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Demonstrace roku 1989 má většina 
z nás spojené s listopadovou same-
tovou revolucí a pádem komunismu. 
Tyto události přitom představovaly 
vyvrcholení dlouhodobého procesu 
podmíněného mezinárodním vývojem, 
především děním v ostatních zemích 
sovětského bloku. Krize sovětského 
systému donutila generálního tajem-
níka Komunistické strany Sovětského 
svazu Michaila Sergejeviče Gorbačo-
va zahájit ekonomickou perestrojku 
(přestavbu) spojenou s tzv. politikou 
glasnosti (otevřenosti), která postupně 
zasáhla všechny části sovětského im-
péria včetně jeho východoevropských 
satelitů. Zatímco v okolních zemích se 
okovy komunismu pomalu uvolňovaly 
a vlády byly nuceny jednat s opozicí, 
konzervativní československé vedení 
v obavách z ohrožení vlastních pozic 

odmítalo přistoupit na jakékoliv re-
formy a vědomě ignorovalo politické 
i ekonomické obtíže státu. 

Konec 80. let přinesl výraznou ak-
tivizaci a politizaci opozice v Česko-
slovensku.1 Rostoucí nespokojenost 
stále početnější části veřejnosti se 
výrazně projevila např. 21. srpna 1988 
při demonstraci v den dvacátého vý-
ročí invaze vojsk pěti států Varšavské 
smlouvy a během tzv. Palachova týdne 
v lednu 1989.2

Vrcholní komunističtí funkcionáři 
nebyli schopni situaci řešit a byli stále 
častěji nuceni spoléhat se na repre-
sivní aparát.3 Tehdejší ministr vnitra 
ČSSR František Kincl k tomu později 
uvedl: Obecně se dá říci, že ze strany 
předsednictva [ÚV KSČ] byl vyvíjen tlak, 
aby Bezpečnost byla více aktivní a inicia
tivní […] pokaždé zavládla bezstarost

nost a uspokojení nad tím, že situace se 
zase uklidnila, a navíc vždy panovalo 
přesvědčení, že žádná taková situace se 
nebude opakovat. Dá se říci, že panovalo 
přesvědčení, že situace se dá zvládnout 
pomocí policejních prostředků…4 Při 
projednávání zpráv o chystaných či 
provedených bezpečnostních opatře-
ních probíhaly v předsednictvu ÚV 
KSČ často bouřlivé diskuse, Kincl 
informoval generálního tajemníka 
ÚV KSČ Miloše Jakeše téměř každý 
týden o bezpečnostní situaci a přija-
tých opatřeních. 

Navenek se mohlo zdát, že za pomo-
ci represe se situaci podaří zvládnout. 
Rychlé a přesvědčivé zákroky bezpeč-
nostních složek mnohdy dokázaly 
občany od účasti na protirežimních 
protestních akcích odradit. Nejná-
zorněji se to projevilo v srpnu 1989, 

1  Ještě v roce 1987 registrovala StB pět nezávislých iniciativ, na konci července 1989 jich už bylo zhruba šedesát. ABS, Přírůstek MV 
ČSR 2632-2653/95, balík 106; NA, f. KSČ – ÚV 1948–1989, Předsednictvo ÚV KSČ 1986–1989, sv. 120, a. j. 125, bod 1, Informace o bez-
pečnostní situaci a dalších úkolech, 21. 7. 1989.

2  Více viz BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 
1989. ÚSD AV ČR, Praha 2013; OTÁHAL, Milan: Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989. ÚSD AV ČR, Praha 2011; TŮMA, Oldřich: 
Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. ÚSD AV ČR – Maxdorf, Praha 1994.

3  JAKEŠ, Miloš: Dva roky generálním tajemníkem. Regulus, Praha 1996, s. 105–106.
4  ŽÁČEK, Pavel (ed.): Poslední měsíce. Porada StB z 20. července 1989 a její realizace. Edice dokumentů. Securitas Imperii, 1996, č. 3, s. 20.

„Situace se dá zvládnout pomocí 
policejních prostředků“

V souvislosti s přijetím zákona o československé federaci byla v roce 1969 zřízena 
ministerstva vnitra České a Slovenské socialistické republiky a Federální minis ter
stvo vnitra ČSSR, do jehož pravomoci spadaly záležitosti celorepublikové povahy, 
od roku 1970 mu podléhaly veškeré státobezpečnostní složky (StB) a v pří padě tzv. 
mimořádných událostí (jakými byly především protirežimní demonstrace) veškeré 
nasazené síly. 

Milan Bárta

Federální ministerstvo vnitra v roce 1989
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kdy v očekávání nových masových 
nepokojů byla připravena rozsáhlá 
bezpečnostní opatření, díky kterým 
se (ve spojení s dalšími okolnostmi, 
např. nejednotným postupem nezá-
vislých iniciativ) podařilo protesty 
minimalizovat.5 

V době „mimořádného ohrožení 
veřejného klidu a pořádku“, za jaké 
komunistické vedení opoziční de-
monstrace považovalo, přecházela 
pravomoc nad zasahujícími jednotkami 
do rukou Federálního ministerstva 
vnitra, které bylo vytvořeno po přije-
tí zákona o československé federaci  
k 1. lednu 1969. Vedle něj existovala 
dvě republiková ministerstva vnitra, 
České socialistické republiky a Sloven-
ské socialistické republiky. Působnost 
FMV stanovil zákon,6 podle něhož do 
jeho kompetence patřila koordinace 
činnosti orgánů obou republik při ří-
zení bezpečnostních sborů, ochrana 
státních hranic, ochrana státního, 
hospodářského a služebního tajem-

ství, právní úprava plynulosti a bez-
pečnosti silničního provozu, výkon 
státní správy ve vymezených věcech, 
řízení Státní bezpečnosti, závažné 
a celostátní problematiky spadající do 
kompetence Veřejné bezpečnosti, a jak 
již bylo uvedeno, v době mimořádného 
ohrožení klidu a veřejného pořádku 
velení nad všemi útvary Sboru národní 
bezpečnosti. 

