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Mimořádné zprávy Státní bezpečnosti o ohlasech na smrt 
a pohřeb prof. Jana Patočky

1 Srov. dok. č. 2.
2 Srov. dok. č. 6.

Pro totalitní státy je typické, že své odpůrce často pronásledují doslova až za hrob. 
okolnosti posledního rozloučení s mluvčím charty 77 Janem Patočkou výmluvně 
odrážely postavení oponentů komunistického režimu. Zesíleny byly skutečností, že 
prof. Jan Patočka zemřel 13. března 1977 v nemocnici, kam byl odvezen jen několik 
hodin po vyčerpávajícím výslechu příslušníky StB, kteří se zajímali o jeho schůzku 
s nizozemským ministrem zahraničí Maxem van der Stoelem. Smrt prof. Patočky 
ukončila zakladatelské období charty 77, které vtiskl výrazný morální a občanský 
charakter.

níže publikované dokumenty dokládají velký rozsah opatření, která různé útvary 
ministerstva vnitra podnikly v souvislosti s těmito událostmi. Jejich hlavním cílem 
bylo zastrašit opoziční aktivisty, zadržet vybrané osoby před pohřbem, minimalizovat 
počet jeho účastníků a zajistit jejich identifikaci, znemožnit dokumentaci ze strany 
účastníků pohřbu a zamezit případným projevům na hřbitově. nasazeny byly stovky 
příslušníků SnB a různá technika, včetně vrtulníku a motocyklů. Úkolována byla 
také řada tajných spolupracovníků, včetně jednoho z nejstarších, břevnovského fa‑
ráře Františka Jedličky, který pod krycím jménem „adam“ spolupracoval se Státní 
bezpečností již od roku 1948. dne 16. března 1977 sloužil zádušní mši a jako jediný 
promluvil nad rakví zesnulého. Pro hluk ho však nebylo slyšet.1

den před pohřbem, 15. března 1977, vydal náčelník Správy Sboru národní bez‑
pečnosti (S ‑SnB) hl. m. Prahy a Středočeského kraje genmjr. Judr. Josef ripl tajný 
rozkaz č. 16/1977, ve kterém konkrétně popsal výše uvedené cíle. na jeho základě 
byly následně vypracovány dílčí plány jednotlivých útvarů této krajské správy (kS) 
SnB a vytvořen operační štáb. Prostřednictvím tajného spolupracovníka „adama“, 
který jednal s pozůstalými, se tajné policii podařilo zajistit konání pohřbu již tři dny 
po úmrtí prof. Patočky a současně pozdržet tisk smutečního oznámení, aby se o po‑
sledním rozloučení dozvěděl menší počet osob. dne 16. března 1977 se také nakonec 
uskutečnila i zádušní mše, ačkoliv se měla původně konat až o dva dny později.2

tajná policie zjišťovala v opozičním prostředí ohlasy na Patočkovu smrt. V sou‑
vislosti s blížícím se pohřbem pak zadržela celkem 25 osob, většinou představitelů 
charty 77, aby se pohřbu nemohly zúčastnit. některým dalším, například Františku 
krieglovi či Pavlu kohoutovi, doručila předvolánky na výslech. dne 15. března 1977 
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3 Srov. dok. č. 4 a 5.
4 Záznamy o sledování a fotografie se dochovaly v ABS, f. MV ‑Sl, svazek „kanál‑5“.
5 Srov. dok. č. 5 a 6.
6 Srov. dok. č. 6.
7 ABS, f. Správa SnB hlavního města Prahy a Středočeského kraje – správa StB Praha II. díl (dále jen  

B 1/2), inv. j. 85.

zasáhla proti účastníkům pietního setkání, kterého se zúčastnilo několik desítek 
osob, většinou blízkých přátel a žáků prof. Jana Patočky.3

Podle schváleného plánu podnikly bezpečnostní složky rozsáhlá opatření přede‑
vším během pohřbu. V Praze bylo nasazeno několik stovek příslušníků SnB, včetně 
několika sledovacích skupin Správy sledování StB (krycí název IV. správa FMV), vyba‑
vených novými videokamerami.4

Podle souhrnné zprávy se posledního rozloučení s prof. Patočkou, které začalo 
16. března 1977 v 10.00 hod. a skončilo v 11.20 hod. zádušní mší, zúčastnilo oko‑
lo 900 osob, mezi nimiž převažovali mladí lidé, většinou se hlásící ke kulturnímu 
undergroundu, kterého se zesnulý filozof v předchozím roce opakovaně zastal.  
Ze známých představitelů charty 77 se podařilo přijít na Břevnov například Jiří‑
mu němcovi, Pavlu kohoutovi, Pavlu landovskému, ludvíku Vaculíkovi, Zdeňku  
urbánkovi, Janu Vladislavovi a ottě Bednářové. Příslušníci tajné policie zabavili bě‑
hem pohřbu celkem 17 osobám, které na hřbitově fotografovaly, exponované filmy. 
Pouze ondřeji němcovi a Ivanu kynclovi se podařilo pořízené snímky zachránit. 
Příslušníci StB také zabránili reportérovi západoněmecké televize ard Wolfgangu 
Hankemu v natáčení pohřebního aktu a v pořízení rozhovorů.5

Vedle činnosti řady tajných a uniformovaných příslušníků SnB provázel pohřeb 
muže, který většinu svého života strávil studiem filozofických textů, velký hluk, který 
vydávaly nízko letící vrtulník ministerstva vnitra a hlasité plochodrážní motorky čle‑
nů rudé hvězdy (rH) jezdící na vedlejším stadionu na Markétě.6

Archeografická poznámka

edice archivních dokumentů obsahuje celkem pět mimořádných informací Státní 
bezpečnosti o ohlasech na smrt mluvčího charty 77 prof. Jana Patočky, který zemřel 
13. března 1977 v Praze necelé tři měsíce před svými sedmdesátinami. Vypracoval 
je Vyhodnocovací a statisticko ‑evidenční odbor Správy StB Praha. náčelník Správy 
SnB hlavního města Prahy a Středočeského kraje genmjr. Judr. Josef ripl je násled‑
ně předložil analyticko ‑informačnímu odboru X. správy FMV a vedoucím funkcio‑
nářům ministerstva vnitra. Mimořádné informace č. 1–5 jsou doplněny souhrnnou 
zprávou o opatřeních podniknutých tajnou komunistickou policií v souvislosti s po‑
hřbem prof. Jana Patočky, která je také součástí příslušné archivní jednotky a byla 
zřejmě vypracována stejným původcem.7 Všechny dokumenty jsou publikovány popr‑
vé. editor je připravil jako součást rozsáhlé knižní edice dokumentů StB o prof. Janu 
Patočkovi, která vyjde v roce 2017 při příležitosti čtyřicátého výročí vzniku charty 77.
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do autentické podoby dokumentů editor zasahoval minimálně. u všech je zacho‑
váno podobné grafické členění jako u originálu. Pokud byla v originále dokumentů 
napsána příjmení osob verzálkami, je stejný způsob použit také v přepisu. opraveny 
byly pouze zjevné překlepy a pravopis byl přizpůsoben současným pravidlům. na věc‑
né chyby editor upozorňuje v poznámce. V publikovaných dokumentech ponechal 
z důvodu autenticity jazykové neobratnosti. Pokud nebylo možné chybné gramatické 
(např. anakoluty) či věcné formulace opravit bez většího zásahu do textu, jsou označe‑
ny vykřičníkem v hranaté závorce. Hranatými závorkami naznačuje editor vypuštění 
části dokumentu, místo otištění úředního razítka či místo podpisu v příslušném do‑
kumentu. Publikované dokumenty jsou opatřeny poznámkovým aparátem, v němž 
editor komentuje skutečnosti uváděné ve zprávách, cituje další prameny, odkazuje na 
literaturu a informuje o archivních a biografických údajích, včetně medailonů k vět‑
šině osob. upozorňuje rovněž na věcné chyby, omyly a případné opravy na dalších 
místech dokumentu. Vzhledem k častému výskytu různých přípisů a stejných úřed‑
ních razítek se editor rozhodl z praktických důvodů upustit od tradičního rozdělení 
poznámek na archeografické a věcné.

