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Narodil se 24. dubna 1920 v Praze. 
Jeho otec pracoval ve dvacátých le-
tech jako redaktor tiskového odboru 
ministerstva vnitra, poté jako úřed-
ník v soukromé firmě, která byla po 
válce znárodněna. Matka zůstávala 
v domácnosti. Rodiče po únoru 1948 
vstoupili do komunistické strany. 
Jeho sestra Eva se stala členkou 
KSČ v roce 1946, po komunistickém 
převratu působila jako redaktorka 
a překladatelka na sekretariátu 
ústředního výboru (ÚV) KSČ. Oldřich 
se ale stal členem této strany jako 
první z rodiny, již v červenci 1945, ve 
svých pětadvaceti letech.

Přibližme si však nejprve jeho před-
chozí osudy. Po absolvování obecné 
školy nastoupil na Akademické státní 
gymnázium na Praze II, ukončil jej 
maturitou v květnu 1939. Poté byl 
přijat na Filozofickou fakultu UK. 
Po uzavření vysokých škol nastoupil 
v listopadu 1939 k firmě „O. Lutov-
ský, velkoobchod elektrotechnic-
kými potřebami“ jako kancelářský 
praktikant. Odtud přešel do služeb 
hl. m. Prahy, nejprve pracoval v Ko-
mitétu pro pomoc strádajícím spolu-
občanům, potom na popud profesora 
Václava Vojtíška spolu s dalšími býva-
lými studenty jako pomocná vědecká 
síla v Archivu hl. m. Prahy.

Na počátku okupace vedle toho pů-
sobil coby předseda místní skupiny 
mládeže Národního souručenství 
na Praze XIX., jejíž činnost prý smě-
řoval na kulturní pole. V předvečer 
Hitlerových narozenin v roce 1940 
např. uspořádali v dejvické sokolovně 
kulturní večer nazvaný České jaro, 
kde vystoupili univerzitní profesor 
Albert Pražák či básníci Josef Hora, 
František Halas a Vladimír Holan 
a pod Liškovým vedením i místní 
recitační sbor mládeže. V  letech 
1941–1943 prošel Liška archivní 
školou a v archivu před kolegy podle 
poválečného prošetřování prý dával 
najevo své nesympatie s okupanty.1 
Zde začal samostatně studovat ne-
jen němčinu, ale pasivně čtením knih 
i severské jazyky, především noršti-
nu. Již tam se u něj začaly projevovat 
zájmy o kulturu a cizí řeči, které ho 
provázely i v dalším životě. Tehdy 
ho prý také díky čtení zakázaných 
knih uložených v archivu silně zaujaly 
komunistické ideály. Před totálním 
nasazením v dubnu 1944 unikl tím, 
že nastoupil do filmových laboratoří 
Barrandov.

Po osvobození se Liška vrátil do 
Archivu hl. m. Prahy, kde vstoupil 
1. července 1945 do právě založené 
stranické organizace KSČ, v jejíchž 

řadách se aktivně zapojil do politic-
kého života. Spolustraníci prý k němu 
často chodili na přednášky do bytu. 
Činný byl i v odborech. Jeho počáteční 
aktivita však záhy opadla a stranické 
práci se již tolik nevěnoval. Důvodem 
byl zřejmě nedostatek času, protože 
začal znovu studovat na filozofické 
fakultě (obor čs. dějiny a pomocné 
vědy historické), kde vedle oboro-
vých přednášek navštěvoval i ty se 
vztahem ke Skandinávii.

Pokračoval také ve studiu cizích 
jazyků. V dotazníku později psal, že 
vedle němčiny, ruštiny a norštiny 
(z ní začal i překládat beletrii) pa-
sivně ovládá švédštinu, dánštinu, 
angličtinu (jak sám uváděl: přečtu 
si noviny). Ve všech jazycích se prů-
běžně zdokonaloval. Od května do 
července 1946 studoval jako stipen-
dista Mezinárodního fondu student-
ské pomoci v Dánsku. Po návratu se 
neúspěšně ucházel o umístění v čs. 
informační kanceláři ve Stockholmu. 
V říjnu 1948 se snažil dostat do Nor-
ska, ani tehdy neuspěl a uvědomil 
si – už mi asi nebude dopřáno zastávat 
místo, které jsem do jisté míry pokládal 
za svoje životní poslání.2 Tím měl pa-
trně na mysli studium cizích jazyků 
a s tím spojené uplatnění v zahraničí. 
V roce 1947 pro zaneprázdnění prací 

1  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Oldřicha Lišky, ev. č. 3150/20, Ustanovka – opis, 20. 4. 1954.
2  Tamtéž, Životopis, 23. 9. 1957.

Vyvinout maximální tlak na psychiku, 
aby svůj podíl a  podpis na Chartě odvolal

Z ledna 1977 pochází záznam Státní bezpečnosti (StB) uložený v Archivu bezpeč-
nostních složek, který shrnuje informace o bývalých příslušnících Správy ope-
rativní techniky (VI. správy) vyloučených po roce 1968. Celkem šestnáct z nich 
stále zůstávalo pod kontrolou StB, další tři byli získáni k tajné spolupráci a čtyři 
naopak vedeni v tzv. svazcích jako prověřované osoby. Jednomu z této čtveřice 
věnovala Státní bezpečnost v následujících letech zvláštní pozornost. Oldřich 
Liška totiž patřil k prvním signatářům Charty 77.
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a jazyky dokonce přerušil studium 
na filozofické fakultě.

