupem vojsk do ČSSR, nejdříve dotazovaný nebyl schopen odpovědi a poté
prohlásil, že na takovéto otázky odpovídat nebude.

Miroslav Kvítek v šedesátých letech

Mezi desátou a jedenáctou dopoledne, jak odhadovali internovaní, opět
přišli pplk. Erben s mjr. Peškou a informovali je, že se svolením pplk.
Molnára budou z internace propuštěni a mohou odejít domů. Strážní
dostali pokyn vydat jim odebrané
osobní věci. Pplk. Erben před propuštěním z budovy zdůrazňoval všem
internovaným, aby nikam nevolali,
nic nikde neoznamovali, zkrátka
chovali se rozumně.21
Během podzimu 1968 se opět posilovala pozice prosovětsky orientovaných příslušníků Státní bezpečnosti.
Již počátkem roku 1969 navrhl náčelník
7. oddělení II/A odboru Krajské správy
SNB mjr. Dvořák udělit praporčíkovi

Foto: ABS

Kvítkovi vyznamenání „Za službu
vlasti“. Soudruh Kvítek […] s příkladnou
odpovědností plnil vždy služební úkoly,
zejména při zajišťování mimořádných
opatření a akcí. V takových případech
nehleděl na pracovní zatížení ani na
časové zaneprázdnění. Úkoly, které mu
byly ukládány, plnil samostatně a dosahoval dobrých výsledků i v přidělených
akcích. […] Po stránce politické je třídně
uvědomělý, vždy a za každých okolností hájí politiku KSČ. Doporučení komise
při Krajské správě SNB Praha v čele
se zástupcem náčelníka KS SNB Praha
pro Státní bezpečnost a náčelníkem
II/A odboru pplk. Miroslavem Šmakalem odsouhlasil náčelník Krajské
správy pplk. František Němec.22

21 Citace v této podkapitole viz ŽÁČEK, Pavel: Odvrácená tvář pražského jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. Svět křídel, Cheb
2010, s. 116–127.
22 ABS, f. Personální spisy, personální spis Miroslava Kvítka, nar. 2. 2. 1933, a. č. 2910/33. Návrh na vyznamenání „Za službu vlasti“,
21. 1. 1969.
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KARIÉRNÍ VZESTUP
V průběhu reorganizace Krajské
správy SNB Praha se praporčík Kvítek stal k 15. dubnu 1969 referentem
3. oddělení VI. odboru správy Státní
bezpečnosti. Náčelník oddělení mjr.
Václav Marek v návrhu na jeho mimořádné povýšení konstatoval, že
jde o velmi odpovědného a svědomitého příslušníka. Snaží se zvládnout
uložené úkoly a proto dosahuje jak
v operativní práci tak při získávání
tajných spolupracovníků dobrých výsledků. Má velmi dobrý operativní
přehled o státobezpečnostní situaci na
svěřeném úseku. Jeho pracovní morálka je velmi dobrá a přistupuje zodpovědně k plnění úkolů i v době mimoprac o v n í . Ve s v é m v y s t u p o v á n í j e
ukázněný a seriozní. Projevuje se to
nejen v kolektivu na pracovišti, ale
zejména při jednání s lidmi v rámci
plnění operativních úkolů a při styku
s informátorskou sítí.
Kvítkův politický růst potvrzovaly
také jeho různé stranické funkce
včetně členství ve výboru základní
organizace KSČ. Svojí politickou vyspělost prokázal zejména v r. 1968, kdy
stál zcela jednoznačně na pozicích
marxismu-leninismu a proletářského
internacionalismu. Toto dával otevřeně
najevo při řadě diskusí jak před srpnem
tak po srpnu 1968. Odsuzoval nepřátelské tendence a akce zaměřené proti
KSČ. Stavěl se otevřeně za přátelství
se SSSR. Proto ani na okamžik nezapochyboval o nezbytnosti vstupu spojeneckých vojsk do ČSSR a pokládal toto
za správné řešení, za situace, která se
po lednu 1968 vytvořila. V tomto smyslu také vyslovoval svoje stanoviska
a obhajoval postup Sovětského svazu.
V důsledku toho také ukázněně plnil
všechny úkoly při mimořádných opatřeních po srpnu 1968. […] Jeho třídní
a politické přesvědčení, které dokumentoval během kritického období v r. 1968,
dává plné záruky, že bude i nadále
nekompromisním obhájcem politické

