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The twentieth anniversary of Jan Palach’s self-immolation was 15 January 1989. The security services were afraid that protests would occur like those
that had been held on the 70th anniversary of the establishment of Czechoslovakia in October 1988. Consequently they did not intend to leave
anything to chance. On 13 January 1989, the Minister of the Interior Major General František Kincl issued an order announcing “level 4” security
measures (i.e. the highest level). In practice this meant monitoring the activities of those representing independent initiatives and other people who
were inconvenient to the regime. It also meant preventively arresting some of these activists, mobilising National Security Corps officers as well as
members of the People’s Militia and, of course, banning all commemorative events.
A commemorative event convened by independent initiatives was supposed to take place on Wenceslas Square (Václavské náměstí) on 15 January.
On this day and the day after, security measures were implemented on Wenceslas Square, Old Town Square (Staroměstské náměstí), Red Army
Square (Náměstí Krasnoarmějců, now Jan Palach Square – Náměstí Jana Palacha), in the pedestrian zone, Olšany Cemeteries (Olšanské hřbitovy) and
the town of Všetaty. Altogether, 2,200 National Security Corps officers and 1,300 members of the People’s Militia were deployed. Wenceslas Square
was closed at 1:30 pm. Demonstrators, who sang the national anthem and chanted the word “freedom” beside the statue of Saint Wenceslas, were
driven into the adjacent streets. For several hours, crowd-control forces intervened against demonstrators, using all the means at their disposal,
including water cannons. According to official data, 92 people were taken out of Prague to Mníšek pod Brdy; 117 people were arraigned.
On 16 January 1989, representatives of independent initiatives (Václav Havel, Alexandr Vondra, Dana Němcová, Stanislav Penc, Petr Placák and
others) once again tried to lay flowers at the Saint Wenceslas monument, but the police prevented them from doing so and arrested them. Their
names and addresses were published so that the “public” could express indignation at their actions (mostly in the form of anonymous letters). Most
of them were detained and later brought to trial. Once again, National Security Corps officers intervened brutally against people who congregated
and spontaneously expressed their dissent.
On 17 January 1989, the first small groups of demonstrators began gathering in the upper part of Wenceslas Square at 3:30 pm and their number
gradually increased. At 4:15 pm, crowd-control forces were called out to clear the area while police officers began searching people at the same time
(i.e. to check their identity). At 4:40 pm a crowd-control unit was given orders to intervene. This intervention lasted until almost 9 pm and a total of
799 officers were deployed in the operation. Naturally, regulation police truncheons were used, as were 2 water cannons and 41 teargas grenades.
Police dogs had also been prepared in the deployment. The demonstrators were driven out of Wenceslas Square into adjacent streets and they were
“dispersed.” 72 people were taken away to various places outside of Prague – to Mníšek pod Brdy, Dobříš, Kostelec nad Černými lesy, Velké Popovice
and Benešov.

1.

Leden
15. leden 1989 byl dnem dvacátého výročí sebeupálení Jana Palacha. Bezpečnostní složky se obávaly, že dojde ke stejným protestům, jako tomu
bylo při 70. výročí vzniku Československa v říjnu 1988, a proto nehodlaly nic ponechat náhodě. Dne 13. ledna 1989 vydal ministr vnitra genpor.
František Kincl rozkaz, kterým vyhlásil 4. (tedy nejvyšší) stupeň mimořádných bezpečnostních opatření. V praxi to znamenalo sledování aktivit
představitelů nezávislých iniciativ a dalších režimu nepohodlných osob, preventivní zatčení některých z nich, aktivizaci příslušníků Sboru národní
bezpečnosti a Lidových milicí a samozřejmě zákaz všech vzpomínkových akcí.
Pietní akt, svolaný nezávislými iniciativami, se měl uskutečnit na Václavském náměstí 15. ledna. V tento a následující den bylo provedeno
bezpečnostní opatření na Václavském a Staroměstském náměstí, na náměstí Krasnoarmějců (nyní náměstí Jana Palacha), na pěší zóně,
na Olšanských hřbitovech a ve Všetatech. Celkem bylo nasazeno 2200 příslušníků SNB a 1300 příslušníků Lidových milicí. Ve 13.30 bylo uzavřeno
Václavské náměstí. Demonstranti u sochy svatého Václava, kteří zpívali státní hymnu a skandovali slovo „svoboda“, byli vytlačeni do přilehlých ulic.
Několik hodin pak pořádkové síly v centru Prahy zasahovaly proti demonstrantům za použití všech prostředků včetně vodních děl. Dle oficiálních
údajů bylo 92 lidí vyvezeno mimo Prahu do Mníšku pod Brdy, předvedeno bylo 117 osob.
16. ledna 1989 se představitelé nezávislých iniciativ (Václav Havel, Alexandr Vondra, Dana Němcová, Stanislav Penc, Petr Placák a další) opět
pokusili o položení květin k pomníku svatého Václava, ale Bezpečnost jim v tom zabránila a zadržela je. Jejich jména i s adresami byla zveřejněna,
aby „veřejnost“ mohla vyjádřit – většinou formou anonymních dopisů - rozhořčení nad jejich jednáním. Na většinu z nich byla uvalena vazba
a později byli souzeni. Proti lidem, kteří se shromáždili a spontánně vyjadřovali svůj nesouhlas, opět brutálně zasáhli příslušníci SNB.
17. ledna 1989 se v 15.30 začaly tvořit v horní části Václavského náměstí první hloučky demonstrantů, jejichž počet postupně narůstal. V 16.15 byli
pořádkovou službou vyzváni k uvolnění prostoru a zároveň je příslušníci Bezpečnosti začali perlustrovat (tj. kontrolovat jejich totožnost). V 16.40
dostala pořádková jednotka pokyn k zásahu. Ten trval téměř do 21 hodin a nasazeno při něm bylo celkem 799 příslušníků. Byla použita 2 vodní
děla, 41 slzných granátů a samozřejmě služební obušky. K nasazení byli připraveni i služební psi. Demonstranti byli vytlačeni z Václavského náměstí
do přilehlých ulic a „rozptýleni“. Na různá místa mimo Prahu – do Mníšku pod Brdy, Dobříše, Kostelce nad Černými lesy,Velkých Popovic a Benešova
– bylo vyvezeno 72 osob.
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1.		Praha 15. 1. 1989. Zdroj: Národní muzeum (NM) – Československé dokumentační středisko (ČSDS) / Prague, 15 January 1989. Source: National Museum (NM)
– Czechoslovak Documentation Centre ( ČSDS)
2.		Praha 16. 1. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Prague, 16 January 1989. Source: NM – ČSDS
3.		Praha 17. 1. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Prague, 17 January 1989. Source: NM – ČSDS
4.–5.	Letáky vyzývající k účasti na vzpomínkové akci k 20. výročí smrti Jana Palacha. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Pamphlets calling on people to
participate in a commemorative event for the 20th anniversary of the death of Jan Palach. Source: Security Services Archive (ABS)
6.		Z mimořádné informace náčelníka II. správy SNB Karla Vykypěla z 15. 1. 1989. Zdroj: ABS / From extraordinary information from the Chief of Staff of the
National Security Corps’ Second Directorate Karel Vykypěl, dated 15 January 1989. Source: ABS
7.		Z mimořádné informace náčelníka II. správy SNB Karla Vykypěla ze 17. 1. 1989. Zdroj: ABS / From extraordinary information from the Chief of Staff of the
National Security Corps’ Second Directorate Karel Vykypěl, dated 17 January 1989. Source: ABS
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At around 3 pm on 18 January 1989, demonstrators once again congregated on Wenceslas Square (Václavské náměstí). They continued to
increase in number. (According to sources from the time, the police estimated at one point that there were 1,000 at the site and 2,000 onlookers.)
Those participating in the gathering sang the national anthem and chanted “Let Havel Go,” “Freedom,” “Long Live the Charter,” “Bouquets
Tomorrow,” “A Plaque for Palach,” “Here Again Tomorrow,” etc. Although crowd-control forces and equipment were ready in the adjacent streets
for immediate deployment, the police this time were satisfied with simply searching people. 7 of those checked were then arraigned.
Of course, the crowd-control forces made up for everything on 19 January 1989. 1,240 National Security Corps officers were deployed, including
the Standby Regiment, along with 800 members of the People’s Militia. The first groups of people began gathering on Wenceslas Square at
around 4:30 pm, and according to police data there were 2,000–2,500 people there at around 5 pm. Lit candles and flowers were placed at
the monument despite the efforts of the crowd-control police to prevent this from happening. The authorities began to intervene at 5:25 pm
after speeches were made and chants of “Free elections” and “Give Us Back Dubček” began to ring out. The demonstrators were cut off from any
routes of retreat so that they essentially could not escape. The brutality of the intervention exceeded expectations. 281 people were arraigned,
of which 23 were prosecuted for crimes, 80 for misdemeanours and 30 for infractions. 14 people sought medical attention in hospital, but
naturally this figure is an underestimation and does not say anything about the total number of people injured. Many, of course, were afraid
to go to hospital for fear of possible criminal prosecution.
At 5:10 pm on 20 January 1989, several hundred people who had assembled on Wenceslas Square were called upon to disperse by police
officers. About ten minutes later, the police blocked off the centre of the square and adjacent streets with buses, police cars and barriers.
At 6:30 pm, they managed to disperse the group of demonstrators in the “area of interest.” 51 people were arraigned.
On 21 January 1989, security measures were implemented at the site of Jan Palach’s former home and grave in Všetaty in the district of Mělník.
More than 300 officers from various divisions of the security forces and 30 members of the People’s Militia in plainclothes were involved.
A helicopter was also used. People who wanted to visit Jan Palach’s grave were searched (449 people) and those who did not want to abandon
the idea were arraigned (222 people). Officials from the Municipal People’s Committee announced that public voluntary work was being carried
out at the columbarium and that it was closed as a result.
This measure against the so-called “national pilgrimage to Všetaty” marked the end of seven days that became known in the annals of history
as “Palach Week.”

1.

