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Zdeněk Kvítek se narodil 21. srpna 
1962. Z „kádrového“ hlediska měl 
v podstatě ideální původ. Jeho rodiče 
byli členy Komunistické strany Čes-
koslovenska a pracovali v prostředí, 
které vylučovalo jakékoliv úvahy 
o možnosti negativního, antisocia-
listického působení. 

Otec Miroslav Kvítek byl od listo-
padu 1957 příslušníkem Sboru národ-
ní bezpečnosti.2 V době, kdy syn 
signoval prohlášení Charty 773, se 
paradoxně zabýval rozpracováním 
tzv. vnitřního nepřítele. Matka Zden-
ka Kvítková (rozená Bízová) pracova-
la od září 1959 jako strážná ve vězni-
ci na Pankráci a posléze od září 1963 

v Ruzyni. Jak později Miroslav Kvítek 
tvrdil, vychovávali své potomky v „so-
cialistickém duchu“.4 Obě děti – 
Zdeněk i Miroslava – se zapojily do 
činnosti pionýrské organizace So cia-
listického svazu mládeže. Důkazem 
toho, že taková výchova může vyústit 
do zcela rozdílné názorové orientace, 
je skutečnost, že starší Miroslava se 
ucházela o členství v komunistické 
straně a od srpna 1977 byla zaměst-
nána na Správě pasů a víz Federální-
ho ministerstva vnitra. 

Zdeněk Kvítek se v roce 1980 vyučil 
mechanikem v národním podniku 
Léčiva Praha 10. Po závěrečných 
zkouškách nastoupil jako pracovník 

úklidu do podniku Metro, ale své za-
městnání zde k 31. březnu 1981 ukon-
čil a zůstal bez pracovního poměru. 
Rodiče pravděpodobně zaregistrova-
li změny v chování a názorech svého 
syna. Snažili se na něj zapůsobit, 
ovšem situace se nezklidnila, jak asi 
očekávali, ale naopak se vyostřila. 
Zdeněk s nimi sice dále bydlel na 
stejné adrese, ale příliš spolu neko-
munikovali.5 Pro manžele Kvítkovy 
musela informace, že jejich syn při-
pojil svůj podpis pod prohlášení Char-
ty 77,6 znamenat neskutečný šok.7 

Dne 18. ledna 1982 byl 2. oddělením 
3. odboru X. správy pod registračním 
číslem 22760 zaveden na Zdeňka 

Objekt akce BUDHA – signatář 
Charty 77 Zdeněk Kvítek1

Signatář Charty 77 a příslušník Státní bezpečnosti – dvě pozice, které se zdají být 

v totalitním systému jasně diferencované a těžko slučitelné. Jeden se podpisem 

Charty 77 jasně hlásí k dodržování základních demokratických principů, druhý je 

zaměstnancem instituce, která svou činností – a patří k ní i perzekuce signatářů 

Charty 77 – udržuje totalitní komunistický režim. Přesto se tyto dva světy 

nečekaně a těsně protnuly. Otec, příslušník StB, a syn, signatář Charty 77, stanuli 

proti sobě. Jak byl tento nepředstavitelný konfl ikt vyřešen na začátku 80. let 

20. století? 

JAN KALOUS

1  Děkuji za pomoc při koncipování textu Zdeňku Kvítkovi. Bez jeho účasti by pohled na popisované události nebyl úplný. 
2  Jeho služební kariéru mapuje ve svém příspěvku Pavel Žáček. 
3  Viz CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém: Charta 77. Dokumenty 1977–1989. ÚSD AV ČR, Praha 2007. V prvním svazku na s. 379, v doku-

mentu D 173 z 27. dubna 1981, je Zdeněk Kvítek (zaměstnán jako dělník) uveden mezi 44 novými signatáři Prohlášení Charty 77. Ve třetím 
svazku (Přílohy) je na s. 356 uveden jako 873. signatář; viz též PREČAN, Vilém: Charta 77. 1977–1989. Od morální k demokratické revoluci. 
Dokumentace. Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury – ÚSD ČSAV – ARCHA, Scheinfeld – Praha – Bratislava 1990, s. 406 a 501. 