V archivu mu po odchodu profesora 
Vojtíška do penze a nástupu nového 
vedení v roce 1949 nastaly „těžké 
časy“, a tak hledal nové uplatnění. 
Na podzim 1948 a na jaře 1949 absol-
voval dvě týdenní politická školení 
pořádaná Okresním výborem KSČ 
Praha I. Mezitím prošel dvouměsíční 
vojenskou službou u 4. pěšího pluku. 
Poté nastoupil k Československému 
červenému kříži (ČSČK), později tvr-
dil, že chtěl pracovat mezi lidmi. Od 
března 1949 tak jako osvětový refe-
rent a vedoucí učebního oddělení vedl 
internátní školu pro zaměstnance 
ČSČK v Líšni u Benešova a působil 
coby instruktor při kádrových prověr-
kách ČSČK a v České sociální pomoci.

V roce 1949 se ještě jednou pokusil 
prostřednictvím ministerstva zahra-
ničí získat post v některé severské 
zemi, žádost však stáhl. Na počátku 
roku 1950 byl zbaven funkce orga-
nizačního tajemníka v ČSČK, jak 
sám tvrdil, bez udání bližšího důvo-
du. Současně mu byla stranickým 
výborem udělena stranická důtka 
s výstrahou. Pokus toto rozhodnutí 
změnit mu nevyšel, postavilo se proti 
němu vedení v čele s místopředsed-
kyní ČSČK a manželkou ministra ná-
rodní bezpečnosti Ladislava Kopřivy 3 
v jedné osobě. Byl přeložen na krajský 
sekretariát ČSČK Praha venkov, kde 
v letech 1952–1954 působil jako pro-
zatímní vedoucí a kde se podle svých 
slov dále snažil poctivou prací dokázat, 
že mě nic nemůže zlomit v oddanosti 
straně a ČSČK.4

V této pro něho obtížné době přišel 
jeho první rozvod. Zakrátko násle-

doval druhý sňatek a po dvou letech 
druhý rozvod. Potřetí se Oldřich 
Liška oženil v prosinci 1953 s Věrou 
Müllerovou a toto manželství bylo 
konečně šťastné, v roce 1955 se jim 
narodil syn Michal. Když byl nakonec 
na místo vedoucího oficiálně dosa-
zen někdo jiný, odmítl Liška nabíze-
né umístění a poté, co nebyl přijat 
k Hlavní správě tiskového dohledu, 
řídící v rámci ministerstva vnitra 
cenzurní činnost, stal se redakto-
rem Ústředního ústavu zdravotnické 
osvěty.

Nezapomínal ani na možnost rea-
lizace v cizině a v roce 1956 se zno-
vu ucházel o místo na ministerstvu 
zahraničí, ani tentokrát mu to ale 
nevyšlo. Zůstával alespoň členem 
kroužku překladatelů při Svazu 
československých spisovatelů, psal 
lektorské posudky pro různá na-
kladatelství, překládal německou 
a skandinávskou beletrii, tlumočil 
apod. Přeložil např. z ruštiny brožuru 
Sovětské zdravotnictví lidu – lid sovět-

skému zdravotnictví, z němčiny knihu 
Himálajští tygři od Rudolpha Fritze, 
řadu románů z norštiny (některé zno-
vu vyšly po roce 1989) a především se 
podílel na překladu Andersenových 
pohádek.

Dne 29. listopadu 1957 podal žádost 
o přijetí k IX. správě ministerstva vni-
tra (správa operativní techniky).5 Při 
prověřování o něm příslušníci bez-
pečnosti napsali, že je členem strany, 
zná politickou literaturu, ale postrádá 
patřičného třídního uvědomění.6 Kon-
statovali, že se prakticky nezajímá 
o nic víc než o jazyky, především se-
verské, a o literaturu. Charakterizo-
vali ho jako muže uzavřené povahy, 
navenek se neprojevujícího (a to ani 
prorežimně).

K 1. lednu 1958 byl přijat do služeb 
ministerstva vnitra v hodnosti starši-
na a zařazen jako referent překlada-
tel ke II. odboru IX. správy (obsluha 
a vyhodnocování odposlechů). Dne 
30. května 1958 složil přísahu, že 
bude vždy čestným, statečným, ukáz-
něným a bdělým příslušníkem Sboru 
národní bezpečnosti, tedy že bude brá-
nit vždy a všude, mužně a neochvějně, 
nešetře své krve ani života, bezpečnost 
státu, bezpečnost všech jeho občanů, 
lidově demokratické zřízení a revoluční 
vymoženosti pracujícího lidu, vedeného 
dělnickou třídou k socialismu.7

Již v říjnu 1958 dostal důtku za 
porušování kázně a  obelhávání 
náčelníka, protože opakovaně, a to 
i přes domluvy náčelníka a stranic-
kých funkcionářů, chodil pozdě do 
práce. Když mu to vytýkali, prohlá-
sil na členské schůzi, že je to práce 
jednotvárná a netvořivá a že by bylo 
pro něj lepší využití např. ve Stock-

3  Ladislav Kopřiva (nar. 1897) – člen KSČ od r. 1921, za války v koncentračním táboře. V letech 1945–1948 předseda Zemského národního 
výboru v Čechách, poté vedoucí kádrového oddělení sekretariátu ÚV KSČ. V letech 1950–1952 ministr národní bezpečnosti. Měl velký 
podíl na politických procesech v 50. letech. Více viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 
1948–1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 92–95.

