Docílit úplného rozložení…
3. oddělení 1. odboru X. správy SNB

A DAM H AV LÍ K

Charta 77 se takřka ihned po zveřejnění úvodního prohlášení stala předmětem
intenzivního zájmu Státní bezpečnosti. Tento zásadní moment ve vývoji československého disentu vyvolal nejen reakci v podobě konkrétních represivních opatření vůči jednotlivým signatářům, nýbrž měl dopad i na organizaci bezpečnostních
struktur.
Studie si klade za cíl zmapovat jeden
konkrétní útvar Státní bezpečnosti,
zabývající se přednostně problematikou Charty 77 a od roku 1978 též
Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných (VONS). Jedná se o 3. oddělení 1. odboru X. správy federálního
ministerstva vnitra, od roku 1979
nazývané X. správa Sboru národní
bezpečnosti.1 Kromě organizačního
vývoje a vlastní činnosti útvaru se
text věnuje také personálnímu složení a některým interním mechanismům, ovlivňujícím jeho každodenní
chod.
Při pročítání materiálů k jednotlivým útvarům předlistopadového
ministerstva vnitra – a zkoumané
oddělení není výjimkou – narážejí badatelé na překážky spojené
s množstvím zachovaných pramenů.
Některé dokumenty, související s vývojem dílčích částí a se změnami ve
strukturách represivního aparátu, se
dochovaly v ucelenějších řadách a na

jejich základě lze rozpoznat i dlouhodobější trendy. Jiné jsou dnes k dispozici pouze torzovitě. Obojí lze nalézt
i při studiu pramenů k X. správě.
Kupříkladu plány práce z osmdesátých let umožňují částečně vysledovat, jak se v průběhu doby měnily (či
naopak zůstávaly neměnné) priority
a cíle činnosti jednotlivých odborů.
Samotný organizační vývoj správy,
tedy vznik, proměna či zánik jejích
součástí, není možné rekonstruovat
kompletně a v některých případech
se musíme opřít o přibližnou dataci,
odvozenou z jiných dokumentů. Její
konkrétní operativní praxi dokumentují svazky k osobám a objektům,
o něž se z různých důvodů zajímala,
či písemná vyhodnocení bezpečnostních akcí – k některým z nich již byly
publikovány odborné studie.2 Neméně
důležité jsou však otázky každodenního fungování a personálního složení
represivních orgánů, které se tato
studie také snaží postihnout.

Širší kontext – X. správa
a její součásti
Pro lepší orientaci je třeba nejprve
v obecných rysech přiblížit správu,
v jejímž rámci 3. oddělení působilo.
Problematiku tuzemské politické opozice včetně československého disentu
měla od poloviny sedmdesátých let na
ministerstvu vnitra v gesci X. správa.
Vznikla v létě 1974 jako výsledek reorganizace dosavadní Hlavní správy
kontrarozvědky. Ta byla rozkazem
federálního ministra vnitra Jaromíra
Obziny zrušena a nahradily ji nové
útvary.3 Hlavní cíle X. správy, stejně
jako náplň činnosti jejích jednotlivých součástí, vymezovaly organizační řády. Za dobu její existence
byly vydány dva, a to v letech 1975
a 1980. Podle organizačního řádu
z roku 1980 patřilo mezi základní
úkoly správy především odhalování nepřátelské činnosti osob, které
svým počínáním ohrožovaly vnitřní

1	Od roku 1979 se krycí označení změnilo z „X. správa FMV“ na „X. správa SNB“. Celý název zněl Správa kontrarozvědky pro boj proti
vnitřnímu nepříteli. V textu je pro přehlednost užíván zjednodušený pojem „X. správa“. K organizačnímu vývoji ministerstva vnitra
blíže FROLÍK, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948–1989. In: Sborník archivních prací, 1991, roč. 41, č. 2, s. 447–511.
2	Např. KOUTEK, Ondřej: Akce Asanace. Securitas Imperii, 2006, č. 13, s. 174–176, dále FIEDLER, Martin: Akce Prevence. Securitas
Imperii, 1999, č. 5, s. 146–172 nebo GRUNTORÁD, Jiří: Státní bezpečnost proti Chartě 77 – Akce Izolace. Tamtéž, s. 173–190.
3	
A BS, f. Sekretariát MV VI. díl (A 2/6), inv. j. 204, Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 15/1974 Organizační uspořádání centrálních útvarů
kontrarozvědky, vyšetřování StB a pasů a víz. K novým útvarům patřila kromě X. správy také správa kontrarozvědky pro boj proti
vnějšímu nepříteli (II. správa), správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa), správa kontrarozvědky v Bratislavě
(XII. správa), správa pasů a víz FMV a správa vyšetřování Státní bezpečnosti.

