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1   Kromě II. správy tvořila Hlavní správu StB ještě Správa vojenské kontrarozvědky (III. správa) gen- 
mjr. Josefa Stavinohy, Správa sledování (IV. správa) plk. Štefana Demjana, Správa zpravodajské tech-
niky (VI. správa) pplk. Václava Ciruse (jmenován 16. 7. 1968) a štábní útvary (vnitřní, kádrový 
a statisticko-evidenční odbory).

2   Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (f.) personální spisy, personální spis J. Klímy. Vy-
světlení k mé činnosti a mé úlohy v období před a v průběhu internacionální pomoci v srpnu 1968, 
21. 8. 1974.

Hlavní správa Státní bezpečnosti a její nejdůležitější operativní součást1 – Správa kon-
trarozvědky (II. správa) – procházela na jaře a v létě 1968 řadou změn. Po odvolání 
náměstka ministra vnitra a náčelníka Hlavní správy StB plk. Jaroslava Klímy se obě 
funkce od sebe oddělily. Náměstkem ministra vnitra pro řízení Státní bezpečnosti se 
nejprve 1. června 1968 stal plk. Viliam Šalgovič, CSc., náčelníkem a zástupcem náčelní-
ka HS-StB pak k 15. červenci 1968 plk. JUDr. Josef Hrubý a mjr. JUDr. Jaroslav Jankrle. 
Dne 1. srpna 1968 vedení Státní bezpečnosti doplnil další zástupce náčelníka HS-StB 
a nový náčelník II. správy mjr. JUDr. Zdeněk Formánek. 

Plk. Klíma i po svém odvolání z funkce zůstal v kontaktu s hlavním sovětským 
poradcem KGB gen. Michailem Grigorjevičem Kotovem a poradcem při Hlavní sprá-
vě Státní bezpečnosti plk. Jevgenijem Grigorjevičem Nazarovem, který ho v průběhu 
srpna 1968 požádal, aby „označil spolehlivé soudruhy“. Bývalý náčelník Hlavní správy 
StB do čela případné akce doporučil zástupce náčelníka II. správy HS-StB pplk. Josefa 
Ripla.

Přípravy okupace

Před polednem 20. srpna 1968 gen. Kotov ve své vile seznámil plk. Klímu „s připravenou 
akcí internacionální pomoci“ a požádal ho, aby se k ní připojil: „Moskva radí, abyste se 
této akce zúčastnil u s. Šalgoviče, protože znáte pracovníky a můžete mu být nápomocen 
radou.“2 

Nejpozději při zahájení 93. schůze předsednictva ústředního výboru Komunistické 
strany Československa ve dvě hodiny odpoledne musel hlavní pučista na ministerstvu 
vnitra plk. Šalgovič informovat své nejbližší – pplk. Ripla a zástupce náčelníka krajské 

Pavel Žáček  ▶  Ústav pro studium totalitních režimů

Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti 
ve dnech 20.– 26. 8. 1968
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správy SNB Praha pro StB pplk. Molnára – „že vojska Varšavské smlouvy vstoupí na 
území ČSSR“. Předsednictvo ÚV KSČ mělo v této věci obdržet dopis od pěti vlád soci-
alistických zemí či přímo „od s. Brežněva a že právě situaci řeší“.3 

Na pátou hodinu odpolední svolal zástupce náčelníka Správy kontrarozvědky pplk. 
Ripl v objektu Sadová v Praze 6 poradu, které se zúčastnili náčelníci II. odboru pplk. 
Miroslav Vaněk, IV. odboru pplk. Miroslav Návrat, VI. odboru pplk. František Jašek, 
VII. odboru pplk. Albín Kožuch, dále pak náčelník 4. oddělení VI. odboru pplk. Jiří 
Doležal a jemu podřízený náčelník oddělení pasové kontroly (OPK) Praha-letiště Ru-
zyně pplk. Rudolf Stachovský. Porada se zjevně týkala příprav večerních událostí.4

Pplk. Doležal přikázal staršímu referentovi 4. oddělení VI. odboru mjr. Janu Ha-
louzkovi, aby se ve 21.00 dostavil do služby a uvedl do pohotovosti všechny příslušníky 
OPK Ruzyně. Opatření s pplk. Riplem zdůvodnili realizací důležité akce proti vízovým 
cizincům. Mjr. Halouzka o tom neměl s nikým mluvit.5

Někdy kolem šesté hodiny večerní, po návratu plk. Klímy do pražského bytu, se mu 
dovolal náčelník sekretariátu mjr. Josef Jílek a pozval ho k náměstku plk. Šalgovičovi. 
K budově Hlavní správy Státní bezpečnosti Sadová se její exnáčelník dostavil asi za 
hodinu a mjr. Jílek mu zde předal náměstkův vzkaz, že se má přesunout na krajskou 
správu Státní bezpečnosti Praha a tam čekat. Optimisticky naladěný pplk. Ripl mu tlu-
močil úkol „obsadit budovu ministerstva vnitra na Letné a znemožnit činnost operačního 
štábu a Pavla“, než o půlnoci dorazí vojska.6

Vpodvečer podřízení pplk. Kožucha, starší referenti 1. oddělení  IX. odboru mjr. Vlas-
timír Raimr a 2. oddělení VII. odboru mjr. Antonín Zajíček, sváželi své kolegy na praco-
viště. Po návratu z budovy ústředního výboru KSČ, kam odjeli z rozkazu plk. Šalgoviče, 
se kolem 19.00 zúčastnili porady u plk. Šalgoviče. Náměstkův sekretář mjr. Jílek si u do-
zorčího důstojníka vyžádal služební vozidlo, s nímž asi ve 21.00 kamsi vyrazil mjr. Raimr. 
„Podle náznaků to vypadalo na to, že buď zajišťovali určitou speciální akci nebo někoho 
sledovali.“7 

Po příjezdu do služby mjr. Halouzka zjistil, že je přítomen i náčelník OPK Ruzyně 
pplk. Stachovský, který na otázku, co se děje, odpověděl: „Dozvíš se to až ve 23.30.“ Asi 
v deset hodin večer vydal pplk. Doležal pokyn vybrat čtyři příslušníky jako výpomoc 
pro VII. odbor, jehož náčelník pplk. Kožuch je měl dále instruovat.8

▶ ▶ ▶

3  ŽÁČEK, Pavel: Komunisté nezvedají prst, nýbrž pěst. In: Paměť a dějiny, 2008, č. 2, s. 19.
4   Podle stejného zdroje měl pplk. J. Ripl pohotovost příslušníkům OPK Praha-Ruzyně vyhlásit již ve 

14.00 hod. Ústav pro soudobé dějiny (dále jen ÚSD), sb. Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí 
1967–1970 (dále KV ČSFR), AK 511; dokument č. 3 – z výpovědi mjr. S. Ledinského.

5  ÚSD, sb. KV ČSFR, AK 511; dok. č. 4 – z výpovědi mjr. Halouzky.
6  ŽÁČEK, P.: Komunisté nezvedají prst, s. 20.
7  ÚSD, sb. KV ČSFR, AK 511; dok. č. 3.
8  Tamtéž, dok. č. 4 – z výpovědi mjr. Halouzky.
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Pplk. Návrat od dozorčího důstojníka II. správy průběžně přebíral došlé zprávy. Již 
kolem 22. hodiny náčelník IV. odboru před dozorčím pronesl, že „na našich hranicích 
jsou soustředěna vojska a že asi budeme obsazeni“. Zástupce náčelníka II. správy pplk. 
Ripl na jednu stranu zpřísnil režim vstupu do budovy Hlavní správy StB, na druhou 
stranu byli do služby povoláváni i řidiči jezdící mimo žurnální službu. 

Z příkazu pplk. Ripla byl na desátou hodinu pozván určitý počet příslušníků do re-
staurace Ústředního domu armády (ÚDA) na náměstí Velké říjnové socialistické revo-
luce. Podle svědectví jednoho z nich, náčelníka administrativního oddělení vnitřního 
odboru kpt. Václava Samce, neznala skupina až do poslední chvíle své úkoly. „Měla se 
je dozvědět až na místě.“ Ve stejnou dobu se na letišti Ruzyně soustředilo 25 příslušní-
ků oddělení pasové kontroly, kteří obdrželi úkol „na pokyn zajistit zastavení provozu 
civilních letadel“ a rozsvítit všechna světla na přistávací ploše. Pět minut po jedenácté 
hodině přišel pplk. Ripl k dozorčímu důstojníkovi a sdělil mu, že „vojska spřátelených 
armád obsadí naše území“.

Ve 23.20 uzamkl zástupce náčelníka II. správy své nadřízené mjr. Jankrleho a mjr. 
Formánka v kanceláři nepřítomného náčelníka Hlavní správy StB, kteří se tam připra-
vovali na celostátní aktiv špiček Státní bezpečnosti, jenž se měl konat druhý den. Do-
zorčímu důstojníkovi nařídil: „Kdyby tam ti chlapečkové dělali nějaký brajgl, tak na ně 
dohlédni.“ Řízení výkonu státněbezpečnostní služby – včetně úkolování skupin na ob-
sazení Československého rozhlasu a televize, Ústřední správy spojů, zjišťování různých 
skutečností atd. – tak do svých rukou defi nitivně soustředil pplk. Ripl.9

V půl dvanácté telefonoval pplk. Ripl z centrály v Sadové, že sovětská vojska pře-
kročila československé hranice, a požadoval spuštění akce. Z Ruzyně odjela čtyřčlenná 
posila určená pro VII. odbor.10 Příslušníkům – mezi nimiž byli mjr. Václav Pěnkava 
a starší referent OPK kpt. Ladislav Hojka – bylo konkrétně řečeno, že „budou tvořit 
zatýkací skupinu“. Další čtyři příslušníci byli umístěni na věž dispečinku starého letiště 
s úkolem zajistit, aby žádné civilní letadlo nevzlétlo ani nepřistálo. „Úkol zněl – dodržet 
i za cenu použití zbraně.“

Příslušníkům oddělení pasové kontroly, svolaným do suterénu, pplk. Doležal řekl: 
„Z rozkazu prezidenta republiky, za souhlasu ÚV KSČ a vlády obsazují sovětská vojska 
a vojska ostatních socialistických států ČSSR, zajistěte hladký průběh přistání letadel a jejich 
posádek, v případě jakéhokoliv odporu z řad civilního personálu letiště použijete zbraně.“ 
V neposlední řadě vznikly skupiny s úkolem zajistit přístup na startovací plochu.11

9  Tamtéž, dok. č. 3.
10   K aktivitám VII. odboru srov. MACEK, Josef a kol.: Sedm pražských dnů. 21.–27. srpen 1968. Dokumen-

tace. Academia, Praha 1990, s. 67.
11  ÚSD, sb. KV ČSFR, AK 511; dok. č. 4.

▶ ▶ ▶
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Ve 23.45 vyhlásil pplk. Ripl z rozkazu náměstka ministra vnitra pro StB stopro-
centní pohotovost centrálním útvarům Státní bezpečnosti. Identický požadavek smě-
roval plk. Šalgovič i na krajské správy Sboru národní bezpečnosti. „Zároveň jim uložil 
zabránit provokacím, nelegálnímu vysílání, zajistit sklady zbraní, sklady střeliva, zajistit 
rozhlas a televizi a vyčkat dalších pokynů.“

O půlnoci vydal plk. Šalgovič pokyn zajistit osvětlení letiště a svolal do své kance-
láře náčelníky operativních správ Hlavní správy Státní bezpečnosti a Správy spojení 
(VII. správy), kde byli seznámeni se situací a převzali některé úkoly. Krajské správy 
SNB měly okamžitě hlásit pohyb vojsk. Příslušníci II. správy byli po příchodu na praco-
vištích mystifi kováni tvrzením některých nadřízených, že „sovětská vojska vstoupila na 
naše území na žádost prezidenta republiky a ÚV KSČ“. S tímto vědomím přistupovali 
k plnění úkolů ve třech hlavních oblastech: zajištění přistání sovětských letadel v Praze-
-Ruzyni, přerušení vysílání legálních vysílačů a ochrana vlastní budovy.12

21. srpna 1968

Po jedné hodině ranní opustila centrálu skupina jedenácti příslušníků, vyslaná zástup-
cem náčelníka II. správy pplk. Štefanem Hubinou do budovy Čs. rozhlasu v Praze na 
Vinohradech. S jejími úkoly byl v úplnosti seznámen pouze její velitel, náčelník 1. od-
dělení IV. odboru mjr. Karel Vodrážka. „Z toho důvodu nastaly určité trapné zmatky po 
příchodu do budovy rozhlasu, zaviněné nedostatečnou instruktáží a technickými nezna-
lostmi.“ Teprve po příchodu do rozhlasu se příslušníci dozvěděli, že mají umlčet vysílá-
ní. Skupina zůstala pasivní až do příchodu prvních sovětských vojáků.13 

Po přistání první invazní vlny se příslušníci 7. gardové výsadkové divize nahrnu-
li do prostor letiště Ruzyně. Odmítali mluvit jinak než německy. Sovětští výsadkáři 
postupně soustředili příslušníky Státní bezpečnosti v suterénu, odzbrojili je a střežili 
s nabitými zbraněmi. Akci asistoval sovětský vojenský atašé genplk. N. M. Trusov.

