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PalaChův tÝden  
15.–21. ledna 1989

Týden trvajícím demonstracím v Praze 
v lednu 1989, pro které se vžilo ozna
čení palachiáda či Palachův týden, 
věnovala Stasi mimořádnou pozor
nost.2 Pracovníci pražské operativní 
skupiny MfS poslali do Východního 
Berlína řadu podrobných informací 
o průběhu jednotlivých dnů „horké
ho ledna“, o postoji československého 
stranického vedení a státobezpeč
nostního aparátu i o názorech a bez
prostřední reakci československé 

veřejnosti a představitelů opozičních 
skupin. Důvodů bylo hned několik. 
Pro východoněmecké soudruhy bylo 
Československo koncem 80. let jedním 
z klíčových partnerů, jehož význam 
výrazně vzrostl v souvislosti s postu
pující korozí východního bloku, mar
kantní zejména v Polsku a Maďarsku. 
Opakující se několikatisícové demon
strace v pražském centru byly pro 
Stasi nemilým překvapením a pro 
Jednotnou socialistickou stranu Ně
mecka (Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands – SED) nepřehlédnutel
ným signálem, že ani v ČSSR není si

tuace tak stabilní, jak tvrdili vrcholní 
představitelé KSČ během pravidelných 
schůzek se svými východoněmeckými 
protějšky.3 

Brutalita zasahujících bezpečnost
ních orgánů a následné trestní stíhání 
řady československých disidentů v čele 
s Václavem Havlem navíc neušly pozor
nosti představitelů východoněmeckých 
opozičních skupin, kteří se koncem 
února 1989 neváhali obrátit otevřeným 
dopisem na generálního tajemníka  
ÚV KSČ Miloše Jakeše, prezidenta 
Gustáva Husáka a premiéra Ladisla
va Adamce s výzvou k okamžitému 

1  K problematice spolupráce československé a východoněmecké politické policie v 70. a 80. letech viz VILÍMEK, Tomáš: Solidarita napříč 
hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. ÚSD AV ČR – Vyšehrad, Praha 2010, s. 249–295; TÝŽ: Unter scharfer Beobachtung. Einige 
Anmerkungen zur Zusammenarbeit zwischen der tschechoslowakischen und der ostdeutschen Staatssicherheit bei der Überwachung 
der Gesellschaft. In: OSTERKAMP, Jana – PUTTKAMER, Joachim von (eds.): Sozialistische Staatlichkeit. Oldenbourg Verlag, München 
2012, s. 193–223; TÝŽ: Mezi námi čekisty. Spolupráce politické policie ČSSR a NDR v letech 1970–1989. Soudobé dějiny, 2003, roč. X, č. 4, 
s. 532–553.

2  Fenomén Palachova týdne se stal předmětem zájmu řady autorů. Srov. VLADISLAV, Jan – PREČAN, Vilém: Horký leden 1989 v Českoslo-
vensku. Mimořádná publikace k znovuobnovení časopisu Reportér. Novinář, Praha 1990; TŮMA, Oldřich: Zítra zase tady! Protirežimní de-
monstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Maxdorf, Praha 1994. Německému čtenáři lednové demonstrace 
přiblížil např. VILÍMEK, Tomáš: Die Palachwoche. Die Demonstrationen in Prag im Januar 1989. Horch und Guck, 2003, roč. 12, sešit 43, 
č. 3, s. 60–65.

3  K otázce vztahu východoněmeckého a československého stranického vedení srov. VILÍMEK, Tomáš: KSČ a SED – vzájemné vztahy 
a kontakty v letech 1969 až 1989. In: KOCIAN, Jiří – PAŽOUT, Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub: Bolševismus, komunismus a radikální socialis-
mus v Československu, sv. VIII. ÚSD AV ČR – Dokořán, Praha 2011, s. 208–248.

Zaostřeno na Prahu

Spolupráce východoněmecké Státní bezpečnosti (Stasi) s StB se od počátku 
70. let úspěšně rozvíjela a na konci 80. let dosáhla úctyhodné intenzity. Sou
činnost Ministerstva státní bezpečnosti (Ministerium für Staatssicherheit – MfS) 
a Federálního ministerstva vnitra ČSSR (FMV) pokrývala širokou oblast zájmů 
a zdaleka se neomezovala pouze na aktivity tzv. vnitřního a vnějšího nepřítele. 
Ve snaze předcházet protirežimním projevům se seznam potenciálních „objektů“ 
vzájemné spolupráce neustále rozrůstal a do společného hledáčku StB a Stasi se 
dostávaly rozmanité společenské a profesní skupiny – studenti, umělci, vědečtí 
pracovníci, sportovci, radioamatéři, rekreanti.1

toMáš vilíMek

Československé události let 1988–1989 pohledem Stasi
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ukončení represí vůči účastníkům 
lednových demonstrací.4 Cítíme soli-
daritu s každým, napsali na závěr au
toři dopisu, kdo se v duchu helsinského 
procesu zasazuje za mír a spravedlnost.5 
Přestože se zdaleka nejednalo o první 
ani poslední projev vzájemné solidarity 
napříč hranicemi, byla reakce výcho
doněmeckých nezávislých iniciativ 
v tomto případě mimořádně intenzivní. 
Brutální postup bezpečnostních orgá
nů proti účastníkům lednového výročí 

upálení Jana Palacha lze tak bezesporu 
označit za katalyzátor projevů solidari
ty v NDR, které kulminovaly 19. března 
1989. Právě tento den byl vyhlášen jako 
den celovýchodoněmecké solidarity 
se zatčenými a pronásledovanými 
v ČSSR. Nemůžeme dále mlčky přihlí-
žet, když jsou bratři a sestry dle našeho 
názoru neprávem odsuzováni. Vyzýváme 
všechny skupiny a společenství v NDR 
k jednomu dni akce za propuštění všech, 
kteří byli z politických a náboženských 

důvodů v ČSSR uvězněni, dočteme se 
v prohlášení šestnácti východoněmec
kých opozičních skupin ze 7. března, 
z nichž rovných sedm bylo z Lipska.6 

Palachův týden však přiměl i některé 
jednotlivce v NDR projevit nesouhlas 
s postupem československých bezpeč
nostních orgánů. Od ledna do března 
1989 adresoval T. K. z Brandenburgu 
hned tři dopisy prezidentu Husákovi, 
které zaslal přes československý zastu
pitelský úřad ve Východním Berlíně. 

4  Offener Brief an den Generalsekretär des ZK der KPC Milos Jakes, den Präsidenten der CSSR Gustav Husak, den Ministerpräsidenten 
der CSSR Ladislav Adamec und die Föderative Versammlung der CSSR, 23. Februar 1989. Umweltblätter, roč. IV, březen 1989, s. 49.

5  Matthias-Domaschk-Archiv při Společnosti Roberta Havemanna Berlín (dál jen MDA-Berlin), f. ÜG 2.03 Frieden konkret 1983–1989,  
Dokumentation: Erklärung und Beschlüsse der Versammlung „KONKRET FÜR DEN FRIEDEN VII“, Greifswald 26. 2. 1989, l. 9. (Citace 
z německých dokumentů přeložil autor studie.)

6  Tamtéž, f. AKG (Arbeitskreis Gerechtigkeit) Leipzig, Aufruf zu einem DDRweiten Aktionstag für die aus politischen Gründen Inhaftier
ten in der CSSR am 19. 3. 1989, 7. 3. 1989, l. 2. Více k průběhu tohoto dne srov. VILÍMEK, Tomáš: Solidarita napříč hranicemi, s. 218–223. 

Demonstrace na Václavském náměstí v Praze u příležitosti 20. výročí upálení Jana Palacha. Příslušníci represivních složek odvádějí zadržené 
demonstranty, 15. ledna 1989. Foto: ČTK/Zuzana Humpálová
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Touto stěží překonatelnou brutalitou vaší 
policie, komentoval zásah 15. ledna 
1989, jste svému obyvatelstvu i světové 
veřejnosti dokázali, jakou hodnotu mají 
ve vaší zemi lidská práva.7 Kopie těch
to dopisů předal tehdejší představitel 
FMV ve Východním Berlíně Miroslav 
Bouška východoněmeckým kolegům 
k dalšímu prošetření. Reakce výcho
doněmecké opozice utvrdila šéfa Stasi 
Ericha Mielkeho v přesvědčení, že 
opatření proti pokusům o „internacio
nalizaci vnitřního nepřítele“ je nutné 
zintenzivnit. Není proto příliš překva

pující, že v podkladových materiálech 
pro setkání s federálním ministrem 
vnitra Františkem Kinclem z polovi
ny dubna 1989 byla tomuto problému 
věnována značná pozornost.8 Mielke 
v připraveném projevu hodlal upozor
nit na to, že není důvod měnit obraz 
nepřítele, jehož cílem je destabilizace, 
podkopání, oslabení a nakonec likvidace 
socialismu. Za nepřípustné označil jaké
koli ústupky v otázce moci a pozastavil 
se nad situací v Polsku a Maďarsku, 
na které jej znepokojovala zejména 
skutečnost, že v těchto zemích je to

lerována opozice a její snahy o legali
zaci. Zmíněný den solidarity s politic
kými vězni v ČSSR označil jako jednu 
z nových charakteristických aktivit 
vnitřního protivníka, proti kterým je 
nutno postupovat společnými silami. 
Při této příležitosti vyzvedl význam 
„soudružské spolupráce“ mezi XX. sprá
vou MfS9 a II. správou SNB, která se 
i v budoucnu musí zaměřit na intenzivní 
kontrolu a zabránění, popřípadě omezení 
kontaktů mezi antisocialistickými sku-
pinami v NDR a „Chartou 77“.10 Součástí 
podkladových materiálů byla i informa

7  BStU, MfS, f. Abteilung X (dále jen Abt. X) 760, OPG FMV, Berlin 1. 2. 1989, l. 296.
8  Schůzky ministrů se konaly každoročně od počátku 70. let recipročně ve Východním Berlíně a v Praze. V roce 1989 však již k tomuto 

setkání nedošlo. Rozsáhlé podkladové materiály však ukazují, o čem chtěla východoněmecká strana hovořit.
9  Jednalo se o „Hauptabteilung XX“, které mělo na starosti boj s vnitřním nepřítelem. V dobových materiálech StB byla používána zkrat

ka „XX. správa M StB NDR.“
10  BStU, MfS, f. ZAIG 5431, Hinweise für Gespräch mit dem Minister des FMdI der CSSR, Gen. Generalleutnant František Kincl 18.–19. 11. 