4  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Oldřicha Lišky, ev. č. 3150/20, Životopis, 23. 9. 1957.
5  Více viz např. POVOLNÝ, Daniel: Operativní technika v rukou StB. ÚDV, Praha 2001; SCHOVÁNEK, Radek: Vývoj technických složek MV 

v letech 1948–1963. Securitas Imperii, 1994, č. 1, s. 18–31; TÝŽ: Organizační vývoj technických složek MV 1964–1989. Securitas Imperii, 
1994, č. 2, s. 46–71.

6  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Oldřicha Lišky, ev. č. 3150/20, Ustanovka, 17. 12. 1957.
7  Tamtéž, Služební přísaha, 30. 5. 1958.

Oldřich Liška Foto: ABS
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8  Tamtéž, Záznam o pohovoru se s. Liškou Oldřichem, 21. 10. 1958.
9  K jeho osobě více viz KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel: Plukovník SNB Jan Bokr. Securitas Imperii, 2006, č. 13, s. 116–121.
10  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Oldřicha Lišky, ev. č. 3150/20, Por. Liška Oldřich – vrácení kádrového materiá-

lu, 16. 3. 1962.
11  K jeho osobě více viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989, s. 54–56.
12  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Oldřicha Lišky, ev. č. 3150/20, Služební hodnocení k návrhu do hodnosti poru-

číka, 30. 4. 1961.
13  K tomu více viz POVOLNÝ, Daniel: Operativní technika v rukou StB; SCHOVÁNEK, Radek: Vývoj technických složek MV v letech 1948–1963, 

s. 18–31.
14  Jiří Pelikán (1923–1999) – předseda Mezinárodního svazu studentstva, v 60. letech generální ředitel Čs. televize. Po invazi vojsk Varšav-

ské smlouvy kulturní atašé v Itálii. Zde požádal o politický azyl, vydával exilový časopis Listy.
15  Klement Lukeš (1926–2003) – od narození nevidomý, po válce se stal konzultantem v aparátu KSČ. V druhé polovině 50. let působil jako 

holmu na kulturním oddělení, kde ví, 
že je jeho místo. Podle něj by vykonal 
lepší práci jako novinář, v kultuře 
nebo v oboru mezinárodních styků. 
Nakonec po domluvě souhlasil, že 
se zlepší, protože živí rodinu a uvě-
domuje si, že práce bezpečnosti je 
důležitá, ale neopomenul dodat, že 
když se naskytne lepší zaměstnání 
nebo místo na zastupitelském úřadě, 
odejde.8 Přesto se polepšil a trest mu 
byl prominut, protože „splnil účel“.

I v dalších letech ale následovaly 
další drobné tresty za opakované 
pozdní příchody. Jeho nespokojenost 
vyvrcholila v polovině roku 1960, kdy 
požádal o přeřazení k rozvědce s tím, 
že na ministerstvo vnitra šel s jiný-
mi očekáváními a přísliby, např. svůj 
hlavní jazyk norštinu prakticky nevy-
užije a překládá především z němčiny. 
Ani charakter práce ho prý neuspo-
kojoval, na druhou stranu byl na mi-
nisterstvu spokojen, a nereflektoval 
proto na několik nabídek z civilního 
sektoru. Bezprostřední nadřízení 
souhlasili, stranická organizace ho 
pro práci v zahraničí nedoporučila 
a náčelník správy podplukovník Jan 
Bokr9 váhal a pokusil se mu celou 
záležitost rozmluvit s tím, že roz-
vědka o něj nemá poté, co prověřila 
jeho materiály, zájem. Po přečtení 
spisů zaslaných z IX. správy tam 
o něm napsali, že přes svoji odbornou 
i jazykovou kvalifikaci není por. Liška 
vzhledem k povahovým nedostatkům 
a nekázni v současné době pro práci 
na I. správě MV únosný. O jeho pře-
místění na I. správu MV by bylo možno 
jednat až po delší době (několik let) za 

předpokladu, že se svých nedostatků 
trvale oprostí.10

Liška nakonec souhlasil s tím, že 
se pokusí naposledy obrátit na ná-
městka ministra, a pokud ani tato 
možnost nevyjde, zůstane. Ani apel 
na náměstka Štefana Demjana11 ne-
vyšel, podobně jako další žádost o tři 
roky později. Ta byla zřejmě inspiro-
vána jeho účastí na mezinárodní letní 
škole pořádané univerzitou v Oslo. 
Vedle toho stále působil jako člen 
překladatelské sekce Svazu čs. spi-
sovatelů a překladatel z povolání, což 
s sebou přinášelo občasné tlumočení 
při zájezdech, překlady knih i tvorbu 
česko-norské konverzační příručky.