paměť a dějiny 2016/04

PD_04_2016.indb 65

65

04.01.17 15:11

struktury moci

pořádek a bezpečnost a jež dle dobové
legislativy páchaly trestnou činnost
namířenou proti Československu
a zemím socialistického společenství.4
S ideologickou diverzí měla bojovat
také pomocí kontrarozvědné ochrany vybraných objektů. V čele správy
stál náčelník, podřízený náměstkovi
ministra vnitra.5 Postupně ji vedli plukovník, od roku 1976 generálmajor,
RSDr. Vladimír Stárek (1974–1982)
a plukovník Zdeněk Wiederlechner
(1982–1988). X. správa existovala
samostatně do srpna 1988, kdy byla
zrušena a její součásti včleněny do
nově vzniklé Hlavní správy kontrarozvědky SNB (krycí název II. správa
SNB). Dělila se na jednotlivé odbory,
přičemž každý z nich se zabýval jinou problematikou. V době založení,
v roce 1974, měly její výkonné útvary
následující strukturu:
1. odbor – pravicové a oportunistické síly
2. odbor – kultura, věda, sdělovací prostředky a centra ideologické
diverze
3. odbor – mládež, školství, zahraniční studenti a sport
4. odbor – antisocialistické síly
5. odbor – nepřátelské živly v církvích a sektách a zahraniční církevní
centra.
Také v čele jednotlivých odborů stáli náčelníci, kteří měli zpravidla své
zástupce. První odbor postupně řídili
podplukovník Jiří Dvořák (náčelníkem
v letech 1974–1977), plukovník JUDr.
Oldřich Mézl (1977–1979), major PhDr.
Karel Vykypěl (1980–1986) a major
Ing. Miroslav Chovanec (1987–1988).6
Kromě výkonných neboli operativních

odborů měla X. správa tzv. funkční
odbory. Ty zajišťovaly administrativní
chod správy, kádrovou práci, tvorbu
různých plánů a koncepcí, přípravu
podkladů, zpracovávání informací pro
operativu apod. Stejně jako výkonným odborům, ani těmto součástem
se v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let nevyhnuly organizační
změny.7 Pro ilustraci lze uvést výčet
funkčních odborů podle organizačního řádu z roku 1980:
Vnitřní odbor připravoval interní
předpisy, zajišťoval materiální a finanční zabezpečení správy, spisovou
službu a administrativu. Inspekce náčelníka správy především prováděla
kontrolu a vyšetřovala kázeňské přestupky a trestnou činnost příslušníků
správy. Kádrové a školské oddělení
vedlo kádrové spisy a s nimi související evidenci. Provádělo též nábor
nových sil a zpracovávalo návrhy pro
různá kádrová opatření. Obranná příprava a ochrana zabezpečovala bojovou a tělesnou přípravu příslušníků
a měla ve své gesci ochranu utajovaných skutečností. Analyticko-informační, plánovací a kontrolní odbor
(AIPKO) zpracovával dílčí podklady,
podílel se na tvorbě pracovních plánů
a návrhů na zlepšování činnosti správy, či poskytoval výkonným odborům
zpětné informace.8
X. správa v řadě problematik spolupracovala s jinými útvary ministerstva vnitra a otázka disentu nebyla
výjimkou. Sledovací akce rozpracovaných osob zadávala IV. správě
(správa sledování), v otázce využívání
zpravodajské techniky (odposlechy
aj.) kooperovala s VI. správou. Styky

československých opozičních skupin
s „vnějším nepřítelem“ sledovala II.
správa, s kterou si příslušníci X. správy předávali poznatky a společně se
podíleli na řešení některých akcí spadajících z hlediska věcné příslušnosti
do působnosti obou správ. Součinnost
byla i s československou rozvědkou
(I. správa), s vojenskou kontrarozvědkou (III. správa) a s ekonomickou kontrarozvědkou (XI. správa).
Intenzivní byla spolupráce s jednotlivými správami Státní bezpečnosti
v krajích. X. správa řídila činnost 2.
odborů krajských správ, zabývajících
se problematikou vnitřního nepřítele. Též se podílela na řízení činnosti
krajských správ na Slovensku a tzv.
Správy kontrarozvědky v Bratislavě
(XII. správa SNB).9

3. oddělení – operativní činnost
Pokud se zaměříme na útvar, který
se přednostně zabýval fenoménem
Charty 77 a jejími signatáři, musíme
se v hierarchii federálního ministerstva vnitra posunout o „úroveň“ níže,
tedy k tzv. oddělením jednotlivých odborů X. správy. Oddělení řídili stejně
jako v případě odborů náčelníci. Na
přelomu let 1980/1981 se název jejich
funkce změnil na vedoucího staršího
referenta specialistu (VSRS). V čele
3. oddělení se postupně vystřídali Ladislav Vávra, Karel Časar a Milan Kopinec. V období před vznikem Charty
se 1. odbor členil na tři samostatná
oddělení. První se zabývalo exponenty
pravice a čs. emigrace z řad exponentů
pravice, druhé exponenty pravice z řad
bývalých pracovníků státního aparátu

4	Tamtéž, f. Sekretariát MV VII. díl (dále jen A 2/7), inv. j. 211, Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 43/1980, Organizační řád správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli.
5	V letech 1974–1979 byla X. správa podřízena náměstkovi ministra vnitra Jánu Hanuliakovi, později Jánu Kováčovi (1979–1985) a Alojzi Lorencovi (1985–1988).
6	
A BS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, osobní evidenční karty uvedených bývalých příslušníků MV.
7	Blíže k vývoji X. správy a činnosti funkčních odborů viz KOUTEK, Ondřej: X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj
proti tzv. vnitřnímu nepříteli. Securitas Imperii, 2006, č. 14, s. 354–410.
8	
ABS, f. A 2/7, inv. j. 211, Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 43/1980, Organizační řád správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli.
9	KOUTEK, Ondřej: X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli, s. 364.
10	
A BS, f. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa (dále jen A 36), inv. j. 260, Organizační struktura
X. správy, 2. 10. 1975.
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Pplk. Ladislav Vávra, náčelník 3. oddělení,
1. 10. 1977 – 30. 6. 1980