Leden
18. ledna 1989 okolo 15 hod. se demonstranti opět sešli na Václavském náměstí. Jejich počet stále narůstal (Bezpečnost v dobových pramenech
odhadovala, že v jednom okamžiku bylo na místě 1000 osob a 2000 přihlížejících). Účastníci shromáždění zpívali hymnu a skandovali „Pusťte Havla“,
„Svobodu“, „Ať žije Charta“, „Zítra kytky“, „Palachovi desku“, „Zítra zase sem“ aj. Pořádkové síly a technika v přilehlých ulicích byly sice připraveny
k okamžitému zásahu, ale Bezpečnost se tentokrát spokojila pouze s perlustrací osob, z nichž 7 bylo předvedeno.
19. ledna 1989 si ovšem pořádkové síly všechno vynahradily. Bylo nasazeno 1 240 příslušníků SNB včetně Pohotovostního pluku a 800 příslušníků
Lidových milicí. Kolem 16.30 se začaly na Václavském náměstí tvořit první hloučky a kolem 17. hodiny zde bylo dle údajů Bezpečnosti 2–2,5 tisíce
lidí. K pomníku byly položeny zapálené svíčky a květiny, přestože se tomu pořádkové síly snažily zabránit. Po vystoupení řečníků a následném
provolávání hesel „Svobodné volby“ a „Vraťte nám Dubčeka“, byl v 17.25 zahájen zásah. Demonstrantům byly odříznuty ústupové cesty, takže neměli
v podstatě možnost úniku. Brutalita zásahu předčila očekávání. Předvedeno bylo 281 osob, z nichž 23 bylo stíháno pro trestný čin, 80 pro přečin
a 30 pro přestupek. Nemocniční ošetření vyhledalo 14 lidí, ale je pochopitelné, že toto číslo je podhodnocené a neříká nic o skutečném počtu
zraněných; řada z nich se samozřejmě obávala jít do nemocnice z důvodu případného trestního postihu.
20. ledna 1989 v 17.10 hod. bylo několik set lidí, shromážděných na Václavském náměstí, vyzváno příslušníky VB k rozchodu. O deset minut později
příslušníci přehradili střed náměstí a přilehlé ulice autobusy, služebními vozidly a zábranami. O půl sedmé večer se podařilo skupiny demonstrantů
v „zájmovém prostoru“ rozptýlit. Předvedeno bylo 51 osob.
21. ledna 1989 bylo provedeno bezpečnostní opatření v místě bývalého bydliště a hrobu Jana Palacha ve Všetatech, okres Mělník. Zúčastnilo se ho
více než 300 příslušníků různých bezpečnostních složek a 30 členů Lidových milicí v civilních šatech, použit byl rovněž vrtulník. Osoby, které chtěli
navštívit hrob Jana Palacha, byly perlustrovány (449 osob) a pokud od svého úmyslu nechtěly upustit, byly předvedeny (222 osob). Funkcionáři
MNV oznámili, že v urnovém háji probíhá národní směna, a proto je uzavřen.
Tímto opatřením proti tzv. „národní pouti do Všetat“ se uzavřelo sedm dní, které vstoupily do dějin pod názvem „Palachův týden“.
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Praha, Vodičkova ulice 19. 1. 1989. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy / Vodičkova Street, 19 January 1989. Source: Archive of the Capital City of Prague
Praha, Vodičkova ulice 19. 1. 1989. Zdroj: Archiv hl.m. Prahy / Vodičkova Street, 19 January 1989. Source: Archive of the Capital City of Prague
Václavské náměstí 19. 1. 1989. Zdroj: Národní muzeum (NM) – Československé dokumentační středisko (ČSDS) / Wenceslas Square, 19 January 1989.
Source: National Museum (NM) – Czechoslovak Documentation Centre (ČSDS)
Z mimořádné informace náčelníka II. správy SNB Karla Vykypěla z 19. 1. 1989. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / From extraordinary information
from the Chief of Staff of the National Security Corps’ Second Directorate Karel Vykypěl, dated 19 January 1989. Source: Security Services Archive (ABS)
Z mimořádné informace náčelníka II. správy SNB Karla Vykypěla z 21. 1. 1989. Zdroj: ABS / From extraordinary information from the Chief of Staff of the
National Security Corps’ Second Directorate Karel Vykypěl, dated 21 January 1989. Source: ABS
Informace o „protisocialistických vystoupeních“ ve dnech 15.–21. 1. 1989 podaná dne 22. 1. 1989 náčelníkem II. správy SNB Karlem Vykypělem. Zdroj: ABS
Information concerning “anti-socialist gatherings” on 15–21 January 1989, submitted on 22 January 1989 by the Chief of Staff of the Second Directorate of
the National Security Corps, Karel Vykypěl. Source: ABS
Z mimořádné informace náčelníka II. správy SNB Karla Vykypěla z 22. 1. 1989. Zdroj: ABS / From extraordinary information from the Chief of Staff of
the National Security Corps’ Second Directorate Karel Vykypěl, dated 22 January 1989. Source: ABS
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February–March–April
The security measures put in place for celebrations to mark the 41st anniversary of “Victorious February” (which was the name given to
the communist putsch of 1948) were extremely thorough. On 23 February 1989, the sewerage network was inspected in several squares and streets.
Rubbish bins were checked for pyrotechnical devices, and personnel were stationed on the roofs and at the entrances of buildings on Old Town
Square (Staroměstské náměstí) and in surrounding streets. Physical protection for the General Secretary of the Czechoslovak Communist Party’s
Central Committee, Miloš Jakeš, and the head secretary of the Party’s Municipal Committee, Miroslav Štěpan, was arranged as a matter of course
for their “meeting with workers” on Old Town Square. Despite these measures, there was a minor incident when a teargas grenade was detonated
in front of a restaurant in the Old Town. In the days that followed, the security forces carried out an intensive search for the perpetrator. The police
suspected the representatives of independent initiatives of wanting to disrupt the official rally. They managed to find out that they were holding
a meeting in front of the former House of Soviet Science and Culture. State Police officers conducted searches and spot checks before dispersing
those who attended the gathering. One protesting doctor was arrested in Pařížská Street.
Although there were no significant anniversaries in March, there was no abatement in the activities of people who no longer intended to suffer
the despotism of the communist regime. The conviction of Václav Havel in February 1989 provoked indignation in Czechoslovakia and abroad.
Consequently, the Secret Police had to deal with the distribution of pamphlets demanding the release of Havel and others who were convicted in
connection with Palach Week. You can view samples of these leaflets in this panel.
On 11 April 1989, State Police officers intervened against a group of 20–30 people who unfurled a banner bearing the slogan: “11 April – A Day
of Solidarity with Political Prisoners and Those Fighting Fascism” and who wanted to walk through Old Town Square (Staroměstské náměstí).
The people taking part in this assembly were arraigned while pamphlets and other written materials were confiscated from them.
On 23 April 1989, a security operation was implemented for the first anniversary of the death of Pavel Wonka, a victim of arbitrary communist
justice. Representatives of Charter 77 and the Czech Children (České děti) movement placed a wreath and a bouquet with a tricolour on his grave in
Vrchlabí. This time the police contented themselves with simply carrying out searches and arraigning the Charter 77 spokesperson Tomáš Hradílek.
Commemorative events were also repeated at the grave on subsequent days.

1.

Únor–Bﬁezen–Duben
Bezpečnostní opatření k oslavám 41. výročí „Vítězného února“ byla opravdu důkladná. 23. února 1989 byla provedena prohlídka kanalizační sítě
na několika náměstích a ulicích, pyrotechnická prohlídka odpadkových košů, obsazeny střechy a vchody domů na Staroměstském náměstí a v okolních
ulicích, hlídky stály i na samotném náměstí a samozřejmostí byla fyzická ochrana generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše a vedoucího tajemníka
MV KSČ Miroslava Štěpána při „setkání s pracujícími“ na Staroměstském náměstí. Přesto došlo k drobnému incidentu – vznětí slzného granátu před
Staroměstskou restaurací. Bezpečnostní složky v následujících dnech po pachateli intenzívně pátraly. Bezpečnost podezírala představitele nezávislých
iniciativ, že chtějí narušit průběh manifestace. Podařilo se jí zjistit místo jejich srazu u tehdejšího Domu sovětské vědy a kultury. Příslušníci VB začali
provádět perlustraci, po níž se účastníci shromáždění začali rozcházet. V Pařížské ulici byl zadržen jeden demonstrující lékař.
Na březen sice nepřipadalo žádné výročí, ale aktivita lidí, kteří už dále nehodlali snášet zvůli komunistického režimu, nepolevovala. Odsouzení Václava
Havla v únoru 1989 vyvolalo nevoli v Československu i v zahraničí. A tak se Státní bezpečnost potýkala s rozšiřováním letáků, požadujících propuštění
jeho i ostatních odsouzených v souvislosti s Palachovým týdnem. Jejich ukázky si můžete prohlédnout na tomto panelu.
11. dubna 1989 zasáhli příslušníci Veřejné bezpečnosti proti skupině asi 20–30 osob, které rozvinuly transparent s heslem „11. 4. Den solidarity
s politickými vězni a bojovníky proti fašismu“, a které chtěly projít na Staroměstské náměstí. Účastníci tohoto shromáždění byli předvedeni, byly jim
zabaveny letáky a další písemnosti.

2.

23. dubna 1989 byla provedena bezpečnostní akce k 1. výročí úmrtí Pavla Wonky, oběti komunistické soudní zvůle. Zástupci Charty 77 a Českých dětí
položili k jeho hrobu ve Vrchlabí věnec a kytici s trikolórou. Bezpečnost se tentokrát spokojila pouze s perlustrací a předvedením mluvčího Charty 77
Tomáše Hradílka. Pietní akty u hrobu se opakovaly i v dalších dnech.
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Vedoucí straničtí funkcionáři v pražských ulicích, únor 1989. Zdroj: Národní muzeum (NM) – Československé dokumentační středisko (ČSDS) / Leading Party
officials on the streets of Prague, February 1989. Source: National Museum – Czechoslovak Documentation Centre
Plakát zajištěný StB Praha východ ve Staré Boleslavi dne 6. 3. 1989. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / A poster seized by the Secret Police of Prague
East in Stará Boleslav on 6 March 1989. Source: Security Services Archive (ABS)
Leták vyzývající k účasti na soudním líčení s Janou Petrovou. Zdroj: ABS / Pamphlet calling on people to attend the trial of Jana Petrová. Source: ABS
Výzva rakouských intelektuálů solidarizujících se s Václavem Havlem, odsouzeným 21. 2. Obvodním soudem pro Prahu 3 k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody. Zdroj: ABS / An appeal by Austrian intellectuals expressing solidarity with Václav Havel, who was sentenced on 21 February to an unsuspended
term of imprisonment by the District Court for Prague 3. Source: ABS
Informace o průběhu bezpečnostního opatření na Staroměstském náměstí dne 23. 2. Zdroj: ABS / Information on the progress of security measures on Old
Town Square (Staroměstské náměstí) on 23 February. Source: ABS
Informace podaná náčelníkem Správy SNB hl.m. Prahy a Středočeského kraje Bohumilem Cardou dne 12. 4. 1989. Zdroj: ABS / Information submitted
by the Chief of Staff of the National Security Corps’ Directorate for the Capital City of Prague and the Central Bohemia Region, Bohumil Carda,
dated 12 April 1989. Source: ABS
Denní informace náčelníka Krajské správy SNB Hradec Králové Miroslava Blažka z 21. 4. 1989. Zdroj: ABS / Daily information from the Chief of Staff of
the Hradec Králové Regional Directorate of the National Security Corps, Miroslav Blažek, dated 21 April 1989. Source: ABS
Záznam Obvodní správy SNB Praha 1 o nálezu letáků ve stanici metra, 3. 4. 1989. Zdroj: ABS / Report by the District Directorate of the National Security Corps
for Prague 1 on finding pamphlets in a metro station, 3 April 1989. Source: ABS
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May
Security measures implemented on 1 May 1989 were meant to “ensure peace and public order” during the Mayday celebrations. Several days
beforehand, an agent’s network was put into operation along with some special technical operations (checks on the correspondence of selected
people, wiretapping, etc.). events prepared by independent initiatives for the eve of 1 May were banned (the planting of a linden tree for political
prisoners and a Saturday debate on Letná Plain). Possible organisers of “anti-state” events were cloistered away (either directly in cells or by being
placed under house arrest). Others were interrogated and warned against carrying out any “hostile activities” during the celebrations. Special
shock divisions were created, which were composed of State Police officers, operatives, members of the People’s Militia and stewards, who were
meant to eliminate possible antisocial gatherings near the Mayday stands. In Prague, it was not just Wenceslas Square (Václavské náměstí) and
its surroundings that were under surveillance, but also Charles Square (Karlovo náměstí), Škroupa Square (Škroupovo náměstí), Old Town Square
(Staroměstské náměstí), Ječná Street, Letná and the area around the statue of Karel Hynek Mácha. The first arrests of activists took place at around
eight o’clock in the morning. At the start of a rally, a group of people unfurled banners with the words “Charter 77 – Human Rights,” “Freedom for
Political Prisoners,” etc. National Security Corps officers immediately removed these slogans. A group chanting “Let Havel Go” or “Freedom” was
prevented from encroaching in front of the main stand. Another group of several hundred people marched behind the official Mayday parade
carrying state flags and banners bearing the slogans “Let Youth Speak,” “Observe the Rule of Law,” and “Always with a Smile.” The security forces
reacted by immediately closing the streets in the upper half of the square. Apart from the Standby Regiment of the State Police, the authorities
also made use of a deployment from the dreaded Special Operations Division (so-called “Red Berets” specially trained in anti-terrorist measures).
The demonstrators were driven from Wenceslas Square. In total, 113 people were arraigned and this had some kind of consequences for most of
them, i.e. being charged with a crime, an on-the-spot fine, being reported to the relevant People’s Committee or being held for further investigation.
Other protests took place in Havlíčkův Brod and Brno, where 15 banners were confiscated (with slogans like “Anyone Who Fears the Opposition
Fears for His Position” and “You Sweep the Stairs from the Top Down”). 21 people were arraigned. Individuals also demonstrated with banners in
Trutnov, Vsetín and Tábor.