1989, l. 13, 19–20, 23 a 45.

VARIA, samizdatový sešit věnovaný celovýchodoněmeckému dni solidarity se zatčenými z politických a náboženských důvodů v ČSSR. Na úvodní 
straně je prohlášení ze 7. března 1989 oznamující termín konání solidárního dne s ČSSR 19. března téhož roku. Vpravo druhý z dopisů  
T. K. adresovaných prezidentu Gustávu Husákovi, v nichž protestoval proti odsouzení Václava Havla. Foto: Libri prohibiti, BStU
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ce o aktuálním vývoji vnitřní a zahra
niční politiky ČSSR, ve které hodlali 
zástupci Stasi upozornit na hodnocení 
palachiády ze strany Spolkové republi
ky Německo. Demonstrace v lednu 1989 
prý již obsahovala zárodek sociálních 
nepokojů, což vedení [ČSSR] přimělo 
pravděpodobně ke strategii masivního 
zastrašování. Ta byla zvolena nejspíše 
proto, že zazněly obecné požadavky na 
vnitřní liberalizaci. […] Stranické vedení 
nemá žádný přesvědčivý koncept, podle 
kterého by bylo schopno řešit současné 
problémy, shrnuli autoři zprávy pohled 
západoněmeckého establishmentu.11

Špičky Stasi byly o lednových udá
lostech informovány z několika zdro
jů. Tím hlavním však byly zprávy od 
pracovníků operativní skupiny MfS 
(Operativgruppe – OPG) v Českosloven
sku, kteří působili v Praze, Karlových 
Varech a Bratislavě. Operativní sku
piny MfS ve východním bloku vznikly 
v polovině 60. let a od počátku 70. let 
podléhaly VI. správě MfS, mající na 
starosti zabezpečení cestovního ru
chu a „ochranu“ východoněmeckých 
občanů, kteří byli v socialistické cizině 
na dovolené či za obchodem. V čele čes
koslovenské OPG, čítající v roce 1989 
sedm osob, stál podplukovník Dietrich 
Krause, jeho zástupcem byl major 
Bernd Rathfelder. Jejím hlavním úko
lem bylo jednak znemožnit východoně
meckým občanům v útěku na Západ, 
jednak informovat o jejich případných 
kontaktech s cizími státními přísluš
níky – nejčastěji se západními Němci – 
kteří Stasi z nějakého důvodu zajíma
li.12 K 31. červenci 1989 řídila operativní 
skupina MfS v Československu více než 
tři desítky tajných spolupracovníků, 
které verbovala jak mezi východoně

meckými studenty, kteří byli v ČSSR 
na výměnném pobytu, tak v prostře
dí občanů NDR dlouhodobě žijících 
v Československu. Jednalo se často 
o pracovníky cestovních kanceláří 
či různých institucí, o překladatele či 
novináře.13 Podobně jako českosloven
ská rezidentura FMV ve Východním 
Berlíně spolupracovala i operativní 
skupina MfS v Československu velmi 
úzce se svým zastupitelským úřadem, 
v jehož čele stál až do pádu Berlínské 
zdi Helmut Ziebart. 

Již během pracovního setkání 
s náčelníkem II. správy SNB Karlem 
Vykypělem počátkem ledna 1989 byl  
D. Krause informován o tom, že „ne
přátelské síly“ plánují v Praze uspořá
dat u příležitosti 20. výročí sebeupá
lení Jana Palacha veřejné akce, které 
by se měly odehrávat zejména 16., 19. 
a 21. ledna. Plánován byl smuteční 
pochod, který se měl konat buď před 
Filozofickou fakultou v Praze (tehdy 
náměstí Krasnoarmějců), nebo na 
Václavském náměstí. Na dotaz, zda 
nějakou akci plánuje také Charta 77, 
dostal zástupce Stasi odpověď, že 
představitelé opozice hodlají v roce 
1989 organizovat každou poslední 
sobotu v měsíci demonstraci na Vác
lavském náměstí. Východoberlínská 
centrála byla následně ujištěna, že 
operativní skupina MfS instruovala 
v souvislosti s možnými demonstra
cemi své tajné spolupracovníky.14 
O tři dny později vypracoval Krause 
souhrnnou informaci o aktivitách 
nepřátelských organizací a skupin 
v ČSSR, ve které označil „za hlavní 
nástroj protisocialistického hnutí“ 
právě Chartu 77. Přestože se dle jeho 
soudu jednalo o malou skupinu lidí, 

zesílil prý díky finanční, materiální 
a ideové podpoře Západu v letech 1987 
a 1988 její vliv na československé oby
vatelstvo. Kromě Charty 77 a Výboru 
na obranu nespravedlivě stíhaných 
(VONS) pak upozornil ještě na aktivity 
katolické církve, mírových a ekologic
kých aktivistů a v neposlední řadě 
i na znovuoživení činnosti „pravico
vých oportunistů“ a zastánců ideálů 
Pražského jara.15

Během Palachova týdne poslala ope
rativní skupina MfS do Východního 
Berlína řadu zpráv, vycházejících vět
šinou z informací, které její pracovníci 
získali od československých kolegů. 
Zajímavé však je, že při odhadech 
celkového počtu demonstrujících se 
východoněmecká strana blížila spí
še údajům z neoficiálních zdrojů. Ve 
výčtu provolávaných hesel se příliš 
nelišila od těch, které zaznamenala 
StB – „Ať žije Charta“, „Svobodu“, „Ať 
žije Havel“, „Ať žije Dubček“, „Zítra 
zase tady“, „Jakeš ven“, „Štěpán ven“. 
Několik hlášení upozornilo na výkři
ky „Gestapo“, „Fašisti“ a „Gestapácké 
svině“, které se většinou ozvaly bez
prostředně po zahájení zásahu bez
pečnostních složek.16 Dne 18. ledna 
zaznamenala Stasi skandování dalších 
hesel – „Gor bačov“, „Neobelhávejte 
nás“, „Ruce pryč od Charty“, „Svobodné 
volby“ a také „Chceme ukázat, že jsme 
lepší než ta komunistická sběř“.17

Hlášení o dění v Praze svědčila 
v mnoha ohledech o značném stupni 
ideologické zaslepenosti. Nereflekto
vala příliš prvek spontaneity ledno
vých demonstrací a přejímala závěry 
československých bezpečnostních 
orgánů,18 jejichž zásahy proti demon
strantům plně podporovala. Upozorňo

11  Tamtéž, Information über aktuelle Entwicklungsprozesse und perspektiven in der Innen und Auβßenpolitik der CSSR, Berlin 13. 4. 1989, 
l. 1–2. 

12  TANTZSCHER, Monika: Die verlängerte Mauer. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste der Warschauer-Pakt-Staaten bei der Verhinderung 
von „Republikflucht“. BStU, Berlin 2001, s. 50.

13  TÁŽ: Hauptabteilung VI. Grenzkontrollen, Reise- und Touristenverkehr. BStU, Berlin 2005, s. 40.
14  BStU, MfS, f. Abt. X 11, Information über weitere geplante Aktivitäten feindlichnegativer Kräfte der CSSR in Prag, Prag 3. 1. 1989, l. 106 a 108.
15  Tamtéž, f. ZAIG 13009, Information über Aktivitäten feindlicher Organisationen, Gruppen und Kräfte in der CSSR, Prag 6. 1. 1989.
16  Tamtéž, Operative Information Nr. 32/89 über die Lage in Prag am 17. 1. 1989, Berlin 18. 1. 1989, l. 16.
17  Tamtéž, Lage in der Hauptstadt der CSSR, Berlin 19. 1. 1989, l. 10–11.
18  Dne 19. ledna 1989 například poslal náčelník VI. správy MfS náměstkovi ministra státní bezpečnosti a novojičínskému rodákovi Ger

hardu Neiberovi dálnopisnou informaci pražské operativní skupiny, obsahující souhrnnou informaci StB o nepřátelských aktivitách 
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vala na přítomnost západoněmeckých 
televizních štábů a sledovala, zda mezi 
zadrženými cizinci nebyli i východo
němečtí občané. V hodnocení reakce 
československého obyvatelstva však 
informace z Prahy vykazovaly přeci 
jen větší smysl pro realitu, který byl 
s odstupem času ještě patrnější. 