Pplk. Karel Časar, náčelník (VSRS)
3. oddělení, 1. 7. 1980 – 31. 12. 1981

Pplk. Milan Kopinec, vedoucí starší referent
specialista 3. odělení, 1. 1. 1982 – 31. 8. 1988
Foto: ABS

a třetí operativním dokončováním vybraných akci.10 Na podzim roku 1977
došlo k reorganizaci několika odborů
X. správy a k personálním přesunům
mezi nimi. Změny se dotkly také
3. oddělení. Právě k němu bylo v říjnu
a listopadu přeřazeno celkem osm
nových operativních pracovníků.
Náčelníkem nově reorganizovaného útvaru byl ustanoven již zmíněný
Ladislav Vávra.11 Pokud se oddělení
dříve věnovalo operativnímu dokončování vybraných akcí, nejpozději
od října 1977 se jeho agendou stala
výhradně Charta 77 a později VONS.
Od té doby až do konce osmdesátých
let se činnost ani název 3. oddělení
nezměnily. V roce 1988, kdy se vnitřní kontrarozvědka opět integrovala
do Hlavní správy kontrarozvědky,
si ponechalo svůj název a zaměření,
avšak spadalo nově pod tzv. X. odbor
II. správy SNB.
Náplň práce jednotlivých oddělení, jim nadřazených odborů a celé
správy se řídila plány, každoročně
předkládanými ke schválení. Akti-

vity příslušníků 3. oddělení 1. odboru,
podobně jako u operativních pracovníků v dalších útvarech, lze rozdělit
do několika hlavních oblastí: shromažďování využitelných informací
souvisejících se svěřenou problematikou, tedy s Chartou 77 a VONS,
represivní postupy končící trestním
stíháním postižených osob a celá škála „preventivně-výchovných“ opatření
směřujících k omezení vlivu opozičních skupin ve společnosti a k jejich
rozložení.12
Jako důležitý nástroj k získávání
poznatků sloužily agenturní sítě,
budované a řízené operativními pracovníky. Skládaly se z osob spolupracujících (ať již z donucení, na základě
vydírání, dobrovolně z přesvědčení,
či s vidinou osobního prospěchu)
se Státní bezpečností na různých
úrovních. V období normalizace,
přesněji od roku 1972, rozlišovala
Státní bezpečnost následující kategorie tajných spolupracovníků: agent
byl tajný spolupracovník, který plnil
úkoly při vyhledávání, rozpracování

a dokumentování protistátní trestné
činnosti a úkoly směřující k předcházení a zabránění této činnosti. Další
kategorii představoval tzv. rezident:
spolehlivá osoba, která byla schopna
řídit další tajné spolupracovníky pod
vedením příslušníka StB. Důvěrník
nebyl písemně zavázán ke spolupráci.
Dobrovolně pomáhal plnit pomocné
úkoly a sděloval kontrarozvědce dílčí
informace. Držitelé propůjčeného bytu byli tajní spolupracovníci
získaní za účelem propůjčení bytu
ke konspirativním schůzkám. 13 Informace o osobách nacházejících se
v hledáčku Státní bezpečnosti sbírali
její příslušníci také pomocí sledování či odposlechů. Metoda sledování
patřila k běžné praxi i u 3. oddělení,
jak dokládá mj. postup proti signatáři
Charty 77 Ivanu Dejmalovi. Návrhy
na jeho sledování přicházely (kromě jiných) od námi analyzovaného
útvaru.14
Co se týče samotné represivní činnosti Státní bezpečnosti, sedmdesátá a osmdesátá léta se vyznačovala

11	Tamtéž, inv. j. 1312, Kádrový rozkaz náčelníka X. správy FMV č. 29/1977 z 30. 9. 1977.
12	Blíže k preventivním opatřením bezpečnostního aparátu v období normalizace viz TOMEK, Prokop: Prevence, profylaxe a výchova
v pojetí Státní bezpečnosti. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra, 2007, č. 5. ABS MV ČR, Praha 2007, s. 162–181.
13	Směrnice pro práci s tajnými spolupracovníky československé rozvědky viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/
rmv_8_1972.pdf (citováno k 23. 11. 2016). Více k agenturním sítím viz BÍLEK, Libor: Zavazuji se dobrovolně… Rezidenti, agenti,
informátoři a další. Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny, 2015, roč. IX, č. 4, s. 4–19.
14	Viz BLAŽEK, Petr: Akce „Přednáška“ – sledování Ivana Dejmala. Paměť a dějiny, 2008, roč. II, č. 2, s. 55.
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nárůstem preventivně výchovných
opatření oproti jiným formám represe. V letech 1978–1981 provedla
samotná X. správa ročně 510 až 666
preventivně výchovných a rozkladných opatření. Pokud do celkových
čísel započteme preventivně výchovná a rozkladná opatření provedená
XII. správou a jednotlivými krajskými
správami StB po linii X. správy, pohybují se počty mezi 2580 a 3245 případy
ročně.15 Některá opatření měla formu
celostátních akcí a pracovníci 3. oddělení se na nich ve spolupráci s ostatními součástmi Státní bezpečnosti
aktivně podíleli. K nejrozsáhlejším
patřily akce „Rozklad“, „Rozptyl“, či
dnes všeobecně známá „Asanace“.
Akce „Rozptyl“ měla ochromit československou politickou opozici skrze
prohlubování rozporů mezi jednotlivými seskupeními, izolaci jednotlivců, odstoupení mluvčích Charty 77
či vnášení nedůvěry a podezíravosti
do řad disentu. Ministerstvo vnitra
počítalo s tím, že taková opatření povedou k úplné likvidaci Charty 77.16
Akce „Asanace“, probíhající od roku
1978 prakticky až do listopadu 1989,
měla za cíl donutit nepohodlné osoby a představitele opozičních kruhů
k opuštění Československa.
Metody používané při těchto akcích se vzájemně podobaly: systematický tlak, výhružky, opakované
předvolávání na policejní služebnu,
odebírání řidičských průkazů a jiných
dokumentů, vyhazovy ze zaměstnání a v některých případech i fyzické
násilí. Bezpečnostní akce „Asanace“
měla za následek odchod některých
„nepohodlných“ československých
občanů do zahraničí.17 Ovšem docílit úplného rozložení a izolace hlavních
organizátorů akce „Charta 77“ od ostatních signatářů, jak požadoval rozkaz
ministra Obziny z prosince 1977, 18