Mjr. Halouzkovi se podařilo uniknout z letiště a po příjezdu do budovy Hlavní sprá-
vy StB se dozvěděl o prohlášení předsednictva ÚV KSČ, že „vojska překročila hranici 
protiprávně a bez vědomí našich ústavních činitelů. Mnoho příslušníků bylo v této době 
dezorientováno.“14

V osm hodin ráno 21. srpna 1968 se do Čs. rozhlasu vypravila další skupina pří-
slušníků II. správy v čele s předsedou IV. základní organizace KSČ mjr. Ladislavem 

12   KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 
1968. Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. 7. Doplněk, Brno 1996, s. 249.

13  ÚSD, sb. KV ČSFR, AK 511; dok. č. 5 – z výpovědi mjr. J. Čadka.
14  Tamtéž, dok. č. 4.

▶ ▶ ▶
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Chylíkem. Kromě faktu, že jdou vystřídat první skupinu, své poslání neznali. „Ne-
věděli, zdali mají rozhlas bránit a zajistit vysílání (pracovníci šli do rozhlasu již po 
veřejném prohlášení předsednictva ÚV KSČ, ve kterém byla intervence odsouzena), 
nebo být k ruce sovětským vojskům.“ Příslušníci centrály Státní bezpečnosti se cestou 
domluvili, že „převezmou jen úkoly obranného charakteru na zajištění [legálního] vy-
sílání rozhlasu.“ Nakonec se kvůli demonstraci na Vinohradské třídě do rozhlasové 
budovy nedostali.

Ještě v dopoledních hodinách byla pod vedením náčelníka 1. oddělení V. odboru 
pplk. Michala Sidorjaka sestavena další desetičlenná skupina příslušníků Státní bez-
pečnosti, která měla zajistit náhradní vysílání Čs. rozhlasu v budově Ústřední správy 
spojů v Jeseniově ulici v Praze na Žižkově. Velitel skupiny jednal na místě o svém úko-
lu například s Pavlem Auspergem. „Skupinu instruoval a vysílal na ÚSS pplk. Hubina, 
jenž Sidorjakovi ještě dal písemné pověření pro sovětskou ambasádu, kde si měl Sidorjak 
vyzvednout dva tanky jako doprovod.“ Příslušníci měli pod pohrůžkou mocenského 
zásahu donutit pracovníky Ústřední správy spojů přerušit vysílání.15

Události na sekretariátu plk. Šalgoviče ve večerních a nočních hodinách z 21. na 
22. srpna 1968 zachytil ve svém svědectví starší referent specialista 3. oddělení analy-
tického odboru II. správy HS-StB kpt. RSDr. Jan Kotrč. Fyzicky i psychicky vyčerpaný 
náčelník sekretariátu mjr. Jílek situaci prvního dne okupace komentoval slovy: „Kdyby 
teď odešli [myslel vojska pěti zemí], tak nás estébáky budou lidi bez milosti věšet.“ V půl 
šesté například zaslechl, jak vedle – zřejmě v kanceláři sovětského poradce plk. Nazaro-
va – pplk. Ripl přikazoval pplk. Hubinovi: „jít na to!“, tj. „stůj co stůj objevit“ nové místo 
vysílání legálního svobodného Čs. rozhlasu. 

Asi v sedm hodin se v sekretariátu objevil bývalý zástupce náčelníka Hlavní správy 
StB pplk. Jan Beran, který podle kpt. Kotrče prohlásil něco ve smyslu, že „Sovětský svaz 
neměl dělat vojenský zásah, že tím značně utrpí přátelství československo-sovětské i věc 
mezinárodního komunistického hnutí…“ Krátce poté dokonce prohlásil plk. Šalgovič, 
„že se dějí strašné věci, že se v situaci nikdo nevyzná, že s tím, co Sovětský svaz udělal, 
budeme mít desítky let co dělat.“ Náměstek ministra vnitra působil nerozhodně, vnitř-
ně rozpolceně a  nešťastně. „V průběhu večera několikrát pil vodku z láhve, kterou měl 
u sebe.“ Jedním z důvodů jeho rozpoložení byl fakt, že odmítl nechat zatknout prvního 
tajemníka ústředního výboru KSČ Alexandra Dubčeka. 

Ve čtvrt na jedenáct večer plk. Šalgovičovi telefonoval předseda Ústřední kontrolní 
a revizní komise KSČ Miloš Jakeš, že si prý na něj přišla na sovětské velvyslanectví stě-
žovat skupina příslušníků Státní bezpečnosti s tím, „že je nechá spát, místo aby šli praco-
vat“. „Co ode mne chtějí?“ reagoval náměstek, „Abych je poslal někoho zatýkat?“ Posléze 

15  Tamtéž, dok. č. 5.
▶ ▶ ▶
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nařídil „všechno“ vyhnat ven; nakonec bylo vysláno neurčené množství příslušníků na 
obhlídku některých zastupitelských úřadů, A hotelů a nádraží.16

22. srpna 1968

Asi v devět hodin ráno 22. srpna 1968 začala u plk. Šalgoviče porada náčelníků správ, na 
níž požádal pplk. Ripla o podání zprávy, co všechno provádí a na základě jakých pokynů. 
Zástupce náčelníka Správy kontrarozvědky uvedl různá fakta týkající se zajišťování letiště 
Ruzyně a aktivit proti televizi a rozhlasovým vysílačům. „Kategoricky však popřel, že by on 
sám nebo některý pracovník II. správy podle jeho pokynů prováděl nebo spolupůsobil při za-
týkání nějakých čs. občanů.“ V průběhu porady legální rozhlas odvysílal zprávu, že Viliam 
Šalgovič je zrádce a Státní bezpečnost z jeho rozkazu zatýká československé občany. 

Zároveň s telefonátem tajemníka ústředního výboru KSČ Drahomíra Koldera pře-
vzal plk. Šalgovič vzkaz dalšího představitele prosovětské skupiny v nejvyšším stranic-
kém orgánu Jozefa Lenárta, který mu radil, aby k této zprávě zaujal stanovisko. „Toto 
vyslechli všichni přítomní náčelníci správy, kteří na místě působili na Šalgoviče, aby zprá-
vu rozhlasu, když sám říkal, že nic neorganizuje, aby ji dementoval.“ Náměstek se k tomu 
nijak nevyjádřil a poradu ukončil prohlášením, že odchází na ústřední výbor KSČ. Od 
té chvíle se v objektu Sadová neukázal.17

V dopoledních hodinách pplk. Hubina navštívil XIII. odbor, kde prohlásil: „Při-
cházím ze sovětské ambasády od nového předsedy dělnicko-rolnické vlády s. Indry s pří-
kazem likvidovat ilegální rozhlas a televizi.“ Přítomné příslušníky seznámil s přehle-
dem členů „nové vlády“: předseda Alois Indra, ministři vnitra Bohuslav Chňoupek, 
národní obrany Otakar Rytíř, dopravy Vokáč, průmyslu Antonín Kapek a další: Franti-
šek Barbírek, Emanuel Rigo, Karel Hoff mann, D. Kolder, Oldřich Pavlovský. Zástupce 
náčelníka II. správy dokonce prohlásil, že se počítá s Vasiľem Bilakem jako s prvním 
tajemníkem ÚV KSČ.18

Pod tlakem základních organizací se k jednání sešli členové celoútvarového výboru 
KSČ. Jeho předseda pplk. Štefan Šarik odpoledne budovu Sadová opustil a odešel na za-
sedání mimořádného XIV. sjezdu KSČ v Praze-Vysočanech. Pod vedením místopředse-
dy pplk. Vítězslava Hlaváčka se celoútvarový výbor dozvídá o odstavení mjr. Formánka 
a mjr. Jankrleho. Dalším osloveným byl pplk. Ripl, který odmítl pověsti o tom, že StB 
zadržuje československé občany, naopak prohlásil, že „dělá opatření pro zachování klidu 
a pořádku, (…) vše proti možnému krveprolití a ve vztahu k sovětským představitelům ne-

16  KOUDELKA, F. – SUK, J.: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát, s. 284.
17  Tamtéž, s. 250.
18   ÚSD, sb. KV ČSFR, AK 511; dok. č. 5. Není ovšem vyloučeno, že jde o informaci z odpoledne 21. 8. 1968.

▶ ▶ ▶
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nutí nikoho, aby plnil jejich pokyny, protože je to věcí vůle a rozhodnutí každého jednotliv-
ce“. Jeho vysvětlení pochopitelně vyvolalo mezi přítomnými komunisty konfl ikt.19

Plk. Šalgovič se již ze sovětského velvyslanectví nevrátil; vedení Hlavní správy Státní 
bezpečnosti se v odpoledních hodinách s podporou celoútvarového výboru KSČ roz-
hodlo řešit složitou situaci vydáním rozkazu náčelníka HS-StB č. 11, v němž odsoudilo 
okupaci a podpořilo vedoucí stranické i státní představitele. „V souladu s tím zdůrazňuje, 
že československá Státní bezpečnost plní i po dni 21. 8. 1968 výhradně pokyny čs. ústavních 
orgánů a ve své činnosti se řídí výlučně čs. platným právním řádem…“ V zastoupení plk. 
Hrubého uložil mjr. Formánek náčelníkům II., III., IV. správy HS-StB a náčelníkům správ 
Státní bezpečnosti v krajích v duchu akčního programu čs. kontrarozvědky:

a) zintenzivnit agenturně operativní práci v rozpracovávaných případech,
 b) organizovat získávání zpravodajských informací o současné operativní situaci s cí-
lem napomáhat udržení klidu, zamezit provokacím a získávat poznatky o příčinách 
případných nedostatků v zásobování obyvatelstva a zajištění normálního chodu pro-
středků hromadné dopravy obyvatelstva. 
Informace závažného charakteru měly být okamžitě předávány centru Správy kon-

trarozvědky. „Smyslem plnění tohoto je poskytovat v centrále i v krajích legálním ústavním 
a stranickým orgánům objektivní informace za účelem provádění vhodných opatření k ná-
pravě.“20 Rozkaz obdržely dálnopisem všechny správy Státní bezpečnosti v republice.

Ve večerních hodinách proběhly ve všech organizacích Komunistické strany Českoslo-
venska Hlavní správy Státní bezpečnosti členské schůze, na nichž se „zdrcující většina ko-
munistů jednoznačně vyslovila pro politiku legitimních orgánů strany a státu, odsoudila oku-
paci naší země a distancovala se od těch akcí, které byly prováděny ve prospěch okupantů“.

Situace vyvrcholila v deset hodin večer na aktivu komunistů v objektu Sadová. 
Příslušníci centrály zde byli jednak seznámeni s rozkazem mjr. Formánka, jednak na 
tomto shromáždění „naprosto otevřeně vystoupila řada soudruhů, kteří nic netajili a jed-
noznačně dokazovali“, jak je pplk. Ripl zneužil.21

Proti Sovětům

Zřejmě v důsledku aktivu byl v noci zajištěn mjr. Formánek, odvezen do objektu minis-
terstva vnitra na Letné a zde internován až do svého leteckého převozu do Drážďan.22

19   ABS, f. A 8/2 (Inspekce ministra vnitra ČSSR), inv. j. 153. Vlastní vyjádření k postojům a motivům mé 
činnosti na 2. správě od roku 1966 a zejména v roce 1968, pplk. V. Hlaváček, 29. 8. 1969.

20  KOUDELKA, F. – SUK, J.: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát, s. 224–225.
21  Tamtéž, s. 251.
22   Srov. ŽÁČEK, Pavel: Motáky plukovníka Kroha. Svědectví náčelníka objektu „Letná“ o průběhu oku-

pace. In: Paměť a dějiny, 2008, č. 3, s. 65, 77. 
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V dalších třech dnech vedení Správy kontrarozvědky opatrně ujišťovalo, že již „v zá-
sadě nebyly“ příslušníky II. správy, „snad vyjma jednotlivců, kteří však nejsou známi, 
plněny žádné úkoly v rozporu s našimi platnými zákony“. Symptomatické pro situaci se 
ukázalo zpřetrhání spojení s vyššími služebními místy. Pouze prostřednictvím celo-
útvarového výboru KSČ měli komunisté ze Sadové spojení na některé vedoucí funk-
cionáře ústředního výboru KSČ. „V tomto čase je možno říci, že především CÚV sehrál 
velmi pozitivní roli, a to jak při usměrňování činnosti zde v objektu, tak i v zaujímání 
stanovisek k různým požadavkům z krajů.“ 

Většina příslušníků II. správy Hlavní správy Státní bezpečnosti se nacházela na 
svých pracovištích, vedení centrály zavedlo systém třicetiprocentní pohotovosti a jen 
o některých jednotlivcích nebylo známo, kde se nacházejí. „Někteří z vlastní iniciativy 
údajně odešli k VB, neboť se Státní bezpečností nechtěli mít nic společného, někteří jednot-
livci snad ze strachu zůstali u svých rodin nebo příbuzných nebo začali marodit a nebyl 
řádný přehled o všech lidech.“ Odhadem se tato situace týkala až několika desítek osob. 
„Zdrcující většina příslušníků Státní bezpečnosti,“ zdůrazňovalo hlášení pro vládní čini-
tele, „odolala i častým negativním výzvám a zprávám rozhlasu o objektu Sadová, nepod-
lehla panice, stála na správných politických pozicích a nezklamala.“ 23

Dne 24. srpna 1968 reagovala vláda při svém dopoledním zasedání na Pražském 
hradě na situaci v ministerstvu vnitra a bezpečnostních složkách. Rozhodla o od-
volání náměstka ministra vnitra plk. Šalgoviče a prohlásila veškeré rozkazy vydané 
jeho jménem a jiná opatření počínaje 20. srpnem 1968 za neplatné. Řízení Státní bez-
pečnosti převzal osobně ministr vnitra.24 Zpráva o tomto opatření byla telefonicky 
předána ministerstvu vnitra, jehož aparát jménem Josefa Pavla vydal zvláštní rozkaz 
ministra vnitra, kterým v resortu oznamoval nejen zproštění funkce plk. Šalgoviče, 
ale také odvolání zástupce II. správy pplk. Josefa Ripla, náčelníka VII. odboru pplk. 
Albína Kožucha, resp. jejich zbavení „s okamžitou platností výkonu služby“. Ministr 
vnitra uložil náčelníku Hlavní správy Státní bezpečnosti po dohodě se stranickou 
organizací jmenovat nové funkcionáře, stejně jako iniciovat trestní stíhání těch pří-
slušníků, kteří se dopustili „trestné činnosti v souvislosti s násilnými opatřeními v naší 
vlasti“.25

Pplk. Šarik svolal 25. srpna 1968 zasedání celoútvarového výboru KSČ, na němž 
se řešila otázka prozatímního nahrazení vedení Správy kontrarozvědky, po internova-
ném mjr. Formánkovi, odvolaném pplk. Riplovi a nakonec i pplk. Hubinovi, který svoji 

23  KOUDELKA, F. – SUK, J.: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát, s. 251.
24   FELCMAN, Ondřej a kol.: Vláda a prezident. Období pražského jara. Prameny k dějinám československé 

krize v letech 1967–1970. Doplněk. Brno 2000, s. 367.
25  Sedm pražských dnů, s. 179.
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funkci ve vedení centrály opustil dobrovolně. Stranická organizace doporučila pověřit 
vedením pplk. RSDr. Vítězslava Hlaváčka a jeho zástupcem mjr. Jiřího Táborského. 