Dne 20. ledna 1989 vypracoval ma
jor Rathfelder zprávu o reakci praž
ského obyvatelstva na události od  
14. do 19. ledna. Shrnul v ní postřehy 
vlastních tajných spolupracovníků. 
Podle nich byli Pražené rozhněváni 
četnými uzavírkami v centru města, 
které jim komplikovaly cestu z práce 
či na večerní kulturní akce. Zejména 

výpadky městské hromadné dopravy 
komentovali velmi kriticky a často 
neváhali dát své rozhořčení najevo 
i přítomným bezpečnostním složkám. 
Policejní zásahy podle východoněmec
kých agentů rovněž značně omezily 
svobodu pohybu lidí, kteří bydleli 
v centru města. Pravidelné kontroly 
osobních dokladů byly stále častěji 
považovány za šikanu a značné zne
klidnění vyvolával zejména fakt, že si 
během nich příslušníci zapisovali per
sonálie jednotlivých osob. Stát pouze 
dokazuje svou neschopnost, když postu-
puje proti několika „pomatencům“ s tak 
velkým nasazením policie, zaznamenala 
Stasi jeden z dalších projevů širokého 

názorového spektra, jehož zástupci 
se jinak vyslovili pro co nejrychlejší 
obnovení veřejného pořádku a demon
strace samotné neschvalovali, neboť 
prý jen poškozují probíhající proces 
přestavby a demokratizace v Česko
slovensku. Přestože tato skupina prý 
souhlasila se zásahem bezpečnostních 
složek, vyvolávalo podle tajného spo
lupracovníka použití vodních děl i u ní 
jednoznačně odmítavý postoj.19

Mezi intelektuály a mládeží převlá
dal dle Stasi názor, že brutální postup 
bezpečnostních sil v ČSSR proti opozič-
ním silám a demonstrantům v Praze od 
října 1988 byl nevhodný a rozhodně 
nepřispěl k řešení prohlubujících se 

v souvislosti s výročím upálení Jana Palacha. Srov. tamtéž, Information des Bruderorgans der CSSR über feindliche Aktivitäten in Prag, 
19. 1. 1989, l. 45–48.

19  Tamtéž, Information über Reaktion der Bevölkerung von Prag zur Vorgehensweise der Miliz und anderer Sicherungskräfte, Prag  
20. 1. 1989, l. 23–24.

Úvodní stránka zprávy pracovníka II. správy MfS OPG Praha, ve které informuje o dění ve Všetatech 21. ledna 1989. Vpravo první strana překladu 
prohlášení „Několik vět“ do němčiny, který byl součástí Měsíčního přehledu o aktuálních problémech ve vývoji situace v socialistických státech 
za srpen 1989 z 23. srpna 1989.  Foto: BStU 
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společenských problémů. Zazname
nány pak byly zejména tyto postoje: 
Násilí vyvolá jen násilí a přivede ještě 
více lidí k opozici. Demonstrace by 
měly být povoleny, jen by je bylo dobré 
přesunout pryč z centra města. Tvrdé 
zákroky Veřejné bezpečnosti a StB pouze 
přispívají k nárůstu nenávisti vůči KSČ, 
jejím funkcionářům a bezpečnostním 
orgánům.20

Podle lednového Měsíčního pře
hledu o aktuálních problémech ve 
vývoji situace v socialistických stá
tech – přehledy pro E. Mielkeho od 
února 1984 pravidelně připravovala 
Ústřední vyhodnocovací a informač
ní skupina (Zentrale Auswertungs 
und Informationsgruppe – ZAIG),21 
budovaná od počátku 70. let jako 
„ministerský informační orgán“22 – 
ukázaly lednové události v Praze, že 
v současné době jsou v ČSSR početně sice 
malé, ale dobře organizované skupiny, 
schopné díky podpoře západních médií 
mobilizovat k provokativnímu jednání 
jak indiferentní mládež, tak starší ob-
čany. Opakování demonstrací proto 
není možné vyloučit.23 V únoru 1989 
zaznamenala ZAIG vyjádření člena 
předsednictva ÚV KSČ Jana Fojtíka, 
který připustil, že KSČ byla poněkud 
zaskočena rozsahem a intenzitou pro
tirežimních vystoupení v lednu, neboť 
vycházela ze závěrů bezpečnostních 
orgánů, podle kterých měla opozice 
minimální rezonanci u společnosti. 
Palachův týden jednoznačně ukázal, že 

je nutné přijmout příslušná opatření, 
pro která se vyslovil zejména Miloš 
Jakeš.24 

Ani v  následujících měsíčních 
přehledech neustoupily lednové de
monstrace do pozadí. Naopak. Hned 
v březnu 1989 byl Mielke informován 
o tom, že v souvislosti s palachiádou 
„soudruzi z KSČ“ odhadují, že nepřá
telské síly v Praze čítají přibližně 200 
aktivistů a kolem 5000 sympatizan
tů. KSČ se prý rozhodla proti silám 
nepřítele kombinovat strategii „poli
tického střetu“ a „administrativního 
postupu“.25 Dubnový přehled ZAIG 
informoval o 13. zasedání ÚV KSČ na 
konci března 1989, na kterém M. Ja keš 
sice označil politickou situaci v Česko
slovensku za stabilní, připustil však 
existenci řady problémů v zásobování 
vnitřního trhu, které negativně ovliv
ňují názory obyvatelstva. Podle Stasi 
dominoval v československém stranic
kém vedení názor, že je nutné zesílit 
diferenciační proces mezi jednotlivými 
nezávislými iniciativami. Za klíčový 
problém však byla označena značná 
apatie členské základny. Zkušenosti 
z Palachova týdne prý ukázaly, že 
i přes mobilizaci pražských stranic
kých organizací nedošlo k očekávané 
politické konfrontaci s demonstrující
mi a situaci zachraňoval pouze zásah 
bezpečnostních sil, jenž byl nejrozsáh
lejší za posledních dvacet let.26 

Na pasivitu pražských komunistů 
ostatně upozornil i pracovník opera

tivní skupiny MfS, který měl jinak za 
úkol sledovat aktivity nepřátelských 
rozvědek. Zásadní chybu přitom spat
řoval v tom, že bezpečnostním slož
kám jednak chybělo potřebné technic
ké vybavení, jednak byly nedostatečně 
mobilní. Často se také stalo, že újmu 
utrpěli lidé, kteří se ve skutečnosti na 
demonstracích nepodíleli. Přítomnost 
mnohých kolemjdoucích lze během prv-
ních dvou dnů ještě označit za náhodu. 
Od třetího dne však již nikoli, upozornil 
dotyčný, podle kterého navíc lednové 
události potvrdily, že proti antisocialis-
tickým silám je nutné postupovat aktivní 
politickou prací a zásah bezpečnostních 
sil by měl být až tou poslední možností.27

Předem je zapotřebí říci, informoval 
jeden z východoněmeckých tajných 
spolupracovníků v ČSSR na konci 
února 1989 své nadřízené, že všeobec-
ná nálada mezi obyvatelstvem nevyznívá 
příliš ve prospěch vlády a strany. Mezi 
lidmi v Československu prý kolují čet
né vtipy a velmi otevřeně se debatuje 
o odsouzení Václava Havla a některých 
dalších představitelů opozice. Rovněž 
mezi ostatními politickými subjekty 
Národní fronty se prý prohloubila ne
spokojenost s dominantní rolí KSČ.28 
Někteří zastávají názor, komentoval 
jiný východoněmecký agent diskusi 
v okruhu svých československých 
přátel, že zavírání jinak smýšlejících 
osob není žádné řešení, protože tím dojde 
jen k otevřenějšímu a provokativnějšímu 
vystupování podobných sil.29

20  Tamtéž, Information über Aktivitäten feindlichkrimineller Kräfte und über die Stimmung unter der Bevölkerung in der CSSR, Prag  
28. 2. 1989, l. 73–74.

21  Jednotlivé zprávy k ČSSR zahrnovaly bohaté spektrum informací o situaci v Československu, ekonomické či ekologické oblasti nevyjímaje. 
Těžiště zpráv však tvořily informace o vývoji opozičních uskupení, jejich formách a orientaci. Mimo pozornost nezůstaly ani údaje o kon
taktech ČSSR se Spolkovou republikou Německo a s jinými státy kapitalistického Západu. Možná i z tohoto důvodu se v úvodním dopisu 
z února 1984 dočteme následující: Je bezpodmínečně nutné zajistit, aby se bratrské orgány nedozvěděly o obsahu těchto materiálů. Srov. BStU, 
MfS, f. ZAIG 5325, Monatsübersicht über aktuelle Probleme der Lageentwicklung in sozialistischen Staaten (1984/1), Berlin 22. 2. 1984, l. 2.