1.

Kvûten
Bezpečnostní opatření, prováděné 1. 5. 1989, mělo za úkol „zajistit klid a veřejný pořádek“ v době prvomájových oslav. Několik dní předem byly
zaktivizovány zvláštní technické úkony (kontrola korespondence vybraných osob, odposlechy apod.) a agenturní síť, bylo znemožněno konání akcí,
připravených nezávislými iniciativami v předvečer 1. máje – vysazení lípy za politické vězně a diskusní sobota na Letenské pláni. Případní organizátoři
„protistátních“ akcí byli izolováni (buď přímo v celách, nebo střeženi v místě bydliště), další byli vyslechnuti a varováni před „nepřátelskou činností“
v době oslav. Byly vytvořeny úderné skupiny, složené z příslušníků Veřejné bezpečnosti (VB), operativních pracovníků, příslušníků Lidových milicí
a pořadatelů, kteří měli eliminovat případné protispolečenské vystoupení v blízkosti tribun. V Praze bylo „pod dohledem“ nejen Václavské náměstí
a jeho okolí, ale také Karlovo, Škroupovo a Staroměstské náměstí, Ječná ulice, Letná a okolí sochy K. H. Máchy. K prvním zadržením aktivistů došlo už
kolem osmé hodiny. Při zahájení manifestace rozvinula skupina lidí transparenty „Charta 77 – lidská práva“, „Svobodu politickým vězňům“ aj. Příslušníci
SNB tyto nápisy okamžitě zlikvidovali. Skupině, skandující „Pusťte Havla“ či „Svobodu“, bylo zabráněno v proniknutí před hlavní tribunu. Za oficiálním
prvomájovým průvodem šla další skupina několika set osob, nesoucí státní vlajky a transparenty „Slovo mladým“, „Dodržujte právní řád“ a „Vždy
s úsměvem“. Bezpečnost reagovala okamžitým uzavřením ulic v horní polovině náměstí, kromě Pohotovostního pluku VB byl nasazen rovněž obávaný
Oddíl zvláštního určení (tzv. „červené barety“, speciálně vycvičené pro boj s terorismem). Demonstranti byli z Václavského náměstí vytlačeni. Celkem
bylo předvedeno 113 osob, přičemž toto předvedení mělo pro většinu z nich nějaký důsledek – obvinění z trestného činu, blokovou pokutu, oznámení
příslušnému národnímu výboru nebo ponechání v dalším šetření.
Další protesty proběhly v Havlíčkově Brodě a v Brně, kde bylo zabaveno 15 transparentů („Kdo se bojí opozice, ten se bojí o pozice“, „Schody se
zametají svrchu“) a předvedeno 21 osob. Jednotlivci demonstrovali prostřednictvím transparentů také v Trutnově, Vsetíně a Táboře.

4.

5.

2.

3.

1.
Praha, Můstek 1. 5. 1989. Zdroj: Archiv Společnosti za veselejší současnost / Prague, Můstek, 1 May 1989. Source: Archive of the Society for a Happier Present
2.–3. Praha, Václavské náměstí 1. 5. 1989. Zdroj: Národní muzeum (NM) – Československé dokumentační středisko (ČSDS) / Prague, Wenceslas Square, 1 May 1989.
Source: National Museum (NM) – Czechoslovak Documentation Centre (ČSDS)
4.–5. Plánek rozmístění nezávislých iniciativ na Václavském náměstí získaný Bezpečností při „preventivním“ zadržení Lubora Kohouta. Zdroj: Archiv bezpečnostních
složek (ABS) / Map of the deployment of independent initiatives on Wenceslas Square, obtained by the police during the “preventive” arrest of Lubor
Kohout. Source: Security Services Archive (ABS)
6.
Informace o vývoji bezpečnostní situace na území ČSSR z 1. 5. 1989. Zdroj: ABS / Information on the development of the security situation in
the Czechoslovak Socialist Republic, dated 1 May 1989. Source: ABS
7.
Z informace o průběhu bezpečnostních opatření dne 1. 5. 1989. Zdroj: ABS / From information on the progress of security measures on 1 May 1989.
Source: ABS

6.

7.

z
c
.
a
d
o
r
a
n
t
e
m
a
p
.
w
w
w

MYJSMETO

DeMONSTRACe V ROCe 1989 / DeMONSTRATIONS IN 1989
Květen / May

NEVZDALI
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May
The Mayday demonstration was not the only one that the state and security authorities had to deal with in May. On 26 April 1989, notification was
delivered to the People’s Committee for the city of Plzeň announcing that an anti-fascist demonstration would be held in the town on Peace Sqaure
(Náměstí Míru) at 5 pm on 6 May to pay homage to American soldiers who fell during the liberation of Czechoslovakia. The People’s Committee
banned the event on the grounds that no medical and fire service had been properly arranged and that the occasion could be improperly used
against the socialist establishment. Police officers (including two “water cannons”) were put on standby. Those who were meant to carry out any
possible intervention were equipped with loaded pistols, tear spray, truncheons and handcuffs. Special police trucks were prepared for escorting
detainees. A number of inhabitants from the West Bohemia region were forbidden from staying in Plzeň.
The actual course of the demonstration was described by the police as peaceful. Those present restricted themselves to laying flowers and singing
hymns. Despite this, a decision was taken to analyse a video recording of the event, to identify the people participating and to take action against
them.
A curious demonstration took place in Prague on 29 May which left the security forces at a loss as to what they should do. The event is now known
as the “Prague Mothers’ March.” On the day in question around 30 people with small children marched along the route between Celetná Street and
Old Town Square with 10–12 prams carrying banners on environmental themes. They collected signatures under a declaration protesting against
the construction of a motorway through Prague’s Stromovka park, the building of nuclear power plants, the Gabčíkovo–Nagymaros waterworks,
and a new cable car on Sněžka Mountain. The police did not find “any known activists of illegal organisations among them.”
Naturally, the security services did not just devote attention to demonstrations at home, but also kept a close eye on what was happening abroad.
On 19 May, in the Polish town of Cieszyn a protest march was meant to take place on the state border against the construction of a new coking plant in
Stonava in the Karviná district. Nevertheless, the Chairman of the Municipal People’s Committee and the Chief of Staff of the Karviná District Directorate
of the National Security Corps were reassured by their Polish colleagues that it concerned a purely environmental demonstration, which would not be
misused for other political objectives. A protest against the coking plant in Stonava also took place in Prague less than four months later.

1.

Kvûten
Prvomájová demonstrace nebyla jediná, kterou se státní a bezpečnostní orgány v květnu zabývaly. Dne 26. dubna 1989 byl Národnímu výboru
města Plzně doručen přípis, oznamující, že 6. května v 17 hodin se bude na náměstí Míru v Plzni konat protifašistická demonstrace k uctění památky
amerických vojáků, padlých při osvobozování Československa. Národní výbor akci zakázal s odůvodněním, že není řádně zabezpečena lékařská
a požární služba, a akce by mohla být zneužita proti socialistickému zřízení. Příslušníci bezpečnosti (včetně dvou „vodních stříkačů“) byli uvedeni
do pohotovosti. Ti, kteří měli provádět případný zásah, byli vybaveni pistolemi s náboji, slznými spreji, pendreky a pouty. Byla připravena skříňová Avie
pro eskortu osob. Řadě obyvatel Západočeského kraje byl zakázán pobyt v Plzni.
Samotný průběh demonstrace charakterizovala Bezpečnost jako klidný – přítomní se omezili na položení kytic a zpěv hymny. Přesto bylo rozhodnuto
vyhodnotit pořízený videozáznam, ustanovit zúčastněné osoby a provést jejich postih.
Ke kuriózní demonstraci, s níž si bezpečnostní složky nevěděly příliš rady, došlo v Praze 29. května a dnes je známá pod názvem „Pochod pražských
matek“. V tento den šlo po trase Celetná – Staroměstské náměstí asi 30 osob s malými dětmi a 10–12 kočárky, na nichž byly připevněny transparenty
s ekologickou tématikou. Sbírali podpisy pod prohlášení, protestující proti výstavbě dálnice přes pražskou Stromovku, výstavbě jaderných elektráren,
vodního díla Gabčíkovo–Nagymaros a nové lanovky na Sněžku. Bezpečnost mezi nimi nezjistila „žádné známé aktivisty nelegálních organizací“.
Bezpečnost ovšem nevěnovala pozornost pouze demonstracím doma, ale také v zahraničí. 19. května měl v polském Cieszyně na státní hranici
proběhnout protestní pochod proti výstavbě nového koksárenského závodu ve Stonavě v okrese Karviná. Předseda Městského národního výboru
v Českém Těšíně a náčelník Okresní správy SNB Karviná však byli polskými kolegy ubezpečeni, že se jedná o ryze ekologickou demonstraci, která
nebude zneužita k jiným politickým cílům. O necelé čtyři měsíce později se protest proti koksárně ve Stonavě odehrál i v Praze.

4.

2.

3.