Seznam publikovaných dokumentů

d 1 1977, 14. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 1 o ohlasech na smrt 
prof. Jana Patočky, kterou vypracoval Vyhodnocovací a statisticko ‑evidenční odbor 
Správy StB Praha a kterou náčelník Správy SnB hlavního města Prahy a Středo‑
českého kraje genmjr. Judr. Josef ripl předložil analyticko ‑informačnímu odboru  
X. správy FMV a vedoucím funkcionářům ministerstva vnitra
d 2 1977, 15. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 2 o ohlasech na smrt 
prof. Jana Patočky
d 3 1977, 15. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 3 o ohlasech na smrt 
prof. Jana Patočky
d 4 1977, 16. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 4 o ohlasech na smrt 
prof. Jana Patočky
d 5 1977, 16. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 5 o ohlasech na smrt 
prof. Jana Patočky
d 6 1977, [17. březen], Praha. – Souhrnná zpráva o opatřeních StB podniknu‑
tých v souvislosti s úmrtím a pohřbem prof. Jana Patočky, kterou vypracoval vyhod‑
nocovací a statisticko ‑evidenční odbor Správy StB Praha
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D 1
1977, 14. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 1 o ohlasech na smrt prof. Jana Patočky, 
kterou vypracoval vyhodnocovací a statisticko ‑evidenční odbor Správy StB Praha a kterou ná‑
čelník Správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje genmjr. JUDr. Josef Ripl před‑
ložil analyticko ‑informačnímu odboru X. správy FMV a vedoucím funkcionářům ministerstva 
vnitra.

[…]1

oS‑0017/VSeo2‑77     14. března 1977
       PříSnĚ taJné!
       Výtisk č.: 5
       Počet listů: 2
       Příloh: 0
[…]3

X. správa FMV4

aIo5

PraHa

Mimořádná informace číslo 1 k ohlasu na úmrtí prof. Jana PatoČky, organizátora akce 
charta 77.6

Úmrtí prof. Jana PatoČky7 vyvolalo odezvu mezi některými organizátory a signatáři 
charty 77. dne 13. 3. 1977 ve 13.00 hod. informovala Věra JIrouSoVÁ,8 nar. 25. 4. 1944, 
své známé, že kolem 11.00 hod. zemřel prof. Jan PatoČka a žádala je, aby tuto zprávu 
sdělili dál.

dne 13. 3. 1977 informoval Phdr. ladislav HeJdÁnek,9 nar. 10. 5. 1927, thdr. Fran‑
tiška laIcHtera,10 nar. 29. 10. 1902, bytem Praha 2, Šumavská 925, o úmrtí prof. Pa‑
toČky. laIcHter se zajímal o den konání pohřbu. HeJdÁnek sděloval, že pevný ter‑
mín není ještě stanoven, ale pokud nebudou ve věci intervenovat státní orgány, bude se 
pohřeb konat pravděpodobně v Motole, kde je pohřbena také PatoČkoVa manželka.11 
HeJdÁnek ujistil laIcHtera, že mu další podrobnosti včas oznámí.

dne 14. 3. 1977 rozšiřoval politický pracovník ÚV ČSS oldřich BurGer,12  
nar. 9. 7. 1922, na pracovišti v budově ÚV ČSS zprávy o úmrtí prof. Jana PatoČky. Infor‑
mace získal poslechem zahraničního rozhlasu.

dne 14. 3. 1977 v 11.00 hod. bylo dohodnuto s vedoucím zdravotnického odboru 
nVP13 Mudr. klíMou, že pohřeb prof. Jana PatoČky bude uskutečněn z hygienicko‑
‑epidemiologických důvodů nejpozději ve středu 16. 3. 1977. tuto záležitost Mudr. klíMa 
projednal s Mudr. SoVInou, vedoucím Hygienicko ‑epidemiologického ústavu v Praze. 
dle informace získané kolem 14.00 hodiny bude se pohřeb prof. Jana PatoČky konat ve 
středu dne 16. 3. 1977 v 10.00 hod. na břevnovském hřbitově v Praze 6, oddělení c/16–10. 
organizace pohřbu nám není zatím známa.

naším opatřením bylo pozdrženo vytištění úmrtního oznámení prof. Jana PatoČky 
a tak ve značné míře znemožněna informace přátel, zejména chartistů, o datu konání smu‑
teční slavnosti. opatření během pohřbu bude provádět S ‑StB Praha.
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     náčelník správy SnB hl. m. Prahy
     a Středočeského kraje
     (genmjr. Judr. rIPl Josef14) […]15

 
rozdělovník:
Výt. č. 1 – min. vnitra16

Výt. č. 2 – 1. nám. min. vnitra17

Výt. č. 3 – X. S ‑FMV18

Výt. č. 4 – n ‑SnB19

Výt. č. 5 – n ‑StB20

Výt. č. 6 – VSeo

ABS, f. B 1/2, inv. j. 85, 2 strany A4 strojopisu, čistopis.

1 Vlevo je otištěno červené razítko „SPrÁVa StB PraHa Vyhodnocovací a statisticko ‑evidenční odbor“. 
nahoře jsou připojeny čtyři nečitelné parafy.

2 VSeo – vyhodnocovací a statisticko ‑evidenční oddělení.
3 uprostřed je otištěno červené razítko „kS SnB – Správa StB Praha, došlo 23. III. 1977, Čj.: oS‑

0021/02‑77, Přílohy: 0“. rukou připsána poznámka „Sběrač 48“.
4 X. správa Federálního ministerstva vnitra (FMV) – krycí název Správy kontrarozvědky pro boj proti 

vnitřnímu nepříteli, která existovala v letech 1974–1988 jako součást StB. Blíže koutek, ondřej:  
X. správa SnB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli. Securitas Impe‑
rii, 2006, č. 14, s. 354–410.

5 aIo – analyticko ‑informační oddělení.
6 V publikovaných dokumentech je název občanské iniciativy charta 77 psán téměř výhradně s malým 

písmenem. důvodem byla očividná snaha původce zvýraznit její „nelegálnost“. Z důvodu autenticity 
je tato verze ponechána.

7 Jan Patočka (1907–1977) – filozof. Studoval slovanskou filologii, romanistiku a filozofii na FF uk 
v Praze, kde roku 1931 promoval a stal se asistentem. V roce 1928 se při studijním pobytu v Paříži 
seznámil s edmundem Husserlem. V roce 1933 studoval jako stipendista Humboldtovy nadace u ed‑
munda Husserla a Martina Heideggera fenomenologii ve Freiburgu, kde se také seznámil s eugenem 
Finkem. V roce 1936 se habilitoval prací Přirozený svět jako filosofický problém. Po uzavření českých 
vysokých škol v roce 1939 učil na gymnáziu. Po osvobození se vrátil na univerzitu, odkud byl po 
čtyřech letech opět donucen odejít. krátce přednášel v Brně. od roku 1950 pracoval v Ústavu t. G. 
Masaryka, poté ve Výzkumném ústavu pedagogickém, kde se zabýval dílem Jana Ámose komenského. 
V letech 1956–1968 pracoval jako editor ve Filozofickém ústavu ČSaV. absolvoval přednáškové pobyty 
ve Francii, v Belgii a v německu. V roce 1968 se opět vrátil na univerzitu. V listopadu 1968 byl jmeno‑
ván profesorem. V roce 1972 byl donucen odejít do důchodu (přednášel poté v bytových seminářích) 
a získal čestný doktorát Porýnsko ‑vestfálské technické vysoké školy v cáchách, protože však nedostal 
povolení k vycestování, přebral ho v roce 1975 osobně na západoněmeckém velvyslanectví. V roce 1973 
se jako soukromník zúčastnil světového filozofického kongresu ve Varně, po tomto vystoupení měl 
zákaz cestování a publikování. V roce 1976 spoluorganizoval petici za propuštění undergroundových 
hudebníků. Poté, kdy byl v prosinci 1976 vybrán jako mluvčí charty 77, stal se předmětem intenziv‑
ního zájmu Státní bezpečnosti. V lednu 1977 byl k prof. Janu Patočkovi na návrh mjr. Josefa Soukupa  
z 2. oddělení 2. odboru X. správy FMV založen osobní svazek s krycím názvem „Spoj“ (ABS, f. Svazky 
kontrarozvědného rozpracování – centrála /dále jen MV ‑kr/, svazek a. č. 665553 MV). Mezi 5. a 17. 
lednem 1977 Jan Patočka absolvoval sedm mnohahodinových výslechů, ačkoliv příslušníci StB dobře 
věděli, že je jeho zdravotní stav vážný – informoval je o tom nejen vyslýchaný, ale také agent tajné po‑
licie Mudr. Vlastimil Ježek, který ho ošetřoval. Prof. Jan Patočka v tomto období intenzivně působil 
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jako mluvčí charty 77. napsal několik textů, v nichž vysvětloval morální význam charty 77. Poskytl 
řadu rozhovorů zahraničním novinářům. dne 1. března 1977 se sešel s nizozemským ministrem za‑
hraničí Maxem van der Stoelem. dne 3. března 1977 byl odvezen příslušníky 2. oddělení 2. odboru 
X. správy por. oldřichem Peškem a ppor. Josefem dvořákem na desetihodinový rozhovor. Po návratu 
v noci se výrazně zhoršil Patočkův zdravotní stav a byl odvezen do nemocnice, kde byl opět vyslýchán. 
V nemocnici také pracoval a napsal v ní své poslední texty. dne 13. března 1977 zemřel. Pohřben byl 
16. března 1977 na břevnovském hřbitově. Snahy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komu‑
nismu Policie Čr o vyšetření represe proti jeho osobě skončily v devadesátých letech neúspěchem.