Na druhou stranu jeho práce byla 
hodnocena jako velmi kvalitní a opa-
kovaně oceněna pochvalami, dary 
a finančními odměnami. V květnu 
1959 byl povýšen do hodnosti pod-
poručíka, v květnu 1961 poručíka, 
o tři roky později z něj byl nadpo-
ručík a v květnu 1968 kapitán. Pro  
IX. správu byl potřebný, pracoval 
sám na místě, kde měli být dva lidé. 
Převážnou většinu času zde věnoval 
překladům odposlechů z němčiny, 
příležitostně ze severských jazyků 
(na které nikoho jiného neměli). 
Jeho překlady potvrzovaly poznat-
ky operativy.12 Sám byl také s prací 
na ministerstvu spokojený, jen se 
zřejmě necítil dostatečně využitý 
a ohodnocený, nejspíše toužil po 
možnosti vyjet a pobývat v některé 
ze skandinávských zemí. Po celou 
dobu s povolením nadřízených udr-
žoval osobní styky a korespondenci 
s cizinci (před udělením povolení byli 

prověřeni rozvědkou) nebo se s nimi 
vídal při jejich návštěvách ČSSR. Na 
pracovišti to občas vyvolávalo problé-
my, zvláště když o člověku, kterého 
sledovali jeho kolegové, prohlásil, že 
ho zná a stýká se s ním.

V únoru 1964 byl prozatímně usta-
ven do funkce zástupce náčelníka  
2. odboru VI. správy MV, jak byla 
po reorganizaci ministerstva vnit-
ra přejmenována IX. správa. V této 
funkci řídil dvě skupiny pracovníků 
zpracovávajících výsledky telefonních 
odposlechů (krycí označení E-4) 
a dlouhodobého odposlechu (C-7).13 
Osvědčil se, pomáhal organizovat 
novou koncepci činnosti, vysoce byl 
oceňován jeho dobrý kulturní i poli-
tický přehled, což mu pomáhalo při 
zpracovávání získaných odposlechů. 
Hodnocen byl spíše jako studijní typ, 
pomalejší, na druhou stranu často 
pracoval i ve volném čase. Byl také 
členem celoútvarového výboru komu-
nistické strany, v roce 1963 ukončil 
studium Večerní univerzity marxis-
mu-leninismu (VUML).

Do funkce zástupce náčelníka od-
boru byl záhy definitivně potvrzen. 
I práce pro něj zřejmě v polovině  
60. let začala být přitažlivější, velmi 
aktivně se podílel na kontrole švéd-
ského zastupitelského úřadu, které 
se často věnoval i mimo pracovní 
dobu a byl vysoce hodnocen nejen 
bezprostředními nadřízenými, ale 
i II. správou (kontrarozvědka). Podle 
zmínek v dokumentech se měl podílet 
i na rozpracování Jiřího Pelikána14 či 
Klementa Lukeše15 (poté, co se oba 
stali signatáři Charty 77, mu o tom 
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Liška podle svědectví spolupracov-
níka StB vyprávěl).

Dvě finanční odměny za přípravu 
důležitých materiálů v mimořádně 
krátké době obdržel i v roce 1968. 
Kromě toho se aktivně zapojil do re-
formního procesu spojeného s Praž-
ským jarem, což mělo přirozeně vliv 
na jeho další kariéru. Ještě k 1. březnu 
1969, kdy vstoupila v platnost velká 
reorganizace bezpečnostních složek 
spojená s federalizací republiky (při-
čemž vznikla tři ministerstva vnit-
ra – federální, české a slovenské), byl 
veden jako překladatel na VI. správě. 
Dne 1. června 1969 byl přemístěn na 
Výzkumné vývojové středisko auto-
matizace jako programátor, 1. října 
téhož roku byl odvelen ke Správě 
pasů a víz MV ČSSR.

Události spojené s překotným vý-
vojem let 1968–1969, zvýšená osobní 
aktivita, zřetelná distance dávaná 
postupně najevo i čistky na jeho 
zdraví nechaly výrazné stopy. Od 
počátku listopadu 1969 byl zapsán 
v seznamu nemocných, musel být do-
konce několik měsíců hospitalizován 
v psychiatrické léčebně v Bohnicích. 
Nemocniční lékařská komise u něj 
po přezkoumání stavu konstatovala, 
že ze zdravotních důvodů není scho-
pen služby na MV, a v říjnu 1970 byl 

uznán za plně invalidního, což mu 
nepochybně přišlo vhod. V 70. letech 
sdělil spolupracovníkovi StB, že ho do 
léčebny poslalo vnitro. Toto tvrzení 
se však nepodařilo ověřit. Naopak, 
za normalizace se mezi pracovníky 
Bezpečnosti objevil názor, že tam 
uprchl před prověrkami. Na základě 
prostudovaných materiálů se ovšem 
zdá, že ve skutečnosti opravdu trpěl 
zdravotními problémy.