Krátce poté se o pplk. Hlaváčka začali zajímat sovětští poradci, zejména pplk. Bě-
loturkin. „V kanceláři [severního křídla] byli všichni poradci ze správy, řada sovětských 
důstojníků a sovětský generál. Byl jsem rozrušen,“ vzpomínal designovaný náčelník 
II. správy, „a proto jsem požádal s. Nazarova, aby mně překládal do ruštiny.“ Ozná-
mil jim, že byl plk. Hrubým a náměstkem plk. Jánem Majerem, kteří se 23. srpna 
odpoledne letecky vrátili ze Sovětského svazu (kde se je mj. snažil ovlivnit náměstek 
předsedy KGB a náčelník V. správy KGB gen. S. K. Cvigun), pověřen vést Správu 
kontrarozvědky. „Ptali se mně, co chci podniknout. Řekl jsem, že učinit první kroky 
k rozhýbání aparátu, protože se nic nedělá. Ptali se, koho respektuji. Odpověděl jsem, 
že prezidenta, vládu a vedení strany, a požádal je, aby mně nekladli požadavky, které 
jsou v rozporu s čs. zákony, protože bych tyto požadavky musel odmítnout.“ Sovětský 
generál se zajímal, koho konkrétně respektuje. Dozvěděl se, že přímého nadřízeného 
náčelníka Hlavní správy Státní bezpečnosti. „A teď se mě zeptal, zda je mi známo, že 
s. Hrubý, jenž byl na rekreaci v Sovětském svazu, jim přislíbil před návratem do Prahy, 
že bude potlačovat kontrarevoluci.“26

Personální změny ve vedení II. správy nicméně potvrdil rozkaz náčelníka Hlavní 
správy Státní bezpečnosti č. 15, který kromě popisu velmi vážné a složité situace poža-
doval maximální zachování rozvahy a klidu. I přes podstatné omezení normálního vý-
konu služby vyzval náčelník Hlavní správy StB všechny příslušníky Státní bezpečnosti, 
„aby v rámci daných možností plnili úkoly podle daného zaměření akčního programu 
MV, tj. boj proti nepřátelským imperialistickým rozvědkám, které se budou snažit svojí 
činností situaci ještě více zkomplikovat“. Dvojsečně zněl požadavek „zaměřit úsilí“ na 
odhalování „různých provokatérů“. Požadavek přísného dodržování zákonů Českoslo-
venské socialistické republiky a příkazů svých náčelníků schválených a jmenovaných 
ústavními orgány doprovázel pokyn nepropůjčovat se nadále „komukoliv k nezákon-
ným činům a zásahům proti poctivým občanům republiky“.27 Z pohledu vedení Státní 
bezpečnosti se situace po vydání rozkazu konsolidovala „a život celé součásti dostal tím 
systém“.

Během 26. a 27. srpna 1968 byl připraven a vydán nový rozkaz náčelníka HS-StB 
č. 16 a k němu přiloženy podrobné metodické pokyny pro práci celého aparátu Státní 
bezpečnosti v centrále i v krajích. Došlo k obnovení spojení s podřízenými součást-
mi, zajištění systému hlásné služby a dalších nezbytných organizačních a politických 
opatření.

26  ABS, f. A 8/2, inv. j. 153. Vlastní vyjádření, pplk. V. Hlaváček, 29. 8. 1969.
27  KOUDELKA, F. – SUK, J.: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát, s. 234.
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Určitou tečku za dramatickými událostmi srpnových dní znamenal závěr hlášení 
pověřeného náčelníka II. správy, který 28. srpna 1968 doporučoval „zatím neřešit ty 
případy, kdy jednotlivci nebo skupiny našich pracovníků se podíleli na plnění některých 
úkolů Ripla v prvních hodinách obsazování naší země vojsky Varšavské smlouvy“. O sta-
vu věcí stále ještě neexistoval „řádný přehled, ne všechny případy“ vypadaly jasně. V zá-
jmu udržení akceschopnosti celého aparátu Státní bezpečnosti prý bylo prospěšnější 
„ponechat řešení těchto problémů až na pozdější dobu“, kdy se situace v Československu 
měla vyvíjet za příznivějších podmínek.28

28  Tamtéž, s. 251.
▶ ▶ ▶
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Přílohy

VNITŘNÍ ODBOR

náčelník  pplk. Ladislav Rybka 14. 6. 1928 141851 1. 10. 1966 1. 12. 1968

zástupce   ? 

náčelník oddělení 

administr. kpt. Václav Samec 11. 6. 1925 141386 1. 10. 1966 15. 5. 1969

ANALYTICKÝ ODBOR

náčelník mjr. Václav Leník 24. 9. 1925 144938 1. 2. 1964 1. 3. 1969

zástupce pplk. František Kraus 8. 12. 1925 141311 1. 4. 1964 1. 5. 1970

1. oddělení mjr.  Josef Barborka 14. 11. 1924 141203 1. 10. 1966 1. 4. 1969

2. oddělení pplk. Antonín Prokeš 23. 1. 1922 195590 1. 1. 1965 1. 3. 1969

3. oddělení kpt. Ladislav Hedvík 8. 6. 1926 141741 1. 6. 1968 30. 9. 1968

4. oddělení mjr. Bohumil Krejcar 23. 9. 1914 141793 1. 9. 1967 1. 4. 1969

2. 

Personální obsazení řídících funkcí Správy kontrarozvědky (II. správa)

Hlavní správy Státní bezpečnosti k 20. srpnu 1968

Funkce Hodnost Jméno  Datum OEČ Ve funkci od… …do
   narození

náčelník mjr.  Zdeněk Formánek 24. 2. 1928 195375 1. 8. 1968 1. 11. 1968

pověřen pplk.  RSDr. Vítězslav Hlaváček 26. 3. 1928 141270 25. 8. 1968 20. 9. 1968

      (1. 4. 1969)

zástupce pplk. Josef Ripl 24. 2. 1923 141378 1. 9. 1964 24. 8. 1968

zástupce pplk. Štefan Hubina 21. 7. 1922 141758 1. 1. 1964 22. 9. 1969

zástupce  mjr. Jiří Táborský 12. 3. 1932 141895 25. 8. 1968 20. 9. 1968

      (1. 3. 1969)

1.

Vedení Správy kontrarozvědky (II. správa) Hlavní správy Státní bezpečnosti 

v srpnu 1968
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I. ODBOR

náčelník pplk. Jaroslav Vosecký 17. 10. 1923 141459 1. 1. 1964 20. 9. 1968

zástupce mjr. Milan Makový 15. 5. 1921 141332 15. 4. 1967 1. 3. 1969

1. oddělení mjr. František Zavadil 15. 3. 1925 141467 1. 4. 1964 1. 3. 1969

2. oddělení pplk. Miloslav Gvozdek 31. 8. 1928 141254 1. 11. 1961 27. 6. 1969 

II. ODBOR

náčelník pplk. Miroslav Vaněk 4. 2. 1925 141446 1. 10. 1966 1. 3. 1969

zástupce mjr. Josef Bahník 8. 2. 1920 141202 1. 3. 1967 1. 3. 1969

1. oddělení mjr. Josef Hampl 27. 8. 1925 141261 1. 11. 1961 1. 3. 1969

2. oddělení mjr. Václav Valtr 24. 4. 1923 141666 1. 3. 1967 1. 3. 1969

3. oddělení mjr. JUDr. Antonín Hradecký 17. 4. 1931 141277 1. 6. 1968 1. 3. 1969

III. ODBOR

náčelník zástupce        (VŠP)

1. oddělení mjr.  Vladimír Krejčík 14. 8. 1930 141313 1. 9. 1964 1. 7. 1969  

2. oddělení  ?    

IV. ODBOR

náčelník pplk. Miroslav Návrat 16. 1. 1926 141347 1. 4. 1964 1. 3. 1969

zástupce mjr. František Šulc 4. 4. 1924 105035 31. 8. 1965 1. 3. 1969

1. oddělení kpt. Karel Vodrážka 1. 9. 1933 141671 15. 10. 1965 15. 10. 1968

2. oddělení mjr. Vladimír Pešek 24. 12. 1930 141359 1. 3. 1967 15. 11. 1968

3. oddělení kpt. Jaroslav Skřivánek 9. 3. 1933 141394 1. 12. 1964 20. 5. 1969

4. oddělení mjr. Oldřich Pilát 6. 1. 1926 141361 1. 7. 1968 1. 3. 1969

V. ODBOR

náčelník pplk. Arnošt Beneš 19. 12. 1922 148479 1. 9. 1964 1. 3. 1969

zástupce mjr. Jan Bouše 6. 9. 1926 141214 1. 7. 1967 20. 5. 1969

1. oddělení pplk. Michal Sidorják 26. 6. 1930 141390 1. 10. 1966 1. 3. 1969

2. oddělení mjr. Jiří Čermák 6. 2. 1925 141226 1. 10. 1966 1. 3. 1969

3. oddělení mjr. Miroslav Pešek 27. 8. 1925 141358 15. 6. 1964 1. 4. 1969

4. oddělení mjr. Horymír Dostál 31. 1. 1926 141231 1. 10. 1966 1. 4. 1969
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VI. ODBOR

náčelník pplk. František Jašek 23. 1. 1925 196672 1. 8. 1965 1. 3. 1969

zástupce mjr. Otakar Jirout 18. 2. 1925 141073 1. 9. 1964 15. 4. 1969

1. oddělení  ?

2. oddělení pplk. Miroslav Blažek 26. 10. 1922 141210 1. 10. 1966 4. 5. 1969

3. oddělení mjr. Karel Charypar 17. 9. 1927 141500 1. 10. 1966 1. 5. 1969

4. oddělení pplk. Jiří Doležal 30. 12. 1926 130812 1. 10. 1966 1. 3. 1969

VII. ODBOR

náčelník pplk. Albín Kožuch 17. 2. 1924 141579 1. 12. 1966 24. 8. 1968

zástupce pplk. JUDr. Vladimír Helísek 12. 9. 1927 141547 1. 12. 1966 1. 4. 1969

1. oddělení mjr. Miloslav Kovář 3. 1. 1926 141577 1. 7. 1967 1. 3. 1969

2. oddělení mjr. Ladislav Točík  31. 5. 1926 141661 1. 9. 1965 1. 3. 1969

3. oddělení mjr. Zdeněk Lázna 27. 4. 1926 141590 1. 8. 1967 1. 3. 1969

VIII. ODBOR

náčelník pplk. Otakar Pospíšil 16. 11. 1924 141838 1. 10. 1965 1. 2. 1969

zástupce mjr. Jan Škapa 2. 12. 1924 141652 1. 4. 1964 1. 3. 1969

1. oddělení mjr. Ludvík Hrnčárek 25. 12. 1924 141550 1. 10. 1966 1. 5. 1969

2. oddělení mjr. Ladislav Eret 21. 3. 1925 141718 1. 10. 1966 1. 3. 1969

3. oddělení mjr. Jiří Krumphanzl 25. 6. 1924 141584 1. 4. 1964 1. 5. 1969

4. oddělení mjr. Josef Rokos 6. 6. 1926 141631 1. 10. 1966 1. 3. 1969

IX. ODBOR

náčelník  pplk. Václav Pulec 27. 3. 1923 141628 1. 2. 1965 7. 8. 1969

zástupce pplk. Bedřich Šmarda 1. 1. 1921 141653 1. 2. 1965 15. 4. 1969

1. oddělení kpt. Miloslav Najman 23. 9. 1927 141602 1. 7. 1965 23. 9. 1968

2. oddělení  ?