Vyhodnocení plánu práce X. správy SNB za rok 1978. Jsou v něm mj. zachyceny cíle bezpečnostních akcí „Rozptyl“ a „Asanace“.
Foto: ABS (4x)

se federálnímu ministerstvu vnitra
nepodařilo.
Sledovat všechny konkrétní úkoly
3. oddělení a jejich plnění pro celé

období 1977–1988 není vzhledem
k množství dochovaných materiálů
možné. Kromě toho, že se za spolupráce s teritoriálními útvary StB

15	
A BS, f. A 36, inv. j. 341–344, Vyhodnocení plánů práce za roky 1978–1981.
16	Tamtéž, inv. j. 341, Vyhodnocení plánu práce X. S SNB za r. 1978. Vyhodnocení pracovních výsledků na úseku boje proti vnitřnímu
nepříteli a ideologické diverzi za rok 1978 a současná operativní situace, 29. 1. 1979.
17	KOUTEK, Ondřej: Akce Asanace, s. 174–176.
18	
A BS, f. A 2/7, inv. j. 77, Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 32/1977 Základní zaměření služební činnosti Sboru národní bezpečnosti a vojsk
ministerstva vnitra na rok 1978, 21. 12. 1977.
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a ostatními správami podílelo na
celostátních akcích, zpracovávalo
i svou vlastní agendu, přičemž tyto
činnosti se pochopitelně prolínaly.
Spolupráci s regionálními útvary
lze dobře přiblížit např. na postupu
proti organizátorům tzv. bytových
seminářů v roce 1980 v Praze a jiných městech. Podílela se na něm
X. správa, pražská, brněnská a čes-

kobudějovická StB a také Veřejná
bezpečnost:
Kontrarozvědnými opatřeními X. S-SNB a S-StB Praha, v úzké součinnosti
s příslušníky VB byla profylakticko-rozkladnými formami likvidována závažná
protispolečenská činnost „chartistů“ –
organizování tzv. Patočkovy univerzity
v bytech J. TOMINA a [I.] DEJMALA za
účasti vizových cizinců. Snahy oživit

činnost této „univerzity“ v Brně skončily
vlivem agenturně operativních opatření
nezdarem. Součinnostními bezpečnostními opatřeními X.S-SNB a StB České
Budějovice byla znemožněna obdobná
činnost v okrese Pelhřimov (Jihočeský
kraj).19
Výše uvedená zmínka je součástí
archivního fondu A 36, uloženého
v Archivu bezpečnostních složek.
Jedná se o vyhodnocení plánu práce
X. správy za rok 1980. Ve fondu se nacházejí též vyhodnocení plánů práce
jejího 1. odboru, avšak jsou dochovány jen pro některé roky. I tak poskytují cenné informace o konkrétních
postupech příslušníků 3. oddělení
proti jednotlivým signatářům Charty
v sedmdesátých a osmdesátých letech. Např. ve druhém čtvrtletí roku
1984 provedli pracovníci 3. oddělení
preventivní opatření u následujících
osob:
Petr Uhl (akce „Skupina II“) – byl
s ním proveden pohovor s cílem odradit jej od pokračování v nepřátelské
činnosti poté, co se vrátil z výkonu
trestu (v roce 1979 byl odsouzen k několikaletému vězení v rámci procesu
se členy VONS).
Anna Šabatová (akce „Sojka“) – zde
sáhli příslušníci StB k opatření s cílem vytvořit překážky při organizování
nepřátelské činnosti a zaměřit její další
pozornost na řešení osobních problémů,
a to skrze jejího tehdejšího zaměstnavatele, tedy národního podniku
Restaurace a jídelny, kde pracovala
jako topič.
Ladislav Hejdánek (akce „Ideolog“) – ve sledované době byl jedním
z terčů akce „Důchod“, jejímž cílem
bylo pomocí administrativních opatření (odebírání důchodů) zhoršit životní podmínky vytipovaných osob.
V případě Hejdánka slavila tato taktika úspěch, protože u něj odváděla
pozornost od provádění nepřátelské
činnosti. Zároveň se příslušníkům
StB dvakrát podařilo narušit konání
bytových seminářů v jeho bytě.