22  ENGELMANN, Roger – JOESTEL, Frank: Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG). BStU, Berlin 2009, s. 59.
23  BStU, MfS, f. ZAIG 5336, Monatsübersicht über aktuelle Probleme der Lageentwicklung in sozialistischen Staaten (1989/1), Berlin  

26. 1. 1989, l. 18.
24  Tamtéž, Monatsübersicht über aktuelle Probleme der Lageentwicklung in sozialistischen Staaten (1989/2), Berlin 20. 2. 1989, l. 72–74.
25  Tamtéž, Monatsübersicht über aktuelle Probleme der Lageentwicklung in sozialistischen Staaten (1989/3), Berlin 20. 3. 1989, l. 114–115.
26  Tamtéž, Monatsübersicht über aktuelle Probleme der Lageentwicklung in sozialistischen Staaten (1989/4), Berlin 24. 4. 1989, l. 186–188.
27  BStU, MfS, f. ZAIG 13009, Die Mitarbeiter der HA II in der Operativgruppe des MfS in Prag. Do Berlína došlo 20. 4. 1989, l. 80–82.
28  Tamtéž, Bericht über einige Wahrnehmungen zu den Ereignissen mit den Ausschreitungen auf dem Wenzelsplatz, Praha 22. 2. 1989, l. 62.
29  Tamtéž, Information – Diskussionen über die Lage und Situation in der CSSR, Berlin 28. 3. 1989, l. 76.
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Další z informátorů Stasi referoval 
o názorech pracovníků a studentů Ma
tematickofyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy. Zásahy Veřejné bezpečnosti 
zde byly hodnoceny velmi kriticky. Je 
zastáván názor, soudil autor zprávy, 
že byla v důsledku postupu policie vta-
žena do demonstrace řada nezúčast-
něných osob. Studenti prý neváhali 
dělat paralelu mezi policejním státem 
a Gestapem, pracovníci fakulty zase 
zpochybňovali pravdivost oficiálního 
zpravodajství. Mezi východoněmecký
mi studenty fakulty vyvolaly demon
strace značné překvapení a mediální 
snaha o dehonestaci jejich aktérů 
byla přijímána rozpačitě. Jeden ze 
studentů prvního ročníku dokonce 
zastával názor, že by bylo dobré jít 
se na demonstrace podívat, aby byl 
člověk v obraze, až k něčemu podob
nému dojde doma. Jeho přesvědčení 
o tom, že nejpozději do pěti let to musí 
prasknout rovněž v NDR, však podle 
Stasi nesdíleli starší východoněmečtí 
studenti, kteří naopak demonstrace 
odmítli jako nevhodný prostředek pro 
řešení současných problémů v Česko
slovensku.30 

SRPnová vÝRočí 1988, 1989

Přestože Palachův týden vyvolal zcela 
mimořádný zájem východoněmecké 
politické policie, neušly její pozornos
ti ani jiné demonstrace z posledních 
dvou let existence komunistického 
režimu v ČSSR. Ve většině případů se 
však jednalo pouze o stručný popis, 
obsahující základní údaje o poč tu de
monstrujících, jejich údajné motivaci, 
výčet provolávaných hesel a zvláště 
pak informace o tom, zda při nich byli 
československými bezpečnostními 

orgány zadrženi nějací občané NDR. 
Především dvěma srpnovým výročím 
se Stasi věnovala systematičtěji. 

U příležitosti 20. výročí „bratr ské 
pomoci“ se dle informace pro E. Mielke
ho v podvečer 21. srpna 1988 shromáž
dilo na Václavském náměstí několik 
set lidí v rámci tzv. diskusních skupin 
a z tohoto shromáždění se posléze vy
vinula protirežimní demonstrace, do 
které se zapojilo na čtyři tisíce osob.31 
Ozývala se hesla jako „Ať žije Dubček“, 
„Pryč s Rusy“, „Chceme svobodu“ a situ
ace se uklidnila až po zásahu bezpeč
nostních sil s obušky a psy v pozdních 
nočních hodinách. 

Přestože operativní skupina MfS 
konstatovala, že nemá žádné infor
mace o zadržení východoněmeckých 
občanů, situace byla trochu jiná. V sa
mizdatovém časopise Umweltblätter, 
který pod ochranou evangelické círk
ve vydávala od roku 1986 východober
línská Knihovna životního prostředí 
(UmweltBibliothek), totiž zveřejnil 
své zážitky ze srpnové demonstrace 
východní Němec, který se v inkrimi
novaný čas pohyboval v centru Prahy. 
Aniž by se hodlal demonstrace zúčast
nit, byl napaden policejní hlídkou se 
psem, která jej za úderů a kopanců se 
samozřejmou brutalitou odvedla do 
policejního antonu, kde zjistila jeho 
personálie, a po necelé hodině jej zase 
propustila. Dotyčný se hned druhý den 
vypravil na východoněmecký zastupi
telský úřad, aby se zeptal na možnost 
podat na postup československých 
policistů oficiální stížnost. Bylo mu 
však nikoli omluvným, spíše konejšivým 
tónem vysvětleno, že situa ce v ČSSR 
je napjatá a že českoslovenští policisté 
nyní zkrátka sahají po obušku dříve než 
jejich východoněmečtí kolegové. Prošet

ření případu mu prý proto slíbit nemo
hou, pokusí se však československé 
straně při vhodné příležitosti tuto 
problematiku předestřít. Nevěřil jsem 
tomu, zakončil autor, který se pode
psal jen c. p.32

Nebylo to přitom poprvé, co se vý
chodoněmecký čtenář mohl dočíst 
o srpnové demonstraci v Praze. Její 
průběh byl ve stručnosti přiblížen již 
v říjnovém čísle zmíněného samizdatu. 
Před dvaceti lety zničili [Sověti] naše 
Pražské jaro, přijely ruské tanky a my 
dnes děláme revoltu!, shrnula podle 
redakce Umweltblätter zhruba padesá
tiletá žena motivaci své účasti na ní.33 
Demonstrace 21. srpna [1988] ukázala 
nutnost překonání vlády byrokracie […]. 
Protestujeme proti použití násilí proti 
jednotlivým demonstrantům a požadu-
jeme zastavení všech soudních řízení, 
která byla v této souvislosti zahájena, 
vyzvala v září 1988 československé 
stranické vedení Knihovna životního 
prostředí v protestním prohlášení ad
resovaném ÚV KSČ.34 

Východoněmecký bezpečnostní 
aparát měl však v Československu 
v srpnu 1988 plné ruce práce ještě 
z jiného důvodu. V Brně se totiž od  
19. do 21. srpna konalo mistrovství 
světa motocyklů, na které tradičně 
zavítaly tisíce východních Němců. Již 
15. srpna 1988 byla proto zahájena 
bezpečnostní akce „Cross 88“, v jejímž 
důsledku se zpřísnily hraniční kont
roly s cílem „zabránit výjezdu negativ
nědekadentních osob z NDR“. V Brně 
byli nasazeni východoněmečtí agenti 
a Stasi úzce spolupracovala s StB ve 
snaze znemožnit jakékoli pokusy 
o protirežimní provokace.35 O rok poz
ději se situace opakovala a MfS proto 
vyhlásilo od 21. do 28. srpna 1989 akci 

30  Tamtéž, Information, HA VI, Berlin 23. 2. 1989, l. 66–67.
31  BStU, MfS, f. ZAIG 5259, Hinweise über Vorkommnise im Zusammenhang mit dem 20 Jahrestag der Hilfsaktion der sozialistischen 

Bruderstaaten im August 1968 in der CSSR, l. 1.
32  Prager Frühling ’88. Umweltblätter, roč. III, prosinec 1988, s. 30.
33  Prag, 21. August 1988. Umweltblätter, roč. III, říjen 1988, s. 20–21, zde s. 21.
34  MDA-Berlin, f. UmweltBibliothek, Protesterklärung, Berlin 20. 9. 1988, l. 1.
35  BStU, MfS, f. HA IX 8964, Plan der politischoperativen Maßnahmen zur Sicherung der Touristen aus der DDR und zur Unterstützung 

des tschechoslowakischen Bruderorgans bei der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung anlässlich der Weltmeisterschaftsläufe 
für Motorräder und Seitenwagen und um den „Grand Prix“ der CSSR in Brno/CSSR, Berlin 31. 3. 1988.
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„Cross 89“, která se však na rozdíl od 
předchozích let soustředila více na 
problematiku lavinovitě se šířících 
pokusů o útěk východních Němců 
přes československorakouskou, re
spektive západoněmeckou hranici, 
popřípadě přes zastupitelský úřad 
Spolkové republiky Německo v Pra
ze.36 Dle informace operativní skupiny 
z 26. srpna 1989 zabránily východoně
mecké pohraniční orgány vycestovat 
do ČSSR dvanácti občanům NDR. Na 
akci do Brna přijelo nejméně 35 tisíc 
východních Němců, z nichž se bez
mála třetina ubytovala v soukromí.37 

Týden po 21. srpnu 1988 (29.–31. 8. 
1988) se ve Východním Berlíně konalo 
jednání mezi zástupci II. správy SNB 
a XX. správy MfS, jejíž náčelník Paul 
Kienberg, který se velmi dobře znal 
se svým protějškem Karlem Vyky
pělem,38 československým kolegům 
podrobně nastínil situaci v NDR. 
Chování „vnitřního nepřítele“, v jehož 
čele prý stojí evangelická církev, podle 
něj rozhodujícím způsobem ovlivnil 
proces demokratizace v SSSR. Útoky 
proti NDR zhodnotil jako kombinaci 
humanitních, ekologických a pacifis
tických požadavků, které jsou často 

spojené s ekonomickým vydíráním. 
Kienbergovi podřízení se řídili poža
davkem Ústředního výboru SED ne
připouštět akce opozice na veřejných 
prostranstvích, museli však současně 
zohlednit zahraničněpolitický aspekt 
represivních zákroků. Dialogu a do
konce legalizaci části nezávislých 
iniciativ – mírových a ekologických 
– se dle Kienberga sice již nešlo vy
hnout, bylo je však možné ovlivňovat 
vhodným nasazením agentů a diferen
covaným přístupem státních orgánů. 
Hnutí, která nešlo zakázat, bylo nutné 
mít pod kontrolou.39 Na závěr jedná

36  Tamtéž, f. Abt. X 536, Bericht, „Cross 89“, Berlin 23. 8. 1989.
37  Tamtéž, Operative Information 456/89, Berlin 26. 8. 1989, l. 11.
38  V jedné z poznámek Stasi o jednání s Karlem Vykypělem byl dle pracovníka HA II charakterizován jako člověk zdrženlivý a nepříliš 

hovorný, který však má dobré vztahy s Kienbergem. Srov. BStU, MfS, f. HA II/ 10 708, Vermerk, Prag, 10. 8. 1988, l. 125.
39  ABS, f. Správa kontrarozvědky (II. správa) II. díl (dále jen A 34/1), inv. j. 990, Informace o služebním jednání mezi II. správou SNB  

a XX. správou M StB NDR, Praha 27. 9. 1988, l. 46.