11_ZACEK.indd   13711_ZACEK.indd   137 6/16/09   2:42:16 PM6/16/09   2:42:16 PM



138

X. ODBOR

náčelník mjr. Jan Coufal 23. 8. 1922 141221 1. 12. 1966 1. 3. 1969

zástupce mjr. Jiří Zeiner 7. 4. 1925 141469 1. 8. 1967 30. 4. 1969

1. oddělení mjr. Jiří Vymětal 18. 8. 1928 141463 1. 10. 1966 15. 4. 1969

2. oddělení mjr. Karel Hampejs  2. 9. 1920 141260  1. 6. 1968 1. 4. 1969

3. oddělení pplk. František Herein 30. 9. 1921 141266 1. 10. 1966 1. 3. 1969

XI. ODBOR 

náčelník pplk. RSDr.  Vítězslav Hlaváček 23. 6. 1928 141270 1. 7. 1966 20. 9. 1968

zástupce pplk. Stanislav Šedek 15. 4. 1920 141412 1. 9. 1964 15. 10. 1968

1. oddělení kpt. Karel Vokurka 23. 9. 1929 141912 1. 10. 1966 15. 7. 1969

2. oddělení pplk. Karel Veselý 7. 4. 1928 141908 1. 8. 1967 15. 10. 1968

3. oddělení pplk. Jan Peřina 15. 11. 1920 141356 1. 10. 1966 1. 5. 1969

4. oddělení mjr. RSDr. Karel Vrba 13. 1. 1926 141462 1. 7. 1967 1. 3. 1969

XII. ODBOR 

náčelník pplk. JUDr. Vladimír Bouzek 1. 10. 1922 106215 30. 6. 1965 1. 5. 1969

zástupce  ?

1. oddělení mjr. Josef Pivoňka 7. 2. 1924 141832 1. 10. 1966 20. 5. 1969

2. oddělení pplk. Rudolf Kašparovský 17. 11. 1925 141776 1. 10. 1966 1. 11. 1968

XIII. ODBOR

náčelník pplk. JUDr.  Jaroslav Hovorka 24. 12. 1924 141750 1. 10. 1966 1. 3. 1969

zástupce pplk. Jaroslav Fuchs 27. 4. 1921 141731 1. 10. 1966 15. 4. 1969

1. oddělení mjr. Vlastimil Biško 8. 3. 1932 141686 1. 10. 1966 1. 4. 1969

2. oddělení pplk. Ladislav Skupa 10. 8. 1924 141856 1. 10. 1966 4. 5. 1969

1. samost. oddělení ZST a MV 

 pplk. Stanislav Řezníček 29. 4. 1923 142985 1. 3. 1967 1. 3. 1969

2. samost. oddělení 

 mjr.  Otakar Svoboda 28. 4. 1923 141875 1. 10. 1966 1. 3. 1969
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3. 

1968, 22. SRPNA – INFORMACE Č. 3 SPRÁVY KONTRAROZVĚDKY (II. SPRÁVA)

HLAVNÍ SPRÁVY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI

Přes malé množství informací, které jsme obdrželi, předkládáme tuto dílčí informaci.
V průběhu včerejších dopoledních hodin se v Českých Budějovicích počaly vytvářet 

skupiny občanů, kteří ve většině odsuzovali obsazení Československa vojsky Varšavské 
dohody. V odpoledních hodinách, zejména po ukončení pracovní doby, se shromáždil 
větší počet občanů ve směru očekávaného příjezdu spojeneckých armád. V čele občanů 
byl nesen transparent vyjadřující nesouhlas s vojenským zásahem. Kolem 14.00 hod. 
odpoledne dorazily sovětské jednotky asi 4 km před České Budějovice, kde byly očeká-
vány davy obyvatel s transparenty a urážlivými výroky.

Sovětští vojáci a bojová technika byli fotografováni. Naproti tomu kolony západo-
německých turistů, které odjížděly z ČSSR[,] byly přímo před sovětskými vojsky nad-
šeně pozdravovány a oslavovány, což ze strany těchto turistů bylo opětováno. Přitom 
docházelo stále k urážlivým výrokům a hrubým narážkám na sovětská vojska.

Ve všech závodech okresu České Budějovice nastoupili pracující do zaměstnání. 
Po ranních hlášeních rozhlasu se začaly scházet celozávodní výbory KSČ, které vy-
slovovaly souhlas s prohlášením vlády, vedení KSČ, presidenta republiky. V průběhu 
dopoledních hodin byla v řadě závodů zastavena práce.

V národním podniku Motor v Českých Budějovicích po vyslechnutí zprávy z roz-
hlasu, že v Praze se střílí, byly zjištěny jednotlivé hlasy, které se vyslovily v tom, aby se 
střílelo také proti armádám, které obsazují naše území. K žádným provokacím nedošlo 
a v závodech je celkem klid.

Na OPK [oddělení pasové kontroly] Dolní Dvořiště byl pozorován na rakouské sil-
nici po celý den zvýšený pohyb příslušníků ZW [Zollwache], četnictva a policie. Ve 
13.15 hod. se dostavil na toto OPK vojenský velitel ZW pplk. Möser se žádostí, aby 
mu byla podána zpráva v okamžiku, kdy tento hraniční přejezd bude obsazen vojsky 
Varšavské dohody s tím, že uzavře přejezd z rakouské strany. Dále sdělil, že rakouská 
armáda je mobilizována a připravuje se k obsazení hranic v ČSSR.

Podle informace Zpravodajské správy GŠ [Generálního štábu] byl získán neprově-
řený poznatek, že Sbor spolkové ochrany hranic NSR [Německá spolková republika] 
uvedl, že do NSR přišlo 150 příslušníků ČSLA a dále 6 letadel ČSLA [Československá 
lidová armáda].

▶
ABS, f. A 34, inv. j. 2991. Denní informace II. správy HS StB, 22. 8.–24. 9. 1968, č. l. 1–2.
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4. 

1968, 22. SRPNA, 15.00 HODIN – INFORMACE Č. 4 SPRÁVY KONTRAROZVĚDKY 

(II. SPRÁVA) HLAVNÍ SPRÁVY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI

Poznatky o situaci v ČSSR

Dnes ve 12.00 hod. byl vyřazen hraniční přechod v Har[r]achově z Polské lidové repub-
liky do ČSSR [Československá socialistická republika]. Čs. občané provedli zátarasy na 
silnici z OPK Har[r]achov do ČSSR. Protože nelze provést objížďku, jsou naši občané 
i VC [vízoví cizinci] posíláni přes OPK Habartice. Zpráva je ověřena.

Podle poznatků z okresních oddělení VB [Veřejná bezpečnost] a STB [Státní bez-
pečnost] v Severočeském kraji došlo k určité konsolidaci bezpečnostní situace. Přes 
trvalý odpor proti přítomnosti vojsk Varšavské smlouvy na čs. území nebyly zazname-
nány žádné incidenty, které by vedly k ohrožení života a zdraví občanů. V řadě okresů 
proběhly demonstrace mladých lidí[,] na kterých účastníci demonstrovali svou věrnost 
současnému vedení strany a vlády. V řadách mládeže došlo k některým nepředlože-
nostem, které by mohly mít tragické následky. Tak např. v Jablonci nad Nisou se srotila 
velká skupina osob u pomníku rudoarmějce na náměstí Rudé armády, které [sic] pře-
rostlo v masovou demonstraci, při níž byl pomník stržen.

V Litoměřickém okrese v Lovosicích se pokusila skupina mladých, převážně záva-
dových osob strhnout sochu rudoarmějce. K dokončení akce nedošlo pro pohotový 
zásah bezpečnostních orgánů.

Občané města Kadaně, zejména mladí lidé[,] podlehli provokacím některých ne-
odpovědných osob a házeli na projíždějící vojska sklenicemi a rozhazovali hřebíky 
a hrubě napadali vojáky. K obdobné situaci došlo i v Chomutově. Účastníci demon-
strace utvořili průvod, který za skandování hesel procházel okresním městem a poz-
ději se soustředil před sekretariátem OV [okresní výbor] KSČ [Komunistická strana 
Československa], kde k němu promluvili někteří funkcionáři okresního výboru KSČ, 
na základě čehož tato demonstrace proběhla bez rušivých zjevů. Vedle toho se však 
kolem jistého Zvolenského z Chomutova, který je evidovaný na [sic] kriminální záva-
dová osoba[,] soustředila skupina osob a ztrhla [sic] hvězdu z pomníku rudoarmějce 
a rozbila desku s nápisy. Kromě toho skupina zničila označení sekretariátu SČSP [Svaz 
československo-sovětského přátelství]. Se všemi členy skupiny byl proveden pohovor 
pracovníky OVB [oddělení Veřejné bezpečnosti], při němž vyšlo najevo, že skupina 
hodlala v noci vyvrátit pomník rudoarmějce. Přesto, že členové skupiny slíbili, že od 
akce upustí, prohlásil Zvolenský, že kdyby někdo v Chomutově našel mrtvého rudoar-
mějce, je to jejich práce. 

Dne 21. 8. 1968 došlo v obci Desná okr. Jablonec k havárii vojenské cisterny sovět-

11_ZACEK.indd   14011_ZACEK.indd   140 6/16/09   2:42:16 PM6/16/09   2:42:16 PM



141

ské armády. Při vzniklém požáru byla smrtelně zraněna jedna žena s dítětem a další 
žena těžce popálena.29 Požárem byl poškozen závod jabloneckých skláren.

Podle oznámení pracovníků ÚNZ [Ústav národního zdraví] a vojenské nemocnice 
v Košicích bylo zde ošetřeno 32 těžce a 28 lehce zraněných osob z Košic. Kromě toho 
zemřelo na následky zranění střelami 6 osob.30 Byli ošetřeni 3 sovětští vojáci, z toho 
2 zranění v důsledku autohavárií. Jeden sovětský voják byl zastřelen. Případ prošetřují 
orgány KS SNB [Krajské správy Sboru národní bezpečnosti] společně se sovětskými 
vojenskými orgány.

K zabezpečení pořádku byla v nočních hodinách zesílena bezpečnostní opatření 
vysíláním hlídek VB a společných hlídek VB a StB.

V průběhu přesunu vojsk ve Východočeském kraji dochází k zablokování některých 
komunikací, zejména s menší průjezdností. V podhorských oblastech je průjezdnost 
ztížena jednotlivými havarijními situacemi.

V okresech Náchod, Jičín, Trutnov byly zaznamenány snahy stavět barikády a pře-
kážky. V Trutnově byl sundán symbolický tank a byl použit jako barikáda.

Při přechodu vojsk ve Středoslovenském kraji u obce Detva stavěli se někteří obča-
né do cesty jednotkám, házeli na ně kameny a různé předměty, na základě čehož vojáci 
použili zbraně. Dvě osoby byly zastřeleny a několik dalších zraněno.

Na náměstí ve Zvoleni [sic] při přechodu vojenských tanků se pod jeden vrhl občan 
Josef [Jozef] Levák a na místě byl usmrcen.

Mezi obcí Vážec a Štrba v okrese Liptovský Mikuláš byl zachycen vozidlem spoje-
neckých vojsk motocyklista Ferdinand [František] Moštenický s manželkou Helenou. 
Při pádu utrpěl smrtelné a manželka těžké zranění.31

Mezi obcí Lieskovec a Zolna v okr. Zvolen donutil sovětský tank sjet do příkopu 
osobní auto, které havarovalo. Majitel auta se těžce zranil.

V některých okresech na přesunových trasách spojeneckých vojsk ve Středosloven-
ském kraji se shromažďují davy lidí. Okresní výbory KSS [Komunistické strany Sloven-
ska] a ONV [Okresní národní výbor] vysílají na tato místa mezi občany aktivisty za 
účelem uklidnění a docílení rozchodu.

Ve Středoslovenském kraji byl zaznamenán jeden případ výskytu anonymního do-
pisu v Banské Bystrici, který vyzývá občany, aby dne 27. 8. 1968 vyšli do ulic a žádali, 
aby sovětská vojska zůstala u nás.

V TOS Hostivař – asi 6000 zaměstnanců nemá námitky proti přítomnosti vojsk 

29   Srov. BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš – KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Oběti okupace. 
Československo 21. 8. – 31. 12. 1968. ÚSTR. Praha 2008, s. 76–77, 91.

30  Srov. Tamtéž, s. 173, 176–177.
31  Srov. Tamtéž, s. 167–169.

▶ ▶ ▶
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Varšavské smlouvy. Rádi by však slyšeli, kdo je povolal, proč apod. Rovněž by chtěli 
znát skutečnou situaci v zemi. Sami likvidovali některé výstřelky chuligánů a provoka-
térů. V závodě se nepracuje. 

(1. sam[ostatné] odd[ělení])

Dne 22. 8. 1968 zběhl do NSR kpt. Josef Morávek, nar. 16. 1. 1939, zařazen u 12. bri -
gády PS [Pohraniční stráž]. Odejel do prostoru PS roty Železná. Na velitelství uvedl, že 
má plnit na státní hranici služební úkoly. Po propuštění za signální stěnu odejel na moto-
cyklu ke státní hranici a zběhnul. V době přechodu se na území NSR zdržovala skupina 
osob.