4  Zdeněk Kvítek při rozhovoru s autorem textu vzpomínal, jak měl jako žák základní školy spor o interpretaci srpna 1968. Byl totiž tehdy 
z debat v rodině přesvědčen, že v případě okupace vojsky pěti států Varšavské smlouvy šlo o osvobození. 

5  Při osobním rozhovoru Zdeněk Kvítek uvedl, že se bavil spíše s matkou, s otcem šlo víceméně o nezbytnou společenskou konverzaci. 
6  Zdeněk Kvítek již dnes nedokáže svůj podpis Charty 77 přesně datovat. Při osobním setkání uvedl, že se tak stalo začátkem 80. let v bytě 

Olega Hejnyše. 
7  Nejspíš ji získali na začátku dubna 1981 po domovní prohlídce u Jana Bednáře (proběhla 2. dubna), při níž byl zabaven seznam dosud 

neznámých signatářů Charty 77. Viz Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Svazky kontrarozvědného rozpraco-
vání – Centrála (dále jen f. MV-KR), svazek archivní číslo (dále jen a. č.) 818931 MV, list (dále jen l.) 2–3, Záznam, 14. 4. 1981. Při osobním 
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Kvítka spis prověřované osoby s kry-
cím označením „Budha“.8 Ve zdůvod-
nění se uvádělo: Jmenovaný, jako sig. 
CH-77, inklinuje k hnutí underground 
a CH-77. Projevuje trvalý zájem o vy-
stěhování z ČSSR, je bez pracovního 
poměru a dle nepotvrzených poznatků 
udržuje osobní kontakty s představite-
li tzv. čsl. opozice.9 

Ještě před zavedením spisu prově-
řované osoby následovaly další kro-
ky ze strany československé Bezpeč-
nosti. Šlo o evidentní reakci na 
skutečnost, že signatář Charty 77 je 
synem příslušníka SNB. V květnu 
1981 využila Státní bezpečnost pří-

hodné situace. Zdeněk Kvítek pobý-
val na chatě svých rodičů v Chrášťa-
nech. Otec Miroslav asistoval při 
domovní prohlídce synových věcí. Při 
ní byl nalezen platný cestovní pas, 
včetně výjezdní doložky (k cestě do 
SRN, Francie a Velké Británie). Zdeň-
ka Kvítka přivezli zpět do Prahy 
a donutili ho pas odevzdat. U jeho 
jména pak byla vyznačena blokace 
pro případ, že by někdy v budoucnu 
opět žádal o jeho vydání. Podle zá-
znamu v dochovaném archivním 
materiálu byly během prohlídky rov-
něž nalezeny a zabaveny samizdato-
vé materiály (celkem 23 položek), 

například texty Alexandra Solženi-
cyna nebo Jirousova Zpráva o třetím 
českém hudebním obrození apod.10 
Zdeněk Kvítek ale při osobním roz-
hovoru uvedl, že mu tehdy žádné 
materiály zabaveny nebyly. 

Ve dnech 29. a 30. dubna 1981 byl 
dvakrát předvolán k výslechu. Otáz-
ky směřovaly k podpisu Charty 77. 
Kvítek pouze potvrdil, že ji skutečně 
podepsal, a odmítl dále vypovídat.11 
Cílem výslechu však bylo zjistit, za 
jakých okolností k podpisu došlo. 
Dále se chtěli vyslýchající příslušní-
ci zaměřit na skandalizaci některých 
signatářů a tím ho přimět k tomu, aby 

Zdeněk Kvítek (uprostřed ve svetru) ve Vídni v polovině 80. let Foto: archiv Zdeňka Kvítka

setkání líčil Zdeněk Kvítek atmosféru v rodině po podpisu Charty 77 jako bouřlivou. Otec nicméně o podpisu věděl z výslechu jiného 
signatáře Charty 77. Následovaly výčitky, prosby a výzvy k odvolání podpisu. 

8  Název spisu lze pravděpodobně dávat do souvislosti s tím, že StB získala informace, že Zdeněk Kvítek údajně žije podle zásad budhismu. 
Viz ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 818931 MV, l. 20, Záznam číslo 312/81. Signatář CH-77 – KVÍTEK Zdeněk – poznatek. 