Těžké ekonomické obtíže režimu, 
snaha o racionalizaci činnosti bez-
pečnostního aparátu i odraz změn 
v zahraničněpolitické situaci za-
příčiněných pokusy M. Gorbačova 
o reformy v SSSR vedly k rozsáhlé 
reorganizaci FMV v létě 1988. Došlo 
k redukci počtu samostatných útvarů 
centrály a s tím spojenému poklesu 
systemizovaných pracovních míst, 
především na velitelských postech.7 
Tak byl kupříkladu snížen počet ná-
městků ministra z pěti na tři, svůj 
post uhájil pouze I. náměstek Alojz 
Lorenc8, ke kterému v červnu přibyli 

Stanislav Nezval9 a František Kincl10. 
Posledně jmenovaný potom již 13. října 
1988 nahradil Vratislava Vajnara11 ve 
funkci ministra vnitra.12 V kolektivu 
náměstků jeho místo v polovině pro-
since 1988 doplnil Otta Sedlák13. 

Jak vidno, federální ministr vnitra 
František Kincl v nejvyšších funkcích 
resortu nepůsobil dlouho, v červnu 
1988 se stal náměstkem a v říjnu pře-
vzal post ministra. Již při nástupu na 
post náměstka prý namítal, že nemá 
teoretické předpoklady pro výkon ta-
kové funkce, předsednictvo ÚV KSČ 
mu ovšem obratem sdělilo, že vše je 
již schváleno a že do funkce nastoupit 
musí. Podobně byl „stranicky určen“ 
za Vajnarova nástupce.14 Trpěl zdra-
votními potížemi, ve funkci ministra 
se necítil zcela kompetentní a raději 
konzultoval bezpečnostní politiku se 
stranickými špičkami, především 
s M. Jakešem, za jehož „člověka“ byl 
oprávněně považován.15 Podle vy-
jádření A. Lorence se systém řízení 

5  Více viz BÁRTA, Milan: K zajištění klidu a veřejného pořádku… Zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům na Václavském 
náměstí 20.–21. srpna 1989. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 4, s. 5–14.

6  Zákon č. 128/1970 Sb. ze dne 20. 12. 1970 o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku 
a bezpečnosti, viz Sbírka zákonů Československá socialistická republika, částka 38, vydaná dne 22. 12. 1970 – viz http://aplikace.mvcr.cz/
sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=128/1970&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy (citováno k 5. 8. 2014).

7  ABS, neuspořádáno, Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 12 z 22. 7. 1988 Zřízení útvarů federálního ministerstva vnitra a útvarů podřízených 
federálnímu ministerstvu vnitra. Více viz např. SIVOŠ, Jerguš: Reforma Štátnej bezpečnosti v predvečer pádu komunistického režimu. 
In: BALUN, Peter (ed.): 1988. Rok pred zmenou. Zborník a dokumenty. ÚPN, Bratislava 2009, s. 68–90; ZIKMUNDOVSKÝ, Zdeněk – MÁLEK, 
Jiří: Přehled o činnosti a struktuře StB v letech 1988–1990. Vlastní tisk, Praha 1991, s. 18; ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu. Organizácia 
ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990. ÚPN, Bratislava 2005, s. 194–199.

8  K osobě genpor. Alojze Lorence, který ve druhé polovině 80. let patřil k nejmocnějším mužům na ministerstvu vnitra, více např. 
KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, 
s. 116–119; LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu? Neskartované vzpomínky generála Lorence. Tatrapress, Bratislava 1992; ŽÁČEK, Pavel: 
Kariéra Alojze Lorence. Vzestup a pád chladného technokrata. In: TŮMA, Oldřich (ed.): Historické studie. K sedmdesátinám Milana 
Otáhala. ÚSD AV ČR, Praha 1998, s. 260–279.

9  KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989, s. 124–125.
10  Tamtéž, s. 82–85.
11  Tamtéž, s. 187–189.
12  Původně byl horkým kandidátem náčelník I. správy Karel Sochor, jehož jmenování prý již bylo oznámeno do Moskvy. Jmenování Kincla 

bylo pro většinu zainteresovaných překvapením, podle vedoucího 13. oddělení ÚV KSČ Rudolfa Hegenbarta si jej vybral generální  
tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Viz LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu?, s. 147. Podle M. Jakeše se uvažovalo i o Lorencovi, ve prospěch  
Kincla prý rozhodlo to, že složení vlády vyžadovalo, aby funkci ministra obsadil Čech. Sám Jakeš nepřiznal, že by Kincla protežoval, 
připustil ale, že nebyl nejvhodnějším kandidátem. JAKEŠ, Miloš: Dva roky generálním tajemníkem, s. 86. 