linie strany i na úseku státobezpečnostní práce. Přestože nesplňoval kvaliﬁ kační předpoklady pro důstojníka
Sboru národní bezpečnosti, u příležitosti 25. výročí osvobození Československa Rudou armádou byl navržen na poručíka a k 1. květnu 1970
po doporučení náčelníka Krajské
správy pplk. Němce do této hodnosti povýšen.23
Na základě dohody mezi vedením
2. odboru Hlavní správy kontrarozvědky a správou Státní bezpečnosti
Praha k 1. srpnu 1971 proběhlo trvalé
přemístění nyní již staršího referenta
poručíka Kvítka na 5. oddělení 2. odboru II. správy FMV (problematika
tzv. protizákonných písemností) náhradou za npor. Jiřího Milise, který
nastoupil coby písmoznalec na 2. oddělení 7. odboru S-StB Praha.24
V doplňku k dotazníku, který počátkem sedmdesátých let musel odevzdat každý příslušník Sboru národní bezpečnosti, formuloval poručík
Kvítek své politické krédo nejenom
ve vztahu ke krizovému období let
1968–1969, ale i obecně zejména vůči
Sovětskému svazu. K tomuto zaujetí
politických postojů docházelo v průběhu
roku 1968 na mém dřívějším pracovišti,
kde v různých diskusích byla hodnocena tehdejší politická situace. Tím rovněž
docházelo k diferenciaci v politických
názorech. V srpnu 1968 při vstupu jednotek jsem plnil služební úkoly které
vyplývaly z tehdejší politické situace.
Pokud jde o mojí vlastní osobu navázal
jsem styk na sovětské jednotky, které
byly dočasně umístěny na různých místech v Praze. Uvedený styk trval až do
jejich odchodu. Pokud se týká mých
politických názorů těmito jsem se netajil ani na veřejnosti. V diskusích s občany v místě svého bydliště jsem osvětloval situaci a obhajoval nutnost vstupu
jednotek. Ještě s dalšími soudruhy z dřívějšího pracoviště jsme se zúčastnili
rozšiřování „ZPRÁV“ a to v poměrně
široké veřejnosti. Obdobné činnosti
pokud jde o distribuci ZPRÁV se zúčast-

nila moje manželka rovněž členka strany na svém pracovišti v Ruzyni. V neposlední řadě informoval, že inter novaní z 21. srpna 1968 na něj podali
u Vyšší vojenské prokuratury trestní
oznámení pro porušování socialistické zákonnosti. Vzhledem k tomu, že do
současné doby nebylo vedeno žádné
řízení se mnou ani s dalšími soudruhy
mám za to, že toto bylo ukončeno jako
neprávoplatné.25
V prvním hodnocení poručíka Kvítka v jeho funkci na centrále Státní
bezpečnosti ze srpna 1972 byl vysoce
ceněn jeho politický proﬁl: Jeho třídní
i politické přesvědčení dává plné záruky, že bude i nadále nekompromisně
obhajovat politiku strany. […] V současné době navštěvuje VUML, kde
z předmětů marxistická ﬁlosoﬁe a dějiny KSČ byl ohodnocen známkami
velmi dobře. Zároveň náčelník 5. oddělení 2. odboru mjr. Jaroslav Jareš
konstatoval, že starší referent Kvítek
se během doby s problematikou protizákonných písemností seznámil
natolik, že mohl převzít řízení činnosti vybraných příslušníků ze správ
Státní bezpečnosti Hradec Králové,
České Budějovice, Brno a Ústí nad
Labem, které koncem roku 1971 vykazovaly nejvíce odhalených osob.
Mimo uvedených úkolů eviduje všechny
vnitřní i zahraniční písemnosti a samostatně pracuje na akci EKONOM. Vzhledem k tomu, že se jedná o služebně
i věkově mladšího soudruha u kterého
je předpoklad, že bude v budoucnu tuto
problematiku dále zpracovávat, bylo
mu uloženo nejvíce úkolů, aby problematiku poznal v plné šíři. Jeho pracovní morálka měla být velmi dobrá,
k plnění úkolů prý přistupoval odpovědně. Ve svém vystupování je ukázněný a seriozní, což se projevuje nejen
v kolektivu na pracovišti, ale zejména
při jednání s lidmi v rámci plnění operativních úkolů. […] Povahy je kamarádské se smyslem pro povinnost. Kolektivem je oblíben pro svou veselou
a vtipnou povahu. Dne 19. ledna 1973