Obálka časopisu Horch und Guck, jehož jedno číslo bylo věnováno debatě o přístupnosti materiálů Stasi, s fotografií její centrály ve Východním 
Berlíně. Na fotografii vpravo ministr státní bezpečnosti Erich Mielke v roce 1982. Foto: archiv autora, ČTK/AP/Elke Bruhn-Hoffmann
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ní se obě strany zavázaly, že budou 
důsledně dokumentovat činnost opo
zice, věnovat zvýšenou „agenturně 
operativní pozornost“ snahám o její 
internacionalizaci a provádět společ
ná opatření k ochraně mezinárodních 
kulturních akcí, veletrhů a festivalů, 
které by mohl nepřítel využít k oslove
ní domácí a světové veřejnosti.40 Nikdo 
z nich však netušil, jak turbulentní 
bude následující rok.

Střet mezi opozičními skupinami 
v ČSSR a socialistickým státem doznal 
v současné době pomalého, ale jistého 
vyostření, informoval zástupce pražské 
OPG své východoberlínské nadřízené 
počátkem srpna 1989.41 Aktivity opo
zice se dle něj zaměřily na svolávání 
demonstrací, sepisování protestních 
prohlášení, předávání dopisů a progra
mů jednotlivých nezávislých iniciativ 
velvyslanectvím socialistických stá
tů s cílem přimět je k přehodnocení 
událostí roku 1968 a na systematické 
využívání vysílání západních médií 
– zejména Hlasu Ameriky a Rádia Svo
bodná Evropa – k rozšiřování informa
cí o své činnosti. Zpráva obsahovala 
i zdařile přeloženou petici Několik 
vět z června téhož roku, kterou prý 
KSČ hodnotila jako pokus o eskalaci 
vzájemného střetu. Vnitřní situace 
v ČSSR je v současné době, zejména se 
zřetelem na blížící se výročí „srpnových 
událostí roku 1968“, charakteristická při-
bývajícími útoky celého podzemí proti 
socialistickému státu a společenskému 
zřízení, konstatovali autoři jiné zprá
vy z poloviny srpna 1989. Pracovníci 
státu i bezpečnostního aparátu prý 
byli vystaveni množícím se anonym
ním výhrůžkám a Miroslav Štěpán na 

počátku srpna informoval o tom, že 
antisocialistické síly připravují útoky 
i na Lidové milice.42 

Československá strana ostatně opa
kovaně upozorňovala na množící se 
výhrůžky bombovými útoky na budo
vy státních orgánů, obchodní domy, 
nemocnice, kluby mládeže či školní 
zařízení. Podle zprávy podplukovníka 
Krauseho z konce února 1989 bylo do 
18. února československými orgány 
v souvislosti s výhrůžnými anonymy 
zadrženo osmnáct podezřelých osob, 
jejichž motivací prý byla snaha způ
sobit výpadek výroby v továrnách, 
dosáhnout toho, aby odpadla školní 
výuka, a v neposlední řadě vyzkoušet 
reakci bezpečnostních orgánů.43 Když 
na konci června 1989 informovali ve 
Východním Berlíně zástupci II. správy 
SNB představitele XXII. správy MfS 
o situaci v boji s mezinárodním tero
rismem, upozornili, že v Českosloven
sku existují dvě skupiny nepřátel. Prv-
ní skupina, shrnula získané poznatky 
Stasi, stojí v opozici vůči státu a doufá, 
že jí politické změny umožní dostat se 
k moci. Druhá skupina je v otevřené 
konfrontaci se státem a její členové se 
snaží dostat k moci násilnými prostřed-
ky, pokud to bude nutné a možné. […] 
Českoslovenští soudruzi zde vidí další 
potenciál pro hnutí teroru a násilí.44 
Nutno dodat, že zejména po explozi 
v atriu budovy Krajského národního 
výboru v Ústí nad Labem 8. února 
1989 vynaložila mediální propaganda 
značné úsilí, aby tuto událost zneužila 
proti iniciátorům protirežimních de
monstrací a odpůrcům režimu. Jeden 
z agentů Stasi z okruhu lékařů chomu
tovské nemocnice informoval o tom, 

že výbuch v Ústí nad Labem vyvolal 
živou diskusi. Podobné atentáty jsou 
sice důkazem nespokojenosti širokých 
společenských vrstev, konstatoval, na 
systému však nic nezmění. Ohledně 
výhrůžek dalšími bombovými útoky 
prý mezi lidmi převažují spíše satiric
ké poznámky a nikdo je tak nebere 
příliš vážně. Naopak mezi lékaři byl 
dle zdrojů Stasi čím dál otevřeněji 
kritizován stav československého 
zdravotnictví, na němž se podepiso
val nedostatek zdravotnické techniky 
a účinných léků ze Západu.45

V rámci srpnového přehledu o dění 
v Československu vypracovala ZAIG 
samostatnou přílohu o demonstraci 
21. srpna 1989, ve které připustila, že 
se opozici podařilo na pár okamžiků 
získat pozornost široké veřejnos
ti. Tisíce lidí dle Stasi provolávaly 
hesla jako „Ať žije Dubček“, „Ať žije 
Havel“, „Svobodu“ a zákrok policie ko
mentovaly klasickým „Fuj“, „Fašisti“. 
Zadrženy měly být více než tři stovky 
osob, z čehož bylo 56 cizinců, včetně 
15 občanů NDR, především mladist
vých, kteří se při demonstraci dostali 
do předních řad a při zjišťování totož-
nosti se chovali velmi provokativně.46 
Skutečnost však byla poněkud jiná. 
Místní oddělení SNB v Benediktské 
ulici vyhotovilo informaci o zadrže
ných východních Němcích, u nichž 
se věkový průměr pohyboval kolem 
18 let. Šlo o lidi z Lipska, Rostocku, 
Východního Berlína, Halle či Erfur
tu, kteří byli v Československu jako 
turisté. Jako důvod jejich zadržení, 
většinou na 48 hodin, bylo uvedeno 
neuposlechnutí výzev k opuštění ne
povoleného shromáždění, kterým však 

40  Tamtéž, l. 53.
41  BStU, MfS, f. ZAIG 13020, Zu Aktivitäten oppositioneller Kräfte in der CSSR übermittelte der Mitarbeiter der HA II in der Operativgrup

pe des MfS in Prag folgende inoffiziell erarbeitete Information a příloha Několik vět, 4. 8. 1989.
42  Tamtéž, f. HA IX 10256, Vermerk, Berlin 14. 8. 1989, l. 9.
43  Tamtéž, f. ZAIG 13009, Information über Aktivitäten feindlichkrimineller Kräfte und über die Stimmung unter der Bevölkerung in der 

CSSR, Prag 28. 2. 1989, l. 74.
44  Tamtéž, f. HA XXII 5999/5, Bericht über die Arbeitsberatung mit Vertretern der CSSRSicherheitsorgane zu Fragen des internationalen 

Terrorismus in der Zeit vom 26.–28. 6. 1989, Berlin 4. 7. 1989, l. 52.
45  Tamtéž, f. ZAIG 13009, IMS Bericht „Dieter Müller“ vom 2. 3. 1989, Prag 3. 3. 1989, l. 62.
46  Tamtéž, f. ZAIG 5338, Informationen über Versuche oppositioneller Kräfte zur Organisierung antisozialistischer Aktionen im August 

1989 in der CSSR, Berlin 28. 8. 1989, l. 46.
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dotyční většinou vůbec nerozuměli. 
Jedna dívka z Lipska byla zadržena 
proto, že fotografovala demonstraci 
na Václavském náměstí.47 

Dva studenti technické školy v Er
furtu byli postupem bezpečnostních 
orgánů natolik rozhořčeni, že se po 
svém předčasně vynuceném návratu 
domů obrátili se stížností na Státní 
radu NDR, jejímž předsedou byl od roku 
1976 stranický vůdce (od roku 1971) 
SED Erich Honecker. Dotyční uvedli, 
že je 21. srpna 1989 v půl sedmé večer 
zadrželi v Jindřišské ulici dva policisté, 
kteří je následně odvedli na služebnu, 
kde byli celou noc drženi v cele a opa
kovaně voláni k výslechům. Přes ujiště
ní tlumočníka je ani po podpisu proto
kolu nepropustili na svobodu a namísto 
toho je, každého zvlášť, odvezli do 
vězení. Během převozu byli zadržení 
po dvojicích připoutáni k sobě. Zatímco 
jeden ze stěžovatelů po půlhodinové 
cestě autobusem další tři hodiny čekal 
spoután před branami ruzyňské věz
nice na přijetí, byl druhý z nich spolu 
s ostatními zadrženými vystaven po 
čtyři hodiny úmornému vedru v rozpá
leném autobusu a do přeplněné vazební 
cely se dostal až ve večerních hodinách  
22. srpna. Oba strávili v neustále osvět
lené cele další noc a teprve následující 
den byli převezeni na policejní stanici, 
kde je postavili před volbu, že buďto 
zaplatí sto korun pokuty a do poledne  
24. srpna opustí území ČSSR, nebo 
stráví další noc v cele a ráno budou 
mít možnost kontaktovat zastupitelský 
úřad NDR v Praze. Jak jsme již uvedli 
v protokolu, byli jsme v Praze z čistě tu-
ristických důvodů, konstatovali oba ve 
stížnosti. Z Československa měli odjet 
vlakem 22. srpna v půl třetí ráno a v in
kriminovaném prostoru byli proto, že 
se chtěli před cestou občerstvit. Když 
spatřili policejní zátaras, snažili se nej

prve zjistit, co se vlastně děje, nerozu
měli však provolávaným výzvám. Proto 
se rozhodli místo obejít, aby se dostali 
do bufetu v hotelu Moskva. Po zhruba 
padesáti metrech však byli zadrženi 
a „pohoštění“ od československého 
státu dostali až za 24 hodin.48 