8 Věra Jirousová (1944–2011) – historička umění a básnířka. Vystudovala dějiny umění na FF uk v Pra‑
ze. Poté působila v Ústavu dějin umění ČSaV, po podpisu charty 77 nucena pracovat mimo obor. 
Jejím prvním manželem byl Ivan Jirous. V letech 1977–1984 byla StB rozpracovávána v akci s krycím 
názvem „Věra“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 756097 MV. Srov. dok. č. 2–4 a 6.

9 ladislav Hejdánek (nar. 1927) – filozof. Představitel reformně evangelického hnutí nová orientace. 
V roce 1971 byl propuštěn z Filozofického ústavu ČSaV. Půl roku strávil ve vazbě v souvislosti s le‑
tákovou předvolební akcí. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77 a v letech 1977 a 1980 byl 
jejím mluvčím. Spoluorganizátor bytových seminářů. autor řady filozofických publikací. V letech 
1963–1989 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Ideolog“. Podle záznamu v registrač‑
ním protokole svazků StB byl osobní svazek zničen 7. 12. 1989. Srov. Benda, Patrik: Přehled svazků 
a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti v roce 1989. Sešity ÚdV č. 7. ÚdV, Praha 2003,  
s. 248 a 250. Srov. dok. č. 3, 4 a 6.

10 Správně Phdr. František laichter (1902–1985) – nakladatel a spisovatel. V letech 1960–1968 byl StB 
rozpracováván v akci s krycím názvem „Podnikatel“. Podle záznamu v registračním protokole svazků 
StB byl pozorovací svazek zničen 24. 4. 1987.

11 Pohřeb prof. Jana Patočky se 16. 3. 1977 konal na Břevnově. Srov. dok. č. 5 a 6.
12 oldřich Burger (nar. 1922) – politik. Člen Československé strany socialistické (ČSS). V letech 1969–

1986 poslanec Federálního shromáždění (FS) ČSSr. od roku 1971 tajemník Ústředního výboru (ÚV) 
národní fronty ČSr.

13 nVP – národní výbor hlavního města Prahy.
14 Josef ripl (1924–1984) – funkcionář ministerstva vnitra, původním povoláním soustružník. od roku 

1945 člen kSČ. V letech 1945–1983 příslušník SnB, 1976–1982 náčelník Správy SnB hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje.

15 Podpis.
16 Ministrem vnitra ČSSr byl v letech 1973–1983 Jaromír obzina (1929–2003) – novinář a politik. V le‑

tech 1983–1989 místopředseda vlády ČSSr a předseda státní komise pro vědeckotechnický a investič‑
ní rozvoj, 1973–1990 poslanec FS ČSSr.

17 Funkci 1. náměstka ministra vnitra ČSSr zastával v letech 1971–1979 genmjr. Ján Hanuliak  
(nar. 1921) – funkcionář ministerstva vnitra, původním povoláním pomocný dělník. od roku 1947 
člen kSČ. V letech 1946–1982 příslušník SnB.

18 náčelníkem X. správy FMV (SnB) byl v letech 1974–1982 genmjr. Vladimír Stárek (nar. 1924) – funk‑
cionář ministerstva vnitra, původním povoláním učitel. od roku 1945 člen kSČ. V letech 1948–1986 
příslušník SnB.

19 náčelník krajské správy SnB hlavního města Prahy.
20 náčelník Správy StB Praha.
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D 2
1977, 15. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 2 o ohlasech na smrt prof. Jana Patočky.

[…]1

oS‑0017/VSeo‑77      15. března 1977
       PříSnĚ taJné!
       Výtisk č.: 5
       Počet listů: 3
       Příloh: 0
[…]2

X. správa FMV
aIo
PraHa

Mimořádná informace číslo 2 k ohlasu na úmrtí prof. Jana PatoČky, organizátora akce 
charta 77.

dne 14. 3. 1977 jednal Phdr. Jiří nĚMec3 (1932) s Věrou JIrouSoVou4 (1944) 
o úmrtí prof. Jana PatoČky a vyřizování záležitostí spojených s jeho pohřbem. Pohřeb 
zajišťuje Jan Sokol5 (1936) společně se synem Jana PatoČky. Sokol a PatoČka ml.6 
jednali v ranních hodinách s duchovním řím. kat. církve JedlIČkou7 z Břevnova. na 
hřbitově v Břevnově má rodina Jana PatoČky hrobku. duchovní JedlIČka jim přislíbil, 
že obřad vykoná, ale nejdříve v pátek, t. j. 18. 3. 1977.

JIrouSoVÁ a nĚMec počítají s tím, že Bezpečnost bude provádět v průběhu pohřbu 
různá opatření a z těchto důvodů mají obavy, aby se nedostali do dalšího konfliktu. dále 
se vyjádřili, že budou rozesílat parte a na vzdálenější místa telegramy. Signatáři [charty 77] 
počítají s tím, že v den konání obřadu si vezmou dovolenou.

Z informace je zřejmé, že dne 14. 3. 1977 JIrouSoVÁ ani nĚMec neznali zatím přes‑
ný termín pohřbu.

dle předběžně získaných informací nehodlá Zdeněk MlynÁř8 (1930), Zdeněk JIČín‑
SkÝ9 a zřejmě další signatáři charty 77, kteří se pokládají za představitele tzv. „levice“, zú‑
častnit se pohřbu prof. Jana PatoČky. o PatoČkoVI hovoří jako o člověku, který se 
zabýval křesťanskou filosofií, jež nemá z [!] marxismem nic společného.

charakter informace nasvědčuje tomu, že mezi signatáři charty 77 existují ideologické 
rozpory.

dne 14. 3. 1977 byla u [Ph]dr. libuše ŠIlHÁnoVé,10 nar. 10. 4. 1929, bytem Praha 3, 
Jeseniova 105, provedena domovní prohlídka, při které bylo nalezeno celkem 50 položek 
různých písemností z velké části protistátního a protisocialistického charakteru týkajících 
se charty 77. libuše ŠIlHÁnoVÁ vlastnila též psací stroj consul a je v podezření, že na 
něm vyhotovovala letáky zaměřené proti volbám do zastupitelských sborů. ŠIlHÁnoVÁ 
byla vzata dne 14. 3. 1977 do cPZ.11

Správou S ‑StB byl vypracován plán agenturně operativních opatření s cílem roz‑
pracování pravicových a antisocialistických živlů se zaměřením na jejich aktivní kon‑
trolu v průběhu pohřbu Jana PatoČky. Byl vypracován seznam pravicových a anti‑
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socialistických živlů za účelem jejich střežení a sledování jak v místě bydlišti tak i na 
pracovišti. Hlavní organizátoři nátlakových akcí, zejména akce charta 77 byli vzati 
pod přímou kontrolu a sledování. V tomto směru byla zaktivizována agenturní a dů‑
věrnická síť, [stejně] jako technické úkony.

     náčelník správy SnB hl. m. Prahy
     a Středočeského kraje:
     (genmjr. Judr. rIPl Josef) […]12

[…]13

ABS, f. B 1/2, inv. j. 85, 3 strany A4 strojopisu, čistopis.

1 Vpravo jsou připojeny tři nečitelné parafy.
2 Vpravo je otištěno červené razítko „kS SnB – Správa StB Praha, došlo 23. III. 1977, Čj.: oS‑0021/02‑77,  

Přílohy: 0“. rukou připsána poznámka „Sběrač 49“.
3 Jiří němec (1932–2001) – klinický psycholog, filozof a překladatel. V prosinci 1976 se stal signatářem 

charty 77. V roce 1977 byl propuštěn ze zaměstnání a pracoval pak jako noční hlídač. V roce 1978 
se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VonS). V roce 1979 byl v souvislosti se 
zásahem proti členům VonS několik měsíců ve vazbě. V rámci akce StB s krycím názvem „asanace“ 
byl v roce 1983 donucen k vystěhování do rakouska. V letech 1961–1984 byl StB rozpracováván v akci 
pod krycím názvem „novátor“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 749386 MV.

4 Srov. dok. č. 1, 3, 4 a 6.
5 Jan Sokol (nar. 1936) – filozof, překladatel a pedagog. Vyučen zlatníkem. Vystudoval matematiku 

na MFF uk v Praze. V letech 1964–1990 pracoval jako programátor, později vedoucí odborný pra‑
covník ve Výzkumném ústavu matematických strojů. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. 
V letech 1990–1992 poslanec FS ČSFr. V roce 1998 ministr školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 
2000–2007 děkan Fakulty humanitních studií uk v Praze. V letech 1975–1984 byl StB rozpracováván 
v akci s krycím názvem „kanál“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 816042 MV.