Jeho činností v letech 1968–1969 
se zabývala v dubnu 1970 výsledná 
zpráva komise, která za normali-
zace vyšetřovala na správě průběh 
tehdejších událostí. Vyznívá pro 
něj velmi kriticky. Konstatovala již 
v počátcích jeho kariéry na vnitru 
nechuť ke služební i stranické kázni. 
Zdůrazňovaly se jeho tresty a to, že 
měl sklony k liberalismu a postrádal 
jakékoliv třídní uvědomění a opovrhoval 
příslušníky dělnického původu a těmi, 
kteří neměli alespoň středoškolské 
vzdělání, jako on.16 V roce 1968 se 
údajně postupně dostával na „pravi-
cově oportunistické pozice“, souhlasil 
se „štvaním“ sdělovacích prostředků 
proti MV a vychvaloval průběh ob-
rodného procesu. Na jaře 1968 prý na 
členské schůzi doporučoval poslou-
chat Rádio Svobodná Evropa, které 
jediné vysílá pravdivé informace. Na 

stranické skupině obhajoval návrh 
nových stanov strany, schvaloval 
prohlášení Dva tisíce slov, byl pro 
svolání mimořádného XIV. sjezdu 
KSČ a pro vytvoření nové opoziční 
strany, stal se iniciátorem protestu 
proti prohlášení Kurta Hagera17 na-
padajícího Josefa Smrkovského.18

Tvrdě odsoudil invazi států Var-
šavské smlouvy, požadoval podporu 
legálního vedení státu a KSČ včetně 
ministra vnitra Josefa Pavla19 a žádal 
o vyloučení těch, kdo okupantům po-
máhali, ze strany (vedle politických 
představitelů, jako byli Alois Indra, 
Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, 
Antonín Kapek či Vasil Biľak, mezi 
ně řadil i funkcionáře Bezpečnosti, 
např. náměstka Viliama Šalgoviče20 
či svého bývalého nadřízeného Jana 
Bokra). Zapojil se do činnosti celo-
útvarového výboru KSČ na VI. správě 
(přestože nebyl jeho členem), který 
stál v čele protiokupačních aktivit.21 
Když 24. srpna vzniklo na správě ně-
kolik komisí pro podporu legálních 
státních a stranických orgánů, stal se 
členem tzv. dislokační komise, mající 
připravit případné ukrytí ohrožených 
příslušníků správy. Velmi činorodě 
v tomto směru vystupoval i náčelník 
2. odboru a Liškův přítel, podplukov-
ník Vlastimil Rollo.22 Liška komisi 

pracovník Osvětového ústavu. V roce 1961 byl zatčen pro podezření z vyzvědačství ve prospěch Jugoslávie. Patřil k prvním signatářům 
Charty 77.

16  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Oldřicha Lišky, ev. č. 3150/20, Zpráva služební komise náčelníka VVSA  
(Výzkumně-vývojové středisko automatizace) MV ČSSR o výsledku šetření postojů a činnosti kpt. Oldřicha Lišky v období roku 1968–1969, 
3. 4. 1970.

17  Kurt Hager (1912–1998), německý komunista, 1933–1936 koncentrační tábor, 1937–1939 španělská občanská válka, za války v emigraci 
ve Velké Británii, 1946 vstoupil do Sjednocené socialistické strany Německa (SED), stal se vůdčím propagandistou a ideologem; 1968 
tajemník ústředního výboru SED. V listopadu 1989 byl odvolán z funkcí a v roce 1990 vyloučen z SED.

18  K. Hager ve svém projevu na filozofickém kongresu v Berlíně v březnu 1968 zaútočil na reformní proces v Československu, a zvláště na 
osobu J. Smrkovského.

19  K jeho osobě více viz BÁRTA, Milan: My jsme rozhodnuti zneškodnit každého, nikoho se nebojíme. Proces s Josefem Pavlem. Paměť 
a dějiny, 2012, roč. VI, č. 4, s. 9–22; BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan: Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu Josefa 
Pavla. Paměť a dějiny, 2012, roč. VI, č. 4, s. 51–65; KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989, 
s. 136–138; RAJLICH, Jiří – MAJTENYI, David: Španělská stopa generála Josefa Pavla. Historie a vojenství, 2016, roč. 65, č. 3, s. 39–72.

20  K jeho osobě více viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989, s. 164–170.
21  K tomu viz např. ABS, f. Inspekce ministra vnitra ČSSR (neuspořádáno), sign. 03-5, Zpráva komise náčelníka VI. správy MV k vyhodno-

cení srpnových událostí, 22. 11. 1968; tamtéž, Zpráva o provedené kontrole na VI. správě MV zaměřené ke zjištění příčin úniku utajova-
ných skutečností na spojovacích zařízeních MV, 17. 12. 1969.