Plán rozmístění bezpečnostních jednotek v Plzni dne 6. 5. 1989. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Map of the deployment of security units in Plzeň,
6 May 1989. Source: Security Services Archive (ABS)
2.–3. Demonstrace pražských matek, Praha 29. 5. 1989. Zdroj: Archiv Studentských listů / Prague Mothers demonstration, Prague, 29 May 1989. Source: Archive of
the newspaper Student Pages
4.
Informace o přijatých opatřeních na den 6. 5. 1989 v Plzni, podaná náčelníkem Krajské správy SNB Inocencem Šarmanem. Zdroj: ABS / Information on
measures adopted on 6 May 1989 in Plzeň, submitted by the Chief of Staff of the Regional Directorate of the National Security Corps Inocenc Šarman.
Source: ABS
5.
Informace náčelníka plzeňské Krajské správy SNB Inocence Šarmana ze dne 6. 5. 1989. Zdroj: ABS / Information from the Chief of Staff of the Plzeň Regional
Directorate of the National Security Corps, Inocenc Šarman, dated 6 May 1989. Source: ABS
6.
Leták zvoucí k účasti na protestním pochodu polským Cieszynem dne 19. 5. 1989. Zdroj: ABS / A pamphlet calling on people to attend a protest march in
the Polish town of Cieszyn on 19 May 1989. Source: ABS
7.
Informace náčelníka Okresní správy SNB v Karviné Petra Papouška o připravované demonstraci na československo-polské státní hranici, 15. 5.1989. Zdroj: ABS
Information from the Chief of Staff of the National Security Corps’ District Directorate in Karviná, Petr Papoušek, on a prepared demonstration on the
Czechoslovak-Polish state border, 15 May 1989. Source: ABS
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June–July
On 4 June 1989, there was a bloody crackdown against Chinese students demonstrating on Beijing’s Tiananmen Square (“Tiananmen” literally
means “Gate of Heavenly Peace”). This event provoked an international outcry, and there were even a number of independent Czech initiatives.
A group consisting mainly of young people – members of the Society for a Happier Present (Společnosti za veselejší současnost) and their friends
– produced a 10-metre-long banner of black gauze with the red legend “CHINA” emblazoned upon it. Originally, the protest participants wanted
to display this banner in front of the Chinese embassy, but they then decided to hold a commemorative event on the Charles Bridge, which was
much frequented by locals and tourists. They bought flowers and candles and they unfurled the banner on the paving in the middle of the bridge
in the early evening. Another banner displaying a figure covered in blood contained the words “Today Beijing, Tomorrow Prague:” The protesters
decided to continue with the commemorative event until 11 June, from 7 pm to 8:30 pm every day. People from all over the world placed flowers
on the banner and signed a petition denouncing the brutality of the Chinese government. Despite the fact that State Police officers confiscated
the banners, the protesters made new ones. Participants in the protest either received an on-the-spot fine or they were charged with an infraction.
On 19 June 1989, the so-called “pedestrian zone march” (sometimes referred to as the “silent parade”) was held for the first time in protest against
the banning of a rally, which independent initiatives had wanted to hold in the Julius Fučík Park of Culture and Rest (now the Vyštaviště exhibition
Grounds) on 15 June 1989. During this event, several hundred people walked along the pedestrian zone between Panská Street and Můstek in
the afternoon. The police searched 32 people and 6 people were arraigned. The “silent parade” was subsequently repeated several times.
In June, opposition representatives formulated “A Few Sentences” (“Několik vět”), a petition calling for the release of political prisoners, freedom
of assembly, freedom for the activities of independent initiatives, etc. Thousands of civilians immediately began signing the petition. Naturally,
the state and security authorities viewed this as an illicit pamphlet and they took legal action against its being distributed and copied.
In connection with the increase in different types of civil protest taking place in the centre of Prague, the Chief of Staff of the National Security Corps’
Directorate for the Capital City of Prague and the West Bohemia Region issued an order, which announced “Security measures to ensure peace and
public order during attempts at holding antisocial gatherings in the centre of the capital city of Prague.”

1.

âerven–âervenec
4. června 1989 došlo ke krvavému zásahu proti čínským studentům na náměstí Tchien-an-men (Nebeského klidu) v Pekingu. Tato událost nezůstala
bez odezvy ani u českých nezávislých iniciativ. Skupina převážně mladých lidí, členů Společnosti za veselejší současnost a jejich přátel, vyrobila
deset metrů dlouhý transparent z černého flóru s červeným nápisem „CHINA“. Účastníci protestu chtěli původně jít s tímto transparentem před
čínské velvyslanectví, ale pak se rozhodli uspořádat pietní akt na Karlově mostě, hojně navštěvovaném domácími i turisty. Nakoupili květiny
a svíčky a v podvečerních hodinách rozprostřeli transparent na dlažbu uprostřed mostu. Další transparent s vyobrazením postavy v krvi hlásal
„Dnes Peking, zítra Praha“. Protestující se rozhodli v pietním aktu pokračovat až do neděle 11. června, vždy od 19 do 20.30 hod. Lidé z celého světa
kladli na transparent květiny a podepisovali petici proti brutalitě čínské vlády. Přestože příslušníci VB transparenty i letáky zabavovali, demonstranti si
vyrobili nové. Účastníci protestu dostali buď blokovou pokutu, nebo byl jejich případ předán k přestupkovému řízení.
19. června 1989 se poprvé konal tzv. „pochod pěší zónou“ (někdy se také mluví o „tichém korzu“), a to na protest proti zákazu shromáždění, které
chtěly nezávislé iniciativy uspořádat v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka dne 15. června 1989. Při této akci se v odpoledních hodinách několik set
osob pomalu procházelo po pěší zóně v úseku mezi Panskou ulicí a Můstkem. Bezpečnost perlustrovala 32 osob, 6 osob předvedla. „Tiché korzo“ bylo
později několikrát opakováno.
Představitelé opozice vypracovali v červnu petici „Několik vět“, požadující propuštění politických vězňů, svobodu shromažďování, svobodnou
činnost nezávislých iniciativ atd. Petici začaly okamžitě podepisovat tisíce občanů. Podle státních a bezpečnostních orgánů šlo ovšem samozřejmě
o nezákonný pamflet, jehož šíření a rozmnožování bylo stíháno.
V souvislosti s rostoucím počtem různých forem občanských protestů v centru Prahy vydal náčelník Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje
rozkaz, jímž vyhlásil „Bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku při pokusech o protispolečenská vystoupení v hlavním městě Praze“.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

1.–3. Protesty proti zásahu proti čínským studentům, Karlův most 4.–11. 6. 1989. Zdroj: Archiv Společnosti za veselejší současnost / Protests against the crackdown
on Chinese students, Charles Bridge, 4–11 June 1989. Source: Archive of the Society for a Happier Present
4.
Informace o „pochodu pěší zónou klidu“ zaslaná dne 20. 6. 1989 náčelníkem Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje Antonínem Chmelíčkem
vedoucímu tajemníkovi pražského Městského výboru KSČ Miroslavu Štěpánovi. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Information on a “pedestrian
zone peace march” sent on 20 June 1989 by the Chief of Staff of the National Security Corps’ Directorate for the Capital City of Prague and the Central
Bohemia Region, Antonín Chmelíček, to the head secretary of the Czechoslovak Communist Party’s municipal committee for Prague, Miroslav Štěpán.
Source: Security Services Archive (ABS)
5.
Záznam pražské Správy StB o rozmnožování petice Několik vět. Zdroj: ABS / Memorandum from the Prague Directorate of the Secret Police on
the propagation of the “A Few Sentences” petition. Source: ABS
6.
Dotazník nezávislého průzkumu veřejného mínění oznámený Bezpečnosti dne 1. 7. 1989. Zdroj: ABS / Questionnaire from an independent survey of public
opinion reported to the police on 1 July 1989. Source: ABS
7.
Rozkaz náčelníka Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje Antonína Chmelíčka k přijetí bezpečnostních opatření proti „pokusům o protispolečenská
vystoupení“, 13. 7. 1989. Zdroj: ABS / Order from the Chief of Staff of the National Security Corps’ Directorate for the Capital City of Prague and the Central
Bohemia Region, Antonín Chmelíček, on the adoption of security measures against “attempts at anti-social rallies,” 13 July 1989. Source: ABS
8.
Tiché korzo za lidská práva, Praha pěší zóna, léto 1989. Zdroj: Archiv Společnosti za veselejší současnost / Silent Parade for Human Rights, Prague pedestrian
zone, summer 1989. Source: Archive of the Society for a Happier Present
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The Standby Regiment of the State Police of
the Czech Socialist Republic
In particular, the Standby Regiment of the State Police of the Czech Socialist Republic played an important role in the suppression of demonstrations
throughout 1989. The regiment’s officers were nicknamed “white helmets” because of this distinctive part of their uniform. This section of
the security forces actually began its activity in 1970 under the name “Standby Division of the State Police of the Czech Socialist Republic (a Slovak
equivalent existed in Bratislava). It was supposed to fulfil three basic tasks:
1. to ensure the constant readiness of officers and technical equipment for handling extraordinary events, demonstrations and breaches of public
order by large groups of people;
2. to reinforce security services in large cities and at large gatherings of people;
3. to fulfil the role of a State Police vocational recruitment school for officers assigned to standby divisions.
First of all, trainees completed a truncated period of military service before joining the State Police’s Standby Division. As of 1971, this division was
organised into battalions, companies and platoons. In 1972, the division was renamed the Standby Regiment of the State Police. Its members wore
the olive-coloured uniform of the National Security Corps, a long overcoat, a belt and a white helmet. They were also issued with a protective mask
and protective goggles. Their education was focused on vocational subjects, including psychology. Officers had to be physically fit and they had to
know how to drive various types of motorised vehicles. Naturally, they also completed marksmanship training.
The Standby Regiment started to be deployed within the framework of security measures as of the middle of 1988, when the first mass protests
against the regime began to be held. It “proved its worth” on both 21 August and 28 October 1988. On 19 January 1989, when the security forces
intervened very fiercely against demonstrators during Palach Week, it was the Standby Regiment’s officers who were particularly vicious, wildly
beating not just protestors but random passersby as well.
The regiment was last deployed on 17 November 1989. The unusually brutal approach of its officers became a symbol of the authorities’ crackdown
and it helped galvanise the lethargic part of the population who had yet not vented their dissatisfaction with the regime. Very soon there were
demands for the disbandment of the Standby Regiment of the State Police of the Czech Socialist Republic, and the government decided to do so as
early as January 1990. Consequently, this division, which had seen up to 13,000 officers pass through its ranks, did not survive long enough to enjoy
the celebrations that had been planned for the 20th anniversary of its existence.

1.

Pohotovostní pluk Veﬁejné bezpeãnosti âSR
Po celý rok 1989 sehrával významnou roli při potlačování demonstrací zejména Pohotovostní pluk VB ČSR, jehož příslušníci měli někdy přezdívku
podle typické součásti výstroje „bílé přílby“. Svoji faktickou činnost zahájil tento útvar v r. 1970, a to pod názvem „Pohotovostní útvar VB ČSR“
(v Bratislavě existovala jeho slovenská obdoba). Měl plnit tři základní úkoly:
1. vytvářet stálou pohotovost příslušníků a technických prostředků ke zvládnutí mimořádných událostí, demonstrací a porušování veřejného pořádku
velkými skupinami osob;
2. posilovat výkon bezpečnostní služby ve velkých městech a při velkém shromáždění osob;

2.

3.

4.

1.
Cvičení Pohotovostního pluku. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Standby Regiment training exercise. Source: Security Services Archive (ABS)
2.
Pohotovostní pluk v akci. Zdroj: ABS / Standby Regiment in action. Source: ABS
3.–4. Příslušníci Pohotovostního pluku při zásahu. Zdroj: Národní muzeum (NM) – Československé dokumentační středisko (ČSDS) / Officers from the Standby
Regiment during a crackdown. Source: National Museum (NM) – Czechoslovak Documentation Centre (ČSDS)
5.–9. Cvičení Pohotovostního pluku. Zdroj: ABS / Standby Regiment training exercise. Source: ABS
10. Přehled o činnosti jednotek Pohotovostního pluku dne 17. 11. 1989. Zdroj: ABS / Summary of the activity of units from the Standby Regiment,
dated 17 November 1989. Source: ABS

5.