23 Tamtéž, Služební hodnocení k návrhu na mimořádné jmenování do hodnosti poručíka za dobu od 1. ledna 1968 do 3. března 1970.
24 Tamtéž, Por. Kvítek Miroslav – návrh na trvalé přemístění k 2. odboru II. správy FMV, 18. 6. 1971.
25 V doplňku mj. napsal, že byl členem KSČ, SČSP, Svazarmu a v letech 1968–1970 také Levé fronty (LF). Tamtéž, Doplněk k dotazníku
MV, 25. 1. 1972.
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služební hodnocení odsouhlasil
I. zástupce náčelníka II. správy FMV
genmjr. Bohumír Molnár.26
K 15. dubnu 1973 byl poručík Kvítek
přemístěn nejprve na 4. oddělení
2. odboru a posléze 1. listopadu 1973
na 3. oddělení 1. odboru Hlavní správy kontrarozvědky FMV (problematika mládeže). Koncem června 1974
složil předepsané zkoušky a zakončil
tak čtyřleté studium Večerní univerzity marxismu-leninismu při obvodním výboru KSČ Praha-východ.27 Po
reorganizaci Federálního ministerstva vnitra a vzniku Správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu
nepříteli (X. správa FMV) k 1. červenci 1974 se stal starším referentem
2. oddělení 3. odboru, v jehož čele
stanul plk. František Herein, a věnoval se i nadále zpracovávání problematiky mládeže a nelegálních mládežnických organizací.28
Ještě ve služebním hodnocení
z března 1975 bylo s odkazem na
krizové období vyzdvihováno jeho
třídní a politické přesvědčení zároveň
s tím, že jistě bude i nadále nekompromisním obhájcem politické linie komunistické strany na úseku Státní
bezpečnosti. Otevřeně a nebojácně
kritizoval a odsuzoval činnost ministra Pavla, sledoval projevy pravice a odhaloval úmysly proti straně. […] Po
krizovém období pracoval v různých
prověřovacích komisích a podílel se tak
na očistě SNB od pravicových oportunistů. Po úspěšném zakončení Večerní univerzity marxismu-leninismu se
stal členem výboru 3. základní organizace KSČ.
Poručík Kvítek dosahoval v problematice mládeže hned od počátku
dobrých výsledků. V roce 1974 profylakticko-rozkladným opatřením ukončil akci „Vlk“29 a aktuálně pracoval

Odměny a pochvaly důstojníka Státní bezpečnosti Miroslava Kvítka

Zdroj: ABS

26 Tamtéž, Služební hodnocení příslušníka SNB M. Kvítka, 24. 8. 1972.
27 Tamtéž, Vysvědčení Večerní university marxismu-leninismu při OV KSČ Praha-východ, č. 63, 27. 6. 1974.
28 Tamtéž, Záznam o seznámení s povinnostmi a omezeními podle zák. č. 102/1971 Sb. a dalšími předpisy upravujícími ochranu státního tajemství v oboru působnosti ministerstev vnitra, Sboru národní bezpečnosti a vojsk MV, 16. 12. 1974. K organizační struktuře a náplni činnosti 3. odboru srov. KOUTEK, Ondřej: X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu
nepříteli. In: Securitas Imperii, 2006, č. 14, s. 359, 376–381 a 409; ŽÁČEK, Pavel: Přísně tajné. Státní bezpečnost za normalizace. Vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie z let 1978–1989. Votobia, Praha 2001, s. 206.
29 Signální svazek „Vlk“ s registračním číslem (dále jen r. č.) 6793 byl zaveden dne 11. 1. 1974 k osobě Jiřího Kafk y (nar. 1936) a archivován 29. 9. 1976 pod a. č. 573502 MV.
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na akcích „Skaut“30 a „Jeskyně“.31 Měl
rovněž v hledáčku několik kandidátů tajné spolupráce s předpokladem,
že překročí plánovaný počet tajných
spolupracovníků. Jeho pracovní morálka, vztah k plnění úkolů, politické
hodnocení operativní situace a osobní
vlastnosti jsou na vysokém stupni,
které ve svém souhrnu dávají příklad
ostatním pracovníkům 2. oddělení.
Celkově byl Kvítek hodnocen stupněm „velmi dobrý“. Přestože nesplňoval podmínku středoškolského
vzdělání, navrhl vedoucí 2. oddělení
3. odboru mjr. Miroslav Lagron u příležitosti 30. výročí osvobození Československa jeho další povýšení do
hodnosti nadporučíka. Po projednání ve výboru 3. základní organizace
KSČ schválil hodnocení náčelník
X. správy FMV plk. RSDr. Vladimír
Stárek.32 K 1. květnu 1975 byl starší
referent Kvítek jmenován nadporučíkem.
Dne 19. ledna 1979 podepsal nadporučík Kvítek povinné prohlášení
o soukromých stycích, přičemž potvrdil, že neudržuje přímé ani nepřímé soukromé styky s […] aktivními
odpůrci socialistického společenského
a státního zřízení, politiky Komunistické strany Československa, nepřáteli Svazu sovětských socialistických
republik a ostatních spojeneckých
socialistických zemí. Zároveň prohlásil, že si je vědom povinnosti nepro-