22  Vlastimil Rollo (nar. 1923) – k MV přijat v r. 1947, 1956 nastoupil ke Správě operativní techniky, od roku 1964 náčelník 2. odboru, 1970 
propuštěn z MV. Od roku 1971 do roku 1989 sledován Státní bezpečností pod krycím jménem „Technik“.
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navíc provokoval tím, že 24. srpna 
zmizel a objevil se až koncem měsí-
ce, přičemž odmítl prozradit, kde byl 
(čímž se vyhnul první vlně postihů). 
Nesouhlasil s vývojem, který směřo-
val k podřízení se Moskvě, květnové 
plénum KSČ v roce 1969 (jež projedna-
lo a schválilo tzv. realizační směrnici, 
která znamenala faktický rozchod 
s reformním programem) podle něj 
bylo jen polovičatým řešením, dával 
najevo odpor k Sovětskému svazu 
i normalizovanému ministerstvu 
vnitra, které označil za obludný apa-
rát nekvalifikovaných lidí. Když viděl, 
kam vývoj směřuje, zničil údajně ope-
rativní materiály z roku 1968, např. 
vymazal sledovací pásky apod.

Není divu, že komise navrhla jeho 
propuštění a předání materiálů již 
reorganizované a znormalizované 
stranické organizaci na pracovišti 
k dalšímu opatření, přičemž se dalo 
jasně tušit, jak toto „opatření“ bude 
vypadat. Již tři dny poté mu bylo roz-
hodnutím Hlavního výboru KSČ při 
MV pozastaveno členství ve straně. 
K požadovanému pohovoru se přiro-
zeně vzhledem ke svému špatnému 
zdravotnímu stavu nemohl dostavit. 
Ze služeb ministerstva byl propuštěn 
30. listopadu 1970 s částečným inva-
lidním důchodem, 22. prosince téhož 
roku byl vyloučen z KSČ.

I potom zůstal, stejně jako ostatní 
vyloučení příslušníci Bezpečnosti, 
pod kontrolou kontrarozvědky. Stýka-
li se v bytech či restauracích (v jedné 
byli přímo vedoucím i jeho zástupcem 
propuštění příslušníci ministerstva 
vnitra). Mezi nimi byli již zmiňovaný 
Vlastimil Rollo nebo Milan Hošek,23 
o kterém ještě bude řeč.24 Vedle nich 
Liška udržoval kontakty s řadou kul-
turních pracovníků, někteří z nich 
později podepsali Chartu 77.

Perzekvována byla celá Liškova ro-
dina. Manželka byla vyloučena z KSČ 
v roce 1970. Syn, který vystudoval dvě 
střední školy (gymnázium a střední 
ekonomickou školu) a dvouleté stu-
dium pro abiturienty středních škol 
(obor výpočetní technika a zpracová-
ní informací), třikrát žádal o přijetí na 
vysokou školu, a přestože přijímací 
zkoušky udělal, nebyl přijat po zá-
sazích „shora“. Podobně to dopadlo, 
když se snažil získat zaměstnání ve 
výpočetním středisku Vysoké školy 
ekonomické.25

Pro první polovinu 70. let máme 
k dispozici pouze kusé zprávy z ji-
ných svazků, soustředěné v polovině 
70. let. Již v roce 1971 získala Státní 
bezpečnost poznatky, že Liška má 
být i nadále ostře zaměřen proti poli-
tice KSČ. Dále se psalo, že soustavně 
poslouchal západní rozhlas včetně 
Rádia Svobodná Evropa či Hlasu 

Ameriky, také si psal s cizími stát-
ními příslušníky. Doma měl údajně 
značné množství materiálu k roku 
1968. V červenci 1972 byl proto po-
dán návrh na provedení zpravodaj-
ského pohovoru s ním. Cílem mělo 
být „paralyzování známých styků“ 
a zjištění dalších, vedle toho chtěli 
příslušníci Bezpečnosti zasadit úder 
jeho politickým teoriím. Doufali také, 
že o provedeném pohovoru bude 
mluvit před přáteli, kteří si tak měli 
uvědomit, že jejich činnost je sledo-
vána Státní bezpečností.26 Zdá se, 
že nakonec byl k pohovoru vybrán 
Vlastimil Rollo a Oldřich Liška se mu 
tentokrát vyhnul.

Dne 17. února 1975 na něj byl na  
1. oddělení 2. odboru X. správy (minis-
terstvo kultury a umělecké svazy, za-
hraniční ideodiverzní centra a nakla-
datelství) založen svazek prověřované 
osoby s krycím názvem „Lišák“.27 Tak 

23  Milan Hošek (nar. 1924) – k MV přijat v r. 1950, v 60. letech působil na 2. odboru kontrarozvědky (Velká Británie), potom na studijním 
oddělení vnitřního odboru Hlavní správy StB, v roce 1970 propuštěn z MV. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Státní bezpečností 
byl sledován pod krycím jménem„Milan“ již od r. 1971, svazek byl uložen v r. 1989.

24  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování (dále jen MV-KR), svazek a. č. 734720 MV, Hošek Milan – poznatek, 11. 2. 1972.
25  Viz např. CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém: Charta 77: Dokumenty 1977–1989 (1977–1983). ÚSD AV ČR, Praha 2007, s. 83.
26  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 734720 MV, Návrh na provedení zpravodajského pohovoru, 4. 7. 1972.
27  Tamtéž. Srov. http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky (citováno k 17. 11. 2016).