6 Jan Patočka (nar. 1945) – novinář. V roce 1961 byl z politických důvodů vyloučen z gymnázia a poté 
nucen pracovat pouze v dělnických povoláních. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V letech 
1991–1992 šéfredaktor Českého deníku. V letech 1980–1988 byl StB rozpracováván v akci s krycím ná‑
zvem „následovník“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 51002 MV.

7 František Jedlička (1920–1984) – římskokatolický duchovní. V letech 1950–1984 administrátor far‑
nosti sv. Markéty v Břevnově. Pod krycím jménem „adam“ byl v letech 1948–1984 registrován StB jako 
tajný spolupracovník (tS) StB. V souvislosti s pohřbem prof. Patočky plnil úkoly, které mu StB zadala. 
obdržel za to následně odměnu 1000 kč: Akt proběhl, pokud to církevní předpisy dovolují, bez zbytečných 
ceremonií. Pramenu na základě našeho požadavku neasistoval jeho výpomocný duchovní, k tomuto účelu využil 
místního hrobníka. Po dobu přítomnosti pramene nad hrobem Patočky nikdo nehovořil a pohřeb se odbyl i bez 
církevní hudby. ABS, f. agenturní svazky – centrála (dále jen MV ‑tS), svazek a. č. 750458 MV, Zpráva 
náčelníka 1. oddělení 5. odboru X. správy FMV kpt. Josefa Sámka o činnosti tajného spolupracovníka 
StB krycí jméno „adam“ při pohřbu prof. Jana Patočky, 17. 3. 1977.

8 Zdeněk Mlynář, pův. jménem Zdeněk Müller (1930–1997) – politik, politolog, entomolog a exilový 
aktivista. V roce 1968 byl zvolen tajemníkem ÚV kSČ, po srpnové okupaci signatář tzv. Moskevských 
protokolů a člen předsednictva ÚV kSČ. V listopadu 1968 rezignoval na všechny funkce a v roce 1970 
byl vyloučen z kSČ. Pracoval pak jako entomolog v národním muzeu. V prosinci 1976 spoluorganizá‑
tor charty 77. V roce 1977 se vystěhoval do rakouska, kde přednášel politologii na univerzitě v Inns‑
brucku. autor vzpomínek Mráz přichází z Kremlu (1978). V letech 1971–1979 byl StB rozpracováván 
v akci s krycím názvem „krajan“. dochoval se pouze spis nepřátelské osoby, osobní svazek byl podle 
údaje v registračním protokole svazků StB zničen 8. 12. 1989. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 676231 MV.

9 Zdeněk Jičínský (nar. 1929) – politik, právník a opoziční aktivista. V roce 1969 byl donucen složit 
mandáty v České národní radě a ve FS ČSSr, poté vyloučen z kSČ a propuštěn z Právnické fakulty uk 
v Praze. od roku 1971 pracoval jako podnikový právník. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. 
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V letech 1973–1989 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Parťák“. Podle údajů v registrač‑
ních protokolech StB byly svazky 1. a 8. 12. 1989 zničeny.

10 libuše Šilhánová (nar. 1929) – socioložka a novinářka. Manželka Věňka Šilhána, který byl v době 
dubčekova únosu do Moskvy zvolen mimořádným Vysočanským sjezdem kSČ jeho zástupcem. V le‑
tech 1957–1970 členka kSČ, odkud byla po srpnové okupaci vyloučena. Mohla pracovat pouze v ma‑
nuálním zaměstnání. V prosinci 1976 se stala signatářkou charty 77. V letech 1975–1989 byla StB roz‑
pracovávána v akci s krycími názvy „říjen“ a „kolportérka“. Podle údajů v registračních protokolech 
StB byly všechny spisy zničeny.

11 cPZ – cela předběžného zadržení.
12 na tomto místě je připojena parafa genmjr. Judr. Josefa ripla.
13 na tomto místě je rukou napsáno: „rozdělovník: výt. č. 1 s. doc. oBZIna – ministr vnitra ČSSr, výt. 

č. 2 s. genmjr. HanulIak – I. nám. MV ČSSr, výt. č. 3 X. S FMV, výt. č. 4 n SnB, výt. č. 5 n S StB“.

D 3
1977, 15. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 3 o ohlasech na smrt prof. Jana Patočky.

[…]1

oS‑0017/VSeo‑77      15. března 1977
       PříSnĚ taJné!
       Výtisk č.: 5
       Počet listů: 4
       Příloh: 0
[…]2

X. správa FMV
aIo
PraHa

Mimořádná informace číslo 3 k ohlasu na úmrtí prof. Jana PatoČky, organizátora akce 
charta 77.

dne 14. 3. 1977 v 7.06 hod. volal telefonicky na linku Bezpečnosti číslo 265875 
neznámý muž, který uvedl: „Zavraždili jste Jana PatoČku, těšte se na pohřeb. udě‑
láme z něho národního mučedníka. Bude to větší senzace než PalacH.3 Připravte se 
na to.“ téhož dne v 13.45 hod. volal neznámý muž operačního důstojníka VB a tuto 
výzvu opakoval.

telefonické rozhovory byly zadokumentovány a předány k dalšímu opatření  
2b odboru S ‑StB Praha.

dne 14. 3. 1977 ve večerních hodinách navštívila Věra JIrouSoVÁ,4 nar. 1944, an‑
dreje StankoVIČe,5 nar. 1940, bytem Praha 1, Melantrichova 6. Převážná část hovoru, 
kterého se zúčastnila také olga StankoVIČoVÁ,6 nar. 1945, manželka výše uvedeného, 
se týkala prof. Jana PatoČky a jeho pohřbu. JIrouSoVÁ již byla informována, že pohřeb 
bude dne 16. 3. 1977. Přítomní se domlouvali, jak to zařídí, aby se mohli pohřbu zúčastnit. 
StankoVIČoVÁ uvedla, že se nechá zneschopnit lékařem, nebo si vezme dovolenou.
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dne 14. 3. 1977 informoval Jiří nĚMec, nar. 1932, své přátele, že PatoČkŮV pohřeb 
se bude konat ve středu dne 16. 3. 1977 v 10.00 hod. na hřbitově u Markéty v Břevnově. 
Zádušní mše bude prý v pátek dne 18. 3. 1977 tamtéž.

agenturní cestou byla získána informace, že organizátoři pohřbu prof. Jana PatoČ‑
ky se dohodli na tiché účasti přítomných na pohřbu. Z téhož pramene je informace, že 
pohřbu se zúčastní četní zástupci zahraničních agentur, kteří budou provádět filmování 
a fotografování smutečního obřadu.

dle zahraničního rozhlasu mají přijet do Prahy na pohřeb Jana PatoČky profesoři 
z belgické7 university v cáchách, na které prof. PatoČka získal čestný doktorát.

luboš doBroVSkÝ, 8 nar. 1932, sděloval dne 14. 3. 1977 otto ScHWarcoVI, nar. 
1922, že pohřeb prof. PatoČky se koná dne 16. 3. 1977 v 10.00 hod. na břevnovském hřbi‑
tově. Jmenovaní se domnívají, že pohřeb by se měl týkat všech signatářů charty 77. doB‑
roVSkÝ je toho mínění, že PatoČka byl uštván náznaky fašismu, který se projevuje na 
území ČSSr. Úmrtí PatoČky je tragédie, která bude měnit situaci. Jeden mluvčí charty je 
mrtev, druhý izolován Bezpečností9 a třetí ve výkonu trestu.10 doBroVSkÝ hovořil o smr‑
ti Jana PatoČky s jistým mužem Filipem11 z francouzské [tiskové] agentury aFP.

některá opatření provedená ve věci úmrtí Jana PatoČky:
Ve věci lékařské zprávy o příčině úmrtí prof. Jana PatoČky bylo námi provedeno 

opatření v tom směru, že v této zprávě nebude uvedeno, že PatoČka byl vyšetřován Stát‑
ní bezpečností. oficielní zpráva z patologie uvede jako příčinu úmrtí prof. PatoČky roz‑
pad mozku a lalůčkový zánět plic.

dne 15. 3. 1977 a dne 16. 3. 1977 podle § 19. zák. o SnB č. 40/74 Sb. budou předvedeni 
na S ‑StB Praha:12

HeJdÁnek ladislav,13 nar. 10. 5. 1927
nĚMec Jiří, nar. 18. 10. 1932
BednÁřoVÁ otka,14 nar. 18. 6. 1927
landoVSkÝ Pavel,15 nar. 11. 9. 1936
noVÁk Václav,16 nar. 10. 2. 1923
ŠícHa Jaroslav,17 nar. 11. 4. 1925
JIrouSoVÁ Věra, nar. 25. 2. 194718

StankoVIČ andrej, nar. 22. 6. 1940
MatZenaueroVÁ Marie,19 nar. 22. 8. 1947
kříŽkoVÁ Marie ruth,20 nar. 15. 6. 1936
ort alexandr,21 nar. 20. 9. 1926
u alexandra orta bude provedena domovní prohlídka, neboť je důvodné podezření, 

že shromažďuje a rozšiřuje materiály, jejichž obsah je zaměřen proti socialistickému státní‑
mu zřízení. Jde o materiály týkající se akce charta 77.

tímto opatřením je sledováno izolovat výše uvedené osoby v den pohřbu Jana PatoČ‑
ky a zabránit jim tak v organizování případných provokačních nebo demonstračních akcí. 
Jde převážně o osoby aktivně se projevující v akci charta 77.