dleně písemně oznámit nejbližšímu
nadřízenému náčelníkovi, dojde-li
z jeho strany k výše uvedenému styku nebo zjistí-li takový styk ze strany svých blízkých příbuzných, s nimiž žije ve společné domácnosti.33
Podle vedoucího 2. oddělení kpt.
RSDr. Václava Kubíčka i náčelníka
3. odboru X. správy FMV plk. Václava Šubrta se npor. Kvítek vypracoval
mezi přední orgány odboru. O svěřené problematice měl přehled 34 ,
organizovanou a cílevědomou činností dosahoval dobrých výsledků
v akcích „Profesor“35 , „Hortenzie“36
a „Klára“37. V dubnu 1979 řídil pět
tajných spolupracovníků, rozpracovány měl další tři kandidáty tajné
spolupráce, u kterých byl předpoklad
k jejich získání ke spolupráci do
několika měsíců. S. Kvítek je členem
kolektivu soutěžícího o titul „Vzorný
kolektiv SNB“, kde svoje závazky plní
a zároveň je iniciátorem pro náročnější úkoly tohoto kolektivu. K romě
dalšího zkvalitňování vyhledávací
činnosti a agenturně-operativní
práce v rámci problematiky nepovolených mládežnických organizací
a podstatného rozšíření agenturní
sítě se měl podílet na upevňování
tzv. morálně-politického stavu a odborného růstu mladších soudruhů
(stal se patronem minimálně por.
Medka).38 K 1. květnu 1979 byl povýšen do hodnosti kapitána.

CHARTISTA V RODINĚ
Příslušníci správy Státní bezpečnosti Praha během domovní prohlídky
u Jana Bednáře 2. dubna 1981 zabavili dosud nezveřejněný seznam
nových signatářů Charty 77. Po jejich
ustanovení a při následné prověrce
rodinných příslušníků bylo zjištěno,
že jedním ze signatářů je Zdeněk
Kvítek, nar. 21. srpna 1962, syn příslušníka Správy kontrarozvědky pro
boj s vnitřním nepřítelem. O osm dní
později byli o této skutečnosti informováni funkcionáři X. správy SNB
– vedoucí 3. oddělení 1. odboru pplk.
Karel Časar, náčelník 1. odboru mjr.
PhDr. Karel Vykypěl, dále zástupce
náčelníka 3. odboru mjr. Lagron
a Kvítkův přímý nadřízený kpt. Kubíček.39
Dne 13. dubna 1981 mjr. Lagron
informoval kapitána Kvítka o faktu,
že jeho syn se stal signatářem Charty 77. Toto sdělení důstojníka Státní
bezpečnosti ohromilo. Můj syn vyrůstal ve velmi dobrých sociálních poměrech, snažil se obhájit. Zodpovědně
prohlašuji, že po celou dobu jeho nezletilosti mu byla věnována ze strany celé
naší rodiny soustavná výchovná péče,
která sledovala jediný cíl, aby z něho
vyrůstal řádný občan stoupenec socialistického společenského zřízení. Na
okraj připomněl, že jeho manželka
je členkou komunistické strany od

30 Kontrolní svazek „Skaut“ s r. č. 8289 byl 2. oddělením 3. odboru X. S-FMV veden k osobě Václava Ševčíka (nar. 1930) od 16. 12. 1974
do 24. 2. 1977.
31 Spis prověřované osoby (od 4. 9. 1974 signální svazek) „Jeskyně“ s r. č. 7122 byl k osobě Jaroslava Vaňka (nar. 1928) zaveden 5. 4. 1974
a archivován 4. 11. 1977 pod a. č. 662642 MV.
32 ABS, f. Personální spisy, personální spis Miroslava Kvítka, nar. 2. 2. 1933, a. č. 2910/33, Služební hodnocení příslušníka SNB, 24. 3. 1975.
33 Tamtéž, Prohlášení o soukromých stycích příslušníků Sboru národní bezpečnosti, příslušníků Pohraniční stráže a vojáků z povolání vojsk ministerstva vnitra (RMV ČSSR, ČSR, SSR č. 15/1978), 19. 1. 1979.
34 Kromě zmíněných svazků kontrarozvědného rozpracování npor. Kvítek zodpovídal za spisy nepřátelských osob (NO) s r. č. 15635
(Jaroslav Dědič, nar. 1911) a r. č. 15536 (Karel Vinecký, nar. 1921), pátrací svazek „Punkva“ s r. č. 15671; dne 7. 7. 1980 ještě převzal
zodpovědnost za objektový svazek „Kras“ (vedený na Český svaz ochránců přírody) s r. č. 19896 a kontrolní svazek „Lubka“
s r. č. 19897 (Lubomír Škaloud, nar. 1930).
35 Signální svazek „Profesor“ s r. č. 11407 byl k osobě Františka Němce (nar. 1907) zaveden 8. 7. 1976 a archivován 16. 5. 1980 pod
a. č. 687742 MV.
36 Signální svazek „Hortenzie“ s r. č. 14894 byl k osobě Dagmar Skálové (nar. 1912) zaveden 20. 4. 1978 a archivován 16. 5. 1980 pod
a. č. 687764 MV.
37 Signální svazek „Klára“ s r. č. 16076 byl k osobě Karly Emlerové (nar. 1947) zaveden 24. 10. 1978 a archivován 12. 5. 1981 pod
a. č. 698475 MV.
38 Tamtéž, Komplexní služební hodnocení příslušníka Sboru národní bezpečnosti, 25. 4. 1979.
39 ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV-KR), a. č. 818931 MV, Záznam, por. Minařík, 14. 4. 1981.
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roku 1957 a působí ve Sboru nápravné výchovy. Rovněž dcera Miroslava
byla od roku 1978 příslušnicí Sboru
národní bezpečnosti a kandidátkou
členství v komunistické straně.40 Syn
Zdeněk se do září 1980 vyvíjel bez výraznějších změn v chování. V době
školní docházky byl aktivním členem
pionýrské organizace SSM. Po skončení školní docházky nastoupil učební
poměr do np. Léčiva Praha 10, který
ukončil v roce 1980 závěrečnou učňovskou zkouškou. Změny v chování nastaly po dovršení plnoletosti. Ukončil
pracovní poměr a nastoupil do údržby
v dopravním závodě METRO, kde byl
zaměstnán do 31. 3. 1981. V současné
době podle svého vyjádření si hledá
vhodné zaměstnání.
Tyto změny které nastaly se projevovaly zejména v tom, že si začal pravděpodobně pod vlivem mě neznámých osob
vytvářet vlastní názory na vývoj společnosti. V té době t. j. září 1980 jsme
oba společně s manželkou na syna působili a snažili jsme se ho vymanit z prostředí do kterého se dostal. Vzhledem
k tomu, že v této době nám nebyly známy žádné závažné skutečnosti, nehledal
jsem pomoc u stranické organizace.
Rozpory ve vzájemných vztazích
nikoliv v chování se začaly prohlubovat
koncem října a počátkem listopadu
1980, kdy prohlásil, že je plnoletý a že
se bude sám živit a odmítl jakoukoliv
pomoc ze strany rodiny. Od té doby si
sám vaří, nakupuje a stará se o další
věci které s tím souvisejí. Další výrazná změna která nastala v jeho povaze
je určitá uzavřenost, kdy se přestal
svěřovat se svými věcmi a problémy.
Přes veškerou dosavadní snahu kterou
projevila manželka, dcera a já vyznívá
toto naše jednání zatím na prázdno.
Jednání svého syna nikterak neomlouvám a on sám ví nejlépe jak pád-