Srpnové demonstrace roku 1989 
patřily k posledním, kterým Stasi 
věnovala systematičtější pozornost. 
O 28. říjnu 1989 dorazily do její cent
rály na Normannenstraße již jen kusé 
informace, opírající se o hodnocení 
Helmuta Ziebarta, který připustil 
účast až deseti tisíc lidí. Českosloven
ské orgány pak neváhaly východoně
mecké kolegy informovat o tom, že se 
13. listopadu 1989 v devět hodin ráno 
dostavil do budovy Úřadu vlády České 
socialistické republiky východoberlín
ský občan s další nezjištěnou německy 
hovořící osobou s žádostí o setkání 
s předsedou vlády Františkem Pitrou, 
kterému chtěli předat protestní petici 
s podpisy několika tisíc občanů NDR 
proti zásahu Bezpečnosti 28. října 
1989. Přijati nebyli a zhruba po čtvrt 
hodině budovu opustili.49

loď Se PotáPí  
nevydařené oslavy 40. výročí 
založení ndR a „trabantový exodus“

Důvod opadajícího zájmu Stasi o praž
ské demonstrace byl přitom poměrně 
prostý. Od září 1989 byly bezpečnostní 
složky NDR konfrontovány s protire
žimními demonstracemi v Lipsku, Vý
chodním Berlíně a postupně i v řadě 
dalších měst. Význam vnitropolitic
kých událostí v Československu tak 
v očích vedení Stasi výrazně poklesl 
a do Východního Berlína začaly cho
dit spíše informace o tom, jaký postoj 
zaujímá československé stranické 
vedení k utečenecké vlně východoně

meckých občanů, která na konci září 
nabyla kritických rozměrů. I v NDR se 
přitom daly věci do pohybu. Zatímco 
E. Mielke podle německého histori
ka Waltra Süßβe ve svém posledním 
shrnujícím projevu o dění v NDR před 
pádem E. Honeckera (18. října 1989) 
koncem června 1989 doložil, že stále 
ještě plně nechápe vážnost situace, 
zasáhla celková proměna společenské 
atmosféry na podzim 1989 i zdánlivě 
všemocnou Stasi.50 Mezi příslušníky 
Mielkeho impéria se začaly objevovat 
pochybnosti o tom, že masivní uteče
necká vlna z NDR byla vyvolána pouze 
aktivitami Západu a „politickoideolo
gickou diverzí“. 

Od počátku září 1989 navíc znač
nou část mocenského potenciálu Stasi 
pohltila snaha zabezpečit hladký 
průběh oslav 40. výročí vzniku NDR. 
Akce „Jubileum 40“ však ani zdaleka 
neproběhla podle režimního scénáře 
a slavnostní ohňostroj večer 7. října 
1989 osvětloval namísto rozradostně
ných tváří východoněmeckých občanů 
obličeje demonstrantů, zkroucené bo
lestí po úderech obušků. Jen o dva dny 
později proběhl v Lipsku „Den rozhod
nutí“, během kterého se bezpečnostní 
síly neodvážily zasáhnout proti více 
než 70 tisícům demonstrantů.51 Ten
to den měl symbolický význam pro 
další vývoj v NDR. Ukázalo se, napsal 
W. Süßβ v práci o mocenském úpadku 
Stasi, že represivní aparát buď již nebyl 
funkční, nebo se nacházel na zásadním 
rozcestí. Pravděpodobně bylo pravdivé 
obojí a navzájem se to i ovlivnilo.52 

NDR byla jediný státem východního 
bloku, ve kterém na konci jeho exis
tence žilo méně obyvatel než při jeho 
vzniku. Fenomén „hlasování nohama“ 
byl jedním z jasných projevů odmítnutí 
východoněmeckého režimu a bezespo
ru klíčovým způsobem přispěl v roce 

47  Tamtéž, f. Abt. X 762.
48  Tamtéž, Eingabe an den Staatsrat der DDR, Erfurt 4. 9. 1989.
49  BStU, MfS, f. Abt. X 118, TEMPLIN Niels – sdělení, Praha 28. 11. 1989.
50  SÜSSβ, Walter: Staatssicherheit am Ende. Warum es den Mächtigen nicht gelang, 1989 eine Revolution zu verhindern. Ch. Links Verlag, Berlin 

1999, s. 177.
51  KOWALCZUK, IlkoSascha: Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR. C. H. Beck, Bonn 2009, s. 401.
52  SÜSSβ, Walter: Entmachtung und Verfall der Staatssicherheit. Ein Kapitel aus dem Spätherbst 1989. BStU, Berlin 1994, s. 8.
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1989 k jeho pádu. V průběhu 70. a 80. 
let byla systematicky budována „pro
dloužená zeď“, jak německá historička 
Monika Tantzscher velmi výstižně 
pojmenovala již zmíněnou práci o spo
lupráci bezpečnostních orgánů zemí 
Varšavské smlouvy při znemožnění 
útěků východních Němců na Západ.53 
Stasi přitom opakovaně vyjadřovala 
své díky československé straně za po
moc v boji proti „narušitelům hranic“. 

Soudruzi z československých bezpeč-
nostních orgánů vynakládají velké úsilí 
a přispívají tím velkou měrou k zamezení 
těmto trestným činům, pronesl uznale  
E. Mielke během setkání s ministrem 
vnitra ČSSR Vratislavem Vajnarem 
v říjnu 1986 v Praze. Upozornil při
tom na skutečnost, že více než 70 % 
východních Němců, kteří se od 1. led
na do 30. září 1986 pokusili ilegálně 
opustit NDR přes území jiných sociali
stických států, si k tomu vybralo právě 
Československo.54 V roce 1986 přitom 
československá strana předala Stasi 
243 východních Němců podezřelých 
z pokusu o ilegální překročení hranic 
ČSSR s nesocialistickými státy. Při 
zatýkání občanů NDR, konstatovali 
pracovníci vyšetřovacího orgánu Stasi 
– IX. správy MfS –musela být [česko
slovenskými pohraničníky] ve dvanácti 
případech použita střelná zbraň a v deseti 
pak služební pes. Zraněno přitom bylo je-
denáct občanů NDR, jeden smrtelně. Více 
než polovina zadržených byla mladší  
26 let a 65 % tvořili dělníci.55 V roce 
1988 se dle údajů Stasi pokusilo přes 
země socialistické soustavy emigrovat 
více než 1100 občanů NDR, z nichž  

63 % si k tomu vybralo československé 
území.56 Oproti roku 1986 byla proti 
uprchlíkům použita střelná zbraň ve 
dvaadvaceti případech a služební pes 
zasahoval bezmála třicetkrát. V roce 
1989 se problém východoněmeckých 
uprchlíků neustále komplikoval a jen za 
první čtyři měsíce jich československé 
orgány zadržely 680, dva další zaplatili 
pokus o útěk na svobodu životem.57 

Československá strana opakovaně 
upozorňovala, že množící se případy 
narušení hranic se Západem výcho
doněmeckými uprchlíky způsobuje 
řadu problémů. Náčelník štábu Hlavní 
správy Pohraniční stráže a ochrany 
státních hranic (HS PS OSH) plu
kovník Jan Muzikář nastínil během 
pětidenního pracovního setkání s vý
chodoněmeckou stranou v červenci 
1989, jak vážná je situace. Zástupce 
náčelníka štábu Pohraničních vojsk 
NDR (Die Grenztruppen der DDR) plu
kovník Frithjof Banisch byl informo
ván o tom, že českoslovenští soudruzi 
mají značné obavy z dalšího vývoje. 
Tři čtvrtiny veškerých případů naru
šení hranic se Spolkovou republikou 
padaly dle československé strany na 
vrub východoněmeckých občanů, 
využívajících bezvízový styk mezi 
ČSSR a NDR. Banisch byl požádán, aby 
zvážil možnosti, jak zmírnit současný 
tlak na československé pohraničníky. 
Českoslovenští zástupci současně vy
zvali ke zřízení přímého spojení se štá
bem Pohraničních vojsk NDR, které by 
umožnilo urychleně zjistit totožnost 
majitelů automobilů s východoněmec
kou poznávací značkou, pohybujících 

se v blízkosti hranic se Spolkovou re
publikou Německo či s Rakouskem. 
Stávající praxe byla označena za ne
dostačující, neboť proces „ztotožnění“ 
trval běžně i několik dní.58 