9  Tamtéž, l. 1., Návrh na založení PO spisu „BUDHA“, 18. 1. 1982, podepsán kpt. Doskočil.
10  Tamtéž, l. 4–6, Záznam, 13. 5. 1981. 
11  Tamtéž, l. 7, Zápis o výpovědi. 

Proti totalite_Kvitek JR.indd   85Proti totalite_Kvitek JR.indd   85 12/12/11   9:32:53 AM12/12/11   9:32:53 AM



86 2011/04 paměť a dějiny  

proti totalitě

uznal svou chybu a od podpisu se 
distancoval. K nátlaku využili i fakt, 
že nechodí do zaměstnání; vyhrožo-
vali mu, že by mohl být stíhán pro 
příživnictví. Když Kvítek přesto od-
mítl vypovídat, použili další formu 
nátlaku – umístění do cely předběž-
ného zadržení na 48 hodin. Dne 
30. dub na 1981 byl tedy Zdeněk Kvítek 
s vědomím svého otce zadržen. Ofi -
ciální důvod zněl: Jmenovaný je dů-
vodně podezřelý, že využije průběhu 
májových oslav k páchání výtržností 
a nebo jiným nepřístojným chováním 
naruší veřejný pořádek. Vzhledem k této 
skutečnosti a osobě zajištěného je za-
jištění odůvodněno.12 Propuštěn byl 
v dopoledních hodinách 2. května 
1981.13 

I když nebyl zapojen do závažněj-
ších aktivit Charty 77 (pouze navště-

voval koncerty, pomáhal šířit pře-
pisované materiály apod.), vnímal 
situaci kolem své osoby jako dlou-
hodobě neúnosnou. Rozhodl se vše 
vyřešit emigrací do Rakouska. Dva-
krát žádal o vystěhování, avšak 
československé úřady mu odchod 
nechtěly povolit. Dne 30. září 1981 
se s žádostí o prošetření své stíž-
nosti na zamítnutí žádosti o vystě-
hování obrátil přímo na ministra 
vnitra ČSSR Jaromíra Obzinu. Ve 
svém dopise mj. napsal: A mne zajímá, 
z jakého důvodu mně bylo vystěhová-
ní zamítnuto, proč je to „ve státním 
zájmu“ (z jakých důvodů) a z jakých 
důvodů to není v souladu s „ochranou 
vnitřního pořádku“ […] ptám se po 
zdůvodnění, neboť každé rozhodnutí 
musí být také zdůvodněno. Myslím si 
však, že zdůvodněno mně to nebylo 

proto, že nejsou žádné konkrétní lo-
gické důvody k zamítnutí mého vystě-
hování a šlo tudíž pouze o to byrokra-
ticky mne odbýt. Proto doufám pane 
ministře, že po řádném prošetření 
nebude shledán důvod, proč bych si 
nemohl svobodně zvolit místo svého 
pobytu, jak nám to zajišťuje českoslo-
venský právní řád.14 I jeho další žádost 
byla v listopadu 1981 zamítnuta.15 

Důvody, které Zdeňka Kvítka ved-
ly k opakovanému podání žádosti 
o vystěhování, vysvětlil v dopise 
adresovaném Obvodní vojenské sprá-
vě v Praze 10. Konkrétně zde uvedl: 
Důvod vystěhování: Nesouhlas s poli-
tikou strany a vlády, nedostatek zá-
kladních lidských práv v ČSSR, obava 
z možných neopodstatněných perseku-
cí ze strany státu (viz např. signace 
CH77, VONS), neustálé porušování 

12  Tamtéž, l. 11, Zápisnica o zadržaní podozrivej osoby, 30. 4. 1981. 
13  Tamtéž, l. 12, Příkaz k propuštění z cely předběžného zadržení MS/VB Praha, 2. 5. 1981.
14  Tamtéž, l. 14. 
15  Tamtéž, l. 13, Zdeněk KVÍTEK, nar. 21. 8. 1962, vystěhování do Rakouska – informace, 16. 11. 1981.