ně jsem mu vysvětlil k čemu se propůjčil. Ovšem jeho zatvrzelost jsem zatím
neodboural a ani jsem nedocílil změny
v jeho názorech a zejména pak snahy,
aby odvolal svůj podpis na chartě.
Vzhledem k tomu, že nikdo z naší rodiny nezná jeho současné přátele je velmi
těžké najít účinné řešení jak na něho
působit. Můj subjektivní názor na celou
skutečnost je ten, že nejvhodnější a zřejmě nejúčinnější řešení bude jeho povolání k výkonu vojenské základní služby.
Dále pak prostřednictvím třetí osoby,
která by byla schopna vhodnou formou
s ním o jeho jednání a problémech které s tím souvisí pohovořit a zapůsobit
citově na jeho psychiku.
Kapitán Kvítek s ohledem na závažnost celého případu požádal o pomoc
vedení odboru a po stranické linii
také předsedu 3. základní organizace KSČ. 41
Náčelník Správy kontrarozvědky
pro boj proti vnitřnímu nepříteli
genmjr. RSDr. Vladimír Stárek schválil návrh kpt. Kubíčka a doporučení
mjr. Lagrona vyslechnout mladého
signatáře na Místním oddělení VB
Praha 4-Spořilov s cílem zjistit, za
jakých okolností podepsal pamflet
CH-77 a přimět ho taktickým způsobem
[…] k rozhodnutí dobrovolně a písemnou formou odvolat signaci. V negativním případě měl být zdůrazněn dopad
jeho postoje na otce, matku a především jemu citově blízkou sestru,
příslušnici Správy pasů a víz. V této
souvislosti bude sestry Miroslavy ZAMAZALOVÉ, roz. KVÍTKOVÉ použito
k vlivovému působení na bratra a jeho
kladnému rozhodnutí. Pokud by ani
toto nevedlo k úspěchu, chtěli Zdeňka Kvítka umístit na osmačtyřicet
hodin do cely předběžného zadržení
Městské správy Veřejné bezpečnosti Praha a výslech zopakovat. Minou-

Zdenka Kvítková se v roce 1959 stala strážnou
nápravných zařízení v Praze, dcera Miroslava
Kvítková nastoupila v roce 1977 ke Správě pasů
a víz FMV
Foto: ABS

-li se i tato opatření účinkem, budou
o vzniklé situaci informovány součásti Správa pasů a víz a Správa Sboru
nápravné výchovy k přijetí vlastních
opatření. O výsledku měl být informován i kpt. Kvítek a vyžádáno jeho
písemné vyjádření. Po splnění stanovených úkolů bude rozhodnuto o přijetí dalších kádrových opatření.42