Při realizaci tohoto opatření byla dne 15. 3. 1977 předvedena k výslechu na S ‑StB Praha 
Věra JIrouSoVÁ, nar. 1947. Jmenovaná se při předvádění chovala zpupně a arogantně 
vůči orgánům Bezpečnosti. na svém těle se snažila ukrýt materiály týkající se charty 77, 
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celkem 27 položek, mezi nimi některé zatím nám neznámé tiskoviny. Šlo zejména o tzv. 
„dokument“ k chartě 77 č. 8, který obsahuje seznam celkem 617 signatářů charty 77.22

V současné době je JIrouSoVÁ vyslýchána a bude dána do cPZ s cílem zabránit jí 
účastnit se pohřbu Jana PatoČky.

náčelník správy SnB hl. m. Prahy
a Středočeského kraje:
(genmjr. Judr. rIPl Josef) […]23

ABS, f. B 1/2, inv. j. 85, 4 strany A4 strojopisu, čistopis.

1 Vpravo jsou připojeny tři nečitelné parafy.
2 Vpravo je otištěno červené razítko „kS SnB – Správa StB Praha, došlo 17. III. 1977, Čj.: oS‑0021/02‑77, 

Přílohy: 0“. rukou připsána poznámka „Sběrač 43“.
3 Jan Palach (1948–1969) – student. Studoval obory historie a politická ekonomie na FF uk v Praze. 

dne 16. 1. 1969 se zapálil na Václavském náměstí. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat domácí 
veřejnost z rezignace, do které se začala propadat necelých pět měsíců po srpnové okupaci Českoslo‑
venska. o tři dny později zemřel v nemocnici.

4 Srov. dok. č. 1, 2, 4 a 6.
5 andrej Stankovič (1940–2001) – knihovník, básník a filmový kritik. Vystudoval knihovnictví a vědecké 

informace na FF uk v Praze. do roku 1989 pracoval v dělnických profesích. V prosinci 1976 se stal 
signatářem charty 77, v roce 1979 členem VonS. Po roce 1989 byl knihovníkem na Pražském hradě. 
V letech 1977–1989 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „ondra“. Podle údaje v registrač‑
ním protokole svazků StB byl kontrolní svazek 24. 3. 1989 zničen.

6 olga Stankovičová (1945–2011) – knihovnice. absolvovala obor knihovnictví na FF uk v Praze. Pra‑
covala jako knihovnice na Fakultě tělesné výchovy uk a na orientálním ústavu ČSaV. V roce 1980 
se stala signatářkou charty 77. V letech 1981–1989 vydávala samizdatový časopis Nový Brak. Po roce 
1989 působila jako tajemnice Výboru dobré vůle olgy Havlové.

7 Správně západoněmecké.
8 luboš dobrovský (nar. 1932) – novinář a politik. V letech 1958–1968 redaktor zahraniční redakce 

Československého rozhlasu. V srpnu 1968 se podílel na protiokupačním vysílání. V roce 1970 vylou‑
čen z kSČ. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. do roku 1989 publikoval pouze v samizdatu 
a v zahraničí. V letech 1975–1989 rozpracováván StB v akci s krycím názvem „Filozof“. Podle údajů 
v registračních protokolech svazků StB byl osobní svazek zničen 8. 12. 1989.

9 Jiří Hájek (1913–1993) – politik, diplomat a politolog. V letech 1948–1969 člen ÚV kSČ, v roce 1968 
ministr zahraničních věcí, v roce 1970 vyloučen z kSČ. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 
77. V prvních měsících roku 1977 často hlídkovali před jeho domem příslušníci SnB. V letech 1977 
a 1979 mluvčí charty 77. V roce 1988 předseda Československého helsinského výboru, 1989 spoluza‑
kladatel klubu za socialistickou přestavbu obroda. V letech 1990–1992 poradce alexandra dubčeka. 
V letech 1974–1989 byl StB rozpracováván v akci s krycími názvy „Profesor“ a „okula“. Podle údaje 
v registračním protokole svazků StB byl osobní svazek zničen 8. 12. 1989.

10 Václav Havel (1936–2011) – dramatik a politik. Po potlačení Pražského jara publikoval pouze v zahra‑
ničí a v samizdatu. V prosinci 1976 byl spoluzakladatelem charty 77, patřil mezi první trojici mluv‑
čích (tuto roli měl také v letech 1978–1979 a 1989). V roce 1978 spoluzakladatel VonS. V letech 1977, 
1979–1984 a 1989 vězněn. V letech 1989–2003 prezident republiky. V letech 1965–1989 byl StB roz‑
pracováván v akci s krycími názvy „tomis‑3“ a „tomis“. Srov. ŽÁČek, Pavel: akce „tomis III“ a ideo‑ 
logická diverze. Václav Havel v dokumentech Státní bezpečnosti, 1965–1968. Paměť a dějiny, 2012,  
roč. 6, č. 1, s. 70–83.

11 Správně Philippe Georges debeusscher (nar. 1940) – francouzský novinář. korespondent aFP v Praze. 
V letech 1975–1978 byl StB rozpracováván v akci s krycími názvy „Filip“ a „art“. ABS, f. MV ‑kr, svazek 
a. č. 668097 MV.

12 Srov. dok. č. 5.
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13 Srov. dok. č. 1 a 4.
14 Správně otta Bednářová (nar. 1927) – novinářka. Po maturitě na gymnáziu pracovala jako redaktorka 

v Československém rozhlase. od roku 1963 působila v Československé televizi. V roce 1969 vyloučena 
z kSČ a propuštěna ze zaměstnání. V prosinci 1976 se stala signatářkou charty 77. V roce 1978 spolu‑
zakladatelka VonS. V roce 1979 odsouzena v procesu s členy VonS ke třem letům odnětí svobody. Po 
roce 1989 působila ve Výboru dobré vůle olgy Havlové. V letech 1974–1984 byla StB rozpracovávána 
v akci s krycím názvem „dagmar“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 761642 MV. Srov. dok. č. 5 a 6.

15 Pavel landovský (1936–2014) – herec a dramatik. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V roce 
1979 se po nátlaku StB (akce „asanace“) vystěhoval do rakouska, kde působil ve vídeňském Burgthe‑
ateru. V letech 1974–1979 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Boháček“. ABS, f. MV ‑kr, 
svazek a. č. 706708 MV a a. č. 708542 MV. Srov. dok. č. 5 a 6.

16 Václav novák (nar. 1923) – příslušník SnB a úředník. Původním povoláním mechanik. od roku 1945 
člen kSČ. V letech 1949–1970 příslušník SnB, většinou pracoval u různých složek StB. V roce 1970 byl 
propuštěn ze služeb ministerstva vnitra a vyloučen z kSČ. Poté pracoval jako vedoucí prodejny domá‑
cích potřeb. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V letech 1976–1980 byl StB rozpracováván 
v akci s krycími názvy „Jaro‑3“ a „Venca“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 695120 MV.

17 Jaroslav Šícha (nar. 1925) – příslušník SnB a údržbář. Původním povoláním elektrotechnik. od roku 
1947 člen kSČ. V letech 1945–1970 příslušník SnB, většinou pracoval u různých složek Pohranič‑
ní stráže a Veřejné bezpečnosti. V roce 1970 byl propuštěn ze služeb ministerstva vnitra a vyloučen 
z kSČ. Pracoval pak jako údržbář. V letech 1975–1980 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem 
„Baret“. ABS, f. kr ‑MV, svazek a. č. 690308 MV. Srov. dok. č. 4.

18 Správně 25. 2. 1944.
19 Marie Matzenauerová (nar. 1947) – evangelická duchovní. V letech 1974–1979 vikářka sboru Česko‑

bratrské církve evangelické v Praze‑Horních Počernicích, 1979–1982 působila ve sboru v Merklíně 
u Přeštic. V roce 1977 se stala signatářkou charty 77. V roce 1982 se po nátlaku StB (akce „asanace“) 
vystěhovala do Srn. V letech 1981–1982 byla StB rozpracovávána v akci s krycím názvem „Macek“. 
Srov. dok. č. 5.