Informace o novém signatáři Charty 77  Zdroj: ABS
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ústavy a mezinárodních dohod o lid-
ských právech v ČSSR, atd.16

Na další Kvítkovy stížnosti se mi-
nisterstvo vnitra rozhodlo nereagovat 
a pouze je zakládat do jeho složky. 
Kvítkovo úsilí pokračovalo i během let 
1982 a 1983. Dne 16. prosince 1982 se 
společně s Janou a Olegem Hejnyšový-
mi obrátil na prezidenta ČSSR Gustá-
va Husáka se stížností na obstrukce 
ze strany státních úřadů (hlavně FMV 
a konkrétně Správy pasů a víz) ohled-
ně jejich opakovaných žádostí o zru-
šení státního svazku s ČSSR a povole-
ní vystěhování do Rakouska. V dopise 
uvedli: Domníváme se, že úmysl KS PV 
zadržovat nás neopodstatněně na území 
ČSSR proti naší vůli je rozporný s čsl. 
právními normami. Věříme, dostane-li 
se tento dopis k Vašim rukám, že se za-
sadíte o zjednání okamžité nápravy a že 
naše záležitost nebude postoupena (pou-
ze) tak zvaným „příslušným kompetent-
ním orgánům FMV“.17 

Zdeněk Kvítek se brzy stal objek-
tem zájmu Státní bezpečnosti. V jeho 
spisu se dochovaly agenturní zprávy 
od osmi tajných spolupracovníků 
(agenti s krycímu jmény „Plavčík“18, 
„Klempíř“19, „Jumbo“20, „Sláva“21, 
„Hebreista“22, „Technik“23, „Měch“24 
a „Tolar“25), kteří s ním na začátku 
80. let přišli do kontaktu. Informo-
vali o jeho postojích a názorech na 
„socialistické zřízení“, o jeho aktivi-
tách v undergroundu, ale také napří-
klad o výuce angličtiny v rámci do-
mácích seminářů.26 

Dne 16. února 1983 změnili před-
stavitelé Správy pasů a víz FMV své 
odmítavé stanovisko a vyslovili se 
kladně k vystěhování Zdeňka Kvítka 

16  ABS, f. Personální spisy, personální spis Miroslava Kvítka, nar. 1933, a. č. 2910/33, l. 80, Žádost o vystěhování z ČSSR a o propuštění ze 
státního svazku, 29. 6. 1981. 

17  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 818931 MV, l. 31–32. 
18  Agent krycí jméno „Plavčík“ (Josef Pernica), nar. 1949; registrační číslo (dále jen r. č.) 19631 zavedeno 24. 3. 1980, ukončeno 30. 10. 1989 – 

a. č. 810483 MV.
19  Agent krycí jméno „Klempíř“ (Jan Brejcha), nar. 1944; r. č. 16673 zavedeno 28. 12. 1978, ukončeno 9. 11. 1984 – a. č. 751385 MV. 
20  Agent krycí jméno „Jumbo“ (Jiří Pavel), nar. 1947; r. č. 5029 zavedeno 2. 11. 1972, ukončeno 7. 12. 1988 – a. č. 801092 MV.
21  Agent krycí jméno „Sláva“ (Slavoj Chodounský), nar. 1927; r. č. 13954 zavedeno 4. 7. 1977, ukončeno 1. 12. 1989 – a. č. 812323 MV. 
22  Agent krycí jméno „Hebreista“ (Bedřich Nosek), nar. 1942; r. č. 12389 zavedeno 19. 7. 1976, svazek byl zničen 8. 12. 1989. 
23  Agent krycí jméno „Technik“ (Ivan Fridrich), nar. 1960; r. č. 20033 zavedeno 3. 7. 1980, ukončeno 7. 9. 1988 – a. č. 797607 MV.
24  Agent krycí jméno „Měch“ (Václav Eminger), nar. 1942; r. č. 18050 zavedeno 17. 11. 1986, ukončeno 2. 8. 1988 – a. č. 795778 MV.
25  Údaje k tajnému spolupracovníku s krycím jménem „Tolar“ (r. č. 84435) se nepodařilo dohledat. 
26  Při rozhovoru Zdeněk Kvítek upřesnil, že se seminářů s výukou angličtiny neúčastnil. 