40 Miroslava Zamazalová, roz. Kvítková, absolventka ZDŠ (1964–1973), tříletého učebního oboru knihkupec (1973–1976) a dálkového
studia střední knihovnické školy (1976–1981), byla 1. 8. 1977 přijata v hodnosti rotné do funkce administrativní pracovnice vnitřního
oddělení (později 2. oddělení vnitřního odboru na úseku podatelna – výpravna) Správy pasů a víz FMV, 3. 8. 1981 požádala z vážných
osobních důvodů, kterými je odlišný politický postoj mého bratra Zdeňka Kvítka, o uvolnění ze SNB; nstržm. Zamazalová ukončila služební činnost 31. 12. 1981. ABS, f. Personální spisy, personální spis Miroslavy Zamazalové, nar. 20. 4. 1958, a. č. 539/58.
41 Tamtéž, personální spis Miroslava Kvítka, nar. 2. 2. 1933, a. č. 2910/33, Vyjádření k signování CHARTY 77 mým synem Zdeňkem
KVÍTKEM, 3. 5. 1981.
42 ABS, f. MV-KR, a. č. 818931 MV, Návrh na provedení výslechu bez vědomí a přítomnosti rodičů, kpt. RSDr. V. Kubíček, vz. mjr. Lagron,
21. 4. 1981.
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Zdeněk Kvítek se však 29. dubna
1981 kpt. Kubíčkovi a ppor. Vladimíru
Benešovi do protokolu vyjádřil jednoznačně: Na všechny kladené otázky
související se signací CHARTY 77 odmítám vypovídat. Pouze přiznávám, že
prohlášení CHARTY 77 jsem signoval.43
A následujícího dne na Městské správě Veřejné bezpečnosti v Konviktské
ulici odmítl vypovídat úplně.44 Krátce
poté byl zadržen a předán do cely
předběžného zadržení, z níž byl propuštěn až 2. května 1981.45
Dne 13. května 1981 vydal kpt. Kubíček pokyn odebrat Kvítkovi mladšímu platný cestovní pas č. 7102418
a výjezdní doložku. Celá akce byla
zdůvodněna podezřením, že by mohl
emigrovat do kapitalistické ciziny.46
Po zjištění, že se nachází na rodinné
rekreační chatě v Chrášťanech, využili příslušníci 2. oddělení 3. odboru
této příznivé operativní situace a za
přítomnosti kapitána Kvítka provedli ohledání jeho osobních věcí s cílem
zjistit, zda se v bytě nachází cestovní
doklady, nebo zda je má při sobě.
V uzamčeném sekretáři nalezli npor.
René Špringer a npor. Jaromír Švec
nejenom pas, výjezdní doložku a další doklady nasvědčující snaze opustit
Československou socialistickou republiku, ale také různé samizdaty,
včetně Jirousovy Zprávy o třetím českém hudebním obrození i několik
textů Alexandra Solženicyna a devět
fotograﬁí Zdeňka Kvítka s Františkem
„Čuňasem“ Stárkem. Jednou ze třia-

dvaceti zabavených položek byl devítistránkový samizdat o buddhismu,
který se posléze zjevně stal důvodem
pro přidělení krycího jména spisu
prověřované osoby – „Budha“. 47
Zdeněk Kvítek byl následně převezen
z chaty do místa bydliště, donucen
k vydání cestovního pasu a eskortován
na oddělení pasů a víz Obvodní správy
SNB Praha 10, kde mu doklady odebrali. Kromě této skutečnosti byl jmenovaný zablokován zdejším oddělením
s cílem zabránit možnosti opětovnému
vydání cestovního dokladu.48 Ještě téhož
dne náčelník 3. odboru X. správy SNB
plk. Šubrt odebrání cestovních dokladů osmnáctiletého mladíka zdůvodnil
slovy: Jmenovaný je členem zpolitizované závadové mládeže, hippie a signatář
CH-77, nadále pokračuje ve své negativní politické činnosti, ve které ovlivňuje
osoby z řad čs. mládeže. Je reálný předpoklad, že svých případných výjezdů do
zahraničí zneužije k emigraci a k organizování protispolečenských vystoupení
s možností poškozování zájmu republiky
v zahraničí. V současné době jmenovaný
obdržel vstupní vízum do států NSR,
FRANCIE, ANGLIE. Na základě výše
uvedených skutečností a dále s přihlédnutím k tomu, že u Zdeňka KVÍTKA není
předpoklad, že by v zahraničí reprezentoval Československou socialistickou
republiku, žádáme o odebrání platných
cestovních dokladů, včetně výjezdní
doložky.49
Kapitán Kvítek pod tlakem této
situace požádal o uvolnění ze služeb-

ního poměru příslušníka Sboru národní bezpečnosti. Dne 15. května
1981 s ním I. zástupce náčelníka
X. správy SNB plk. Jiří Dvořák obratem provedl pohovor. Jmenovanému
bylo sděleno, že podání žádosti je unáhlené. Opatření, které se dělá vůči synovi z naší strany je proto, aby se věci
pomohlo a ve prospěch jeho rodiny. Kpt.
Kvítkovi bylo sděleno, že o žádném
kádrovém opatření, ani stranickém vůči
jeho osobě se neuvažovalo ani neuvažuje a podání žádosti o uvolnění není
řešení. Kapitán Kvítek chtěl svou
žádostí předejít případným dohadům
na pracovišti. Po tomto vyjádření
důvěry ji stáhl s příslibem, že udělá
vše pro to, aby ve spolupráci se služebními orgány se případ syna řešil ve
prospěch celé rodiny.50