20 Marie rút křížková (nar. 1936) – spisovatelka, redaktorka a literární editorka. Vystudovala obory 
čeština a pedagogika na FF uk v Praze. V roce 1977 se stala signatářkou charty 77, jejíž mluvčí 
byla od února 1983 do ledna 1984. V letech 1979–1986 byla StB rozpracovávána v akci s krycím ná‑
zvem „ruth“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 795797 MV. Marie rút křížková ve vzpomínkové knize 
publikovala vybrané dokumenty z dochovaného operativního svazku, který k ní vedla IV. správa FMV.  
Srov. kříŽkoVÁ, Marie rút: Svědectví, které nemohlo být vysloveno. torst, Praha 2007.

21 alexander ort (1926–2014) – historik a politolog. Vystudoval Vysokou školu politickou a sociální 
v Praze, poté postupně přednášel na univerzitě 17. listopadu, na Vysoké škole politických a hospo‑
dářských věd, Fakultě mezinárodních vztahů uk a v Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii, 
kde byl několik let zástupcem ředitele. Po roce 1969 vyloučen z kSČ a propuštěn ze zaměstnání. Po 
listopadu 1989 přednášel na vysokých školách. V letech 1956–1961 byl registrován StB pod krycím 
jménem „Ferda“ jako tajný spolupracovník, 1976–1977 rozpracováván StB v akci s krycím názvem 
„Marold“, 1977–1989 registrován StB pod krycím jménem „Saša“ jako tajný spolupracovník. Podle 
údaje v registračním protokole svazků StB byl svazek zničen 8. 12. 1989.

22 dokument charty 77 č. 8/1977 „Souhrnný seznam 617 signatářů charty 77“, datovaný 9. břez‑
na 1977, byl publikován v samizdatovém sborníku Dokumenty, prohlášení, sdělení, dopisy (1977),  
s. 36–45. Jeho přepis je dostupný v kritické edici dokumentů cíSařoVSkÁ, Blanka – PreČan, Vilém 
(eds.): Charta 77. Dokumenty 1977–1989, sv. 1. ÚSd aV Čr, Praha 2007, s. 30–34.

23 na tomto místě je připojena parafa genmjr. Judr. Josefa ripla.
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1977, 16. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 4 o ohlasech na smrt prof. Jana Patočky.

[…]1

oS‑0017/VSeo‑77      15. března 1977
       PříSnĚ taJné!
       Výtisk č.: 5
       Počet listů: 4
[…]2       Příloh: 0
X. správa FMV
aIo
PraHa

Mimořádná informace číslo 4 k ohlasu na úmrtí prof. Jana PatoČky, organizátora akce 
charta 77.

agenturně operativními prostředky bylo zjištěno, že dne 15. 3. 1977 v odpoled‑
ních hodinách dojde v Praze 2, Sokolská 27 ke schůzce nepřátelských živlů v zařízení 
oÚnZ.3

Bylo provedeno opatření k identifikaci osob a narušení tohoto setkání, které bylo 
motivováno jako pietní akt za zemřelého mluvčího charty Jana PatoČky.

Za spolupráce s VB opatření splnilo sledovaný cíl. Jako účastníci byly zjištěny ně‑
které známé osoby z řad signatářů charty 77 a jejich stoupenci. celkem se schůzky 
zúčastnilo 45 osob, např. Phdr. ladislav HeJdÁnek4 s dcerou Pavlou, [Ph]dr. Julius 
toMIn5 a jeho syn, Petr reZek,6 Phdr. kateřina SlÁnSkÁ, [Ph]dr. Jiří PolíVka,7 
[Ph]dr. Bohumil Janata a další.

Z účastníků semináře byl předveden Phdr. ladislav HeJdÁnek, jeho dcera Petra 
HeJdÁnkoVÁ a Helena klaBanoVÁ. Setkání bylo kryto tzv. seminářem o psychiatrii.

dne 15. 3. 1977 v odpoledních hodinách odevzdal na Mo8 VB Vokovice emil Ze‑
lenka, nar. 19. 3. 1927, zaměstnán jako ředitel podniku Výstavba účelových zařízení 
Praha, letáček s textem „dne 13. 3. 1977 na následky výslechu zemřel Jan PatoČ‑
ka – mluvčí charty 77. Pohřeb se koná ve středu 16. 3. 1977 na Markétě v Břevnově.“ 
Prohledáním okolních ulic nebyl další výskyt [letáku] zjištěn.

důvěrným pramenem bylo zjištěno, že dne 15. 3. 1977 hovořil luboš doBroV‑
SkÝ, nar. 3. 2. 1932, z [!] jistým Jirkou, pravděpodobně nĚMceM, nar. 18. 10. 1932, které‑
mu si stěžoval na špatně fungující telefon. Současně uváděl na adresu Bezpečnosti, proč si 
nepořídí pořádný odposlouchávací aparát, aby nemuseli rušit hovory. doBroVSkÝ se zá‑
roveň dotazoval, zda hovořil s Věnkem ŠIlHaneM.9 Bylo mu odpovězeno, že hovořil jen 
s jeho dcerou dášou. ohledně pohřbu PatoČky se vzájemně domluvili, že Bezpečnost 
chce dosáhnout toho, aby se lidé nemohli tohoto pohřbu zúčastnit. doBroVSkÝ 
dále hovořil o tom, že ze strany Bezpečnosti jde o šikanování a aby ukázala, že si může 
cokoliv dovolit. Bezpečnost přirovnává na úroveň „esesáků“.

Bylo zjištěno, že 15. 3. 1977 ve večerních hodinách hovořil HraBIna10 s Milanem 
HlaVSou,11 nar. 6. 3. 1951, členem skupiny PlaStIc PeoPle. HlaVSa informoval 
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1 Vpravo jsou připojeny tři nečitelné parafy.
2 Vpravo je otištěno červené razítko „kS SnB – Správa StB Praha, došlo 17. III. 1977, Čj.: oS‑0021/02‑77, 

Přílohy: 0“. rukou připsána poznámka „Sběrač 44“.
3 oÚnZ – obvodní ústav národního zdraví.
4 Srov. dok. č. 1, 3 a 6.
5 Julius tomin (nar. 1938) – filozof. Vystudoval filozofii a psychologii na FF uk v Praze. Po roce 1970 praco‑

val jako strojník a noční hlídač. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. Spoluorganizátor bytových 
seminářů. V roce 1980 se po nátlaku StB (akce „asanace“) vystěhoval do zahraničí. V letech 1977–1980 byl 
StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Strojník“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 705731 MV.

6 Petr rezek (nar. 1948) – filozof a teoretik umění. Vystudoval psychologii, filozofii a estetiku na FF uk 
v Praze, poté se živil jako klinický psycholog. V letech 1979–1989 vykonával nekvalifikovaná zaměst‑
nání. V 80. letech vedl bytový seminář a spoluorganizoval návštěvy britských akademiků v Českoslo‑
vensku. Po roce 1989 přednášel na vysokých školách. V letech 1984–1989 byl StB rozpracováván v akci 
s krycím názvem „domovník“. Podle údaje v registračním protokole StB byl spis prověřované osoby 
zničen 7. 12. 1989.

7 Jiří Polívka (nar. 1939) – filozof. Vystudoval filozofii a matematiku na FF a MFF uk v Praze. V letech 
1968–1976 žák prof. Jana Patočky. V letech 1969–1980 pracoval na katedře matematické logiky a zá‑
kladních matematických struktur na MFF uk v Praze, poté propuštěn z politických důvodů, pracoval 
v dělnických profesích. Po roce 1989 přednášel na vysokých školách. V letech 1977–1978 byl StB roz‑
pracováván v akci s krycím názvem „Jirka“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 669186 MV.

8 Mo – místní oddělení.

HraBInu o pohřbu PatoČky a sdělil mu datum jeho konání. HraBIna přislíbil účast 
na pohřbu a dodal, že přijede s alešem BřeZInou,12 nar. 12. 7. 1948.

dále bylo zjištěno, že dne 15. 3. 1977 hovořil Martin ŠIMSa,13 nar. 27. 8. 1959, studující, 
syn Jana ŠIMSy,14 nar. 2. 10. 1929, z Brna, s ladislavem HeJdÁnkeM, nar. 10. 5. 1927. ŠIM‑
Sa měl zájem se s HeJdÁnkeM sejít. odpovězeno mu bylo, že musí přijít do 14.30 hod. 
a že si mají o mnohých věcech co popovídat.

Ing. Josef SteHlík,15 nar. 1932, signatář charty 77, informoval Jana ŠaBatu16 z Brna 
o pohřbu Jana PatoČky. ŠaBata účast na pohřbu SteHlíkoVI přislíbil.