13  KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989, s. 160–161.
14  Kincl o nástupu do funkce ministra vnitra vypověděl, že mu jednoho dne V. Vajnar zavolal, aby se dostavil k R. Hegenbartovi, který jej 

doprovodil ke generálnímu tajemníku ÚV KSČ M. Jakešovi, kde mu bylo sděleno, že je určen na post ministra. Jmenován byl prý přesto, že 
měl proti tomu námitky. BENDA, Patrik (ed.): Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. Securitas Imperii, 2000, č. 6/I, s. 26–30.

15  ŽÁČEK, Pavel (ed.): Poslední měsíce, s. 39. Podle A. Lorence musel V. Vajnar odejít také v souvislosti se zákrokem proti srpnové demon-
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bezpečnostních orgánů komunistickou 
stranou nejvýrazněji projevoval přímo 
na federálním ministerstvu vnitra a mi-
nistr vnitra ČSSR byl fakticky přímo 
podřízen generálnímu tajemníkovi ÚV 
KSČ.16 

Zdá se, že na post federálního mi-
nistra vnitra byl generálním tajemní-
kem ÚV KSČ záměrně dosazen člověk, 
který neměl přes dlouholeté působení 
v bezpečnostním aparátu pro výkon 
dané funkce odborné ani osobní před-
poklady, který ale svému „patronovi“ 
vyhovoval tím, že na důležité pozici 
zaručoval politickou i personální 
loajalitu. Mezi jeho bezprostředními 
podřízenými se v 80. letech završi-

la personální výměna, kdy odešli „za-
sloužilí soudruzi“, kteří k Bezpečnosti 
nastoupili v 50. letech. Nahradili je 
mladší příslušníci, převážně s dokon-
čeným resortním vzděláním, kteří 
v krizi let 1968–1969 zůstali „věrni 
zásadám proletářského internacio-
nalismu“ a „setrvali ne ochvějně na 
pozicích marxismu-leninismu“. Pra-
covní kariéra většiny z nich je prová-
zána s dílčími stranickými funkcemi 
a absolvováním studia na sovětských 
bezpečnostních školách. Oba náměstci 
Alojz Lorenc a Otta Sedlák se narodili 
krátce před válkou, pocházeli z dělnic-
kého prostředí, prvně jmenovaný svou 
kariéru začal jako voják z povolání, 

oba dlouhou dobu pracovali u StB. 
Stanislav Nezval, který se narodil již 
za války, svou službu v SNB zahájil 
jako hlídkový příslušník VB, později se 
věnoval spíše výukové činnosti a poli-
tické práci, i on měl řadu zkušenosti 
z řízení bezpečnostních složek. 

V listopadu 1989 federálnímu mi-
nistru vnitra přímo podléhaly složky 
klíčové pro řízení a kontrolu chodu 
bezpečnostního aparátu (Vnitřní 
a organizační správa FMV, Inspekce 
ministra vnitra ČSSR, Kádrová sprá-
va FMV), nejchoulostivější útvary 
StB (Hlavní správa rozvědky SNB –  
I. správa, Správa ochrany stranických 
a ústavních činitelů – V. správa) a dva 

straci v roce 1988, kdy si postup bezpečnostních orgánů vysloužil Jakešovu kritiku, ministr ovšem své podřízené obhajoval. F. Kincl byl 
prý naproti tomu mnohem méně samostatný a často přebíral Jakešovy názory. Hegenbart ho přímo označil za oporu Jakešova křídla 
v předsednictvu ÚV KSČ. VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel: Vítězové? Poražení? Životopisná interview. Díl II. Politické elity v období  
tzv. normalizace. Prostor, Praha 2005, s. 123.

16  LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu?, s. 65. 

I v roce 1989 řada vrcholných komunistických politiků věřila, že se situace dá zvládnout pomocí represí. Příslušníci pořádkových jednotek zatýkají 
28. října 1989 na Václavském náměstí v Praze jednoho z demonstrantů. Foto: ČTK / Petr Matička 
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nově vzniklé útvary (Odbor obrany 
FMV a Politický odbor FMV).

Prvním náměstkem byl podle ná-
rodnostního principu rozdělení ve-
doucích postů několikrát zmiňovaný 
Alojz Lorenc, který ve svých rukou 
soustředil řízení většiny útvarů StB 
– Hlavní správy kontrarozvědky SNB 
(II. správa), Hlavní správy vojenské 
kontrarozvědky (III. správa), Správy 
kontrarozvědky SNB v Bratislavě 
(XII. správa), Správy sledování SNB 
(IV. správa) a Správy pasů a víz SNB. 

Náměstku Stanislavu Nezvalovi byly 
podřízeny Správa zpravodajské tech-
niky SNB (VI. správa), Hlavní správa 
Pohraniční stráže a ochrany státních 
hranic, Zvláštní správa SNB (XIII. sprá-
va), Správa spojení SNB, Správa vývoje 
automatizace SNB a Vysoká škola SNB. 
Náměstek Otta Sedlák zodpovídal za 
Leteckou správu SNB, Správu pro plán, 
rozpočet a sociální zabezpečení FMV, 
Federální správu Veřejné bezpečnos-
ti, Správu vojsk ministerstva vnitra, 
Správu stavebně ubytovací služby SNB, 
Správu tělovýchovy a vrcholového 
sportu a Správu vyšetřování Státní 
bezpečnosti.17 