19	
A BS, f. A 36, inv. j. 343, Vyhodnocení plánu práce za r. 1980. Hodnocení pracovních výsledků na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli
a ideologické diverzi za rok 1980, 28. 1. 1981
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Václav Malý (akce „Člen“) – proti
němu bylo provedeno preventivní
opatření včetně pohovoru s cílem odradit jej od poskytnutí rozhovoru západním novinářům během návštěvy
rakouského ministra zahraničních
věcí Erwina Lance v Československu.
Další akce 3. oddělení proti signatářům Charty 77 a členům VONS
v tomto období směřovaly proti Vavřinci Korčišovi (akce „Stavař“), Aleně
Kumprechtové (akce „Jakub“), Martě
Kubišové (akce „Chalupnice“), Ludmile Mestekové (akce „Dukla“), Jiřímu
a Janu Rumlovým (akce „Spojka“, resp.
„Knihař“), Jarmile Bělíkové (akce
„Ela“), Ludmile Matznerové (akce
„Lidka“) a oběma dcerám Ladislava
Hejdánka v rámci akce „Důchod“.20

Další činnost
Operativní úkoly představovaly bezpochyby nejdůležitější část práce příslušníků 3. oddělení. Kromě těchto
administrativních a koncepčních
úkonů (včetně účasti na různých
poradách a práce v dočasně ustanovených komisích) vykonávali během
služby také další povinnosti podle
stanovených rozpisů. K nim se řadila
například tělesná příprava v různých
formách: od sebeobrany, atletiky
a sportovních her až k plavání. Bojová příprava se orientovala hlavně na
cvičnou střelbu z více druhů zbraní,
obvykle z pistole a samopalu, dále se
skládala z hodin věnovaných zdravotnickým tématům, studiu řádů a předpisů, vojenské topografii a podobným
činnostem. Vedle příprav zaměřených
spíše na fyzickou stránku to byly také
kurzy teoretické. Marxisticko-leninská příprava měla formu přednášek
a na ně navazujících seminářů, případně promítání ideologických filmů.
Od účasti byli úplně osvobozeni
posluchači vysokých škol a částečně
posluchači důstojnického a praporčického vzdělávacího cyklu. Odbor-

ně-bezpečnostní příprava se lišila
pro funkční útvary a pro operativní
odbory X. správy. Probíhala formou
přednášek k aktuálním problematikám, k využívání nových poznatků
proti nepřátelům atd.21
Na základě kázeňských rozkazů
byli jednotlivci odměňováni za plnění

stanovených úkolů v operativní oblasti (např. za rozšíření agenturní sítě),
v administrativě, při kulatých výročích jejich služby či při příležitosti
odchodu do penze. Odměna sestávala
zpravidla z jednorázového finančního
příspěvku, případně věcného daru,
např. elektrospotřebič, hodinky,

20	Tamtéž, inv. j. 359, Vyhodnocení plánu práce 1. odboru (1.–4. čtvrtletí za rok 1984). Výkaz preventivních opatření provedených útvarem čs. kontrarozvědky za druhé čtvrtletí roku 1984, 12. 6. 1984.
21	Tamtéž, inv. j. 1292–1295, Rozkazy náčelníka X. správy SNB za roky 1984–1987.
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zůstává, nakolik brali pracovníci
konkrétních útvarů toto soutěžení
vážně a zda se z podobných iniciativ
nestala pouhá formalita. Kromě socialistického soutěžení se příslušníci
účastnili různých závodů (např. ve
střelbě), turnajů a podobných akcí.
Služební činnost příslušníků StB
podléhala pravidelné kontrole. Na
1. odboru se jednou týdně konaly porady náčelníka odboru s náčelníky
(později vedoucími staršími referenty
specialisty) jednotlivých oddělení
s cílem seznámit se s novými rozkazy, nařízeními či směrnicemi. Na
poradách se také specifikovaly úkoly,
které pro odbor vyplývaly z ročního
prováděcího plánu, a jednotlivým
oddělením se přidělovaly operativní úkoly. Měsíčně se hodnotila
výslednost práce odboru i jednotlivých příslušníků a tam, kde podle
náčelníka správy nebylo dosahováno
požadovaných pracovních výsledků,
měla být přijata r ůzná opatření.
Práce administrativních pracovnic
podléhala týdennímu vyhodnocování.
Další hodnocení se konala jednou za
čtvrt roku a vztahovala se k plnění
ročních prováděcích plánů odboru
a jednotlivých oddělení. Mimo periodické porady a hodnocení existovaly
další kontrolní mechanismy ve formě
týdenních osobních plánů, které pravidelně vypracovávali jednotliví pracovníci, od referentů po náčelníky.23

Složení 3. oddělení

k nihy s věnováním aj. 22 Naopak
tresty spočívaly většinou ve snížení
služebního příjmu na určitou dobu
o částku vyjádřenou v procentech.
Udělovaly se oficiálně za neplnění
úkolů či za kázeňské přestupky.
K těm nejčastějším patřilo požívání
alkoholických nápojů ve služební

době. Takové prohřešky mohly být
rozkazem oficiálně zahlazeny.
Stejně jako v jiných oblastech československé společnosti se na ministerstvu vnitra po roce 1948 etabloval
systém socialistického soutěžení. Zde
nabyl mimo jiné formy soutěže o titul „vzorný kolektiv“. Otázkou však