6.

7.

8.

9.

3. plnit funkci odborné nástupní školy VB pro příslušníky zařazené u pohotovostních útvarů.
Frekventanti nejprve absolvovali zkrácenou vojenskou službu, a poté nastoupili k Pohotovostnímu útvaru VB. Od r. 1971 se útvar organizačně členil
na prapory, roty a čety, v roce 1972 byl přejmenován na Pohotovostní pluk VB. Jeho příslušníci nosili olivový stejnokroj Sboru národní bezpečnosti,
dlouhý plášť, opasek, bílou přílbu, ochrannou masku a ochranné brýle. Výuka byla zaměřena na odborné předměty včetně psychologie, příslušníci
museli být fyzicky zdatní a umět řídit různé typy motorových vozidel. Absolvovali pochopitelně i střeleckou přípravu.
Od poloviny r. 1988, kdy začalo docházet k prvním masovým protirežimním protestům, začal být Pohotovostní pluk nasazován v rámci bezpečnostních
opatření. „Osvědčil se“ jak 21. srpna, tak 28. října 1988. Dne 19. ledna 1989, kdy v rámci Palachova týdne zasáhly bezpečnostní složky proti
demonstrantům nejostřeji, to byli právě jeho příslušníci, kteří si počínali obzvláště surově a hlava nehlava mlátili nejen demonstranty, ale i náhodné
kolemjdoucí.
Naposledy byl pluk nasazen 17. listopadu 1989. Neobyčejně brutální postup jeho příslušníků se stal symbolem zásahu a vyburcoval z letargie i tu část
veřejnosti, která svou nespokojenost s režimem nedávala dosud najevo. Velmi brzy se objevil požadavek na zrušení Pohotovostního pluku VB ČSR.
Vláda ČSR o něm rozhodla už v lednu 1990. A tak se tento útvar, jehož řadami prošlo na 13 000 příslušníků, plánovaných oslav dvacetiletého výročí své
existence už nedočkal.
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August
The security forces made thorough, long-term preparations for August 1989. As early as the end of July, the Minister of the Interior František
Kincl announced extraordinary security measures, which regulated the deployment and methods of policing units from 15 to 23 August 1989.
As the August anniversary of the Warsaw Pact invasion approached, the police strengthened crowd-control units on the streets. Thanks to a wide
network of informers, they also obtained information about the initiation of civic activity and appeals to awaken national feeling. Pamphlets
and posters appeared in city centres throughout the country, calling on people to participate in a rally that was meant to be a protest against
the military occupation of Czechoslovakia in August 1968. The authors of these documents were subsequently prosecuted for sedition. The security
forces certainly did not underestimate their preparations for the anniversary on 21 August. Within the scope of preventive measures, the Secret
Police arrested 81 people even before any demonstration was held. 166 people were called up for military exercises, while 487 people from Poland,
Hungary and Italy were detained at state borders. People’s worst fears concerning the reaction of the police were what held sway before the actual
anniversary, i.e. fear of the use of extraordinary violence and qualitatively higher levels of repression. Consequently, some of the civically active
public remained intimidated and some were prevented from participating in any protests. Moreover, in view of the uncoordinated approach of
the independent civic initiatives, the number of people who came out onto the streets on 21 August 1989 fell below expectations in comparison
with other demonstrations that year. According to different estimates and reports, guessing the number of participants can only be done with some
difficulty. Despite this, it is clear that the level of participation was still considerable. During a demonstration on Freedom Square (Náměstí Svobody)
in Brno around 100 people were arrested, while more than 150 people were detained at a demonstration on People’s Militia Square (Náměstí
Lidových milicí) in Ostrava. Somewhat untraditionally, the focal point of the demonstrations in the capital city was concentrated in the lower part
of Wenceslas Square (Václavské náměstí). Public and private transport, health services and supplies were disrupted on the day in question. Some
streets and localities were gradually closed within the framework of extraordinary security measures. National Security Corps officers searched
990 civilians and made 161 arrests. Whereas the local media described the events as another manifestation of “anti-socialist elements,” foreign
media commentators (if they were able to get around the measures put in place by the security authorities) informed the global community of
the repression and referred to breaches of Czechoslovak rule of law and accepted international obligations.

1.

Srpen
Na srpen 1989 se bezpečnostní složky dlouhodobě a důkladně připravovaly. Již na konci července vyhlásil ministr vnitra František Kincl mimořádná
bezpečnostní opatření (MBO), která upravovala nasazení a postup jednotek ve dnech od 15. do 23. srpna 1989. S blížícím se srpnovým výročím
invaze vojsk Varšavské smlouvy posilovala Bezpečnost pořádkové jednotky v ulicích a i díky široké síti informátorů získávala poznatky o burcování
občanské aktivity a apelu na národní probuzení. Letáky a plakáty vyzývající k účasti na manifestaci, která měla být protestem proti vojenské okupaci
Československa v srpnu 1968, se objevovaly v městských centrech po celé republice. Jejich autoři pak byli stíháni za pobuřování. Své přípravy
na výroční 21. srpen bezpečnostní jednotky rozhodně nepodceňovaly. V rámci preventivních opatření Státní bezpečnost ještě před konáním
demonstrace zadržela 81 osob, 166 osob bylo povoláno na vojenské cvičení, 487 osob z Polska, Maďarska a Itálie bylo zadrženo na státních hranicích.
Před samotným výročím panovaly ty nejhorší obavy z reakce Bezpečnosti - před užitím mimořádného násilí a kvalitativně vyššími represemi. Část
občansky aktivní veřejnosti tak zůstala zastrašena, části byla účast znemožněna a s ohledem na nejednotné postoje nezávislých iniciativ zůstal počet
zúčastněných na náměstích 21. srpna 1989 v porovnání s ostatními demonstracemi toho roku za očekáváním. Podle lišících se odhadů a hlášení lze
počet účastníků dnes jen těžko odhadovat, přesto byla účast nezanedbatelná. Během demonstrace na náměstí Svobody v Brně bylo zadrženo asi
100 osob, při demonstraci na náměstí Lidových milicí v Ostravě přes 150 osob. Těžiště demonstrace v centru hlavního města se poněkud netradičně

2.

3.

Praha, Václavské nám 21. 8. 1989. Zdroj: Národní muzeum (NM) – Československé dokumentační středisko (ČSDS) / Prague, Wenceslas Square.
Source: National Museum (NM) – Czechoslovak Documentation Centre (ČSDS)
2.–3. Perlustrace na Václavském náměstí 21. 8. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Wenceslas Square, searches and spot checks. Source: NM – ČSDS
4.
Praha, Václavské náměstí 21. 8. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Prague, Wenceslas Square. Source: NM – ČSDS
5.
Nástup Lidové milice na Václavském náměstí 21. 8. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Wenceslas Square, the People’s Militia enter the fray. Source: NM – ČSDS
6.
Letákové výzvy k účasti na demonstraci k výročí vojenské okupace Československa. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Pamphlets calling on people to
attend a demonstration to mark the anniversary of the military occupation of Czechoslovakia. Source: Security Services Archive (ABS)
1.

4.

5.

soustředilo do dolní části Václavského náměstí. Toho dne byla narušena veřejná i soukromá doprava, zdravotnická služba i zásobování, v rámci
MBO byly postupně uzavírány některé ulice a lokality. Příslušníci Sboru národní bezpečnosti perlustrovali 990 občanů, 161 zadrželi. Zatímco domácí
sdělovací prostředky referovaly o událostech jako o dalším vystoupení „antisocialistických živlů“, komentátoři zahraničních médií, pokud se jim
podařilo vyhnout opatřením ze strany československé Státní bezpečnosti, informovali světovou veřejnost o represích a poukazovali na rozpory
československého právního řádu a přijatých mezinárodních závazků.
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August–September
“In the course of 21 August 1989, there were attempts in Prague and in all Bohemian and Moravian regions, apart from Central Bohemia and
West Bohemia, to disrupt peace and order through provocative public events held in connection with the 21st anniversary of the provision
of international assistance.” This is how the official interpretation of the events that had taken place was worded for the highest-ranking Party
representatives. In Prague alone, more than 2,000 National Security Corps officers took part in security measures. In the West Bohemia region
(Plzeň and Karlovy Vary) the organisers of commemorative events were preventively arrested. In the North Bohemia region (Ústí nad Labem and
Liberec), attempts at memorial events were thwarted from the very outset. 16 signatories of Charter 77 managed to hold a silent demonstration
in Rumburk. In the South Bohemia region (Písek), a small group of civilians assembled in mourning clothes. In the east Bohemia region
(Havlíčkův Brod, Trutnov and Pardubice), small clusters of people tried to honour the memory of those who fell in August 1968 with a minute’s
silence or by singing the national anthem. In the North Moravia region (Ostrava, Olomouc), potential participants in demonstrations were
searched and arrested on access routes to city squares. Several young people held a silent vigil in Nový Jičín. In the South Moravia region (in Brno
and Chropyně na Kroměřížsku) some civilians who congregated were arrested for wearing a tricolour on their clothes or for laying flowers at
the site of the commemoration.
During the first ten days of the month, two events in support of political prisoners (the regularly held “Race Down Political Prisoners’ Street”
[Běh třídou Politických vězňů] and the “March Through Prague for Political Prisoners” [Pochod Prahou za politické vězně], organised by
the “John Lennon Peace Club (Mírový klub Johna Lennona) were suppressed immediately by National Security Corps officers. The following
week, on 13 September 1989, the police brutally suppressed a demonstration at Můstek in Prague, where around 300 people had been
prompted by the “International Peace Association” (Nezávislé mírové sdružení) to protest against the construction of a coking plant in Stonava.
On 26 September 1989, the Chief of Staff of the National Security Corps’ Directorate for the Capital City of Prague and the Central Bohemia
Region, Colonel Antonín Chmelíček issued an order for the security operation “Saint Wenceslas’ Storm” (“Svatováclavská bouře”) on the occasion
of Saint Wenceslas’ feast day (28 September). In the course of a Saint Wenceslas Mass at Saint Vitus’ Cathedral, pamphlets were distributed calling
on people to attend a rally at the statue of Saint Wenceslas on Wenceslas Square (Václavské náměstí). The people who heeded the call and came
to sing the national anthem and the Saint Wenceslas hymn were searched and checked. 263 civilians were checked and three people were taken
away to a department of the National Security Corps.

1.