Podle hlášení kontrarozvědných 
útvarů ministerstva vnitra, které se 
zabývaly problematikou tzv. vnitřní-
ho nepřítele, se bezpečnostní situace 
v roce 1988 vyvíjela v souladu s prognó
zami učiněnými v závěru předchozího 

období.18 Ani na počátku roku 1989 
plány II. správy SNB přes určité va-
rovné náznaky nepočítaly se zvláště 
bouřlivým vývojem. Již v lednu 1989 
však sebejistotou strážců totalitního 
režimu otřásly události tzv. Palachova 
týdne.19 S prudkým zrychlením vývoje 
na mezinárodní scéně i doma varovala 
StB před výrazným nárůstem aktivity 
vnějších i vnitřních nepřátel, snažících 
se narušit vnitropolitickou stabilitu, 
a před dalším zhoršením situace.20 
Vedoucí funkcionáři bedlivě sledovali 
nejen vnitropolitický vývoj, ale také 
dění za hranicemi Československa, 
především ve vztazích mocenských 
bloků Východ – Západ. Určující přitom 
byla role KGB a situace v Sovětském 
svazu. Na pravidelných poradách se 
probíraly tendence dalšího politického 
vývoje, zvláštnosti situace v jednotli-
vých státech i mezinárodní spolupráce 
antikomunistické opozice a její napo-
jení na západní země.21

Někteří prozíravější vedoucí před-
stavitelé Bezpečnosti také upozorňo-
vali, že problém nadále nebude možné 
řešit pouze represivními prostředky 
a že bude vyžadovat přijetí komplexu 
zejména politických opatření, pouka-
zovali tedy na nutnost navázání 
politických jednání alespoň s částí 
opozičních skupin.22 Tyto varovné 
hlasy přirozeně nezaznívaly mezi 
vedoucími stranickými špičkami ani 

na veřejnosti. Naopak, ÚV KSČ jako 
nejvyššímu stranickému orgánu, 
pro který představovalo pravidelné 
zpravodajství StB hlavní zdroj infor-
mací o protirežimních aktivitách, byly 
předkládány zprávy, které vzbuzovaly 
naděje, že situace je pod kontrolou a že 
proti režimu stojí pouze omezené sku-
piny roztříštěné opozice.23

Ministerstvo vnitra bylo považová-
no za nejdůležitější oporu vládnoucí-
ho komunistického režimu. V případě, 
že vedení FMV dospělo k názoru, že 
bezpečnostní situaci k určitému 
datu (zpravidla během významných 
výročí nebo při příležitosti důležitých 
stranických událostí) nebude možno 
zvládnout běžně dostupnými pro-
středky a silami, vyhlašoval ministr 
tzv. mimořádné bezpečnostní akce 
(MBA) a mimořádná bezpečnostní 
opatření (MBO).24 

Ústřední plány pro mimořádné 
situace měly vypracovat všechny 
represivní složky potencionálně vy-
užitelné při zákrocích proti akcím 
vnitřního protivníka – Sbor národní 
bezpečnosti, vojska ministerstva 
vnitra, jednotlivé resorty minister-
stev vnitra (FMV ČSSR, MV ČSR, MV 
SSR), federální ministerstvo národní 
obrany, Lidové milice a Sbor nápravné 
výchovy. Tyto plány byly sestavovány 
od nejnižších regionálních složek po 
nejvyšší (na ministerstvu vnitra od 

17  Samotné federální ministerstvo vnitra přitom organizačně tvořily pouze Vnitřní a organizační správa FMV, sekretariáty náměstků, 
Inspekce ministra vnitra ČSSR, Kádrová správa FMV a Správa pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení FMV, zbylé útvary formálně 
do struktury útvarů FMV nepatřily, byly ovšem ministerstvem řízeny, včetně SNB.

18  ŽÁČEK, Pavel (ed.): Hlavní správa kontrarozvědky v dokumentech (1988–1989). Securitas Imperii, 1994, č. 2, s. 158–270, zde s. 162.
19  Více viz PREČAN, Vilém – VLADISLAV, Jan (eds.): Horký leden 1989 v Československu. Mimořádná publikace k znovuobnovení časopisu  

sReportér. Novinář, Praha 1990; TŮMA, Oldřich: Zítra zase tady! 
20  ŽÁČEK, Pavel (ed.): Poslední měsíce, s. 8–9.
21  LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu?, s. 129–133, 157–159; ŽÁČEK, Pavel (ed.): KGB a 17. listopad 1989. Poslední dohoda o českosloven-

sko-sovětské spolupráci v kontrarozvědné oblasti. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 7. ABS, Praha 2009, s. 123–196; ŽÁČEK, 
Pavel (ed.): Socialistická solidarita bratrských rozvědek. Dokumenty z poslední porady náčelníků I. správ v Berlíně, 17.–21. října 1988. 
Securitas Imperii, 2012, č. 21, s. 182–226; ŽÁČEK, Pavel – SIVOŠ, Jerguš (eds.): Spolupráca KGB ZSSR a ministerstva vnútra na najvyššej 
úrovni. Edícia dohôd o vzájomnej čs.-sovietskej štátnobezpečnostnej súčinnosti, 1958–1989. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 2, s. 72–86.

22  LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu?, s. 11; ŽÁČEK, Pavel (ed.): Poslední měsíce, s. 23. 
23  JAKEŠ, Miloš: Dva roky generálním tajemníkem, s. 110; VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel: Vítězové? Poražení? Životopisná interview. 