Přestože východoněmecká strana 
vyjádřila pro vznesené požadavky 
plné pochopení, situace se v násle
dujícím období neustále zhoršovala, 
což plně korespondovalo s vývojem 
v NDR. Zatímco v srpnu 1989 registro
vala Stasi více než osm tisíc občanů 
NDR, kteří se nevrátili ze Západu či 
utekli přes socialistické země, v září 
to již bylo přes jednadvacet tisíc. 
Ostatně již 5. října 1989 informoval 
náčelník HS PS OSH generálmajor 
Anton Němec svůj východoněmecký 
protějšek, že je v důsledku vyhrocující 
se situace nucen poslat na hranice 
s NDR dvě stovky mužů, aby tak ale
spoň trochu snížil nápor na česko
slovenské hranice se Západem a na 
západoněmeckou ambasádu v Praze, 
kde se počátkem října 1989 zdržova
lo kolem pěti tisíc utečenců. Situaci 
nakrátko uklidnily „vlaky svobody“, 
kterými v noci z 30. září na 1. října 
a ze 4. na 5. října 1989 odjely tisíce 
východních Němců z nádraží Praha
Libeň přes Drážďany do SRN. Necelé 
dva týdny před 17. listopadem a jen 
pět dní před pádem Berlínské zdi se 
však československé stranické vedení 
dohodlo s novým stranickým vůdcem 
SED Egonem Krenzem, že občané NDR 
budou moci z Československa vycesto
vat přímo do západního Německa. Do 
10. listopadu této alternativy využilo 
přes 62 tisíc lidí.59 

53  TANTZSCHER, Monika: Die verlängerte Mauer. 
54  BStU, MfS, f. ZAIG 5430, Hinweise für Gespräch des Gen. Minister mit dem Minister des FMdI der CSSR, Gen. Dr. Vratislav Vajnar  

in Prag 14.–15. 10. 1986, l. 27–28.
55  Tamtéž, f. HA IX 4671 část 1, Jahresbericht 1986, Berlin 5. 1. 1987, l. 170–173.
56  Tamtéž, f. ZAIG 5431, Hinweise für Gespräch mit dem Minister des FMdI der CSSR, Gen. Generalleutnant František Kincl 18./19. 11. 

1989, l. 49. V témže roce opustilo NDR ilegálně 7293 lidí, z nichž 90 % se nevrátilo z povolené cesty na Západ. Tento trend platil i pro 
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58  BStU, MfS, f. HA IX 10256, Information über einen Erfahrungsaustausch zwischen den Grenztruppen der CSSR und der DDR, Berlin 
18. 8. 1989.

59  PREČAN, Vilém (ed.): Ke svobodě přes Prahu. Exodus občanů NDR na podzim 1989. Sborník dokumentů. Československé dokumentační 
středisko, Praha 2009, s. 30.
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Československý bezpečnostní a stra
nický aparát neváhal opakovaně vyjevit 
východoněmeckému vedení své obavy 
z možných protirežimních demonstrací 
v okolí západoněmeckého velvyslanec
tví, během kterých by prý představi
telé opozičních skupin mohli veřejně 
podpořit východoněmecké uprchlíky. 
Naděje v poslední fungující socialistický 
stát tak byly přidušeny i výfukovými 
zplodinami z „trabantového exodu“.60 
Stovky opuštěných trabantů, wartbur
gů i škodovek v pražských ulicích s klíč
ky v zapalování či v těsné blízkosti vozu 
byly pro StB jistě velmi zneklidňujícím 
signálem. Podle operativní skupiny MfS 

předala StB již 20. září 1989 seznam 
automobilů s východoněmeckou po
znávací značkou, které bylo zapotřebí 
odvézt zpět do NDR.61 Odvoz však vázl 
a aut přibývalo. Stasi byla na podzim 
opakovaně žádána o ztotožnění maji
telů vozů, které se staly předmětem 
zájmu nenechavců. Když byla například 
v polovině října 1989 východoněmecká 
strana informována, že hlídka Veřejné 
bezpečnosti přistihla poručíka SNB, jak 
se spolu se švagrem snaží odtáhnout 
jedno z bezprizorních aut, reagovala na 
tuto zprávu lakonickým konstatováním, 
že [majitel vozu] pan B. se v současnosti 
již nachází ve Spolkové republice Němec-

ko.62 Podobných vyjádření byla přitom 
do Československa odeslána celá řada. 

vÝvoji navzdoRy  
spolupráce Stb a Stasi v roce 1989

I v hektickém roce 1989 se spolupráce 
StB a Stasi opírala o pravidelně ob
novované Plány práce a součinnosti 
jednotlivých správ, které vycházely 
z Dohody o spolupráci mezi Fede
rálním ministerstvem vnitra ČSSR 
a Ministerstvem státní bezpečnosti 
NDR z 9. března 1977.63 Poměrně obec
ně formulované součinnostní plány 
byly uzavírány většinou na čtyři roky 

60  ÚSD AV ČR, Centrum orální historie, Sbírka rozhovorů, rozhovor s Janem Urbanem z 20. 11. 2003, vedl David Weber. Nutno dodat, že Jan 
Urban podrobně referoval o říjnových událostech na stránkách Infochu, neboť bydlel právě v inkriminované oblasti Malé Strany. Srov. 
URBAN, Jan: Východoněmecký exodus: reportáž. Informace o Chartě 77, 1989, roč. 12, č. 18, s. 9–11.

61  BStU, MfS, f. Abt. X 118, Operative Information 523/89 über die Lage in der Ungarischen VR (Volksrepublik) und der CSSR, Berlin  
20. 9. 1989, l. 186.

62  Tamtéž, f. Abt. X 762, Obviněný por. SNB P. V. – žádost, Praha 17. 10. 1989, l. 100.
63  ABS, f. Sbírka mezinárodních smluv (dále jen SB MS), inv. j. 210, Dohoda o spolupráci mezi Federálním ministerstvem vnitra Českoslo

venské socialistické republiky a Ministerstvem státní bezpečnosti Německé demokratické republiky, Praha 9. 3. 1977. 

Klíčový východoněmecký samizdat Grenzfall – číslo 7 z roku 1987, které se dostalo do rukou MfS. Je na něm připsáno: „Pro Petra Uhla, prosím 
poslat dále, díky, Ralf Hirsch“. Vpravo poslední strana Dohody o spolupráci mezi Federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické 
republiky a Ministerstvem státní bezpečnosti Německé demokratické republiky s podpisy ministrů, Praha 9. března 1977.  Foto: BStU, ABS
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studie a články

a kaž doročně se konkretizovaly. Rok 
1989 byl přitom předposledním rokem 
platnosti jednotlivých dohod, které 
byly uzavřeny v roce 1986. V prosin-
ci 1986 například podepsali náčelníci 
správ, v jejichž kompetenci byl boj 
s vnitřním nepřítelem – Paul Kien-
berg a Zdeněk Wiederlechner – plán 
spolupráce, obsahující čtyři základní 
články. V rámci prvního z nich byla 
ujednána spolupráce mezi X. správou 
SNB a XX. správou MfS na úseku roz-
pracování ideodiverzních center a or-
ganizací, včetně protisocialistických 
opozičních sil v Československé socialis-
tické republice a Německé demokratické 
republice. Obě strany se zavázaly k vý-
měně státobezpečnostních poznatků 
o záměrech a metodách nepřátelských 
organizací, které aktivně podněcova-
ly k podvratné činnosti proti ČSSR, 
resp. NDR. Společně měly rovněž po-
stupovat proti internacionalizačním 
snahám opozičních sil a realizovat 
rozmanitá opatření k  jejich kom-
promitaci. Aktivitám „klerikálních 
sil“ a „politicko-ideologické diverzi“ 
v oblasti vědy, kultury, sportu a mlá-
deže byly věnovány další dva články. 
Čtvrtý článek pak ošetřoval organi-
zační stránku spolupráce, kterou měl 
zajišťovat československý Odbor pro 
mezinárodní styky (OMS) a X. oddělení 
MfS (Abteilung X). Platnost plánu byla 
stanovena do konce roku 1990. Jeho 
součástí byl i značně formálně zně-
jící Přehled agenturně operativních 
opatření k zájmovým objektům na léta 
1986–1990, tedy osobám a institucím, 
kterým bude společně věnována zvý-
šená pozornost.64 

V rámci jedné z uvedených akcí, ne-
soucí název „Odklon“, byla například 
rozpracována problematika tzv. bur-
žoazního pacifismu a jeho pronikání 

do ČSSR a NDR. Zejména pro Stasi při-
tom představovalo východoněmecké 
nezávislé mírové hnutí, tvořené v roce 
1989 více než 150 iniciativami, závažný 
problém, o kterém československé bra-
trské orgány systematičtěji informova-
la od roku 1984. Sousední socialistické 
státy, zejména ČSSR, jsou preferovanými 
místy setkání mezi nepřátelskými a nega-
tivními silami z NDR, uvedl v únoru 1984 
E. Mielke a současně vyzvedl potřebu 
společného postupu XX. a X. správy 
proti nepřátelským silám, vystupujícím 
pod pláštíkem hranice překračujícího 
mírového hnutí.65 Již v listopadu téhož 
roku přitom vzniklo Společné prohlášení 
nezávislých obránců míru v NDR a ČSSR, 
ve kterém jeho signatáři vyjádřili soli-
daritu s mírovým hnutím na Západě.66