V rámci prováděných opatření byly do cPZ předány tyto osoby:
HeJdÁnek ladislav, nar. 10. 5. 1927, bytem Praha 2, Slovinská 11,
JIrouSoVÁ Věra,17 nar. 25. 2. 1944, bytem Praha 1, navrátilova 11. u JIrou‑

SoVé byly v příruční kabelce nalezeny další protistátní písemnosti a rukopisy, které 
potvrzují, že jmenovaná je jednou z hlavních osob, která se zabývá shromažďováním 
nepřátelských písemností, jejich výrobou, rozepisováním a rozšiřováním.

Prof. Vladimír kadlec,18 nar. 4. 10. 1912, bytem křivoklát, Častounská 121, okr. rakovník. 
Jmenovaný měl u sebe emigrantskou tiskovinu „lISty č. 5“.

otto křIŽanoVSkÝ,19 nar. 12. 6. 1932, bytem rakovník, Wintrova 207/2.
Jaroslav ŠícHa,20 nar. 11. 4. 1925, bytem Praha 6, egyptská 650.
Předběžnými výslechy nebyly kromě Věry JIrouSoVé získány další poznatky týkající 

se charty 77.

náčelník správy SnB hl. m. Prahy
a Středočeského kraje:
(genmjr. Judr. rIPl Josef) […]21

 
ABS, f. B 1/2, inv. j. 85, 4 strany A4 strojopisu, čistopis.
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9 Správně Věněk Šilhán (1927–2009) – ekonom, politik a opoziční aktivista. V letech 1957–1970 působil 
na VŠe v Praze, v roce 1968 byl na mimořádném Vysočanském sjezdu kSČ zvolen členem ÚV kSČ, 
členem předsednictva ÚV kSČ a prozatímním tajemníkem ÚV kSČ. Po vyloučení z kSČ v roce 1970 
pracoval v dělnických povoláních. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V letech 1970–1989 
byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Věno“. Podle údajů v registračních protokolech svazků 
StB byly příslušné spisy zničeny.

10 Jan Hrabina (nar. 1954) – technik. V roce 1977 se stal signatářem charty 77. V letech 1981–1983 
vězněn za odpírání vojenské služby (byl odsouzen k 30 měsícům odnětí svobody). do roku 1989 
pracoval převážně v dělnických povoláních. V letech 1979–1989 byl StB rozpracováván v akci s kry‑
cím názvem „Hrábě“. Podle údaje v registračním protokole svazků StB byl spis prověřované osoby 
5. 12. 1989 zničen.

11 Milan Hlavsa (1951–2001) – český a československý rockový hudebník. od roku 1968 baskytarista 
a zpěvák skupiny the Plastic People of the universe. V roce 1973 spoluzakladatel skupiny dG 307. 
od roku 1975 byl sledován StB. V roce 1976 byl několik týdnů ve vyšetřovací vazbě po zásahu proti 
hudebnímu undergroundu. V letech 1987–1989 byl StB registrován pod krycím jménem „Hudebník“ 
jako tajný spolupracovník. Svazek z tohoto období se v archivu nedochoval.

12 aleš Březina (nar. 1948) – novinář. Studoval komenského evangelickou bohosloveckou fakultu uk 
v Praze, odkud byl v pátém ročníku vyloučen z politických důvodů. Poté pracoval jako sanitář. V pro‑
sinci 1976 se stal signatářem charty 77. V letech 1977–1979 vězněn za odpírání vojenské služby (byl 
odsouzen k 30 měsícům odnětí svobody). V roce 1980 se vystěhoval do rakouska a poté do kanady, 
kde se stal redaktorem exilového časopisu Náš domov. V roce 1980 byl StB rozpracováván v akci s kry‑
cím názvem „Bříza“. Signální svazek se v archivu nedochoval. Srov. dok. č. 5.

13 Martin Šimsa (nar. 1959) – filozof a pedagog. Vyučil se sazečem. V roce 1978 se stal signatářem char‑
ty 77. Po roce 1989 vystudoval filozofii na FF uk v Praze, přednáší na vysokých školách. V letech 
1976–1989 byl StB rozpracováván v akci s krycími názvy „tiskař“ a „Sazeč“. ABS, f. MV ‑kr, svazek  
a. č. 850697 MV.

14 Jan Šimsa (1929–2016) – evangelický farář a teolog. Po absolvování Husovy bohoslovecké fakulty uk 
v Praze působil jako farář. V roce 1973 mu byl odňat státní souhlas. od roku 1974 žil v Brně, kde 
pracoval jako skladník. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V roce 1978 byl osm měsíců věz‑
něn. V roce 1989 byl spoluzakladatelem občanského fóra. angažoval se v řadě spolků a působil jako 
redaktor. V letech 1971–1989 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Ideolog“. Podle údajů 
v registračních protokolech StB byly svazky zničeny.

15 Josef Stehlík (nar. 1932) – pracovník aparátu kSČ a technik. V roce 1968 se podílel na organizaci 
Vysočanského sjezdu kSČ. do roku byl 1969 pracovníkem ÚV kSČ, poté propuštěn ze zaměstná‑
ní a vyloučen z kSČ. Poté byl zaměstnán nejdříve v pražském Podniku výpočetní techniky, později 
jako dělník při výstavbě metra. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V letech 1971–1989 byl 
StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Brno“ a „luna“. Podle údaje v registračním protokole 
svazků StB byly osobní svazek a kontrolní svazek zničeny v prosinci 1989. ABS, f. MV ‑kr, svazek  
a. č. 619920 MV.

16 Jan Šabata (nar. 1952) – vydavatel a politik. Společně s otcem Jaroslavem Šabatou a sestrou annou 
Šabatovou byl zatčen za letákovou akci k parlamentním volbám v roce 1971. odsouzen byl k 30 mě‑
sícům odnětí svobody, propuštěn podmíněně v prosinci 1973. V letech 1980–1989 pracoval jako ne‑
mocniční zřízenec. V letech 1974–1989 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Honza“. Podle 
údaje v registračním protokole svazků StB byl signální svazek zničen 6. 12. 1989.

17 Srov. dok. č. 1–3 a 6.
18 Vladimír kadlec (1912–1998) – ekonom, pedagog a politik. Vystudoval Právnickou fakultu uk v Pra‑

ze. V letech 1952–1962 přednášel na ČVut, od roku 1962 pak na VŠe, kde byl v letech 1966–1968 
rektorem. V roce 1968 ministr školství. V letech 1968–1969 člen ÚV kSČ. V roce 1970 vyloučen z kSČ. 
V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. Po roce 1948 byl opakovaně rozpracováván StB, napo‑
sledy v letech 1977–1989 v akci s krycím názvem „Vědec“. Podle údajů v registračních protokolech StB 
byly svazky zničeny.

19 otto křižanovský (nar. 1932) – pracovník aparátu kSČ. do roku 1970 pracoval jako lektor oblastní 
stranické školy v Praze. V letech 1971–1982 byl StB rozpracováván v akci s krycími názvy „Mitas“, 
„kříž“ a „Sociolog“. Podle údajů v registračních protokolech svazků StB byly příslušné spisy zničeny.

20 Srov. dok. č. 3.
21 na tomto místě je připojena parafa genmjr. Judr. Josefa ripla.
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D 5
1977, 16. březen, Praha. – Mimořádná informace č. 5 o ohlasech na smrt prof. Jana Patočky.

[…]1

oS‑0017/VSeo‑77      15. března 1977
       PříSnĚ taJné!
       Výtisk č.: 5
       Počet listů: 4
       Příloh: 0

[…]2       
X. správa FMV
aIo
PraHa

Mimořádná informace číslo 5 k ohlasu na úmrtí prof. Jana PatoČky, organizátora akce 
charta 77.