Díl II. Politické elity v období tzv. normalizace, s. 130.
24  ABS, neuspořádáno, Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 9 ze dne 1. 7. 1982 o systému mimořádných bezpečnostních opatření a bezpečnostních 

akcí. MBO byla represivními složkami režimu připravena pro případ rozsáhlých protirežimních vystoupení, která nebylo možné zvládnout 
běžným výkonem služby. Podle obtížnosti zásahu bylo stanoveno sedm stupňů, které se lišily např. nasazením represivních prostředků. 
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okresních správ po federální minis-
terstvo). Zahrnovaly širokou škálu 
dokumentů od seznamů připravených 
jednotek či map území po konkrétní 
plány zákroků proti tzv. hromadným 
protispolečenským vystoupením. Na 
federální úrovni mimořádné bezpeč-
nostní akce a mimořádná bezpečností 
opatření vyhlašoval formou rozkazu 
ministr F. Kincl po předběžné kon-
zultaci s vedením KSČ. Tyto rozkazy 
připravovala Vnitřní a organizační 
správa FMV a obsahovaly obecné 
pokyny. Přípravu konkrétních opat-
ření měl potom na starosti operační 
štáb FMV, který ministr vydáním 
rozkazu aktivizoval. V čele operač-
ního štábu FMV stál I. náměstek 
Alojz Lorenc,25 který se tak fakticky 
stával nejmocnějším mužem na mini-
sterstvu – podléhaly mu nejen jemu 
podřízené složky, ale i útvary řízené 
dalšími náměstky, které byly v rámci 
bezpečnostních opatření nasazovány. 
Jak bylo uvedeno výše, přebíralo FMV 
– a tím de facto A. Lorenc – v případě 
mimořádných událostí velení nad 
všemi složkami SNB, včetně repub-
likových. Členy operačního štábu 
FMV byli dále vedoucí pracovníci 
správ SNB a složek určených k zásahu 
a zpravidla také zástupce 13. oddělení 
ÚV KSČ. Podobně byly operační štáby 
zřizovány na jednotlivých regionál-
ních útvarech ministerstva vnitra 
(na krajských správách, případně ve 
velkých městech, především v Praze), 

kde mohly vznikat dílčí operační štá-
by dle aktuál ních potřeb.26 Tyto štáby 
následně zajišťovaly dosažitelnost 
a pohotovost přidělených jednotek.

K zásahu proti nepovoleným de-
monstracím a  protestním akcím 
byly připraveny pořádkové jednotky 
VB zřizované na základě regionální 
posloupnosti na úrovni okres – kraj –  
a pořádkové jednotky Pohotovostního 
pluku Veřejné bezpečnosti Minister-
stva vnitra ČSR. Pořádkové jednotky 
zřizované náčelníky okresních útva-
rů měly mít sílu zhruba 30–40 mužů, 
dle možností a potřeb jednotlivých 
okresů, a nedisponovaly speciálním 
technickým vybavením. Náčelníci 
krajských správ SNB a náčelník sprá-
vy SNB Praha zřizovali tzv. školní po-
hotovostní oddíly, jejichž úkolem bylo 
tvořit zálohu náčelníků v případech, 
kdy nebylo možné zvládnout situaci 
běžnými silami a prostředky. Nejdůle-
žitější a největší „údernou sílu“ před-
stavoval Pohotovostní pluk VB MV 
ČSR s 1200 muži (400 stálého stavu 
a zhruba 800 frekventanty).27 Skládal 
se ze tří praporů a disponoval vlastní 
speciální technikou (obrněnými trans-
portéry a vodními děly), pro případné 
rychlé nasazení měl být v pohotovosti 
udržován jeden prapor (zhruba 350 
mužů). Tyto pořádkové jednotky byly 
pro své úkoly průběžně připravovány 
po teoretické i praktické stránce. Je-
jich příprava byla celkově hodnocena 
jako dobrá.28

O vyčlenění a případném použití 
záloh rozhodoval federální ministr 
vnitra. Kromě uvedených pořádko-
vých jednotek SNB mohly být posi-
lovány dalšími silami vyčleněnými 
z řad SNB (především frekventanty 
Vysoké školy SNB), jednotkami Li-
dových milicí, vojsk MV (zejména 
příslušníky odboru zvláštního urče-
ní, nechvalně proslulými červenými 
barety), Pohraniční stráže, vojáky 
Československé lidové armády a po-
žárníky. K dispozici byly samozřejmě 
i podpůrné technické prostředky jako 
obrněné transportéry a vodní děla, 
pro případ mimořádného rozsahu 
protestních akcí byly připraveny 
i plány zásahu ve spolupráci s tanko-
vými jednotkami armády.29 Například 
během událostí 21.–22. srpna 1989  
zasahovalo pouze v Praze více než 
2000 příslušníků SNB a FMV (z toho 
asi polovina z Pohotovostního pluku), 
několik stovek milicionářů, v záloze 
mimo hlavní město bylo připraveno 
téměř 500 pohraničníků a 2300 vojá-
ků s těžkou technikou. Při likvidaci 
nepokojů měly jednotky Bezpečnosti 
postupovat v úzké součinnosti s or-
gány stranickými, národními výbory 
a orgány prokuratury. 

Plány zákroku byly připravovány 
v několika variantách. Nejmírnější 
počítala s uzavřením prostoru, vy-
tlačením davu „živou silou“ a zadr-
žením nejaktivnějších demonstrantů. 
V případě větších nepokojů, napadání 

Vyšší stupně umožňovaly povolání armády a LM. MBA představovala souhrn rozsáhlých bezpečnostních opatření vyžadujících nasazení 
značného množství příslušníků po delší dobu (zajištění sjezdů KSČ a KSS, významné sportovní události, oslavy státních svátků apod.) 
MBA byla mimo jiné vyhlášena 17. listopadu 1989.