V této akci byly sledovány aktivity 
bývalých občanů NDR Jürgena Fuchse 
a Rolanda Jahna, kteří nejenže aktivně 
podporovali východoněmecký disent, 
ale udržovali rovněž kontakty s česko-
slovenským exilem (Jiří Pelikán, Milan 
Horáček) a pomáhali k výměně infor-
mací mezi Chartou 77 a zástupci vý-
chodoberlínské opoziční scény (Gerd 
Poppe, Ralf Hirsch, Peter Grimm aj.). 
Na J. Fuchse zavedla StB již v červnu 
1982 svazek na prověřovanou osobu 
pod krycím jménem „Opozičník“, ne-
boť se jedná o předního organizátora 
nepřátelských podvratných akcí na úze-
mí NDR, [který] v současnosti s dalšími 
nepřátelskými elementy [provádí] také 
výpady proti socialistickým poměrům 
v ČSSR a PLR. V únoru 1987 byl jeho 
svazek uložen do archivu, neboť dle 
StB již ČSSR nenavštěvoval.67 

V roce 1989 uskutečnila StB devět 
plánovaných a šest mimořádných jed-
nání se zástupci Stasi, během kterých 
se především konkretizovala opatření 
v rámci jednotlivých akcí. I nadále se 

nám ne vždy daří dosáhnout kvalitativ-
ně vyššího stupně součinnosti, stojí ve 
vyhodnocení zahraniční spolupráce 
s bratrskými orgány za rok 1989, ve 
kterém však byl pozitivně hodnocen 
společný postup při kontrarozvědné 
ochraně veletrhů a součinnost v boji 
proti nepřátelským rozvědkám.68 
Soukolí spolupráce StB a Stasi se 
sice v roce 1989 točilo setrvačností 
a ještě v říjnu 1989 zaslali například 
pracovníci XX. správy MfS návrh na 
konání pracovní porady se zástupci  
II. správy SNB, během které hodlali 
v září 1990 projednat plán spolupráce 
až do poloviny 90. let,69 plnění ambi-
ciózně načrtnutých plánů politické 
policie se však stále zřetelněji roz-
cházelo s realitou. 

Přestože problémy při společných 
akcích nebyly ničím novým, došlo 
v druhé polovině roku 1989 k výraz-
nému zhoršení. Plánované schůzky byly 
odkládány na později – většinou na rok 
1990 –, výměna informací vázla a shoda 
na společných objektech zájmu se hle-
dala stále obtížněji. Odlišný pohled na 
aktuálnost nově vzniklých problémů se 
promítl i do oslabení vědomí „soudruž-
ské vzájemnosti“. Zdá se, že nejpozději 
od září 1989 byly bezpečnostní aparáty 
ČSSR a NDR zaměstnány především 
řešením vlastních problémů. Zajímavé 
přitom je, že zadání stranických vedení 
obou zemí pro politickou policii bylo 
jakousi „kvadraturou kruhu“, když od 
ní na jedné straně vyžadovala, aby 
dostala nespokojené občany z ulic, na 
straně druhé ji však upozorňovala, že 
je to nutné provést především admini-
strativními a politickými prostředky. 
„Rostoucí obavy a velké roztrpčení“, 
které v souvislosti s vývojem v NDR 
zaznamenala ZAIG mezi příslušníky 
bezpečnostních orgánů v polovině listo-

64  Tamtéž, inv. j. 232, Plán součinnosti a spolupráce mezi X. správou Sboru národní bezpečnosti a XX. správou Ministerstva státní bezpeč-
nosti Německé demokratické republiky, Praha 18. 12. 1986 – Berlín 20. 12. 1986.

65  BStU, MfS, f. ZAIG 5429, Hinweise für Gespräche mit dem Minister des FMdI der CSSR Gen. Dr. Vratislav Vajnar, 20. a 22. 2. 1984, l. 17 a 24.
66  Společné prohlášení nezávislých obránců míru v NDR a ČSSR z 22. 11. 1984, Praha–Berlín. Informace o Chartě 77, 1984, roč. 7, č. 11, s. 17.
67  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (MV-KR), svazek a. č. 808753, reg. č. 23775, l. 24 a 35.
68  Tamtéž, f. A 34/1, inv. j. 971, Vyhodnocení zahraniční spolupráce za rok 1989, bez data, l. 4.
69  BStU, MfS, f. HA AKG 1420, Plan der Arbeitsberatungen mit den Sicherheitsorganen der befreundeten sozialistischen Staaten für das 

Jahr 1990, Berlin 17. 10. 1989, l. 1.
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70  SÜSSβ, Walter: Entmachtung und Verfall der Staatssicherheit, s. 21.
71  BStU, MfS, f. ZAIG 5335, Monatsübersicht über aktuelle Probleme der Lageentwicklung in sozialistischen Staaten (1988/11), Berlin 

22. 11. 1988, l. 114. K podobnému závěru dospěla Stasi již v říjnu 1988, když autoři zprávy konstatovali, že se ilegální skupiny [v ČSSR] 
sjednotily pod střešní organizaci „Hnutí za občanskou svobodu“ s cílem dosáhnout koordinace aktivit jednotlivých skupin. Srov. tamtéž,  
f. ZAIG 14001, Information, Prag 27. 10. 1988, l. 12.

72  Tamtéž, f. Allg. P. 10845/72, Zusammenarbeit mit den Sicherheitsorganen der CSSR, Berlin 10. 7. 1989.
73  Tamtéž, Československá odpověď, Praha 19. 9. 1989, l. 1.
74  BStU, MfS, f. Abt. X 118, Telegramm, Berlin 5. 12. 1989, l. 20.

padu 1989, bychom nejspíše vysledovali 
i v řadách československých „čekistů“.70

Stasi se na sklonku 80. let zajíma
la i o lavinovitý nárůst nezávislých 
iniciativ v Československu. Do jejího 
hledáčku se kromě Charty 77 a VONS 
dostaly i Demokratická iniciativa (DI), 
Nezávislé mírové sdružení (NMS), 
Hnutí za občanskou svobodu (HOS) 
či Obroda. Informace posílané do vý
chodoberlínské centrály však byly 
kusé a často obsahovaly údaje, které 
byly značně zavádějící a nepřesné. 
Role „střešní organizace“ českoslo
venského disentu byla například 
střídavě připisována Chartě 77, DI 
a HOS. V listopadu 1988 ZAIG infor
movala E. Mielkeho, že se v ČSSR zfor
movalo nové antisocialistické Hnutí 
za občanskou svobodu, které je prý 
možné označit za střešní organizaci pro 
některé nedávno vzniklé ilegální, anti-
socialistické skupiny a skupinky jako 
„České děti“, „Demokratická iniciativa“, 
„Nezávislé mírové sdružení“, „Společnost 
přátel USA“ a jiné.71 Tradičně se na obou 
stranách komolila jména představite
lů disentu, jak dokládají dochované 
materiály.

V červenci 1989 informovala Stasi 
o tom, že se jí podařilo zachytit několik 
dopisů adresovaných představitelům 
východoněmeckého „politického pod
zemí“, ve kterých zástupci Společné 
iniciativy demokratických aktivistů 
navrhli vytvořit finanční fond, který 
by měl pomoci obětem politických re
presí v ČSSR a NDR. Zájemce o podporu 
měl vložit peníze do obálky a poslat 
je na konto obchodní banky v Praze. 
Plukovník Benno Paroch, 1. náměstek 
Paula Kienberga, se v dotazu na česko
slovenské kolegy zajímal jednak o to, 
zda již byly nějaké peníze poukázány, 
a také o to, zda je Společná iniciativa 

totožná s Demokratickou iniciativou.72 
S odpovědí si dala československá 
strana načas a Stasi teprve po dvou 
měsících poněkud překvapivě sdělila, 
že Společná iniciativa nejenže není 
shodná s DI, nýbrž že jde o seskupení, 
které bylo vytvořeno pod operativní 
kontrolou StB s cílem zmapovat vaz
by „aktivistů nelegálních struktur“ 
v ČSSR a NDR. K žádnému převedení 
peněz prý zatím nedošlo, zejména pro
to, že z dvaadvaceti zaslaných dopisů 
jich Stasi jedenadvacet zadržela…73

závĚR

Východoněmecká Státní bezpečnost 
věnovala hektickému dění v Českoslo
vensku v letech 1988–1989 značnou 
pozornost. Postupně však byla plně 
pohlcena vnitropolitickou situací a spo
lupráce s StB získala v druhé polovině 
roku 1989 spíše deklarativní formu. 
Slova o „kamarádském a soudruž
ském“ základu vzájemné součinnosti 
tak ztratila před revolučními událost
mi roku 1989 svůj dřívější obsah. Pád 
Berlínské zdi a následné přejmenování 
Ministerstva státní bezpečnosti NDR 
na Úřad národní bezpečnosti (Amt für 
Nationale Sicherheit – AfNS) 17. listopa
du 1989 představovaly zásadní změnu, 
která logicky ovlivnila styky s česko
slovenskými bratrskými orgány. Na 
žádost StB z konce listopadu 1989, aby 
východoněmecká strana pomohla při 
zajištění speciální bezmála třicetitu
nové zásilky pro Kubu přes území NDR 
a při nakládce na loď v Rostocku, se tak  
5. prosince 1989 dostalo českoslo
venské straně lakonické a přitom 
o mnohém vypovídající odpovědi, že 
s ohledem na vzniklou situaci v NDR není 
AfNS schopen zajistit plánovaný zvláštní 
transport přes území NDR.74 

Obálka knihy Waltera Süße a karikatura 
tajného spolupracovníka Stasi na obálce další 
z knih, které se této tajné službě věnují

                                 Foto: archiv autora
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