Srpen–Záﬁí
„V průběhu 21. srpna 1989 došlo v Praze a ve všech českomoravských krajích kromě Středočeského a Západočeského kraje k pokusům o narušení
veřejného pořádku a klidu formou veřejných provokativních akcí ve spojitosti s 21. výročím internacionální pomoci. Všechny pokusy byly
bezpečnostními opatřeními zmařeny.“ Tak zněla oficiální interpretace proběhnuvších událostí pro nejvyšší stranické představitele. Bezpečnostních
opatření v samotné Praze se zúčastnilo více než 2000 příslušníků Sboru národní bezpečnosti (SNB). V Západočeském kraji (v Plzni a Karlových Varech)
byly organizátoři vzpomínkových akcí preventivně zadrženi. V Severočeském kraji (v Ústí nad Labem, v Liberci) byly pokusy o pietní akty zmařeny
ihned v zárodku, tichou manifestaci se podařilo provést 16-ti signatářům Charty 77 v Rumburku. V Jihočeském kraji (Písku) se ve smutečním oděvu
sešla menší skupinka občanů. Ve Východočeském kraji (Havlíčkově Brodě, Trutnově, Pardubicích) se malé skupinky osob snažily uctít památku
padlých v srpnu 1968 minutami ticha či zpěvem státní hymny. V Severomoravském kraji (Ostravě, Olomouci) byli potenciální účastníci demonstrace
na přístupových cestách k náměstí perlustrováni a zadržováni, k tichému shromáždění několika mladých osob došlo v Novém Jičíně. V Jihomoravském
kraji (Brně a v Chropyni na Kroměřížsku) byli někteří ze shromážděných občanů zadrženi kvůli trikolóře na oděvu či za položení květin na pietní místa.
Hned v první zářijové dekádě byly zásahem příslušníků SNB potlačeny dvě akce na podporu politických vězňů – pravidelně pořádaný Běh třídou
Politických vězňů a Pochod Prahou za politické vězně, pořádaný Mírovým klubem Johna Lennona. Následující týden, dne 13. září 1989 Bezpečnost
brutálně rozehnala demonstraci na pražském Můstku, na níž z podnětu Nezávislého mírového sdružení protestovalo asi 300 lidí proti výstavbě
koksárny ve Stonavě. Dne 26. září 1989 vydal náčelník Správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje plk. Antonín Chmelíček rozkaz
k bezpečnostní akci „Svatováclavská bouře“ u příležitosti církevního svátku sv. Václava. V průběhu Svatováclavské mše v chrámu sv. Víta byly rozdávány
letáky s výzvou k účasti na shromáždění u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Osoby, které výzvu uposlechly a přišly zazpívat státní hymnu
a Svatováclavský chorál, byly podrobeny perlustraci. Kontrolováno bylo 263 občanů, tři osoby byly předvedeny na útvar SNB.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

5.

3.

2.
Běh třídou Politických vězňů. Zdroj: Archiv Společnosti za veselejší současnost / “Race Down Political Prisoners’ Street”. Source: Archive of the Society for
a Happier Present
Praha, Palachovo náměstí. 21. 8. 1989. Zdroj: Národní muzeum – NM, Československé dokumentační středisko – ČSDS / Prague, Palach Square,
21 August 1989. Source: National Museum – NM, Czechoslovak Documentation Centre – ČSDS
Praha, Václavské náměstí 21. 8. 1989. Zdroj NM – ČSDS / Prague, Wenceslas Square, 21 August 1989. Source: NM – ČSDS
Veršovaný pamflet adresovaný příslušníkům Bezpečnosti. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Poetic pamphlet addressing officers of the Security
Forces. Source: Security Services Archive (ABS)
Leták proti výstavbě koksovny ve Stonavě. Zdroj: Archiv Společnosti za veselejší současnost / Pamphlet against the construction of a coking plant in Stonava.
Source: Archive of the Society for a Happier Present
Plán bezpečnostní akce „Svatováclavská bouře“, 28. 9. 1989. Zdroj: ABS / Plan for the “Saint Wenceslas’ Storm” ecurity operation, 28 September 1989. Source: ABS
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October
On 25 October 1989, around 200 civilians gathered in Prague’s pedestrian zone after 5 p.m. to protest against the launch of a new hundred-crown
banknote with a portrait of Klement Gottwald. After a short declaration was made, they linked arms and began walking through the pedestrian
zone in pairs. A police crowd-control unit subsequently dispersed the gathering. 91 people were searched and two activists were placed in
preventive custody in a police cell.
In this month, however, the upper echelons of the security forces focused unwaveringly on 28 October 1989, which was the anniversary of
the establishment of the Czechoslovak state. As early as 4 October 1989, the Minister of the Interior František Kincl had announced “level 3”
extraordinary security measures in a secret order for the period from 25 to 30 October 1989. Among other things, he set up special operational
teams and ordered the deployment of crowd-control units as well as the mobilisation of a network of agents. Nevertheless, he also established
a special bonus for extra overtime work.
Independent initiatives convened a demonstration on Wenceslas Square (Václavské Náměstí) on the occasion of the 71st anniversary of
the establishment of Czechoslovakia. The first banners appeared shortly after 3 pm. The crowd began chanting slogans such as “We Want a Different
Government,” “Long Live Masaryk,” “Truth Will Overcome,” etc. Within half an hour, crowd-control units received orders to close off the square
and to use truncheons. Selected units of the National Security Corps (who were repeatedly supplemented with reinforcements) and the People’s
Militia violently broke up the demonstration. Most of the participants moved to other parts of the city centre, where they continued their protests.
For example, the “A Few Sentences” (“Několik vět”) petition was read out on Mayor Vacek Square (Náměstí Primátora Vacka). The police closed
the bridges across the Vltava River so as to prevent crowds of civilians marching to the Malá Strana district in the direction of Prague Castle.
Individual groups of people were then gradually dispersed. Once again, the foreign media tried to monitor the course of the afternoon’s events.
Life returned to normal in the city after 7 p.m.

1.

¤íjen
Dne 25. října 1989 se na pražské pěší zóně po 17. hodině shluklo asi 200 občanů, aby protestovali proti zavedení nové stokorunové bankovky
s portrétem Klementa Gottwalda. Po krátkém prohlášení zazpívali státní hymnu a držíc se za ruce začali chodit ve dvojstupech po pěší zóně, přičemž
počet přihlížejících i zúčastněných stále rostl. Pořádková jednotka Veřejné bezpečnosti (VB) následně jejich shromáždění rozehnala, 91 osob
perlustrovala a dvě aktivistky umístila do cely předběžného zadržení.
Pohled bezpečnostních špiček byl však v tomto měsíci upřen k datu 28. října 1989, výročnímu dni vzniku československé státnosti. Již 4. října 1989
vyhlásil ministr vnitra František Kincl tajným rozkazem 3. stupeň mimořádných bezpečnostních opatření na dobu od 25. do 30. října 1989, kterým mj.
stanovil zřízení operačních štábů, nasazení pořádkových jednotek, aktivizaci sítě agenturních pracovníků, ale např. i zvláštní odměnu za službu nad
rámec základní pracovní doby. Nezávislé iniciativy svolaly na Václavské náměstí u příležitosti 71. výročí vzniku Československa demonstraci. První
transparenty se objevily krátce po 15. hodině, dav začal skandovat hesla „My chcem jinou vládu“, „Ať žije Masaryk“, „Pravda zvítězí“ ad. Do půl hodiny
dostaly bezpečnostní jednotky rozkazy k uzavření celého náměstí a k použití obušků. Vybrané jednotky Sboru národní bezpečnosti (SNB), které byly
opakovaně posilovány, a Lidové milice demonstraci násilně rozehnaly. Většina účastníků se přesunula do dalších částí centra, kde v demonstrování
pokračovali. Např. na Náměstí primátora Vacka byla čtena petice „Několik vět“. Bezpečnost uzavřela mosty přes Vltavu, aby zabránila průchodu
shromážděných občanů na Malou stranu směrem k Hradu, jednotlivé skupiny byly pak postupně rozptýleny. Průběh odpoledních událostí v Praze se
opět snažila monitorovat zahraniční média. Normální chod života byl ve městě obnoven po 19. hodině.

2.

3.

1.		Václavské náměstí 28. 10. 1989. Zdroj: Národní muzeum (NM) – Československé dokumentační středisko (ČSDS) / Wenceslas Square, 28 October 1989.
Source: National Museum (NM) – Czechoslovak Documentation Centre (ČSDS)
2.		Praha, Pěší zóna 25. 10. 1989. Zdroj: Archiv Studentských listů / Prague, Pedestrian zone, 25 October 1989. Source: Archive of the newspaper Student Pages
3.		Praha, Pěší zóna 28. 10. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Prague, Pedestrian zone, 28 October 1989. Source: NM – ČSDS
4.		Václavské náměstí 28. 10. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Wenceslas Square, 28 October 1989. Source: NM – ČSDS
5.		Perlustrace na Václavském náměstí 28. 10. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Searches and spot-checks on Wenceslas Square, 28 October 1989. Source: NM – ČSDS
6.		Deník operačního štábu Praha z 28. 10. 1989. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Logbook of Prague operational staff, dated 28 October 1989.
Source: Security Services Archive (ABS)
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On 28 October 1989, State Police officers checked a total of 1,172 demonstrators. 377 people were arrested (18 of whom were foreigners)
and 149 of them were placed in preventive custody in cells. Others were taken out of Prague. As a result of the intervention, seven
demonstrators and five National Security Corps officers were treated in hospital. 45 Hungarian and 7 Polish citizens were detained and
deported at the border or while travelling through Czechoslovakia. On 21 October 1989, a total of 958 people were checked in regions
outside of Prague. 253 people were summonsed or arraigned for “preventive” interviews. 198 civilians were detained. For the most
part, planned gatherings in the provincial centres of the Czechoslovak Socialist Republic’s other regions did not take place thanks to
the preventive actions of the police. Opposition activities in the South Bohemia and West Bohemia regions were completely eliminated.
Around 500 people congregated at the grave of T. G. Masaryk in Lány. In the North Bohemia region (Děčín), the authorities cracked down on
a group of workers who had congregated in the yard of a factory club from the Kovohutě enterprise. In the east Bohemia region (Červený
Kostelec), security forces intervened against a group that had gathered at a legionnaires’ memorial to lay flowers and chant the name of
the first president of Czechoslovakia. In the North Moravia region (Poličná u Valašského Meziříčí), around 50 civilians assembled for a silent
commemoration in honour of T. G. Masaryk. In the South Moravia region (Uherské Hradiště), several young people gathered on a town square
with the Czechoslovak flag, but they were immediately called upon to disperse. Other dissenting citizens were prosecuted for distributing
anti-socialist flyers. The “A Few Sentences” (“Několik vět”) petition continued to be disseminated. Scornful pamphlets written in verse were
distributed, but there were also initiatives such as a call for all electrical appliances to be switched off across the country at a precisely
specified time.

z
c
.
a
d
o
r
a
n
t
e
m
a
www.p
1.