Po příchodu sovětských vojsk do Bratislavy 21. 8. 1968 se shluklo na náměstí asi 700 
občanů. Mezi nimi byly i osoby pod vlivem alkoholu, které spolu s ostatními pokřiky 
a výzvami provokovaly příslušníky sovětských vojsk. Postupem času docházelo k dal-
šímu shluknutí a došlo k zranění jednoho příslušníka sovětské armády střelnou zbraní 
do nohy. Objasnit tento případ vzhledem na chaotický stav se nepodařilo.

Při postupu tankových jednotek vojsk Varšavské smlouvy přes území Západoslo-
venského kraje došlo v jednom případě k usmrcení čs. občana v okrese Dunajská Stre-
da32 a v jednom případě způsobení těžké újmy na zdraví čs. občanky z okresu Trnava.

▶
ABS, f. A 34, inv. j. 2991. Denní informace II. správy HS StB, 22. 8.–24. 9. 1968, č. l. 3–6.

5. 

1968, 22. SRPNA, 19.00 HODIN – INFORMACE Č. 5 SPRÁVY KONTRAROZVĚDKY

(II. SPRÁVA) HLAVNÍ SPRÁVY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI

 
Poznatky o situaci

Vedoucí zvláštního oddělení MZO [ministerstvo zahraničního obchodu] sdělil, že 
CZV [celozávodní výbor] KSČ na dnešní schůzi přijal usnesení, že v případě odvolání 
ministra s. Valeše a ustavení nového ministra budou stávkovat. U mnohých pracovníků 
se projevuje vyčkávací tendence.

Vedoucí ZO PZO [zvláštního odboru Podniku zahraničního obchodu] Motokov 
oznámil, že byli požádáni skupinou mladých lidí o rozmnožení následujících výzev:

„Obrodné orgány jsou zabrány okupačními vojsky a zrádci, kteří kolaborují s oku-
panty. 

Neumožňujte obsazení dalších. Neposkytujte informace nebo poskytujte falešné.

▶ ▶ ▶

32  Srov. Tamtéž, s. 161–163.
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Pozor na příslušníky StB, někteří jsou pod vlivem sovětských poradců.
Zůstaňte věrni!“
/2. samostatné odd./

Pracovník II. S-HS-StB hovořil s vedoucím ZO – MD [ministerstvo dopravy] s. Stě-
hulem, který přišel z informace [s informací], kterou podával s. nám[ěstek] ministra do-
pravy Ing. Tichý. Mimo jiné sdělil, že naší vládě hrozí zatčení ze strany vojsk Varšavské 
smlouvy. Ministr dopravy Dr. Řehák již odešel z budovy ministerstva. Dále prý přichází 
v úvahu obsazení budovy ministerstva dopravy a dělá se opatření k tomuto aktu. Soudruh 
náměstek vybídl všechny přítomné k zachování klidu. Pokud by prý chtěli materiály, mají 
se jim vydat /jedná se o materiály mobilizačního materiálu [charakteru?] a materiály šif-
rové služby/. O materiálech šifry nebyl učiněn závěr.

Dále byli informováni, že byla obsazena čs. banka a vojska zabrala všechny hodnoty.
Kromě toho byli upozorněni, že bezpečnostní orgány Sovětského svazu mají prová-

dět telefonní odposlechy. Proto byli všichni na tuto okolnost upozorněni.
/2. samost. odd./

Pramen na dnešní schůzce sdělil, že K-231 ukončil svou činnost a vyklidil místnosti 
na Karlově náměstí. Schůze výboru, která se měla konat 21. 8. 68[,] se již nekonala.

/6. odbor/
 
Podle poznatků IV. správy kolem 12.00 hod. dnešního dne doprovázel k USA – ZÚ 

[zastupitelský úřad] v Praze II. tajemníka americké ambasády prof. Šnejdárek.

Pramen sdělil, že situace na BVV [britské velvyslanectví] byla po celý včerejší den 
zmatena. Pracovníci byli překvapeni událostmi a jejich hlavní starostí byla [bylo] zajis-
tit bezpečnost a odsun angličanů [Angličanů] nacházejících se na území ČSSR.

Ve většině případů se nepracovalo. Čeští zaměstnanci dostali pokyn, aby příštího 
dne přišli do práce, jen budou-li se moci dostat na BVV bez nebezpečí.

Pramen rovněž sdělil, že manžel telefonistky Pejchové, řidič taxi služby, dopravil 
na BVV nějaké zpravodajské materiály /pravděpodobně fi lmové záběry z obsazování 
Prahy/. Záběry měl pořídit sám a část měla být pořízena zahraničním zpravodajem.

/2. odbor/

Podle poznatků 4. správy zjišťují neznámí lidé v Praze-Břevnově adresy příslušníků 
VB a StB s tím, že jde o zrádce[,] a proto se jim chtějí pomstít.

Dnešního dne byla [bylo] na přejezdu v Pomezí při běžném rozhovoru se stát[ním] 
přísl[ušníkem] NSR Josefem ROSENBERGEREM zjištěno, že došlo k zesílení jednotek 
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bavorské pohraniční policie v SCHIRDINGU z dvaceti asi na sto mužů. Jednotky bun-
deswehru nestojí přímo u státní hranice, ale o něco dál. Dodal, že mají obavy z vniknutí 
vojsk SSSR [Svaz sovětských socialistických republik] na území NSR.

 
Podle průzkumu stojí sovětští důstojníci u Svazu novinářů v Pařížské ulici č. 9 

a vyžadují u zaměstnanců vydávání [vydání] Bulletinu a od redakce Reportéru vydání 
tohoto časopisu. Zaměstnanci to odmítají, zahájili pasivní rezistenci a prohlašují, že 
budou pracovat teprve tehdy, až promluví internovaní představitelé strany a vlády.

Mezi zaměstnanci se rozšiřují pověsti, že Státní bezpečnost zatýká lidi z řad kul-
turních pracovníků a novinářů. Konkrétně byl uváděn tajemník Československého 
svazu novinářů Fr. Koutský, o němž se mezi zaměstnanci hovoří, že byl zatčen ve svém 
bytě.

Při průjezdu městem bylo zjištěno, že Malostranské nám[ěstí] je pomalováno pěti-
cípími [sic] hvězdami[,] v nichž je zakreslen hákový kříž.

/4. odbor/

Mezi obyvateli je velmi kritizována část vysílání rozhlasu, ve které se mluví, že „Šal-
govičova kontrarozvědka zatýká funkcionáře“.

/4. odbor/

Na ministerstvu spotřebního průmyslu bylo zjištěno, že jsou činěny přípravy na ob-
sazení vojsky Varšavské smlouvy. Je prováděno archivování nebo likvidace stranických 
materiálů. Hovoří se o likvidaci kartotéky členů strany z obav ze zneužití.

Celková nálada mezi zaměstnanci je zaměřena na diskuze a úvahy o následcích do 
budoucna, zejména na autoritu strany a jejich [jejích] členů.    
 

/4. odbor/
V Brně jsou rozšiřovány letáky: Výzva občanům Brna, Nekolaborujte s našimi ne-

přáteli – Pomozte vyvrátit nehoráznou lež v RB [Rada bezpečnosti] Malika, že vojska 
Varšavské smlouvy přijela na požádání naší vlády. Na nám. Svobody v 11.30 došlo ke 
srocení několika set osob, které tleskali [sic] skupince studentů, která povalila na střeše 
velkou pěticípou hvězdu.

První Brněnská strojírna /zaměstnanci/ nastoupili normálně do zaměstnání a při-
jali rezoluci, že žádají odchod okupačních vojsk. V případě, že neodejdou, připojí se 
podnik ke generální stávce. Skupina osob tohoto závodu navštívila ostatní závody s cí-
lem dojednat postup při vyhlášení generální stávky. Vyslovují požadavek, aby vystoupil 
s. Svoboda nebo Dubček, nebo hrozí generální stávkou.

V n. p. Lachema bylo hovořeno, že došlo v několika případech k odzbrojení LM 
[Lidové milice] /kde není přesně zjištěno, pod záminkou, že jde o fašistické zbraně/. 
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Někteří členové štábu LM /které se rovněž nepodařilo ustanovit/ vyslovili názor k za-
hájení ilegálního boje s okupačními jednotkami.

Podle informací předaných III. S-MV, které byly získány u vojenských orgánů ve-
lení ČSLA[,] vyjde v krátké době rozkaz pro spojenecká vojska na území ČSSR tohoto 
znění:

-  nedopustit pokusy [o] odzbrojování ČSLA, naopak navazovat s příslušníky ČSLA 
styky,

- opustit prostory rozmístění ČSLA /kasárna/,
- vyklidit malá města a rozmístit se mimo ně,
- ve velkých městech se rozmístit v parcích a nepřekážet provozu,
- upustit od blokování státních a stranických orgánů,
- uvolnit banky a umožnit lidem výběr peněz,
- zásobování spojeneckých vojsk provádět ze zvláštních zdrojů,
-  zpracovat seznamy škod, které byly spojeneckými jednotkami způsobeny s tím, že 

tyto škody budou nahrazeny.

Velení spojeneckých vojsk je propojeno na s. pres[identa] Svobodu a na Moskvu.
Během včerejších večerních hodin probíhala v jednotlivých posádkách početná 

shromáždění civilního obyvatelstva v blízkosti vojenských objektů s cílem získat od 
ČSLA zbraně. Například v posádce Příbram, Most a Beroun. Na těchto shromáž-
děních zpravidla vystoupil velitel útvaru a ZVP [zástupce pro věci politické], kte-
rý vysvětlil nereálnost požadavků a docílil rozchodu těchto shromáždění. Přitom se 
vyskytly v jednotlivých případech hrubé urážky příslušníků ČSLA, pokusy o jejich 
fyzické napadení apod. Důstojníkům byla mimo jiné vytýkána nečinnost armády, 
jejich kapitulace apod. K těmto případům došlo v posádkách Příbram, Plzeň, Klatovy 
a jinde.

Podle poznatků byl velitel tankového útvaru v Jihlavě požádán sovětským velitelem 
o vydání kasáren. Když požadavek odmítl[,] dostal ultimatum v délce 20 minut. Velitel 
tankového útvaru se rozhodl, že k tomuto požadavku se postaví s ostatními důstojníky 
beze zbraně, demonstrativně na odpor.

Při příjezdu sovětské jednotky v noci z 21. na 22. 8. 1968 na letiště Mimoň použili 
strážní proti přijíždějícím jednotkám zbraní. Při přestřelce byla 1 osoba postřelena. 
Příslušníci letiště odmítli sovětským jednotkám jakoukoliv pomoc.

Poznatky o situaci v zahraničí

Z poznatků získaných cestou Zpravodajské správy GŠ vyplývá, že vzniklá situace 
v ČSSR je předmětem prvořadého zájmu ve světě.
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33  V záhlaví informace byla rukou psaná poznámka: zpět anal. odbor.
▶ ▶ ▶

Podle prohlášení britského rozhlasu nemá NATO v úmyslu zasahovat silou do 
záležitostí Varšavského bloku. Jednotky jsou v pohotovosti pro případ, že by konfl ikt 
přerostl hranice socialistických zemí. Jinak byl zjišťován u pozemních sil a letectva na 
středoevropském válčišti převážně jen běžný výcvik. O uskupení a počtech strategic-
kých prostředků nebyly získány upřesňující zprávy. Pravděpodobně zde zůstává 21 ato-
mových ponorek s raketami Polarit [Polaris] a 23 strategických letounů.

V Itálii bylo do pohotovosti uvedeno letectvo. Příznaky pohotovosti byly zjištěny 
na několika místech.

V Rumunsku došlo k zakládání vlasteneckých gard pro případ, že by též došlo k in-
tervenci pod záminkou boje proti kontrarevoluci.

▶
ABS, f. A 34, inv. j. 2991. Denní informace II. správy HS StB, 22. 8.–24. 9. 1968, č. l. 
12–17.

6. 

1968, 23. SRPNA, 8.00 HODIN – INFORMACE Č. 6 SPRÁVY KONTRAROZVĚDKY 

(II. SPRÁVA) HLAVNÍ SPRÁVY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI 33

Poznatky k situaci v ČSSR

Z dílčích poznatků a z vlastního pozorování operativních pracovníků se ukazuje, že ná-
lada pražského obyvatelstva má vysloveně protisovětské zaměření. Na různých místech 
v Praze se během včerejšího dne tvořily hloučky a větší srazy občanů, které voláním, 
pískáním apod. dávaly najevo svůj nesouhlas s příjezdem vojsk Varšavské dohody. Na 
více místech v Praze byly rozdávány čs. trikolory, letáky protisovětsky zaměřené a růz-
né rezoluce, které rovněž požadují odchod vojsk a propuštění uvězněných členů ÚV.

Na řadě míst v Praze jsou vylepovány různé plakáty, jsou pomalovány výklady pro-
tisovětskými hesly. Na několika místech v Praze probíhala podpisová akce za propuště-
ní uvězněných soudruhů a za odchod vojsk.

Leták vydaný v jazycích SSSR, NDR a Polska se obrací na příslušníky těchto armád 
s dotazem[,] proč k nám přijeli[,] a zároveň zdůrazňuje, že v ČSSR je naprostý klid, 
takže jejich zásah je protiprávní. Dále se vyskytla řada letáků, které označují všechny ty, 
kteří jednají mimo ofi ciální představitele legální vlády a Dubčekova stranického vede-
ní[,] za zrádce národa.