Pro jednotlivé útvary ministerstva
vnitra byly vydávány tabulky, které
obsahovaly předepsané počty pracovníků na daných úsecích (odborech,
odděleních). Reálné stavy však často
tabulkovým počtům neodpovídaly.
Starší příslušníci odcházeli do důchodu a místo nich přicházeli noví,
příslušnice nastupovaly na mateřskou
dovolenou a řada pracovníků během
služby zahájila studium v rámci vzdě-

22	Tamtéž, inv. j. 1299–1305, Kázeňské rozkazy náčelníka X. správy SNB za roky 1978–1984.
23	Tamtéž, inv. j. 497, Zhodnocení a závěry z rozboru početních stavů a pracovní činnosti na X., XII. a XIV. S SNB (pracovní náplně
odborů 1981). Rozbor početních stavů a pracovní činnosti, 4. 6. 1981.
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lávacího systému ministerstva vnitra.
Ti, kdo projevovali větší potenciál zastávat v budoucnosti velitelské pozice,
byli vysíláni na stáže či studijní pobyty do Sovětského svazu. V potaz je
nutno brát i přesuny osob mezi útvary
v důsledku organizačních změn.
Pro 1. odbor se předepsaný počet
míst v rozmezí let 1977–1983 téměř
neměnil. Do roku 1979 byl tabulkový stav 43 osob, v období 1979–1983
se snížil o dvě místa. Skutečný stav
byl ovšem nižší. Náčelník 1. odboru
X. správy major Karel Vykypěl situaci
sám charakterizoval jako permanentní podstav.24 V červnu 1981 působilo
na odboru 33 pracovníků. 25 To se
nepříznivě promítalo i do plnění
jednotlivých úkolů. Vznik Charty
a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a převzetí některých
problematik ze 4. odboru znamenalo
značné rozšíření agendy. V kombinaci s nenaplněností stavů znamenaly
pro 1. odbor (a nejen pro něj) nemalé
komplikace. Jednotliví pracovníci
museli vést velké množství svazků
a jejich přetěžování s sebou podle
posudku náčelníka odboru neslo
nejen snížení kvality rozpracování,
ale i negativní zdravotní a sociální
důsledky.26
Také 3. oddělení 1. odboru se v období přelomu sedmdesátých a osmdesátých let potýkalo s problémy
personálního složení, jež sužovaly
odbor jako celek. Podle tabulek
složení a počtů mělo disponovat
celkem 11 pracovníky. Ideální stav

vypadal následovně: v čele vedoucí
starší referent specialista, tři starší
referenti specialisté a sedm starších
referentů.27 Skutečný stav byl v létě
1981 sice 12, tedy o jednu osobu vyšší,
ale neobsazeny zůstávaly dvě pozice starších referentů specialistů. To
však nemělo vydržet dlouho, protože
ještě v červenci odešel jeden z pracovníků do civilu a předpokládalo se,
že na podzim téhož roku nastoupí tři
lidé internátní studium Vysoké školy Sborů národní bezpečnosti a dva
dovrší v té době důchodového věku.
Potíže s rozrůstající se agendou
a nedostatkem příslušníků, kteří by ji
byli schopni uspokojivě zpracovávat,
naznačují i údaje z 1. oddělení 1. odboru. Zde v roce 1983 připadalo na deset
příslušníků 35 rozpracovaných svazků, což činilo neúměrných 3,5 svazku
na jednu osobu.28 Zmíněné problémy
naznačují, že Státní bezpečnost nedokázala na některé nové úkoly a výzvy
reagovat okamžitě a se stoprocentní účinností. Vedle skutečnosti, že
neměla k dispozici nevyčerpatelné
zdroje pracovníků, se zde pravděpodobně projevil i ne zcela přesný
odhad dalšího vývoje. Obojí mohlo
přispět ke stagnaci v počtech nově
získaných tajných spolupracovníků
a svazků rozpracovaných X. správou
na konci sedmdesátých a na počátku osmdesátých let, která je patrná
z grafů na následující straně.
Z údajů v osobních evidenčních
kartách bývalých příslušníků 3. oddělení lze sestavit jejich sociální profil

a seznámit se s průběhem jejich služby. U každého z nich se při nástupu
k ministerstvu vnitra a dále i během
služby evidovala řada údajů. Kromě
průběhu kariéry (údaje o služebním
postupu, změna působiště, stáže,
hodnosti aj.) k nim patřilo vzdělání,
vojenská služba, původní profese,
sociální původ, členství v komunistické straně a jiných politických
stranách29, činnost ve společenských
organizacích, rodinný stav, znalost
cizích jazyků, zdravotní klasifikace
a další. Zkoumaný vzorek zahrnuje celkem 35 osob sloužících na
3. oddělení od podzimu 1977 do roku
1988.30 Co se týče sociálního původu,
převažovaly u nich zřetelně dělnické
profese. Totéž platí i o povolání vykonávaném před nástupem k ministerstvu vnitra. Jednotlivá zaměstnání
jsou seřazena abecedně, v závorce
je uvedena četnost, pokud je vyšší
než jedna: agronom, automechanik,
dámská krejčová, dělník, elektrikář,
elektrotechnik, horník, kovář, krejčí, letecký mechanik, mechanizátor,
montér ocelových konstrukcí, motorář, nástrojář, obchodní příručí,
potrubář, soustružník, soustružník
kovů (2x), spojovací mechanik, strojní zámečník, studující (8x), technik
(3x), truhlář, zámečník, zemědělský
technik. Prakticky všichni příslušníci zkoumaného útvaru byli členy
komunistické strany a obvykle prošli
i mládežnickými organizacemi KSČ,
tedy Československým svazem mládeže (ČSM), resp. jeho nástupcem,