¤íjen
Během 28. října 1989 příslušníci VB v Praze prověřovali celkem 1172 účastníků demonstrace, 377 lidí zadrželi (z toho 18 cizinců) a 149 z nich ponechali
v celách předběžného zadržení, další byli vyvezeni mimo Prahu. Následkem zákroku bylo v nemocnicích ošetřeno sedm účastníků demonstrace a pět
zasahujících příslušníků SNB. Na hranicích nebo v průběhu přepravy přes ČSSR bylo vykázáno 45 maďarských a 7 polských občanů. V mimopražských
regionech bylo 21. října 1989 podrobeno kontrole celkem 958 osob, 253 osob bylo předvoláno nebo předvedeno k „preventivním“ pohovorům, 198
občanů bylo zadrženo. Plánovaná shromáždění v regionálních centrech ostatních krajů ČSSR se vesměs neuskutečnila díky preventivním aktivitám
Bezpečnosti. Zcela byly eliminovány opoziční aktivity v Jihočeském a Západočeském kraji. V Lánech se u hrobu T. G. Masaryka sešlo asi 500 lidí.
V Severočeském kraji (Děčíně) bylo zasahováno proti skupině pracovníků, kteří se shromažďovali na nádvoří závodního klubu podniku Kovohutě.
Ve Východočeském kraji (Červeném Kostelci) zasahovaly bezpečnostní jednotky proti skupině, která se sešla u pomníku legionářů, aby zde položila
květiny a skandovala jméno prvního československého prezidenta. V Severomoravském kraji (v Poličné u Valašského Meziříčí) se k tichému uctění
památky T. G. Masaryka sešlo asi 50 občanů. V Jihomoravském kraji (Uherském Hradišti) se na náměstí sešlo několik mladých lidí s československou
vlajkou, neprodleně však byli vyzváni k rozchodu. Další odlišně smýšlející občané byli stíháni za rozšiřování tzv. protisocialistických letáků. Pokračovalo
se v rozšiřování petice „Několik vět“, šířily se posměšné veršované pamflety, objevila se ale například i výzva k celostátnímu vypnutí elektrických
spotřebičů v danou hodinu na přesně určený čas.
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Zásah příslušníků Sboru národní bezpečnosti 28. 10. 1989. Zdroj: Národní muzeum – NM, Československé dokumentační středisko – ČSDS / Crackdown by
National Security Corps officers, 28 October 1989. Source: National Museum – NM, Czechoslovak Documentation Centre – ČSDS
2.
Václavské náměstí 28. 10. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Wenceslas Square, 28 October 1989. Source: NM – ČSDS
3.–4. Zásah příslušníků Sboru národní bezpečnosti 28. 10. 1989. Zdroj: NM – ČSDS / Crackdown by National Security Corps officers, 28 October 1989.
Source: NM – ČSDS
5.
Deník operačního štábu Praha z 28. 10. 1989. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Logbook of Prague operational staff, dated 28 October 1989.
Source: Security Services Archive (ABS)
6.
Letáky objevující se v Praze před 71. výročím československé státnosti. Zdroj: ABS / Pamphlets appearing in Prague before the 71st anniversary of
Czechoslovak statehood. Source: ABS
7.
Deník operačního štábu Praha z 29. 10. 1989. Zdroj: ABS / Logbook of Prague operational staff, dated 29 October 1989. Source: ABS
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Before the streets of Prague became thronged with people, demonstrations began in Teplice in North Bohemia when the month of November was
little more than ten days old. During the annual period of relentless pollution due to an autumnal temperature inversion, Zbyšek Jindra, a 15-yearold apprentice from a Secondary Vocational Catering College, distributed pamphlets calling for a protest rally against the attitude of the political
establishment to the catastrophic state of the environment. On the afternoon of 11 November 1989, several hundred civilians gathered on Zdeněk
Nejedlý Square (Náměstí Zdeňka Nejedlého) in Teplice. Wearing facemasks and gasmasks, they chanted slogans such as “We Want Clean Air,”
“We Want Healthy Children,” and “Give Us Oxygen.” Despite the fact that the police had adopted a security plan, they were caught off guard by
the number of demonstrators, and they restricted themselves to checking the identity of the participants.
The demonstrations, however, continued for the next three days, during which there were clashes with the security forces, who were now suitably
equipped and even had water cannons at their disposal. During the biggest demonstration on Monday, 13 November 1989, the local security forces
were also supported by standby units from Ústí nad Labem. 300 State Police officers were deployed and they were supported with appropriate
equipment. 78 operatives from the Secret Police were also deployed among the crowd. The operation was supervised by representatives from
the regional directorate of the State Police and the Secret Police as well as the regional public prosecutor’s office. The crowd was dislodged from
the square and so it gathered in front of the building of the Czechoslovak Communist Party’s district committee. The head secretary Antonín Váňa
promised the demonstrators that a public meeting would be held in Teplice’s winter stadium on 20 November 1989.
In cooperation with the district health authority, the committee that the demonstrators had put together as early as 11 November, began to
diligently compile proposals and demands concerning the environment while the police thoroughly prepared a security plan for the planned
meeting. In the meantime, other environmentally oriented protest rallies were held in Litvínov, Most and Děčín. More than 5,000 civilians attended
the rally at the Teplice stadium on 20 November 1989. The formal and evasive answers provided by senior officials were no longer enough to satisfy
the population. The events of 17 November on Národní Street in Prague were also discussed and the entire meeting ended with people chanting
“You Remain Alone.”

z
c
.
a
d
o
r
a
n
t
e
m
www.pa
1.

Listopad
Dříve než se zaplnily ulice Prahy, začalo se na začátku druhé listopadové dekády demonstrovat na severu Čech – v Teplicích. V době každoroční
nelítostné podzimní inverze rozšířil patnáctiletý učeň Zbyšek Jindra ze Středního odborného učiliště společenského stravování letáky vyzývající
k protestnímu shromáždění proti přístupu politického aparátu ke katastrofálnímu stavu životního prostředí. V sobotu 11. listopadu 1989 odpoledne
se na teplickém náměstí Zdeňka Nejedlého sešlo několik stovek občanů, kteří vybaveni rouškami či plynovými maskami skandovali „Chceme čistý
vzduch“, „Chceme zdravé děti“, „Dejte nám kyslík“. Přestože Bezpečnost přijala plán bezpečnostních opatření, byla počtem demonstrujících zaskočena
a omezila se na legitimování účastníků.
Demonstrace však pokračovaly následující tři dny, během kterých již docházelo ke srážkám s bezpečnostními jednotkami, nyní již náležitě vybavenými.
Nechyběla ani vodní děla. Při největší demonstraci v pondělí 13. listopadu 1989 byly okresní bezpečnostní síly podpořeny i pohotovostními
jednotkami z Ústí nad Labem. Nasazeny byly tři stovky příslušníků Veřejné bezpečnosti (VB), podpořených odpovídající technikou, mezi davem se
pohybovalo 78 operativních pracovníků Státní bezpečnosti (StB). Na zákrok dohlíželi představení z krajské správy VB i StB a krajské prokuratury. Dav
vytlačený z náměstí se shromáždil před budovou okresního výboru KSČ. Vedoucí tajemník Antonín Váňa shromážděným přislíbil konání veřejného
mítinku na teplickém zimním stadionu dne 20. listopadu 1989.

2.

3.