25  Formálně měl v čele operačního štábu FMV stanout náčelník sekretariátu ministra vnitra ČSSR, k tomu ovšem prakticky nikdy nedo-
šlo a v jeho čele byl vždy A. Lorenc. ŽÁČEK, Pavel (ed.): Organizace a řízení represe v ČSSR. Operační štáby generála Lorence 1988–1989. 
Edice dokumentů. Securitas Imperii, 1998, č. 4/I, s. 49. 

26  Například v srpnu 1989 tak byl k řízení bezpečnostních akcí v hlavním městě vytvořen operační štáb Praha v čele s náčelníkem Krajské 
správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje plk. Antonínem Chmelíčkem, kterému podléhaly čtyři místní operační štáby (pro Vác-
lavské náměstí s pěší zónou, Staroměstské náměstí, Hradčanské náměstí a náměstí Míru). BÁRTA, Milan: K zajištění klidu a veřejného 
pořádku…, s. 9.

27  Více o PP VB ČSR viz MUZIKANTOVÁ, Marie: Pohotovostní pluk VB MV ČSR (1969) 1970–1990 (nástin organizačního vývoje). In: Sborník 
archivu ministerstva vnitra, č. 2. OASS MV ČR, Praha 2004, s. 75–94. V Bratislavě analogicky sídlil Pohotovostní pluk VB SSR čítající  
190 příslušníků stálého stavu a 565 frekventantů.

28  ABS, Přírůstek MV ČSR 2632-2653/95, balík 106, 10. 8. 1989 Informace o připravenosti pořádkových jednotek Veřejné bezpečnosti.
29  NA, f. KSČ – ÚV 1948–1989, Předsednictvo ÚV KSČ 1986–1989, sv. 121, a. j. 126, bod 3, Informace o bezpečnostní situaci a dalších úkolech 

v boji proti vnitřním nepřátelům, 18. 8. 1989.
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příslušníků a ničení majetku měly být 
nasazeny zálohy spolu s podpůrnou 
technikou, při hromadných nepoko-
jích podpořené oddíly vyčleněnými 
z řad ČSLA.

V roce 1989 bylo mimořádné bez-
pečnostní opatření vyhlášeno poprvé 
již 13. ledna, tedy v době, kdy se blí-
žilo 20. výročí upálení Jana Palacha. 
V průběhu roku byly mimořádné si-
tuace (MBO a MBA) vyhlášeny ještě 
několikrát (v době oslav tzv. Vítězné-
ho února, během oslav Prvního máje 
a osvobození republiky, před výročím 
okupace v srpnu a vzniku Českosloven-
ské republiky v říjnu, opakovaně pak 
v listopadu v souvislosti se student-
skými demonstracemi a následnými 
protirežimními protesty). Celkem byly 
v roce 1989 mimořádné bezpečnostní 
akce a mimořádná bezpečnostní opat-
ření vyhlášeny rozkazem federálního 
ministra jedenáctkrát, což znamenalo 
pohotovost pro vyčleněné jednotky po 
více než sedmdesát dní.30

Tyto pohotovosti a zásahy odváděly 
pozornost bezpečnostního aparátu od 
problematik, které měl řešit primárně. 
Znamenaly také řadu komplikací, a to 
nejen po stránce organizační a per-
sonální, silně také zatěžovaly již tak 
napjatý rozpočet. Mimořádné výdaje 
s udržováním vysokého počtu přísluš-
níků Veřejné bezpečnosti a Pohoto-
vostního pluku v pohotovosti, jejich 
nasazování a s tím spojený provoz 
dopravních prostředků si pouze v Pra-
ze za leden 1989 vyžádaly výdaje ve 

výši 13,2 mil. Kčs.31 Doplnění či obnova 
technických prostředků u pohotovost-
ních složek znamenaly podle kalkulací 
další náklady ve výši několika desítek 
milionů Kčs. Vzhledem k problémům 
se získáváním finančních prostředků 
(které byly stanoveny pevně na celé 
období pětiletky) a problémům eko-
nomického rázu (např. autobusy byly 
kvůli jejich nedostatku přidělovány 
pouze Československé autobusové 
dopravě – ČSAD, obranné štíty se 
zhotovovaly z dovozového materiálu, 
na jehož nákup chyběly valuty) bylo 
ministerstvo vnitra postaveno před 
dilema, zda koupit nové prostředky, 
nebo opravit a modernizovat staré – na 
obojí totiž peníze nebyly.32

Problémem, který rozhodně neby-
lo možné podcenit, byl vliv častých 
nasazení a s tím související únavy 
a podrážděnosti na morálku a psy-
chiku přetížených příslušníků, což 
ve spojení s ideologickou průpravou, 
kterou prodělávali před nasazením 
proti demonstrantům, vytvářelo ne-
bezpečnou kombinaci, takže hrozilo, 
že bude stačit pověstná kapka a pohár 
přeteče.33