KONEC SLUŽEBNÍ KARIÉRY
Shodou okolností se do situace vložily orgány Československé lidové armády. Rozhodnutím odvodní komise
Obvodní vojenské správy Prahy 10 byl
Zdeněk Kvítek 9. června 1981 ze zdravotních důvodů uznán dočasně neschopným k výkonu základní vojenské
služby.51 Na přelomu června a července obdržela vojenská správa žádost
o vystěhování z ČSSR a o propuštění
ze státního svazku. Jako důvod uvedl
Zdeněk Kvítek nesouhlas s politikou
komunistické strany a vlády, nedodržování základních lidských práv,
obavu z neopodstatněné perzekuce

43 Tamtéž, Zápis o výpovědi, 29. 4. 1981, 14.00–15.45 hod.
44 Tamtéž, pokračování výpovědi 30. 4. 1981, 10.00–10.12 hod.
45 Tamtéž, Zápisnica o zadržení podozrivej osoby, npor. Jaroslav Klíma, kpt. Beran, 30. 4. 1981 o 10.30 hod; příkaz k propuštění z cely
předběžného zadržení MS/VB Praha, npor. Klíma, 3. odbor X. S-SNB, 2. 5. 1981 o 10.30 hod.
46 Celou akci iniciovala sestra Zdeňka Kvítka, která se prý náhodně dozvěděla, že bratr obdržel VD (výjezdní doložku – pozn. aut.)
k cestě do zahraničí, o čemž informovala svého otce, který tuto skutečnost oznámil svým nadřízeným na X. S SNB. Viz ABS, f. Personální spisy, personální spis Miroslavy Zamazalové, nar. 20. 4. 1958, a. č. 539/58, Vyjádření, stržm. M. Zamazalová, 6. 7. 1981.
47 ABS, f. MV-KR, a. č. 818931 MV, Návrh na provedení výslechu bez vědomí a přítomnosti rodičů, 21. 4. 1981, Spis prověřované osoby
„Budha“ s r. č. 22760 byl 2. oddělením 3. odboru X. S-SNB zaveden až 18. 1. 1982 a archivován 25. 9. 1987.
48 ABS, f. Personální spisy, personální spis Miroslavy Zamazalové, nar. 20. 4. 1958, a. č. 539/58, Záznam, npor. Špringer, npor. Švec,
13. 5. 1981.
49 Tamtéž, KVÍTEK Zdeněk – nar. 21. 8. 1962 – zdůvodnění požadavku třetí kategorie, npor. Špringer, 13. 5. 1981, č. j. VN-00609/3-2-81.
50 ABS, f. Personální spisy, personální spis Miroslava Kvítka, nar. 2. 2. 1933, a. č. 2910/33, Záznam VSRS KŠO X. S-SNB pplk. Jana Dajcara, 15. 5. 1981.
51 Tamtéž, Žádost o vystěhování, OVS Praha 10 pro MVS Praha, pplk. Josef Kuštein, 2. 7. 1981. Kopii přípisu, který kádrová správa FMV
získala od Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. S-SNB), postoupil její náčelník plk. Josef Soukup 28. 9. 1981 pod č. j.
K-02586/50-81 F náčelníkovi X. S-SNB s odůvodněním, že se jedná o syna jeho podřízeného.
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kvůli signování Charty 77, porušování ústavy a mezinárodních dohod
o lidských právech v ČSSR.52 Náčelník
obvodní vojenské správy plk. Josef
Kuštein obratem reagoval, že proti
vystěhování do zahraničí nemá zásadních námitek.53
Již 3. července 1981 náčelnice Správy pasů a víz FMV plk. Marie Patejdlová informovala představitele X. správy
SNB, že Zdeněk Kvítek požádal o vystěhování z ČSSR. V žádosti jako důvod
uvádí nesouhlas s politikou KSČ a vlády
ČSSR pro nedostatek občanských svobod
a persekuci proti jeho osobě, jako signatáři „CHARTA-77“. Zástupce náčelníka
správy plk. Dvořák požádal o předání
žádosti k vyjádření, přičemž ji doporučoval zamítnout. Zároveň vyslovil
předpoklad, že Kvítek mladší od svého
politického jednání neustoupí, v rodině
je nezvládnutelný, což povede až ke
kádrovému řešení jeho otce a nutnosti vyhovět jeho před časem odmítnuté
žádosti o propuštění. Tím Správa pasů
a víz musí též řešit sestru a Správa nápravného zařízení matku.54 Ještě téhož
dne Krajský odbor pasů a víz Správy
Státní bezpečnosti Praha požádal
X. správu SNB o stanovisko.55
Dne 8. července 1981 plk. Dvořák
seznámil kapitána Kvítka se žádostí
jeho syna o vystěhování. Starší referent
3. odboru pochopitelně nesouhlasil:
Vzhledem k jeho mladistvému věku, nevyzrálým životním zkušenostem a pravděpodobnému ovlivňování třetí osobou
a rovněž i k tomu, že nemá žádné jazykové znalosti a odbornou kvalifikaci pro
pobyt v zahraničí nesouhlasím s kladným
vyřízením jeho žádosti. Jako řešení situace opětovně navrhoval synovo povolání k výkonu základní vojenské služby,