1.–2. Teplice 13. 11. 1989. Zdroj: Archiv Studentských listů / Teplice, 13 November 1989. Source: Archive of the newspaper Student Pages
3.
Zimní stadion v Teplicích dne 20. 11. 1989. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Ice Stadium in Teplice on 20 November 1989.
Source: Security Services Archive (ABS)
4.
Plán bezpečnostních opatření v Teplicích dne 11. 11. 1989. Zdroj: ABS / Plan of security measures in Teplice, dated 11 November 1989. Source: ABS
5.
Žádost teplického Městského národního výboru o zákrok SNB, 13. 11. 1989. Zdroj: ABS / Request from Teplice‘s Municipal National Committee for a Police
intervention, 13 November 1989. Source: ABS
6.
Informace o ohlasech na „studentské nepokoje“ v Praze a o výhrůžkách učitelského sboru před ekologickým mítinkem v Teplicích, 19. 11. 1989. Zdroj: ABS
Information on the response to ‘student riots’ in Prague and on the teachers‘ threats before the environmentalist meeting in Teplice, 19 November 1989.
Source: ABS
7.
Plán rozmístění příslušníků Bezpečnosti na teplickém zimním stadionu dne 20. 11. 1989. Zdroj: ABS / Plan for the deployment of police officers at the Ice
Stadium in Teplice on 20 November 1989. Source: ABS
8–9. Bezpečnostní opatření na den 20. 11. 1989 v Teplicích. Zdroj: ABS / Source: ABS
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Výbor, který demonstranti sestavili již 11. listopadu, začal v součinnosti s okresní hygienickou stanicí pilně shromažďovat připomínky a požadavky
k životnímu prostředí. Bezpečnostní složky zatím důkladně připravovaly plán bezpečnostních opatření k plánovanému mítinku. Další ekologicky
zaměřená protestní shromáždění se mezitím konala v Litvínově, Mostě a Děčíně. Shromáždění 20. 11. 1989 na teplickém stadionu se zúčastnilo přes
5000 občanů. Formální a uhýbavé odpovědi vedoucích funkcionářů už nemohly obyvatelstvo uspokojit, na přetřes přišly i události 17. listopadu
z pražské Národní třídy a celý mítink byl zakončen skandováním „Zůstanete sami“.
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As early as 10 November 1989, several hundred people gathered in the Prague pedestrian zone to watch the butcher Jiří Tykva eloquently parody
government representatives. A police patrol that led him away to a National Security Corps station was attacked by the crowd, not just verbally, but
also physically, which resulted in two police vehicles being damaged. A report of the incident declared that “in view of the marked aggressiveness of
the crowd, it was not possible to find the perpetrators of the attack on officers and two police vehicles. It was also impossible to carry out a check on
the people who had assembled there.”
A day beforehand, National Security Corps officers intervened against a demonstration during the release of Pavel Nauman and Ivan Mašek (activists
with the “Movement for Civic Freedom” – Hnutí za občanskou svobodu) as well as Jiří Ruml and Rudolf Zeman (editors of the samizdat newspaper
Lidové noviny) in front of the building of the Ministry of the Interior and the environment. 20 participants were detained for several hours.
On 15 November 1989, around 100 people gathered in front of the Romanian embassy with a banner proclaiming “Hey Ceauşescu, You Make Stalin
Happy. Radical Party.” Police officers removed the demonstrators.
On the afternoon of 17 November 1989, an authorised student rally was held in Albertov in Prague on the 50th anniversary of the death of
the student Jan Opletal. On this day, the Minister of the Interior František Kincl had announced a secret order, which regulated the deployment
of units and extraordinary security measures for the period from 17 to 20 November 1989. After the official part of the rally ended at the Slavín
cemetery in Vyšehrad, around 25,000 students marched in the direction of the city centre. The total number of participants continued to grow and
the crowd chanted demands for freedom and democracy. The march was halted on Národní Street by a cordon of security units. In the evening,
the police intervened indiscriminately against the remaining participants in the unauthorised part of the student demonstration. Supported
by armoured carriers, officers from the Standby Regiment of the State Police of the Czech Socialist Republic and standby units of trainees with
the National Security Corps brutally beat up and dispersed the besieged demonstrators. The intervention provoked an immediate reaction.
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Již 10.11. 1989 došlo na pražské pěší zóně k shromáždění několika stovek lidí, přihlížejících řezníkovi Jiřímu Tykvovi, který výmluvně parodoval vládní
představitele. Hlídka Veřejné bezpečnosti (VB), která jej předváděla na stanici Sboru národní bezpečnosti (SNB), byla napadána shromážděnými lidmi,
a to nejen verbálně, ale poškozena byla i dvě služební vozidla. „Vzhledem k situaci na místě a ke značné agresivitě davu se nepodařilo zjistit pachatele
útoku na příslušníky a služební vozidla, ani nemohla být prováděna kontrola shromážděných osob“, stálo v hlášení.
Den předtím příslušníci SNB zasáhli proti demonstraci za propuštění Pavla Naumana, Ivana Maška (aktivistů Hnutí za občanskou svobodu), Jiřího
Rumla a Rudolfa Zemana (redaktorů samizdatových Lidových novin) před budovou ministerstva vnitra a životního prostředí, na několik hodin bylo
zadrženo 20 účastníků.
Před rumunským velvyslanectvím se dne 15. 11. 1989 shromáždilo asi 100 osob s transparentem „Hey Ceausescu, You Make Stalin Happy. Radical
Party“, příslušníci Bezpečnosti shromážděné vytěsnili.
Dne 17. listopadu 1989 odpoledne se v Praze na Albertově při příležitosti 50. výročí smrti studenta Jana Opletala konala povolená studentská
manifestace. Toho dne vyhlásil ministr vnitra František Kincl tajným rozkazem, upravujícím rovněž nasazení jednotek, mimořádnou bezpečnostní
akci na dobu od 17. do 20. listopadu 1989. Po ukončení oficiální části manifestace na vyšehradském Slavíně vytvořila masa zhruba 25 tisíc studentů
průvod směřující do centra města. Celkový počet účastníků stále narůstal a dav skandoval požadavky na svobodu a demokracii. Na Národní třídě byl
zastaven kordonem bezpečnostních jednotek a Bezpečnost proti zbytku účastníků nepovolené části studentské demonstrace ve večerních hodinách
nevybíravě zasáhla. Příslušníci pohotovostního pluku VB ČSR a školní pohotovostní jednotky SNB s podporou obrněných transportérů obklíčené
demonstranty brutálně zbili a rozehnali. Zásah vyvolal okamžitou reakci.
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1.
Praha, listopad 1989. Zdroj: Archiv Společnosti za veselejší současnost / Prague, November 1989. Source: Archive of the Society for a Happier Present
2.–3. Zásah bezpečnostních jednotek na pražské Národní třídě 17. 11. 1989. Zdroj: Jan Jindra / Intervention by security units on Prague’s Národní Street on
17 November 1989. Source: Jan Jindra
4.
Studentský humor. Zdroj: Archiv Univerzity Pardubice / Student humour. Source: Archive of the University of Pardubice
5.–6. Informace o průběhu a výsledcích bezpečnostní akce podaná 19. 11. 1989 náčelníkem Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje plk. Antonínem
Chmelíčkem. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS) / Information on the progress and results of security operations, submitted on 19 November 1989
by the Chief of Staff of the National Security Corps’ Directorate for the Capital City of Prague and the Central Bohemia Region, Col. Antonín Chmelíček.
Source: Security Services Archive (ABS)
7.
Praha, listopad 1989. Zdroj: Národní muzeum (NM) – Oddělení novodobých českých dějin (ONČD) / Prague, November 1989.
Source: National Museum (NM) – Modern Czech History Department (ONČD)
8.
Deník operačního štábu Praha z 20. 11. 1989. Zdroj: ABS / Logbook of Prague operational staff, dated 20 November 1989. Source: ABS
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In the course of 18–19 November 1989, standby security units continued to take action against several thousand civilians protesting spontaneously
in the centre of Prague. Secret Police officers intervened against visitors to the apartment of the dissident Václav Benda, who lived on Charles Square
(Karlovo náměstí). On 20 November 1989, the Minister of the Interior František Kincl issued a secret order announcing extraordinary “level 3” security
measures, which were to remain in place until further notice, but by that time, the obdurately defended Wenceslas Square (Václavské náměstí)
had already become a centre of anti-regime activity. On this day, around 100,000 civilians came to the square to demonstrate their resistance to
the regime. Other demonstrations were held in Bratislava, Brno and Ostrava. Members of regional and district People’s Militias were put on standby
duty, but on 22 November 1989, the leadership of the Czechoslovak Communist Party recalled these units, which had been transferred to Prague
from individual regions on the orders of the Party’s General Secretary. On the following day, the general staff of the Czechoslovak People’s Army
announced the completion of preparations for a military “Intervention” against the focal point of the opposition and demonstrators in Bohemia
and Slovakia. At the same time, the Chief of Staff of the National Security Corps’ Directorate for the Capital City of Prague and the Central Bohemia
Region, Antonín Chmelíček, issued an order for “Aněžka” security measures, which were meant to be implemented on 25 November, when a national
pilgrimage was to be held in honour of Agnes of Bohemia (Anežka Přemyslovna), who had been canonised in Rome on 12 November 1989.
Nonetheless, under pressure as a result of constant demonstrations, the leadership of the Czechoslovak Communist Party decided not to resolve
the situation with a show of force. On 24 November, the Party’s General Secretary Miloš Jakeš resigned along with the entire presidium of Party’s
Central Committee.
In the period from 21 to 27 November, demonstrations were held every afternoon, not just in Prague and Bratislava, but also in many regional
centres. A secret order from the Minister of the Interior dated 28 November 1989 took the extraordinary security measures in place down to “level 1.”
This was also confirmed “until further notice” on 6 December 1989. The chiefs of staff of the regional directorates of the National Security Corps also
adjusted their orders to this situation. The extraordinary security measures were only revoked on 11 December 1989.
Demonstrations also continued to be held in the course of December 1989. A symbolic demonstration held in Olomouc on 15 December 1989,
in front of the building of the local court and public prosecutor’s office, as well as on Peace Square (Náměstí Míru) was most revealing. During
the coronation of stone lions as well as the raising of state flags, and while police officers were subjected to ironic treatment, the security forces
simply observed the proceedings and ensured that traffic was diverted. Insofar as it was possible, opposition representatives had also been
preparing to organise a mass demonstration with nearly 40,000 signatories of the “A Few Sentences” (“Několik vět”) petition on Human Rights Day
on 10 December 1989. Their plans, however, ended up being overtaken by events.

1.

Listopad–Prosinec
V průběhu 18. a 19. listopadu 1989 se pohotovostní jednotky dále snažily zasahovat proti několika tisícům občanů, kteří spontánně demonstrovali
v centru Prahy. Příslušníci Státní bezpečnosti zasáhli proti návštěvníkům bytu Václava Bendy na Karlově náměstí. Ministr vnitra František Kincl vyhlásil
tajným rozkazem dne 20. listopadu 1989 až do odvolání 3. stupeň mimořádných bezpečnostních opatření, ale do té doby neústupně hájené Václavské
náměstí už se stalo centrem protirežimní agitace. Toho dne sem přišlo svůj odpor vůči režimu demonstrovat kolem 100 tisíc občanů, další demonstrace
se uskutečnily v Bratislavě, Brně a Ostravě. Krajské a okresní štáby Lidových milicí byly uvedeny do pohotovosti, dne 22. listopadu 1989 však
vedení KSČ jejich jednotky, které se na příkaz generálního tajemníka KSČ dopravily z jednotlivých krajů do Prahy, odvolalo. Následující den oznámil
generální štáb Československé lidové armády dokončení příprav k vojenské akci „Zásah“ proti centru opozice a demonstrujícím občanům v Čechách
i na Slovensku. Náčelník Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje plk. Antonín Chmelíček zároveň vydal rozkaz k bezpečnostním opatřením
„Anežka“ na sobotu 25. listopadu, kdy se konala celonárodní pouť k poctě Anežky Přemyslovny, kanonizované již 12. 11. 1989 v Římě. Vedení KSČ se
však pod tlakem stále probíhajících demonstrací rozhodlo neřešit situaci mocenským zásahem a 24. listopadu generální tajemník Miloš Jakeš s celým
předsednictvem ústředního výboru KSČ odstoupil.
V období od 21. do 27. listopadu probíhaly demonstrace každý den odpoledne nejen v Praze a Bratislavě, ale i v mnoha dalších regionálních centrech.
Tajným rozkazem ministra vnitra ze dne 28. 1istopadu 1989 byl stupeň mimořádných bezpečnostních opatření snížen na 1. stupeň, což bylo
„do odvolání“ potvrzeno ještě 6. prosince 1989. Svými rozkazy se tomuto stavu přizpůsobovali rovněž náčelníci krajských správ SNB. Teprve
11. prosince 1989 byla mimořádná bezpečnostní opatření ukončena.
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Ústí nad Labem, listopad 1989. Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem / Ústí nad Labem, November 1989. Source: Ústí nad Labem City Museum
Lidský řetěz za osvobození politického vězně Petra Cibulky, Brno 26. 11. 1989. Zdroj: Moravské zemské muzeum, Přemysl Janíček / Human chain for
the liberation of political prisoners, Brno 26 November 1989. Source: Moravian Museum, Přemysl Janíček
Pardubice, listopad 1989. Zdroj: Archiv Univerzity Pardubice / Pardubice, November 1989. Source: Archive of the University of Pardubice
Brno, listopad 1989. Zdroj: Moravské zemské muzeum, Přemysl Janíček / Brno, November 1989. Source: Moravian Museum, Přemysl Janíček
České Budějovice, listopad 1989. Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích / České Budějovice, November 1989.
Source: South Bohemian Museum in České Budějovice
Informace o tajném spolupracovníkovi StB s krycím jménem „Gogh“, který pronikl do Občanského fóra. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS)
Information on an undercover Secret Police collaborator codenamed “Gogh,” who infiltrated the Civic Forum. Source: Security Services Archive (ABS)
Rozkaz náčelníka Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje Antonína Chmelíčka k přijetí bezpečnostních opatření v souvislosti s oslavou kanonizace
Anežky Přemyslovny, 23. 11. 1989. Zdroj: ABS / Order from the Chief of Staff of the National Security Corps’ Directorate for the Capital City of Prague and the
Central Bohemia Region, Antonín Chmelíček, on the adoption of security measures in connection with celebrations for the canonisation of Agnes of Bohemia,
23 November 1989. Source: ABS
Aktuální informace příslušníkům SNB z 21. 11. 1989. Zdroj: ABS / Up-to-date information for National Security Corps officers, dated 21 November 1989.
Source: ABS

5.

Nadále se demonstrovalo i v průběhu prosince 1989. Výmluvná je symbolika manifestace, která se uskutečnila dne 15.12.1989 v Olomouci před
budovou tamního soudu a prokuratury a na náměstí Míru. Při korunovaci kamenných lvů, vztyčení státní vlajky, zavržení komunistických symbolů
a ironizování příslušníků Bezpečnosti už bezpečnostní jednotky pouze přihlížely a zajišťovaly odklon dopravy. Také na Den lidských práv 10.12.1989
se opoziční představitelé chystali zorganizovat pokud možno masovou manifestaci bezmála 40 tisíc signatářů petice „Několik vět“, vývoj událostí ale
v tomto ohledu jejich plány předběhl.
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Rozkaz náčelníka brněnské Správy StB Jana Puklického k „zajištění klidu, pořádku,
života a majetku občanů“ ze 7. 12. 1989. Zdroj: ABS / Order from the Chief of Staff of
the Brno Directorate of the Secret Police, Jan Puklický, for “ensuring peace and order,
as well as the lives and property of citizens,” dated 7 December 1989. Source: ABS
Informace Krajské správy SNB o manifestaci v Olomouci 15. 12. 1989. Zdroj: ABS
Information from the National Security Corps’ Regional Directorate on
a demonstration in Olomouc, 15 December 1989. Source: ABS
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