Plány přikládaly v případě vyhla-
šování mimořádné situace a během 
příprav k potlačení opozičních aktivit 
velký význam preventivní činnosti 
(sem patřily např. preventivní výsle-
chy, varování a zatýkání předpoklá-
daných vedoucích protirežimních 
aktivistů, snaha zabránit nárůstu 
počtu demonstrantů uzavřením 

přístupových cest apod.). Tato opat-
ření v listopadu 1989 ovšem nebylo 
možné v  důsledku zdlouhavého 
politického schvalování celé akce 
uskutečnit. Navíc se zdá, že vedení 
federálního ministerstva vnitra (i celé 
komunistické strany)34 studentskou 
akci připadající na Mezinárodní 
den studenstva značně podcenilo. 
Mimořádná bezpečnostní akce byla 
vyhlášena rozkazem ministra až ráno 
17. listopadu.35 V něm bylo pověře-
ným vedoucím pracovníkům pouze 
obecně nařízeno přijmout opatření 
dle vlastního uvážení s přihlédnutím 
k vývoji bezpečnostní situace.36 Mi nistr 
F. Kincl po projednání základních 
otázek s generálním tajemníkem ÚV 
KSČ M. Jakešem a vedoucím tajemní-
kem Městského výboru KSČ v Praze  
M. Štěpánem odjel na víkend za ro-
dinou do Ostravy, odkud se vrátil až 
v neděli 19. listopadu večer. V Pra-
ze jej měl zastupovat I. náměstek  
A. Lorenc, jednající ovšem 17. listopa-
du s delegací sovětské KGB. Náměstek 
S. Nezval byl mimo Prahu, na praco-
višti tak zůstal z vedení ministerstva 
pouze náměstek O. Sedlák, který ov-
šem neměl potřebné pravomoci.

Výše uvedené skutečnosti spolu 
s nejasnými pokyny ze strany poli-
tického vedení KSČ (nezasahovat 
proti demonstrantům, ale zároveň 
je nevpouštět do historického cen-
tra města) vedly k nepředvídanému 
a neplánovanému masakru na Národ-
ní třídě…37

30  ŽÁČEK, Pavel (ed.): Organizace a řízení represe v ČSSR, s. 47–48.
31  ABS, Přírůstek MV ČSR 2632-2653/95, balík 106, Mimořádné výdaje spojené s bezpečnostní situací v hl. městě Praze, 30. 1. 1989.
32  Tamtéž, Stanovisko k materiálně technickému zabezpečení pořádkových jednotek Veřejné bezpečnosti – ekonomický rozbor,  

31. 1. 1989.
33  Náčelník Městské správy VB Praha a velitel zásahových jednotek na Národní třídě pplk. Michal Danišovič prý kvůli přetíženosti svých 

podřízených čekal, až jednou někomu rupnou nervy a dopadne to špatně. BARTUŠKA, Václav: Polojasno. Pátrání po vinících 17. listopadu 
1989. Ex libris, Praha 1990, s. 24.

34  JAKEŠ, Miloš: Dva roky generálním tajemníkem, s. 109.
35  Kontrarozvědka prý ovšem měla informace o snaze nezávislých iniciativ uspořádat demonstrace minimálně dva týdny před tímto datem. 

LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu?, s. 160.
36  ABS, neuspořádáno, Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 16 ze dne 17. 11. 1989 Vyhlášení mimořádné bezpečnostní akce.
37  F. Kincl a A. Lorenc se později snažili bagatelizovat své možnosti samostatného rozhodování a své pravomoci a sami sebe prezento-

vali jako pouhé převodové páky soukolí komunistické moci, naopak M. Jakeš a další členové stranické hierarchie se hájili tím, že 
předsednictvo ÚV KSČ vydávalo pouze rámcové pokyny a vedení ministerstva vnitra vykonávalo konkrétní kroky. JAKEŠ, Miloš: Dva 
roky generálním tajemníkem, s. 106, 109; ŠTĚPÁN, Miroslav: Zpověď vězně sametové revoluce. Grafit, Praha 1991, s. 81.
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Po listopadových událostech a pádu 
komunistického režimu byli postup-
ně odvoláni všichni členové vedení 
federálního ministerstva vnitra.  
Ministr F. Kincl na konci listopadu 
zkolaboval38 a výkon jeho funkce 
převzal první náměstek. Formál-
ně byl F. Kincl odvolán 3. prosince,  
A. Lorenc jej následoval 22. prosin-
ce. Náměstek O. Sedlák byl odvolán  
k 31. prosinci 1989, nejdéle svůj post 
uhájil náměstek S. Nezval, který byl 
zbaven funkce 18. ledna 1990. Ve funk-
ci ministra vnitra ČSSR po Kinclovi 
krátce působil František Pinc, kterého 
už 30. prosince 1989 vystřídal Richard 
Sacher. První nekomunistický ministr 
vnitra pak k 15. únoru zrušil útvary 
federálního ministerstva a jím řízené 
útvary SNB – StB.39

Vedení Federálního ministerstva 
vnitra ČSSR se tedy v roce 1989 ocitlo 
v neřešitelné situaci. Na jedné straně si 
uvědomovalo neudržitelnost dosavad-
ních snah likvidovat opoziční projevy 
nasazením represivních složek, na 
straně druhé se nedovedlo a nemohlo 
odpoutat od konzervativců ve vedení 
komunistické strany. Bylo příliš svá-
záno s minulostí, nedokázalo reagovat 
na rychlý vývoj situace zejména v pod-
zimních měsících, kdy omezené proti-
režimní akce přerostly v celonárodní 
protesty. Dosavadní zacílení činnosti 
ani formy práce bezpečnostního apa-
rátu nemohly najít uplatnění v nově 
se rodící demokratické společnosti. 
Ministerstvo tak nadále poslušně vy-
konávalo přicházející pokyny a až do 
poslední chvíle fungovalo jako opora 
vládnoucích stranických špiček a jako 
symbol totalitního režimu.