Zápis o výpovědi Zdeňka Kvítka  Zdroj: ABS
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do Rakouska.27 Podle jejich názoru 
sice Kvítek nezměnil své názory a po-
stoje, ale neudržoval aktivní kontak-
ty s dalšími signatáři Charty 77. 
Dokonce zde zmínili i skutečnost, že 
opět pracuje (jako fi gurant u národ-
ního podniku Geofyzika). 

Dne 18. srpna 1983 Zdeněk Kvítek 
konečně dosáhl svého cíle. Vlakem 
z pražského Hlavního nádraží odjel 
do Rakouska. Rozloučit se s ním 
přišel signatář Charty 77 Oleg Hejnyš 
a sestra Miroslava Kvítková (provda-
ná Zamazalová). Matka a otec ne-
chali syna odjet bez rozloučení.28 

Prostřednictvím agenturní sítě zís-
kala Státní bezpečnost informace, že 
Kvítek ve Vídni v průběhu let 1983 až 
1984 žil na podpoře, vykonával pou-

ze příležitostné práce a udržoval 
písemný kontakt s Hejnyšem a se 
svou sestrou. Zdálo se, že se trochu 
urovnaly i jeho vztahy s rodiči, pro-
tože podle zdrojů StB hodlali Kvítko-
vi syna v Rakousku navštívit. K tomu 
skutečně zhruba po pěti letech emi-
grace došlo: Zdeněk Kvítek přivítal 
rodiče ve Vídni v roce 1988. 

Dne 15. září 1987 předložil kapitán 
Bělohlávek z 2. oddělení 3. odboru 
X. správy SNB Návrh na uložení 
spisu BUDHA do archivu. Tento krok 
mj. zdůvodnil takto: V roce 1982 jme-
novaný požádal o vystěhování do 
Rakouska a propuštění ze státního 
svazku, což mu bylo vzhledem k pa-
sivnímu přístupu k budování socialis-
mu v ČSSR umožněno. V roce 1983 

se objekt PO spisu BUDHA vystěhoval 
do Rakouska a dle získaných agentur-
ně operativních poznatků zde uzavřel 
sňatek s rakouskou st. příslušnicí (jde 
o omyl, Kvítkovou manželkou se sta-
la čs. emigrantka – pozn. aut). Aktiv-
ní protičeskoslovenskou činnost v Ra-
kousku nevyvíjí a styky na tzv. opozici 
v ČSSR neudržuje.29 

Příběh Zdeňka Kvítka se uzavírá 
v současnosti. Žije ve Vídni, kde na-
šel po odchodu z komunistického 
Československa „nový domov“. Do 
Prahy se vrací, aby navštívil své přá-
tele. Doba, kdy začínal jako emigrant 
v Rakousku, se zdá být dávnou mi-
nulostí. Musel se však mj. naučit 
jazyk a sehnat si zaměstnání. Dnes 
pracuje u farmaceutické fi rmy. 

27  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 818931 MV, l. 40–41, Věc: KVÍTEK Zdeněk, nar. 21. 8. 1962 – sdělení stanoviska k vystěhování do Rakouska, 
16. 2. 1983. Neshody s otcem ohledně žádostí o vystěhování do Rakouska pokračovaly. Otec ho také činil zodpovědným za krach své 
kariéry v bezpečnostních složkách. Samotnému vyhovění žádosti o vystěhování předcházel další konfl ikt s otcem. O. Hejnyšovi bylo již 
odsouhlasené vystěhování zakázáno. 

28  Podle Zdeňka Kvítka se popisované události odehrály jinak, než jak je uvedeno v jeho svazku. Ani Oleg Hejnyš, ani sestra Miroslava se 
s ním neloučili. Ráno v den odjezdu se však rozloučil s otcem.

29  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 818931 MV, l. 51–52, Návrh na uložení PO spisu BUDHA č. sv. 22760, 15. 9. 1987.

Návrh na uložení spisu prověřované osoby do archivu  Zdroj:  ABS
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