Originál podpisu Charty 77 se jménem Oldřicha Lišky. Nejprve o sobě napsal, že pracoval na 
ministerstvu vnitra, což následně přepsal na „bývalý státní zaměstnanec“.  Foto: ABS
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byly poznatky k Liškovi soustředěny 
na jednom místě. Zajímavé je, jak StB 
v té době charakterizovala jeho zájmy, 
které zahrnovaly literaturu či návště-
vy vináren – měl mít mnoho známých 
mezi literáty, překladateli a umělci. 
Více potěšen by byl pravděpodobně 
dalším ohodnocením, v němž se 
uvádělo, že je velmi inteligentní, má 
výbornou paměť a značné vědomosti. 
I proto zřejmě následovala důležitá 
poznámka: rozpracovávat všemi pro-
středky.28 V té době si našel přivýdělek 
jako strážný v nakladatelství Mír.

Když bylo v lednu 1977 zveřejněno 
Prohlášení Charty 77, mezi prvními 
signatáři bylo možné nalézt i jména 
bývalých příslušníků Bezpečnosti 
a přátel Oldřicha Lišky a Milana 
Hoška. U obou je uvedeno „bývalý 
státní zaměstnanec“.29 Na to ihned 
reagovala StB. Liškův svazek měl 
být převeden na signální, objevi-
ly se plány pozvat ho k pohovoru 
a současně u něj doma provést taj-
nou domovní prohlídku, při které 
se měly zabavit „nepřátelské mate-
riály“, včetně těch z let 1968–1969. 
Následoval pokyn důkladně prověřit 
a sledovat jeho schůzky, především 
s bývalými příslušníky Bezpečnosti. 
K tomu měly být vedle již zmíněné 
domovní prohlídky využity prověrka 
korespondence (dopisoval si s cizin-
ci ze severských zemí), odposlech, 
případně i krátkodobé sledování. 
Přirozeně nechyběla snaha vytipo-
vat v jeho okolí vhodné adepty pro 
spolupráci s StB. Na základě šetření 
se měla připravit taková opatření, aby 
mu byl v maximální míře zaneprazdňo-
ván a znepříjemňován soukromý způsob 
života. Měl být také přezkoumán jeho 
zdravotní stav s tím, zda je možné mu 
odebrat invalidní důchod.

Již v  lednu 1977 byl vyslýchán 
Státní bezpečností v Ruzyni pod 
záminkou, že má pouze podat svě-
dectví. Nepodařilo se zjistit bližší 

informace, byl vyslýchán i v sou-
vislosti s Chartou. Na dotaz, proč ji 
podepsal, odpověděl, že tak učinil 
dobrovolně, protože souhlasí s tím, 
co Charta dělá.

Následovaly další postihy. Vedeny 
byly cíleně a podle plánu. Kádrovým 

rozkazem ministra vnitra ČSSR 
z 14. února 1977 byly Milanu Hoškovi 
a Oldřichu Liškovi jako signatářům 
Charty 77 odňaty hodnosti a medaile, 
protože se aktivně zapojili do nepřá-
telské pomlouvačné kampaně vedené 
antikomunistickými silami proti ČSSR.30 

Záznam o výslechu O. Lišky ohledně podpisu Charty 77  Foto: ABS

28  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 734720 MV, Žádost o blokování, 6. 1. 1975.
29  Viz např. CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém: Charta 77: Dokumenty 1977–1989 (1977–1983), s. 4.
30  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Oldřicha Lišky, ev. č. 3150/20, Kádrový rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 42 

z 14. 2. 1977.
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Veřejnou bezpečností byl jeho synovi 
odebrán technický průkaz od auto-
mobilu i řidičský průkaz a Oldřichu 
Liškovi i jeho ženě uloženy pokuty za 
problémy s vozem spojené.

K 24. únoru téhož roku je datován 
návrh na „provedení zpravodajského 
pohovoru“ s Liškou s cílem vyvinout 

maximální tlak na psychiku […], aby 
svůj podíl a podpis na chartě odvolal.31 
Ten proběhl o čtyři dny později. Liška 
se záměrně snažil vést řeč o politice 
obecně, což mu StB nedovolila, ptala 
se na Chartu. O té se odmítl bavit on 
s tím, že není „práskač“, pouze opa-
koval to, co již řekl v Ruzyni. Přísluš-

níci StB se během pohovoru snažili, 
aby nabyl dojmu, že o jeho činnosti 
i jeho známých mají přehled. Tvrdili, 
že pouze opakuje názory jiných, ale 
museli konstatovat, že přes tyto jeho 
nedostatky se ale jedná o neústupného 
nepřítele, který je ochoten se při růz-
ných akcích pravice kdykoliv a jakkoliv 
propůjčit a obětovat.32 Téhož dne byl 
jeho svazek převeden na signální 
(měly se prověřit signály naznaču-
jící protistátní činnost v souvislosti 
s podpisem Charty). Kontrolován byl 
především prostřednictvím tajných 
spolupracovníků.