38  Dne 29. 11. 1989 požadoval F. Kincl po A. Lorencovi, aby s ním jel za tehdejším generálním tajemníkem Karlem Urbánkem, kterému chtěl 
sdělit, že si myslí, že po celou dobu výkonu funkce ministra byl odposloucháván. Podle svého tvrzení objevil v sošce Klementa Gottwal-
da na stolku ve své pracovně nahrávací zařízení. Po příchodu ke K. Urbánkovi však dostal nenadále infarkt a musel být hospitalizován. 
BENDA, Patrik (ed.): Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989, s. 30.

39  ABS, neuspořádáno, Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 16 ze dne 31. 1. 1990 Zrušení útvarů federálního ministerstva vnitra, útvarů Sboru 
národní bezpečnosti – složky Státní bezpečnosti podřízených federálnímu ministerstvu vnitra a zřízení útvarů federálního ministerstva 
vnitra.

Rozkazem federálního ministra vnitra byla na 17. listopad 1989 vyhlášena mimořádná 
bezpečnost ní akce Foto: ABS
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■  ministr František KINCL (ve funkci 13. 10. 1988 – 3. 12. 1989) 
– Vnitřní a organizační správa FMV pplk. Miroslav Dostál (ve funkci 1. 11. 1989 – 15. 12. 1989)
– Inspekce ministra vnitra ČSSR plk. Otakar Pilský (ve funkci 31. 1. 1988 – 31. 3. 1990)
– Kádrová správa FMV plk. Václav Koníček (ve funkci 1. 5. 1983 – 31. 3. 1990)
–  Hlavní správa rozvědky SNB (I. správa) pplk. Vilém Václavek, krycí jméno „Kainar“  

(pověřen vedením, ve funkci 1. 7. 1989 – 31. 1. 1990)
–  Správa ochrany stranických a ústavních činitelů (V. správa) mjr. Václav Kilián  

(ve funkci 1. 7. 1989 – 15. 12. 1989) 
– Odbor obrany FMV plk. Jiří Šmíd (ve funkci 1. 4. 1989 – 15. 2. 1990) 
– Politický odbor FMV plk. Václav Zajíček (ve funkci 1. 11. 1989 – 15. 1. 1990)

Vedení ministerstva vnitra ČSSR k 17. 11. 1989 

■  I. náměstek Alojz Lorenc (ve funkci 1. 12. 1985 – 21. 12. 1989) 
–  Hlavní správa kontrarozvědky SNB (II. správa) plk. Karel Vykypěl (ve funkci 1. 8. 1988 – 1. 2. 1990)
–  Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (III. správa) genmjr. Josef Červášek  

(ve funkci 1. 9. 1989 – 30. 6. 1990)
–  Správa kontrarozvědky SNB v Bratislavě (XII. správa) plk. Štefan Homola  

(ve funkci 1. 8. 1986 – 9. 2. 1990)
–  Správa sledování SNB (IV. správa) plk. Václav Mencl (ve funkci 1. 12. 1987 – 15. 2. 1990)
–  Správa pasů a víz SNB plk. Miloslav Konrád (ve funkci 1. 8. 1988 – 16. 2. 1990)
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■  náměstek Stanislav NEZVAL (ve funkci 10. 6. 1988 – 18. 1. 1990) 
– Správa zpravodajské techniky SNB (VI. správa) plk. Milan Šimůnek (ve funkci 1. 8. 1988 – 4. 2. 1990)
–  Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic genmjr. Anton Němec  

(ve funkci 1. 1. 1982 – 31. 1. 1990)
– Zvláštní správa SNB (XIII. správa) plk. Ján Klučinec (ve funkci 1. 8. 1988 – 15. 2 1990)
– Správa spojení SNB genmjr. Miloslav Starosta (ve funkci 1. 10. 1973 – 31. 12. 1989)
– Správa vývoje automatizace SNB plk. Zdeněk Kubánek (ve funkci 1. 6. 1986 – 30. 6. 1990)
– Vysoká škola SNB plk. Milouš Krása (ve funkci 1. 11. 1989 – 15. 4. 1990)

■  náměstek Otta SEDLÁK (ve funkci 15. 12. 1988 – 31. 12. 1989) 
– Letecká správa SNB plk. Josef Tarčák (ve funkci 1. 8. 1988 – 28. 2. 1990)
– Správa pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení FMV plk. Jan Kavalíř (ve funkci 1. 9. 1981 – 31. 12. 1989)
– Federální správa Veřejné bezpečnosti pplk. Josef Vostárek (ve funkci 1. 8. 1988 – 4. 2. 1990)
– Správa vojsk ministerstva vnitra genmjr. Josef Šabata (ve funkci 1. 11. 1981 – 31. 1. 1990)
– Správa stavebně ubytovací služby SNB Milan Kubát (ve funkci 1. 8. 1988 – 30. 11. 1991)
– Správa tělovýchovy a vrcholového sportu SNB pplk. Pavel Pěnkava (ve funkci 1. 10. 1986 – 30. 11. 1990)
– Správa vyšetřování Státní bezpečnosti plk. Ondrej Tomko (ve funkci 1. 11. 1985 – 18. 12. 1989)

Foto: ABS
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