Podobné podpisové akce byly zjištěny v Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi. Ve 
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všech závodech v Mladé Boleslavi proběhla včerejšího dne mezi 12.00 a 13.00 hod. 
generální stávka.

Včera v časných ranních hodinách bylo provedeno obsazení Českých Budějovic 
vojsky Varšavské dohody. Do města přijelo asi 30 tanků, kolem nich se celý den shro-
mažďovaly skupiny občanů, kteří se snažili s vojáky diskutovat a zároveň polepili tanky 
plakáty a popsali různými hesly, jako např. „Jděte domů“, „Nikdo vás nezval“ apod. Na 
Palackého náměstí došlo ze strany mladých občanů k pokusu shodit auto značky Gaz 
do vody. Přivolaná pomoc vystřelila na výstrahu. Došlo k házení kamenů na tanky, 
přičemž rovněž byla použita střelba na výstrahu. Ke zranění nedošlo.

Podle poznatků se situace ve městě stále vyhrocuje a není vyloučeno, že může dojít 
k otevřenému střetnutí. Tyto nálady podporují rezoluce vojenského útvaru, které vy-
hlašují, že v případě potřeby na rozkaz prezidenta republiky jsou ochotni použít proti 
cizím jednotkám vojenských prostředků čs. armády.

V nočních hodinách přijeli na OPK Dolní Dvořiště představitelé sovětské armády 
a jednali s náčelníkem OPK. Kolem 12.00 hod. zablokovaly tři tanky celniště, takže je 
znemožněn jakýkoliv provoz.

Podle poznatků z Brna došlo k obsazení Jihlavy, kde sovětská vojska obsadila poš-
tovní úřad[,] a v blízkosti Gottwaldova je postavena vojenská vysílačka. Ukazuje se, 
že odpor civilního obyvatelstva proti vojskám [sic] Varšavské dohody trvá. Mezi za-
hraničními občany v Brně je rozšířena zpráva vídeňského rozhlasu, že předseda rady 
ministrů SSSR Kosygin a maršál Grečko podali demisi. Občané NDR v počtu 10 osob 
a jeden občan SSSR se snažili využít současné situace k opuštění republiky do Rakouska 
ve společnosti státních příslušníků KS.

Poznatky ze Severočeského kraje ukazují, že včerejšího dne došlo k opětnému vystup-
ňování nervozity obyvatelstva, které spontánně na území celého kraje všemi možnými 
způsoby vyjadřuje svůj zásadně odmítavý postoj vůči pobytu armád Varšavské smlouvy 
v tomto kraji. Ve všech okresech a ve větších místech jsou organizovány protestní průvo-
dy, kde občané vyjadřují skandováním a různými hesly podporu právoplatného vedení 
strany a ústavním orgánům republiky. Na základě usnesení pléna KV KSČ došlo v době 
od 12. do 13.00 hod. na území celého kraje k protestní generální stávce.

Tyto nálady na některých místech přerostly v konfl iktní situaci. Např. v Ústí nad La-
bem byla snaha vytvořit barikády z nákladních a jiných motorových vozidel. K uklid-
nění došlo na základě výzev ústeckého rozhlasu a přesvědčováním ze strany bezpeč-
nostních orgánů. Podobná situace vznikla v Terezíně.

V Chomutově se v době stávky dostavilo na náměstí značné množství lidí s han-
livými nápisy, které odsuzovaly pobyt vojsk Varšavské dohody v ČSSR. Občané nosili 
kolem náměstí čs. státní vlajku, přičemž bylo spáleno více sovětských vlajek. Zároveň 
několik občanů na hraničním přechodě [sic] v okr. Děčín upevnilo transparent, aby 
zahraniční vojska opustila ČSSR. V té době přijížděla z NDR skupina sovětských dů-
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stojníků, se kterými naši občané zahájili rozhovory. V průběhu těchto rozhovorů žádal 
sovětský generál náčelníka pohraničního oddělení VB Jiříkov, aby mu zajistil ochranu 
při jeho průjezdu do Prahy. Náčelník jeho požadavku nevyhověl. Toto vysvětlení sovět-
ský generál přijal a se svojí skupinou se vrátil zpět do NDR.

Během včerejšího dne vyzvedl předseda okresního výboru Svazarmu v Lounech 
a předseda městského výboru KSČ z vojenské posádky 40 samopalů a 2 kulomety. Zá-
stupce velitele posádky učinil oznámení Veřejné bezpečnosti, které po projednání s ta-
jemníkem OV KSČ zajistilo, aby zbraně byly uloženy zpět ve skladech ČSLA.

Velmi vážná situace nadále zůstala v Liberci. Od ranních hodin se v prostoru Nové 
Město pod Smrkem a železniční stanice Žitava na území NDR soustřeďovala větší kolo-
na vozidel vojsk Varšavské dohody. Podle zjištění měla být část těchto vojsk přepravena 
ze Žitavy do Liberce po železnici. Vzniklá situace byla projednána na předsednictvu 
OV KSČ, kterým po dohodě s ostatními orgány bylo rozhodnuto, aby v prostoru stát-
ních hranic byly vytrhány koleje. Později od tohoto bylo upuštěno a byl přijat návrh, 
podle kterého by měly být na trati umístěny vagony s pískem, které by přerušily po-
kračování transportu. Vzhledem k tomu, že tato opatření by v prostoru Liberce mohla 
vést k otevřenému střetnutí, náčelník okresního oddělení VB přesvědčil místní funk-
cionáře, aby tato akce byla zrušena. Po jeho zásahu bylo přijato rozhodnutí, že nebude 
vyslána do Žitavy lokomotiva.

S ohledem na značnou nervozitu obyvatel Liberce, kteří chtějí za každou cenu za-
bránit okupaci města, okresní orgány se rozhodly, že k přijíždějícím vojskům vyšlou 
své parlamentáře s úkolem, aby přemluvili velitele kolony, aby uskutečnil průjezd vojsk 
mimo město, po trase určené orgány VB. Sovětský velitel přislíbil, že vojska nebudou 
při průjezdu ozbrojena. Bližší poznatky k tomuto případu nejsou dosud známy.

Podle rozhodnutí rady městského národního výboru v Liberci bude dne 24. 8. 1968 
v 11.00 hod. proveden společný pohřeb všech obětí tragických událostí z 21. 8. 1968. 
Pietní akt má být proveden v prostoru před libereckým krematoriem (mimo město), 
aby se předešlo případným demonstracím. Realizace tohoto záměru je závislá na sou-
hlasu pozůstalých. Náklady s pohřbem budou hrazeny z fondu MNV Liberec.

Projevuje se vysoká aktivita všech příslušníků Sboru národní bezpečnosti, zvláště 
při svém obětavém plnění uložených úkolů, ale i ve značné iniciativě a rozhodnosti 
příslušníků VB, z nichž mnozí dobrovolně přerušili své dovolené a přihlásili se k plnění 
služebních povinností.

Včerejšího dne ve 20.30 hod. došlo v táboře nápravné výchovy Bytýs [Bytíz] u Pří-
brami k pokusu o hromadný útěk odsouzených, který byl likvidován.

Do současné doby jsme neobdrželi další poznatky.
▶

ABS, f. A 34, inv. j. 2991. Denní informace II. správy HS StB, 22. 8.–24. 9. 1968, č. l. 
13–16.
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7.

1968, 23. SRPNA, PŘED 15. HOD. INFORMACE O SITUACI NA MINISTERSTVU VNI-

TRA A VE STÁTNÍ BEZPEČNOSTI PŘEDNESENÁ POSLANCEM ALOISEM POLEDŇÁ-

KEM NA PŘEDSEDNICTVU NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 34

V úterý [20. srpna] den před tím, než okupační jednotky přišly, byl v poledne vydán 
rozkaz, aby náčelník OPK [správně: 4. oddělení VI. odboru II. správy pplk.] Doležal se 
připravil na akci. Na akci bylo vzato 25 příslušníků OPK, kteří znají situaci na letišti[,] 
a tito lidé byli shromážděni v 8 hodin večer. To znamená daleko před tím, než s. Dub-
ček a ústřední výbor [KSČ] dostali jakoukoli zprávu. Paralelně s tím byl pro pracovníky 
OPK Ruzyň odpoledne vyhlášen stoprocentní poplach. Určitá část pracovníků II. sprá-
vy byla informována, že se mají po večeři dostavit do budovy. Akce začala po 8. hod. 
večerní. 25 příslušníků OPK obsadilo veškeré letištní prostory, donutilo posádku čs. 
letadel a posádku letištní služby, aby odklidili [sic] letištní plochu, obsadili [sic] řídící 
věž a zablokovali [sic] veškeré starty a přistání řádných linek. Již od soboty předcháze-
jícího týdne stále stála na ruzyňském letišti 2 sovětská letadla TU [Tupolev], obsazená 
důstojníky sovětské armády, převlečenými do civilu, kteří měli zřejmě za úkol zabez-
pečit hlídky přistávání v případě, že by se nepovedla akce na obsazení věže. O těchto 
letadlech musel být v každém případě informován náčelník OPK Ruzyně, odd. po-
hraniční [pasové] kontroly [pod]plukovník Stachovský (II. správa). Řadoví příslušníci, 
kteří se akce zúčastnili, buď nebyli vůbec informováni, k jakému účelu to je, nebo byli 
informováni zkresleně. Kromě toho několik dní před příjezdem okupačních jednotek 
bylo vybráno několik příslušníků, kteří byli instruováni, že budou pověřeni speciálními 
úkoly. Tyto speciální úkoly měly být v tom, že budou poskytovat bezpečnostní ochra-
nu tzv. informativním funkcionářům ÚV KSČ. Byli jmenováni soudruzi Kolder, Indra 
atd. a příslušníci OPK, kteří měli zajistit příjezdové plochy a hladké přistání sovětských 
jednotek. Bezprostředně před akcí byli informováni podplukovníkem Josefem Ryplem 
[Riplem], že vojska spojeneckých armád obsazují Prahu se souhlasem presidenta re-
publiky a ostatních orgánů včetně s. Dubčeka. Někteří soudruzi se přiznali, že tomuto 
pokynu zcela uvěřili. [Náměstek ministra vnitra pro StB plk. Viliam] Šalgovič měl pro-
hlásit, že v 11 hodin měl telefonický rozhovor, kterým byl o akci informován.

Dále bylo v akci několik skupin, které odjely na správu spojů. Zde byly přijaty ředi-
telem Ústřední správy spojů [Karlem] Hoff manem [Hoff mannem] a bylo jim vysvět-
leno, že část bude použita na ochranu Čs. rozhlasu před chuligány a kontrarevoluč-
ními živly. Tato skupina dostala později za úkol, aby znemožnila vysílání prohlášení 
předsednictva ÚV KSČ, ačkoliv skupina byla naprosto nekvalifi kována pro podobnou 

34  Srov. Sedm pražských dnů, s. 160.
▶ ▶ ▶
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35   S největší pravděpodobností šlo o kpt. Stanislava Prokopa (nar. 19. 5. 1932), do 15. 8. 1968 studijního 
pracovníka studijního oddělení vnitřního odboru HS-StB, poté uvolněného pro výkon funkce ve vojen-
ském a bezpečnostním odboru předsednictva vlády ČSSR. 

▶ ▶ ▶

práci a neměla v podstatě možnost úkol splnit, přesto se vysílání znemožnilo zatím ne-
známými osobami. Tato akce byla dublována. Další skupina v počtu 6 příslušníků byla 
určena jako ochrana dvou sovětských poradců. Tato skupina odjela 2 vozy na sovětské 
velvyslanectví, kde po určité době čekání byli jednotlivci požádáni, aby doprovázeli 
sovětské vojenské oddíly k obsazení nejdůležitějších bodů v Praze. Jedna skupina ob-
sazovala ústřední výbor strany. Další Čs. rozhlas, Ústřední správu spojů, televizi apod. 
Na ÚV KSČ vznikla tato situace. V doprovodu jednoho příslušníka Státní bezpečnosti, 
který byl vybrán jako tlumočník pod legendou, aby pomohl rozehnat nebo uklidnit dav 
shromážděný před budovou ÚV, odjela vojenská kolona, kde nikdo nebyl, tlumočník 
byl vyzván, aby vstoupil do budovy. Zde byla přijata tajemníkem [ÚV KSČ Aloisem] 
Indrou, který mu oznámil úkol, aby pomohl při zajištění občerstvení vedoucích stra-
nických funkcionářů. Soudruzi Dubček, Smrkovský, Špaček, Kriegel a ostatní byli pod 
ostrahou některých příslušníků Státní bezpečnosti z krajské správy SNB Praha.