Dne 2. března 1977 volal na Veřej-
nou bezpečnost (VB) vrátný Václav 
Hucl z podniku, kde pracoval Liška, 
že si u nich tiskne letáky k Chartě. 
Na místo vyrazila výjezdová skupina, 
která si však spletla adresu. Dodateč-
ně zjistila omyl, a tak Hucla navštívila 
v místě bydliště. Tam se příslušníci 
VB dozvěděli, že Liška po návratu 
z výslechu prohlašoval, že jde o teror 
ze strany Bezpečnosti, volal někomu 
neznámému a domlouval si s ním 
schůzku.33 Později byl Hucl pozván 
k výslechu, kde se dobrovolně nabídl, 
že bude Lišku sledovat v zaměstnání 
a zjišťovat, s kým se stýká. Na to, že 
Liška podepsal Chartu, byl upozorněn 
ředitel podniku. Prohlásil, že až za 
něj bude mít náhradu, rozváže s ním 
pracovní poměr.

Trvalý tlak vedl k tomu, že se u Liš-
ky opět objevily psychické problémy. 
Na přelomu let 1977/1978 skončil 
znovu v psychiatrické léčebně v Boh-
nicích a podle vyjádření Vlastimila 
Rolla na tom byl psychicky velmi 
špatně.34 Státní bezpečnost si přesto 
myslela, že potíže pouze předstírá, 
aby dosáhl na plný invalidní důchod.

Tlak pokračoval i po jeho návratu 
z léčebny. Bezpečnost mu nedovolila 
ani překlady ze severských jazyků, 
což nesl obzvlášť těžce. Byli na něj 
znovu nasazeni tajní spolupracovníci 

31  Tamtéž, f. MV-KR, svazek a. č. 734720 MV, Návrh na zpravodajský pohovor, 24. 2. 1977.
32  Tamtéž, Záznam z pohovoru, 28. 2. 1977.
33  Tamtéž, Charta 77 – poznatek, 2. 3. 1977.
34  Tamtéž, Liška Oldřich, bývalý příslušník FMV – poznatky, 7. 6. 1978.
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včetně tzv. vlivové agentury, které 
ho měla ovlivnit v tom smyslu, aby 
přehodnotil své angažování v Chartě. 
Na druhou stranu, vedle „biče“ byla 
užita i politika „cukru“. Byl mu při-
znán plný invalidní důchod. Posléze 
Liška sám začal pochybovat o tom, 
zda aktivity Charty mají smysl.

Jakmile se to Státní bezpečnost 
dozvěděla, připravila návrh na další 
zpravodajský pohovor. Ten se konal 
18. ledna 1979. Liška uvedl, že se 
musí vyhýbat všemu, co by mohlo mít 
vliv na jeho nervy, že se plně věnuje 
vnukovi, a souhlasil s tím, že se již 
nebude angažovat v žádné protistra-
nické ani protirežimní organizaci.35 
Přesto vítězství Státní bezpečnosti 
nebylo úplné. Chtěla totiž, aby se sna-
žil další signatáře Charty přesvědčit 
k ukončení aktivního vystupování. 
Odmítl s tím, že své názory si pone-
chá pro sebe.

Přesto na něj byl veden svazek 
i nadále. Ještě nějakou dobu Liška 
vypomáhal s tiskem a šířením Edi-
ce Petlice, to však byla již opravdu 
jeho poslední protirežimní aktivita. 
Návrh na ukončení svazku byl podán 
až v červnu 1983.36 Obsahoval rukou 
dopsánou poznámku, že k němu v po-
slední době nebyly získány žádné 
poznatky. Definitivně byl svazek do 
archivu uložen 12. srpna 1983.

Porovnáme-li životopisy Oldřicha 
Lišky a Ladislava Vávry, zjistíme 
několik styčných bodů. Oba byli pří-
slušníky Sboru národní bezpečnosti 
a oba mají vztah k Chartě 77. Zatím-
co však L. Vávra patřil k zaníceným 
obráncům socialismu a práce Státní 
bezpečnosti, které věnoval celý svůj 
život, ho plně naplňovala a ztotožňo-
val se s ní, O. Liška vstoupil do služeb 
ministerstva vnitra, protože se snažil 
najít místo pro uplatnění a rozšíření 
svých jazykových znalostí. V té době 
o sobě nejspíš nevěděli. A zatímco 
Váv ra patřil k těm, kdo proti signatá-
řům Charty aktivně vystupovali, Liš-

ka k těm, proti komu byly aktivity StB 
zaměřeny. Je pravděpodobné, že tehdy 
Vávra dostával o Liškovi informace. 
V té době již StB omezila nebo opus-
tila metody přímého nátlaku a přešla 

k nátlaku nepřímému, který, jak je 
vidět na tomto případě, mohl slavit 
částečné úspěchy, ale nedokázal již 
zastavit blížící se kolaps komunistic-
kého režimu.

35  Tamtéž, Záznam, 22. 1. 1979.
36  Tamtéž, Návrh na uložení sig. sv. LIŠÁK, č. 8592, do archivu, 28. 6. 1983.

K prvním signatářům Charty 77 patřilo i patnáct bývalých příslušníků čs. armády nebo bez-
pečnostních složek. Většina z nich byla postižena čistkami a perzekucemi po srpnu 1968.
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