52
53
54
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59
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což by mohlo výrazně ovlivnit [jeho] myšlení a jednání a navíc narušit vztah na
předpokládanou třetí osobu, která zřejmě na něho působí.56
Po urgenci se 10. srpna 1981 k celé
věci konečně vyjádřil náčelník X. správy SNB genmjr. Stárek, který odboru
pasů a víz potvrdil, že s vystěhováním
jmenovaného z ČSSR nesouhlasí.
Současně Vám sděluji, že v průběhu
letošního roku budu řešit žádost o uvolnění ze služebného poměru příslušníka
SNB otce žadatele Miroslava KVÍTKA.57
O konci kariéry jednoho staršího
referenta Státní bezpečnosti tak bylo
rozhodnuto.
Dne 26. srpna 1981 kapitán Kvítek
požádal – s odkazem na vážné rodinné
důvody, jež byly překážkou dalšího setrvání v činné službě – o uvolnění ze
služeb Sboru národní bezpečnosti.
Přiznal také, že nebyl schopen pozitivně ovlivnit aktuální politické názory
svého syna, který nejenomže podepsal
Chartu 77, ale také podnikl kroky k vystěhování z ČSSR. Mjr. Lagron doporučil žádosti vyhovět. S přihlédnutím
k pracovním výkonům kpt. Kvítka, jeho
politické angažovanosti, nedobrému
zdravotnímu stavu i rodinným problémům navrhl přiznat mu tři platy jako
odchodné. Genmjr. Stárek mu ukončil
služební poměr k 31. říjnu 1981. Bez
závažných osobních nebo rodinných důvodů, […] odchodné náleží, splňuje podmínku nároku na příspěvek za službu,58
vyjádřil se ke Kvítkově žádosti.
Ještě před Kvítkovým odchodem ze
Sboru národní bezpečnosti obdrželo
Federální ministerstvo vnitra dopis
ústředního výboru Československého
svazu tělesné výchovy (ČSTV), ve kterém bylo informováno o jeho zájmu

nastoupit zde zaměstnání. Přípis je
opatřen poznámkou: Nepřichází v úvahu. Požadované kádrové materiály
nebyly poskytnuty a s. Kvítek byl vyzván, aby telefonicky žádost u adresáta
zrušil.59 X. správa SNB podpořila až
jeho urychlený nástup ke Správě výrobních podniků české organizace
ČSTV.60 Nezbytný kádrový posudek
konstatoval, že u SNB obětavě pracoval čtyřiadvacet let. Za aktivní politickou angažovanost a trvalé dosahování
dobrých pracovních výsledků byl s. Kvítek v r. 1969 vyznamenám medailí „Za
službu vlasti“ a v r. 1971 „Za zásluhy
o obranu vlasti“. […] Jedná se o třídně
uvědomělého, politicky zralého a nekompromisního obhájce marx.-leninismu
a proletářského internacionalismu.61
Na sklonku roku X. správa SNB
postoupila Obvodní vojenské správě
Praha 10 kádrové vyhodnocení a vojenský evidenční list soudruha kpt.
Miroslava Kvítka, uvolněného z neevidované součásti Federálního ministerstva vnitra. S přihlédnutím
k průběhu životní dráhy a služební činnosti, osobnímu podílu na plnění úkolů
služby ve složce StB doporučuji ponechat
s. Kvítkovi hodnost kapitána dosaženou
v SNB jako hodnost vojenskou.62
Příběh rodiny Kvítkových, převyprávěný na základě zachované archivní agendy, pravděpodobně nelze nijak
zobecnit. V každém případě však lze
konstatovat, že ani rodiny příslušníků represivních složek nebyly imunní vůči názorům opozice, že i v jejich
rámci bylo možné se individuálně
postavit mocenské převaze komunistického systému, a to i v polovině tzv.
normalizačního období.
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