Další činnost II. správy:

Kolem 11. hodiny noční byla pro příslušníky II. správy vyhlášena pohotovost, všichni 
příslušníci dostali příkaz zdržovat se v budově centrály. Byl vydán konkrétní příkaz ne-
propustit z budovy [zástupce náčelníka Hlavní správy StB a náčelníka II. správy] s. [mjr.] 
Formánka, [zástupce náčelníka Hlavní správy StB mjr. JUDr.] Jankrleho a Prokopa.35 Bu-
dova centrály byla obsazena sovětskými vojsky v půl osmé ráno, příslušníci Státní bezpeč-
nosti nebyli ozbrojeni, do budovy vnikla pouze skupina sovětských důstojníků a několik 
řadových vojáků, kteří okamžitě vypnuli telefonní ústřednu bez jakékoliv pomoci taměj-
ších pracovníků. Na zákrok sovětského poradce byla ústředna po 20 min[utách] opět 
uvedena v činnost. Přibližně v téže době byl povolen vstup a východ z budovy na platný 
průkaz. V průběhu tohoto dne byla vybrána další spec[iální] skupina příslušníků Státní 
bezpečnosti, kteří dostávali za úkol vypátrat a umlčet všechny legální vysílače. Někte-
ří příslušníci tento úkol odmítli splnit, načež vedení hlavní správy upustilo od nasazení 
těchto příslušníků. Je známo, že přesto některé vysílačky byly umlčeny. Vzhledem k tomu, 
že příslušníci centrály Státní bezpečnosti byli desorientováni, ujal se komplikované situ-
ace celoútvarový výbor KSČ, který se snažil analyzovat a odmítnout všechny akce, které 
by byly konány bez souhlasu ostatních orgánů. Vznikla roztržka mezi vedením Hlavní 
správy Státní bezpečnosti, konkrétně Šalgovičem, Ryplem [Riplem], Hubkou [Hubinou], 
Kožuchem a dalšími a mezi celoútvarovým výborem KSČ. Přesto se podařilo celoútvaro-
vému výboru včera v noci, tj. 22. 8. svolat aktiv všech pracovníků centrály Státní bezpeč-
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nosti. Na tomto aktivu byly odhaleny všechny akce, o kterých bylo mluveno dříve, a ně-
kteří příslušníci, kteří byli do akcí zapojeni, podali podrobné informace o tom, jak byli 
zneužiti. Celoútvarový výbor přijal závěr formulovaný v rozkazu dosavadního náčelníka 
II. správy s. Formánka. Tento závěr se v podstatě shodoval s prohlášením předsednictva 
ÚV, s prohlášením předsednictva NS [Národního shromáždění] a je to odmítnutí akcí, 
které by porušovaly socialistickou zákonnost a zneužití ve prospěch okupačních armád. 
V diskusních příspěvcích se vyskytly i návrhy na vyslovení nedůvěry Šalgovičovi a spol., 
ovšem tyto návrhy byly některými členy CÚV odmítnuty. Důvod k odmítnutí byl tento: 
je v něm strach příslušníků Státní bezpečnosti z toho, že kdyby opustila sovětská vojska 
území ČSSR, byli by zlikvidováni.

Během schůze byli sovětští vedoucí činitelé přítomni v budově, byli informováni, 
byli v akcích, což se projevilo obsazením budovy uvnitř a zablokováním vchodu. Po 
skončení schůze v nočních hodinách došlo k zatýkání některých funkcionářů celoútva-
rového výboru včetně náčelníka II. správy s. Formánka a zástupce náčelníka hlavní 
správy s. Jankrleho. Vzhledem k tomu, že situace zůstává nadále nepřehledná, nebylo 
dosaženo jednoty. Proti okupantskému postoji zůstává v prostorách centrály stav, jako 
byl před útvarovou schůzí. Máme za to, že sovětské velení nepředpokládalo, že narazí 
na odpor příslušníků Státní bezpečnosti, kteří z velké části nechtějí vykonávat příkazy 
tohoto velení.

Kolísavost části příslušníků Státní bezpečnosti je motivována především obavami 
o svou existenci v okamžiku, kdy okupantská vojska opustí území republiky. Je třeba, 
aby veřejnost pochopila složitost situace a fakt, že se nechali [sic] zneužít skutečně ně-
které početné malé skupiny příslušníků vedení již jmenovanými funkcionáři.

Podle zpráv, které máme, byla vyklizena budova ministerstva vnitra na Letné a v bu-
dově jsou izolováni 3 soudruzi: Padrůněk, [náčelník Sekretariátu ministra vnitra pplk. 
Jiří] Hošek a [náčelník Odboru zvláštních úkolů MV plk. Lubomír] Kroch [Kroh].36

Náčelník [Správy] vojenské kontrarozvědky [Hlavní správy StB genmjr.] Stavino-
ha měl informaci o příchodu okupačních vojsk, byl přítomen po celý večer na praco-
višti a vzhledem k jeho postoji byla mu drtivou většinou příslušníků VKR vyslovena 
nedůvěra.

Je to zpráva, kterou bude projednávat výbor bezpečnostní a branný a rozhodne o je-
jím publikování.

▶
Archiv bezpečnostních složek, f. Inspekce ministra vnitra, 01-1-2, č. l. 288-292.

36  Srov. ŽÁČEK, Pavel: Motáky plukovníka Kroha, s. 62–77.
▶ ▶ ▶
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8. 

1968, 23. SRPNA. INFORMACE SVOBODNÉHO LEGÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ STUDIA 

ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU PRAHA O UDÁLOSTECH V OBJEKTU HLAVNÍ 

SPRÁVY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI VYSÍLANÁ SVOBODNÝM LEGÁLNÍM STUDIEM 

ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU PRAHA

Druhá velmi závažná informace: 22. srpna 1968 kolem 19. hodiny byla zvýšena ostraha 
budovy ministerstva vnitra v Sadové ulici. Nikdo nesměl ven ani dovnitř. Na 21. ho-
dinu byl svolán aktiv Komunistické strany Československa. Na tomto aktivu se schva-
lovala rezoluce za Svobodu, za Dubčeka. Na aktivu začalo hovořit několik členů v tom 
smyslu, že byli zneužiti zejména členové OPK tak, že dostali rozkaz připravit letiště na 
přistání spojovacích vojsk s tím, že jde o cvičení. Všechny ostatní údaje, které byly na 
tomto aktivu řečeny, svědčí o tom, že celá akce byla důkladně připravena zrádci Státní 
bezpečnosti. Asi v půlnoci, kdy se aktiv rozcházel, byla budova ministerstva vnitra v Sa-
dové ulici i uvnitř obsazena okupačními vojsky s nasazenými bajonety. Drtivá většina 
komunistů na aktivu byla zcela zajedno a odsuzovala zrádce a vyjadřovala podporu 
straně s Dubčekem a všem řádně zvoleným orgánům našeho státu. Soudruzi také od-
mítají jakékoliv zásahy nařízené okupanty. Je však pravda, že někteří byli ještě v začátku 
okupace zneužiti proti své vůli a vedeni mylnými informace[mi] k některým zásahům. 
Odmítají však například likvidovat legální vysílač Československého rozhlasu. Po ak-
tivu se soudruzi uložili ke spánku. Ale asi kolem 3. hodiny v noci zatýkal sovětský 
poradce, který je v této budově s dalšími vojáky okupačních vojsk, funkcionáře celo-
útvarového výboru komunistické strany. Upozorňujeme, že z údajů, které se podařilo 
získat, jsou zrádci vedle Šalgoviče a některých dalších osob, jejichž jména jsou vám už 
známa z našeho vysílání, Kožuch, zástupce náčelníka této správy Ripl a někteří další. 
Tolik naše dvě důležité informace, které jste poslouchali ze svobodného vysílání legál-
ního vysílače Československého rozhlasu v Praze. 

▶
Archiv bezpečnostních složek, f. H, sign. H-737/8, č. l. 305-306.

9. 

1968, 27. SRPNA, 9.00 HODIN – INFORMACE ANALYTICKÉHO ODBORU SPRÁVY 

KONTRAROZVĚDKY (II. SPRÁVA) HLAVNÍ SPRÁVY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI

1. Vnitřní situace
V táboře Bytíz po vzpouře vězňů dochází postupně k normalizaci a je předpoklad, 

že se nikomu z vězňů nepodařilo uprchnout.
V Mělníku dnešní noci došlo k pokusu o odstranění ruského tanku umístěného na 
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pomníku. Organizátory tohoto činu byli někteří mladí lidé, včetně recidivistů[,] v počtu 
asi 60 osob. Měli k dispozici nákladní auto, avšak od svého záměru upustili po jednání 
s příslušníky VB. Naproti tomu však došlo k odstranění jednoho polského pomníku. 
U busty polského generála Karola Swierczevskiho převázali obličej černým suknem.

Po rozhlasovém oznámení o odletu presidenta republiky s. SVOBODY do Moskvy 
část veřejnosti projevila obavu, aby to tam s ním nedopadlo jako se soudruhem Got-
twaldem v roce 1953. Další část věří, že dojde k dohodě při řešení naší současné krize.

Dne 26. 8. 1968 v 15.30 hod. volal na stálou službu KS SNB Praha anonymní ozna-
movatel, který podal tuto informaci: Dnes večer nebo v noci se má uskutečnit útěk do 
zahraničí s důležitými tiskovinami přes pohraniční úsek Cheb. Má se jednat o násilný 
přechod hranic. Byla vyrozuměna P[ohraniční] S[tráž] v uvedeném prostoru.

Ve většině okresů Středočeského kraje nedošlo k žádným závažným událostem.
Dne 22. 8. 1968 byl na OPK Rozvadov zadržen pro ilegální přechod BARTONÍČEK 

Jaroslav, nar. […] 1947, Hradec Králové, přechodně bytem Praha, […], příslušník MV 
z místního oddělení VB Praha 1, Malá Strana.

Jmenovaný přijel na OPK Rozvadov v uniformě rotného MV. Uvedl, že doprová-
zel na OPK holandské novináře, k čemuž obdržel písemné povolení od náčelníka VB. 
Potvrzení měl však padělané. Orgán OPK zavolal jmenovaného, aby odešel k budově. 
BARTONÍČEK se však rozběhl přes závoru a chtěl uprchnout do NSR. V těsné blízkosti 
S[tátní] H[ranice] byl zadržen.

Doznal, že chtěl uprchnout do NSR. Uvedl, že je lepší být v NSR než-li se nechat zastřelit 
v Praze okupační armádou. Byl ozbrojen pistolí vzor 7.65 a dvěma zásobníky. Dále byly 
u něj nalezeny seznamy se jmény osob a automobilů, určené jen pro vnitřní potřebu VB.

Celá situace byla fi lmována z území NSR a pozorována několika desítkami osob, 
které neustále stojí přímo na hranicích.

Jmenovaný byl předán orgánům vyšetřovacího odboru S[právy] – StB Plzeň.
Ve 13.30 hod. přijeli na vysílač v Hostovicích, okr. Ústí nad Labem[,] čtyři důstojní-

ci sovětské armády, jejichž příchod byl zaznamenán technickou obsluhou, která vysílač 
včas vypnula. Důstojníci hledali zbraně a kontrarevolucionáře. Po prohlídce vysílače 
skupina odešla. 

K táboru sovětských vojsk v Ústí nad Labem na Skřivánku přijeli dva mladíci na 
motocyklu, kteří [chtěli?] od sovětských vojáků tiskoviny. Prováděným šetřením byl 
jako majitel motocyklu zjištěn Jiří KITNER, nar. 1948, bytem […] 99. Měl převzít vy-
tištěnou výzvu členům ÚV KSČ, vlády a Národního shromáždění ČSSR, která byla 
zřejmě vytištěna v SSSR. KITNER dosud nemohl být vytěžen. Obdobný materiál mělo 
převzít dalších pět mladíků.

V některých okresech Severočeského kraje stoupá trestná činnost. Tak například 
pracovníci okresního oddělení VB v Jablonci na Nisou zjistili, že jistý Josef KAPČJAR 
uvažuje o zorganizování ozbrojené skupiny k drancování obchodů, zejména zlatnic-
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37   S největší pravděpodobností jde o kpt. Františka Uhlíře (nar. 11. 8. 1925), referenta 3. oddělení II. od-
boru S-StB Hradec Králové.

38   Kpt. Adolf Lehár (nar. 22. 11. 1939) byl 1. 7. 1968 pověřen funkcí velitele zabezpečovací roty KS-SNB 
Ústí n/Labem.

▶ ▶ ▶

tví a bižuterie. KAPČJAR měl navštívit svého bratra, t.č. vojína ČSLA v Týništi nad 
Orlicí, který mu slíbil samopal. Jmenovaný vlastní pistoli ráže 6.35 mm bez nábojů.

Jistý František RŮŽIČKA z Jablonce nad Nisou uvažuje o vykrádání bytů. Za tím účelem 
si chce vytypovat osoby, které vlastní značné částky peněz. Hovoří o tom, že je ozbrojen.

Bylo provedeno vloupání do obchodního domu Prior v Chomutově, které je cha-
rakterizováno jako drancování. Škoda činí asi 13.000 Kčs.

Dne 25. 8. 1968 v 9.00 hod. požádal s. UHLÍŘ37 Centr – Hradec Králové o prověření 
příjezdu dvou západoněmeckých občanů, kteří jsou ubytováni v hotelu v Hradci Krá-
lové a nemají v pořádku cestovní doklady. Vzhledem k tomu, že Centr Hradec nevěděl, 
kdy cizinci přicestovali, byl dán pokyn, aby s nimi pohovořili a vyslechli je k době pře-
chodu OPK Rozvadov. Současně byl dán pokyn na OPK Rozvadov a na S[práva] P[asů 
a] V[íz] k prověrce jejich příchodu.

Jednalo se o osoby WUDEL Egin [Egon?], [nar.] […] 1932 v NSR a MAJCHERC-
ZYK Richard, [nar.] […] 1929 v NSR. Protože prověrkou nebyl prověřen jejich příjezd 
do ČSSR, bylo to oznámeno na Centr Hradec, odkud však bylo sděleno, že při pohovo-
ru uvedení cizinci přiznali, že jsou polští rozvědčíci.