24	Tamtéž, inv. j. 567, Posouzení početních stavů a pracovních činností na 1. odboru X. správy SNB, 7. 2. 1983.
A BS, f. Správa kontrarozvědky II. díl (dále jen A 34/1), inv. j. 497, Zhodnocení a závěry z rozboru počet. stavů a pracovní činnosti na
25	
X., XII. a XIV. S SNB. Rozbor početních stavů a pracovní činnosti 1. odboru, 4. 6. 1981.
26	Tamtéž, f. A 36, inv. j. 567, Posouzení početních stavů a pracovních činností na 1. odboru X. správy SNB, 7. 2. 1983.
27	
A BS, f. A 34/1, inv. j. 497, Zhodnocení a závěry z rozboru počet. stavů a pracovní činnosti na X., XII. a XIV. S SNB. Rozbor početních
stavů a pracovní činnosti 1. odboru, 4. 6. 1981.
28	Tamtéž, f. A 36, inv. j. 567, Posouzení početních stavů a pracovních činností na 1. odboru X. správy SNB, 7. 2. 1983
29	U starších ročníků přicházela v úvahu i činnost během druhé světové války, odbojová aktivita, status politického vězně či příslušnost
k politickým stranám za tzv. druhé a třetí republiky.
30	Vycházím z tabulky sestavené pro Policii ČR – viz www.policie.cz/soubor/1974-1988-10-sprava-prislusnici-xls.aspx (citováno k 23. 11. 2016).
Do vzorku jsou započítáni i náčelníci, resp. vedoucí starší referenti oddělení. Částečně se kryje se studií Jana Kalouse, která analyzuje složení II. správy SNB na samém konci osmdesátých let. Právě do tohoto útvaru byla po reorganizaci X. správa včleněna. Viz
KALOUS, Jan: Proti všem. Operativní odbory pro boj s vnitřním nepřítelem na II. správě SNB v listopadu 1989. Paměť a dějiny, 2015,
roč. IX, č. 4, s. 66–73.
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Počet rozpracovaných svazků
(osobních, signálních, pátracích a objektových)
na X. správě SNB
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Zdroj: ABS, f. Statisticko-evidenční odbor II. díl (dále jen A 31/2), inv. j. 163–167, Statistické přehledy evidovaných osob, kontrarozvědného rozpracování, tajných spolupracovníků
a schůzkových bytů

Početní stav tajných spolupracovníků (agentů a rezidentů)
řízených přímo X. správou SNB
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Zdroj: ABS, f. A 31/2, inv. j. 163–167, Statistické přehledy evidovaných osob, kontrarozvědného rozpracování, tajných spolupracovníků a schůzkových bytů

Socialistickým svazem mládeže
(SSM). Jejich průměrný věk byl při nástupu k ministerstvu vnitra necelých
23 let a nejčastěji přicházeli do služby
v první polovině sedmdesátých let.
Z výčtu původních zaměstnání
příslušníků 3. oddělení vyplývá, že
se neskládalo pouze z mužů. Ti na
jednotlivých správách převažovali
obvykle na pozicích operativních pracovníků (referenti, starší referenti,
starší referenti specialisté).31 Ženy ve
službách ministerstva vnitra pracovaly zpravidla na administrativních
místech. Výjimkou v tomto směru nebyl ani první odbor X. správy, kde se
v průběhu let na pozicích administrativních pracovnic vystřídalo celkem
deset žen. Avšak i mezi operativními
pracovníky 3. oddělení nalezneme
v letech 1977–1988 dvě ženy: první
byla referentkou, druhá pak působila
na pozici starší referentky.

Slovo závěrem
Zkoumané 3. oddělení 1. odboru bylo
útvarem, který se v rámci X. správy zabýval více než deset let bez
výraznějších organizačních změn
problematikou Charty 77 a Výborem
na obranu nespravedlivě stíhaných,
tedy pro Státní bezpečnost předních
zájmových oblastí. Jako součást ministerstva vnitra dokázalo pomocí různých represivních metod zasahovat
do života lidí, o které se zajímalo. Československý disent jako celek se mu
však nepodařilo zcela rozložit, k čemuž přispívaly i některé systémové
nedostatky v prostředí represivních
složek a uvedené oddělení v tomto
ohledu nepředstavovalo výjimku.

31	Existovaly však útvary ministerstva vnitra, kde byl poměr žen vyšší. K nim patřil např. IV. odbor SNB (odbor zahraničního tisku),
zabývající se hlavně kontrolou tiskovin proudících do Československa z ciziny.
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Seznam příslušníků 3. oddělení 1. odboru X. správy včetně náčelníků, podzim 1977 – léto 1988
Jméno, příjmení, datum narození, nejvyšší dosažená funkce, sociální původ, původní zaměstnání, datum nástupu a odchodu z 3. oddělení 1. odboru X. správy