K této zprávě sděluje KS SNB Hradec, že vypracovává zvláštní podrobnou informa-
ci, kterou spolu s fotodokumentací – zejména pasů zasílá zvláštním kurýrem.

Noc z 25. 8. 1968 [v] Severočeském kraji proběhla klidně[,] bez rušivých jevů. Přes 
hraniční přechody Moldava, Mísek, Černý Potok pokračovaly transporty vojsk Varšav-
ské smlouvy na naše území.

Dne 25. 8. 1968 vystřelil v obci Konotopy, okr. Louny, Václav STUDENÝ z ilegálně 
držené pistole, kterou chtěl podle svého vyjádření použít proti příslušníkům sovětské 
armády. Šlo o pistoli ráže 6.35 mm, která byla jmenovanému zabavena.

V okrese Ústí nad Labem došlo ve 24.00 hod. k obsazení zabezpečovací roty KS 
SNB příslušníky sovětské armády. Střeží vchody do budovy objektu, propouští pouze 
velitelský Gaz kpt. Lehala [Lehára].38 Do objektu jednotka nevstoupila.

Ve 21.45 hod. došlo na západním nádraží ČSD v Ústí nad Labem k rozporům v ná-
zorech na současnou situaci mezi zaměstnanci ČSD, které přerostly ve rvačku.

Dne 22. 8. 1968 ve večerních hodinách okolo 21.15 hod. ve Východoslovenském 
kraji v Rožnavě začali sovětští vojáci z přesně nezjištěných příčin střelbu z kombinova-
ných zbraní do interhotelu KRAS, přičemž vznikl požár. Při střelbě byl zraněn Viktor 
SIMON, nar. […] 1927, bytem Rožnova [Rožňava], Mírová ulice.
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Po této střelbě opustila sovětská vojska okolí hotelu KRAS. Ve 23.00 hod. obklíčili 
vojáci s tanky a obrněnými vozidly budovu OVB. Vyrazili zadní vchod budovy a přišli 
na útvar. Zde příslušníky soustředili do kanceláře náčelníka OVB a začali je odzbrojovat. 
Poté se spojili se správou VB Košice, kde byl u telefonu sovětský důstojník, který vyzval 
velitele sovětského vojska v Rožnavě, který akci řídil, aby přišel k telefonu. Po pohovoru 
vrátili zbraně příslušníkům a sovětští vojáci z útvaru odešli do hotelu KRAS.

V minulých dnech se bezpečnostní opatření v Košickém kraji ze strany sovětských 
vojsk přiostřila. Sovětští vojáci sebrali na OV KSS čtyři kusy samopalů od milice, zablo-
kovali jim radiopřijímače, přerušili v celém okrese telefonické spojení.

Dne 23. 8. 1968 byla v Košicích neznámým mladíkem v odpoledních hodinách na-
padena manželka plukovníka ČSLA BELASA proto, že tento byl označen, že pomáhal 
a spolupracoval se sovětským vojskem. Jmenované potrhali šaty, natřeli jí [sic] červe-
nou barvou a takto ji hnali několik set metrů po ulici, kde se k nim připojilo několik set 
občanů. Příslušníci SNB ji z davu osvobodili a odvedli do budovy SNB.

Dne 25. srpna 1968 v odpoledních hodinách zběhlo ze strážní služby 6 vojáků, kteří byli 
ozbrojeni 6 samopaly, 5 pistolemi a asi 1200 kusů nábojů (jde o 12. žen. prapor – 20 msd). 

V průběhu šetření bylo zjištěno, že se ke zběhnutí rozhodli na základě situace 
v ČSSR s úmyslem přesunout se do Beskyd a tam vytvořit partyzánskou skupinu.

Ve spolupráci s velitelem a orgány VB byl na základě provedených opatření s nimi 
navázán styk, jejich úmysl jim rozmluven, načež se všichni vrátili k útvaru.

Podle informace orgánů VB měly být od 51. ženijní brigády v Litoměřicích předává-
ny zbraně civilním osobám. Mělo jít asi o 30 samopalů, několik tarasnic a zdravotnický 
materiál. VB spolu s pracovníky VKR uvedla celou záležitost do pořádku a zbraně byly 
útvaru vráceny.

Dne 26. 8. 1968 ve 20.00 hod. se obrátil na VKR pracovník sekretariátu náčelníka 
Generálního štábu s tím, že sovětskou vojenskou hlídkou byl zadržen vojín základ-
ní služby Antonín HRUŠKA, řidič správy pro zahraniční styk G[enerálního] Š[tábu]. 
Podle jejich sdělení byl dopaden při kolportaci – dle jejich stanoviska – protisovětských 
tiskovin. Na generální štáb byl ze strany sovětských orgánů vznesen požadavek celou 
záležitost objasnit, včetně toho, odkud uvedené tiskoviny pocházejí. 

VKR, na kterou se generální štáb obrátil, bylo sděleno, že podle našeho názoru se 
nejedná o trestný čin, že pokud v uvedených tiskovinách byla uváděna fakta o tom, že 
sovětské jednotky okupovaly ČSSR, že toto odpovídá skutečnosti, plně v souladu se 
stanovisky legálních ústavních orgánů ČSSR. Bylo doporučeno, aby generálovi JAN-
ŠČIKOVOVI39 – představiteli sovětské armády na MNO – v případě, že bude žádat vý-
sledek šetření, bylo sděleno, že celý případ byl vyřešen v kázeňské pravomoci velitele.

39  Gen. A. M. Jamščikov.
▶ ▶ ▶
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40   Mjr. František Janouš (nar. 6. 2. 1926) byl od 1. 2. 1968 do 7. 9. 1971 náčelníkem OPK Komárno S-StB 
  Bratislava.

▶ ▶ ▶

Celkově podle hlášení podřízených složek VKR, které po celou dobu pracovaly 
a pracují v intencích rozkazů presidenta republiky, náčelníka HS-StB a MNO, nebyly 
v ČSLA zjištěny žádné vážnější mimořádné události, které by měly souvislost s činností 
vojenské kontrarozvědky.

Podle informace Ú[střední] C[elní] S[právy] dostavili se 26. 8. 1968 v odpoledních 
hodinách na OPK Komárno – silnici, maďarští orgánové, obsadili OPK, celníky poslali 
domů a od náčelníka OPK požadovali odvolání tří pracovníků OPK (jména nezjištěna) 
jako nespolehlivých. Když byli náčelníkem OPK mjr. JANOUŠEM40 odmítnuti, odvezli 
pracovníky OPK a 3 celní orgány do MLR.

Zpráva je neprověřená, protože do Bratislavy a Komárna není dosud obnoveno spo-
jení. Ve spolupráci s ÚCS vyvíjí se úsilí o získání bližších informací.

 
2. Poznatky k VC a jiné

Bylo zjištěno, že ve Vídni zintenzivnila činnost IRO /International refugee organisa-
tion/ – uprchlická organizace, která je známa z působení po roce 1948.

Večer dne 26. 8. 1968 jezdilo po Praze – Letné západoněmecké auto/Volkswagen-Sta-
tion/pozn. zn. TÜ-NX-34 s tříčlennou posádkou, která rozhazovala letáky s textem:

„Co je s KRIEGLEM – je podezření, že byl fyzicky likvidován.“

3. Situace na II. správě HS-StB
a/ Nálada mezi příslušníky celé správy je v podstatě dobrá. Přesto dává náčelník 

II. správy pokyn všem náčelníkům odborů, aby všichni příslušníci v pracovní době setrvali 
na svých pracovištích a plnili své úkoly podle vydaných rozkazů. Jinak zůstává v platnosti 
– mimo pracovní dobu – 30% hotovost a pro zbytek příslušníků plná dosažitelnost.

b/ Dnes v ranních hodinách sdělil soudruh NAZAROV (podle požadavku vedení  
II. správy z večera dne 26. 8. 1968), že je možné používat šifrového spojení, že je uvolněn 
výjezd služebních vozidel z objektu[,] a zároveň vrátil klíče od trezoru soudruha Jankrle-
ho.

c/ Dne 27. 8. 1968 ráno vzneslo vedení II. správy opětovný požadavek, aby byli pro-
puštěni internovaní soudruzi Formánek, Jankrle, Pešek a další. K tomuto požadavku 
sdělil s. BĚLOTURKIN, že soudruh NAZAROV odjel speciálně tuto otázku projednat 
(neuvedl však kam). Dále sdělil, že internovaní soudruzi jsou v pořádku a že není třeba 
mít o ně žádné obavy.
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Opatření: a

Na 13. hod. dne 27. srpna 1968 je svolána porada vedení II., III., IV. správy a statis-
ticko – evidenčního odboru HS-Stb, VI. správy MV a CÚV-KSČ.
Na poradě bude náčelníkem HS-Stb projednána současná situace a uloženy tyto úkoly:

V rámci daných možností:
1) navázat kontakt s agenturou
 2) věnovat pozornost na území ČSSR se nacházejícím vízovým cizincům nám zná-
mým nepřátelskou činností
3) věnovat pozornost ambasádám a kádrovým rozvědčíkům
4) pokračovat v rozpracování případů podezření ze špionáže.

Všechna tato opatření provádět s cílem
-  zabránění jakéhokoli druhu provokací proti okupačním jednotkám a plnění přija-

tých dohod při jednání naší delegace v Moskvě a tak znemožnění nových zásahů 
z jejich strany,

- ochrana našich občanů před nezákonnými zásahy z jakékoliv strany.

Náčelníku S-StB Praha bude uloženo plnit tyto úkoly v úzké součinnosti a koordi-
naci s náčelníkem městské správy VB Praha.

Náčelník HS – Stb:
Hrubý b

(plk. JUDr. Josef H r u b ý)
▶

Archiv bezpečnostních složek, f. IMV, 01-1-36. Svodky, zprávy, hlášení, č.13. Originál stro-
jopisu.

a  Poslední strana Informace byla napsána jiným typem písma a na jiném papíře než předchozí strany. 
b  Vlastnoruční podpis.

▶ ▶ ▶
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10.

1968, 29. SRPNA – POZNÁMKY PRO BRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR NÁRODNÍHO

SHROMÁŽDĚNÍ O SITUACI NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH SPRÁVY KONTRAROZ-

VĚDKY (II. SPRÁVA) HLAVNÍ SPRÁVY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI

I. odbor MV – náčelník [pplk.] Vosecký – věděl o všem a měl určenou úlohu. Je tam 
major Zejkán,41 který je Rus. Od prvního dne nezvěstný. Když CÚV vydal prohlášení, 
aby se zjistili lidé, žádné důsledky se nevyvozují vůči jeho osobě. Je to jejich člověk.

II. odbor – náčelník [pplk.] Vaněk – byl dva dny před okupací se [zástupcem náčel-
níka II. správy] s. [pplk.] Riplem a zúčastnil se porady se Sověty. Sám aktivně nevystu-
poval. Většina orgánů o tom ví. S tímto odborem by se dalo počítat.

III. odbor není
IV. odbor – je pro s. Pavla, náčelník je s. [pplk.] Návrat. Je zde vše v pořádku. Mezi 

vedením Správy a náměstkem Ripla dělal spojku.
V. odbor – náčelník zde není. Pracuje zde [pplk.] Sidorjak, který byl zasvěcen do 

problematiky a je v tom. Byl velitelem skupiny na spojích a podílel se na likvidaci roz-
hlasu a televize. V pondělí sháněl náčelníka odboru a chtěl mu dát nějakou důležitou 
informaci. Ovšem nesešel se s ním.

VI. odbor – náčelník [pplk.] Jašek – je zahajováno vyšetřování. S. [pplk. Jiří] Dole-
žal byl zneužit a stojí na naší straně. Vystoupil na CZV a činnost na letišti odhalil on. 
Jeho vystoupení bylo velmi přesvědčivé.

VII., VIII. a IX. odbor – zde je nejsložitější situace. Vnitřní problematika. Pracovali 
buď aktivně, nebo souhlasili. Můžeme je odepsat.

X. odbor – náčelník tam nebyl. Je tam s. [mjr.] Coufal, který není s námi, je to spo-
lupracovník Ripla.

XI., XII., XIII., XIV. odbor – dostáváme odsud informace. Máme tam spolehlivého 
člověka. Proti tam mohou být špičky nebo pár jednotlivců. Pracovníci odmítli dělat pro 
Sověty.

▶

Ústav pro soudobé dějiny, sb. Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí 1967–1970. AK 
511; dokumenty č. 6. Fotokopie strojopisu.

41   Mjr. Jan Zejkán (nar. 28. 7. 1922) byl od 1. 1. 1964 do 1. 4. 1969 starším referentem 3. oddělení I. odbo-
ru II. správy HS-StB; od 1. 7. 1974 do svého uvolnění ze SNB 31. 5. 1985 působil na 4. odboru Správy 
kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. S-SNB), kde mj. řídil ruskojazyčné agenturní 
spolupracovníky.

▶ ▶ ▶
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Zdeněk Formánek (zdroj ABS).

Josef Ripl (zdroj ABS). Štefan Hubina (zdroj ABS).

Jaroslav Jankrle (zdroj ABS).

Jiří Táborský (zdroj ABS).Vítězslav Hlaváček (zdroj ABS).

Josef Hrubý (zdroj ABS).

Vedení Hlavní správy 
Státní bezpečnosti 
a II. správy v srpnu 1968
(foto z roku 1964)
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