Petr Bělík, nar. 10. 2. 1948, starší referent specialista, syn dělníka, zámečník, 1. 5. 1988 – 31. 8. 1988
Vladimír Beneš, nar. 24. 7. 1953, starší referent, syn dělníka, soustružník, 1. 2. 1978 – 31. 8. 1988
Josef Brtník, nar. 29. 7. 1926, starší referent, syn zedníka, kovář, 1. 5. 1981 – 31. 3. 1985
Karel Časar, nar. 21. 9. 1932, náčelník oddělení (od 1. 1. 1981 vedoucí starší referent specialista), syn dělníka,
obchodní příručí, 1. 7. 1980 – 31. 12. 1981
Alois Had, nar. 8. 4. 1924, starší referent specialista, syn továrního dělníka, truhlář, 1. 10. 1977 – 30. 4. 1980
Jan Hataš, nar. 28. 7. 1950, starší referent specialista, syn příslušníka ČSLA, soustružník kovů, 1. 3. 1981 – 31. 8. 1988
Oldřich Hrádek, nar. 26. 6. 1954, starší referent specialista, dělnický původ, studující, 1. 5. 1981 – 31. 5. 1983
Mojmír Karas, nar. 17. 1. 1950, starší referent, syn státního zaměstnance, studující, 1. 11. 1977 – 30. 11. 1980
Květoslav Kohout, nar. 25. 11. 1944, starší referent specialista, úřednický původ, technik, 1. 10. 1977 – 31. 8. 1988
Vladimír Kopal, nar. 17. 3. 1949, starší referent specialista, syn obchodního příručího, montér ocelových konstrukcí, 1. 10. 1977 – 31. 8. 1988
Milan Kopinec, nar. 22. 2. 1944, starší referent specialista (od 1. 1. 1982 VSRS), syn lesníka, agronom,
1. 8. 1980 – 31. 8. 1988
Josef Košař, nar. 21. 6. 1952, starší referent specialista, syn dělníka, soustružník kovů, 1. 8. 1980 – 31. 8. 1980
Michal Králka, nar. 24. 9. 1949, starší referent specialista, syn dělníka, letecký mechanik, 1. 8. 1981 – 30. 4. 1987
Jiří Lesňák, nar. 22. 4. 1946, starší referent specialista, syn technika, horník, 1. 10. 1977 – 30. 6. 1979
Jaromír Majtner, nar. 23. 11. 1950, starší referent specialista, syn příslušníka VB, studující, 1. 1. 1984 – 30. 6. 1985
Miloslav Málek, nar. 3. 12. 1951, starší referent, dělník, mechanizátor, 1. 4. 1987 – 31. 8. 1988
Zdeněk Melichar, nar. 9. 1. 1949, starší referent, úřednický původ, technik, 1. 10. 1985 – 31. 8. 1988
Jan Minařík, nar. 31. 3. 1952, starší referent, syn strojníka, strojní zámečník, 1. 4. 1980 – 30. 4. 1985
Stanislav Miškovský, nar. 2. 6. 1950, starší referent, syn dělníka, studující, 1. 10. 1977 – 31. 10. 1981
Antonín Mlejnek, nar. 20. 4. 1951, starší referent, syn úředníka, motorář, 1. 1. 1985 – 31. 8. 1988
Milada Nevečeřalová, nar. 26. 12. 1921, starší referent, dcera zámečníka – dělníka, dámská krejčová,
1. 10. 1977 – 31. 12. 1977
Zdeněk Novák, nar. 10. 7. 1949, starší referent, dělnický původ, zemědělský technik, 1. 8. 1982 – 31. 8. 1988
Josef Novotný, nar. 13. 3. 1946, referent na volném místě staršího referenta, dělnický původ, potrubář,
1. 7. 1981 – 31. 8. 1988
Vladimír Novotný, nar. 19. 5. 1951, starší referent specialista, syn příslušníka SNB, technik, 1. 7. 1987 – 31. 8. 1988
Jiří Pavlíček, nar. 30. 7. 1958, starší referent, syn dělníka, studující, 1. 9. 1983 – 31. 1. 1985
Vlastimil Pršal, nar. 24. 9. 1951, starší referent, dělnický původ, elektrikář, 1. 5. 1987 – 31. 8. 1988
Jan Ritter, nar. 28. 7. 1945, starší referent specialista, syn učitele, studující, 1. 12. 1979 – 31. 8. 1983
Vítězslav Stachovský, nar. 30. 9. 1949, starší referent specialista, syn státního zaměstnance, spojovací mechanik,
1. 8. 1981 – 30. 6. 1986
Václav Švec, nar. 23. 8. 1926, starší referent specialista, syn rolníka, dělník, 1. 10. 1977 – 1. 4. 1982
Irena Válková, nar. 11. 3. 1961, starší referent, dělnický původ, studující, 15. 9. 1983 – 31. 8. 1988
Josef Vaněk, nar. 17. 8. 1942, starší referent, syn dělníka, krejčí, 1. 10. 1983 – 31. 7. 1986
Ladislav Vávra, nar. 21. 2. 1934, náčelník oddělení, syn dělníka, elektromechanik, 1. 10. 1977 – 30. 6. 1980
Petr Vokrouhlík, nar. 3. 10. 1954, starší referent, syn dělníka, studující, 1. 10. 1978 – 30. 11. 1983
Luděk Vondráček, nar. 31. 12. 1950, starší referent, syn dělníka, automechanik, 1. 1. 1977 – 31. 9. 1988
Karel Záhor, nar. 12. 9. 1952, starší referent, syn úředníka, nástrojář, 1. 8. 1987 – 31. 8. 1988
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