Bezpečnostní opatření prováděná [!] v průběhu pohřbu prof. Jana PatoČky bylo za‑
hájeno dne 16. 3. 1977 v 9.00 hod. Smuteční obřad začal v 10.00 hod. ve hřbitovní kapli 
v Praze 6, na [!] hřbitově na Markétě, kde byl také PatoČka pohřben. V 10.30 hod. obřad 
skončil a v 11.20 hod. skončila zádušní mše, která byla sloužena ve hřbitovní kapli. Ve 12.05 
bylo zrušeno bezpečnostní opatření a na místě zůstala před vchodem na hřbitov 1 auto‑
hlídka. Bylo přítomno kolem 900 osob, ze dvou třetin účastníky tvořila mládež od 18–26 
let. dle některých poznatků se jednalo o studenty VŠ. Zbytek tvořili lidé středního věku, 
kolem 50 a přes 50 let. celý obřad proběhl bez rušivých jevů. Z význačných pravicových 
oportunistů a signatářů byli pohřbu přítomni Pavel koHout,3 nar. 20. 7. 1928, s man‑
želkou, Pavel landoVSkÝ,4 nar. 11. 9. 1936, Zdeněk urBÁnek,5 nar. 12. 10. 1917, otka 
BednÁřoVÁ, nar. 18. 6. 1927, František VodSloŇ,6 nar. 18. 3. 1906, ludvík Vaculík,7 

nar. 23. 7. 1926, Vladimír ŠkutIna,8 nar. 16. 1. 1931, a další. Jmenovaní se dostavili na 
místo pohřbu ve skupině asi 25 osob. Šlo většinou o osoby, které nebyly námi zachyceny 
doma, a proto nemohla být provedena jejich izolace.

celý obřad proběhl bez rušivých jevů. ceremoniálu se hodlal zúčastnit západoněmec‑
ký novinář Wolfgang Hanke,9 akreditovaný v ČSSr za ard spolu se svými spolupra‑
covníky. Bylo mu vysvětleno, že pohřbu se může zúčastnit, ale že nedovolíme, aby natáčel. 
Jmenovaný uposlechl a za krátkou chvíli odešel. Po ukončení obřadu a odchodu účastníků 
ze hřbitova se pokoušel s nimi udělat interview. také v této činnosti bylo mu zabráněno.

řada účastníků se pokoušela o fotografování pohřebního obřadu. Jednalo se asi  
o 16 osob, kterým byly exponované filmy odebrány, osvětleny nebo zabaveny. Mezi účastní‑
ky pohřbu, který se pokoušel fotografovat, byl i italský st. příslušník Bruno BucIarellI, 
nar. 7. 5. 1955. Jeho zabavený film se nachází na 1b odboru S ‑StB Praha, který ke jmenova‑
nému provádí opatření s cílem zjištění důvodu jeho pobytu v Praze.

Pohřbu prof. Jana PatoČky se pokusil zúčastnit též Walter BIenel,10 nar. 19. 2. 1919, 
prof. v düsseldorfu, bytem aachen, který dne 15. 3. 1977 přicestoval do Prahy z nSr.11 
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BIeMel je z minulosti znám jako osoba sympatizující s chartisty. ke své účasti uvedl, že 
nebyl nikým vyslán, přesto že [!] se na univerzitě v aachen připravovala delegace na po‑
hřeb. Úřady nSr však tuto účast nedoporučily. dne 16. 3. 1977 byl BIeMel námi vyzván 
k návštěvě koPV,12 kde mu bylo sděleno, že naše úřady nepovažují jeho účast na pohřbu 
za vhodnou a proto je mu jeho pobyt v ČSSr ukončen. téhož dne v 11.00 hod. odletěl 
BIeMel do nSr.

V průběhu pohřebního obřadu položil na PatoČkŮV hrob trnovou korunu aleš 
BřeZIna, nar. 12. 7. 1948, bytem Praha 4, Michelská 8. tento akt je možno považovat za 
určitou provokaci.13

V průběhu pohřbu nebyly zjištěny jiné poznatky a signály, že by v prostředí pravicově 
oportunistických, antisocialistických a nepřátelských živlů docházelo k jakýmkoliv přípra‑
vám k hromadnému provokačnímu vystoupení. náznaky podobných akcí (viz poznámku 
o pokusu o pietní akt oÚnZ Praha 2), byly námi v zárodku narušeny.

V rámci plánovaných preventivních opatření v průběhu pohřbu prof. PatoČky byli 
dne 16. 3. 1977 dáni do cPZ:14

egon ČIernÝ,15 nar. 16. 10. 1944
Václav noVÁk,16 nar. 10. 2. 1923
Svatopluk karÁSek,17 nar. 18. 10. 1942
Jana PřeVratSkÁ,18 nar. 5. 7. 1945
Milan HlaVSa,19 nar. 6. 3. 1951
do cPZ byli dne 16. 3. 1977 dáni Phdr. Jiří nĚMec,20 nar. 18. 10. 1932, a Helena kla‑

BanoVÁ, jako organizátoři pietního aktu za Jana PatoČku. Setkání bylo uspořádáno 
v Praze 2, Sokolská 27 – zařízení oÚnZ, pod zakrytím semináře o psychiatrii (viz informa‑
ci ze dne 16. 3. 1977 podanou v ranních hodinách).

Pohovory byly provedeny s:
robertem HorÁkeM,21 nar. 26. 10. 1921
klementem lukeŠeM,22 nar. 2. 11. 1926
Vratislavem BraBenceM,23 nar. 28. 4. 1943
Marií MatZenaueroVou, nar. 22. 8. 1947
V případě MatZenaueroVé jedná se o farářku Českobratrské církve evangelic‑

ké, které organizovala ve svém bytě v Počernicích schůzky signatářů charty 77. Jme‑
novaná v průběhu pohovoru uvedla, že má doma materiály týkající se charty 77, které 
dobrovolně vydá orgánům Bezpečnosti.24

Výše uvedená bezpečnostní opatření možno hodnotit jako úspěšná, neboť prove‑
denou izolací nejaktivnějších chartistů bylo zabráněno jejich účasti na pohřbu prof. 
PatoČky a případným provokačním vystoupením.25

náčelník správy SnB hl. m. Prahy
a Středočeského kraje:
(genmjr. Judr. rIPl Josef) […]26

 
ABS, f. B 1/2, inv. j. 85, 4 strany A4 strojopisu, čistopis.

SI_29/2016.indb   260 14.12.16   12:35



Pohřeb profesora Jana Patočky

261

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

1 Vpravo jsou připojeny dvě nečitelné parafy.
2 Vpravo je otištěno červené razítko „kS SnB – Správa StB Praha, došlo 17. III. 1977, Čj.: oS‑0021/02‑77, 

Přílohy: 0“. rukou připsána poznámka „Sběrač 45“.
3 Pavel kohout (nar. 1928) – básník, spisovatel a dramatik. Po únoru 1948 představitel budovatel‑

ské poezie. Vystudoval estetiku a divadelní vědy na FF uk v Praze. V letech 1952–1960 byl členem  
ÚV Československého svazu mládeže a do roku 1966 členem ÚV Svazu československých spisovatelů. 
V roce 1968 byl zvolen předsedou kSČ pražské pobočky Svazu československých spisovatelů. V roce 
1970 vyloučen z kSČ. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V roce 1978 vyjel s manželkou 
na pracovní pobyt do rakouska. Poté byli zbaveni československého občanství. na počátku padesá‑
tých let byl StB registrován jako tajný spolupracovník s krycím jménem „olek“, svazek se v archivu 
nedochoval. V letech 1961–1967 a 1970–1988 byl rozpracováván v akcích s krycími jmény „dialog“ 
a „dimiko“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 704986 MV a Zo‑4179.

4 Srov. dok. č. 3 a 6.
5 Zdeněk urbánek (1917–2008) – překladatel, literární a divadelní kritik. Po roce 1969 vydával překlady 

pouze pod jmény svých přátel. Přispíval také do samizdatu. Po roce 1989 byl krátce rektorem aMu. 
V letech 1966–1987 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Monti“. ABS, f. MV ‑kr, svazek  
a. č. 816075 MV. Srov. dok. č. 6.

6 František Vodsloň (1906–2002) – politik. V letech 1928–1968 člen kSČ. V letech 1940–1945 byl věz‑
něn za odbojovou činnost v ilegální kSČ. Po 2. světové válce pracovník aparátu kSČ. V letech 1952–
1969 člen ÚV kSČ, 1953–1957 předseda krajského národního výboru v Praze, 1957–1967 předseda  
ÚV ČStV a Československého olympijského výboru. V letech 1948–1954 poslanec národního shro‑
máždění (nS) ČSr, 1960–1968 poslanec nS ČSSr, 1969 poslanec FS ČSSr. V říjnu 1968 hlasoval proti 
československo ‑sovětské smlouvě, která legalizovala pobyt sovětských okupačních vojsk. V roce 1969 
byl vyloučen z kSČ a zbaven poslaneckého mandátu. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. 
V letech 1973–1989 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Poslanec“. Podle údaje v registrač‑
ním protokole StB byl spis nepřátelské osoby zničen 5. 12. 1989.

7 ludvík Vaculík (1926–2015) – spisovatel. V letech 1945–1969 člen kSČ. V roce 1968 autor manifestu 
Dva tisíce slov. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V letech 1971–1989 vydavatel samizdatové 
edice Petlice. V letech 1979–1989 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Mistr“. Podle údaje 
v registračním protokole StB byl osobní svazek zničen 5. 12. 1989.

8 Vladimír Škutina (1931–1995) – scenárista a spisovatel. Pracoval jako televizní scenárista. V letech 
1962–1963 a 1969–1974 politický vězeň. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V roce 1978 se 
vystěhoval do Švýcarska. Přispíval do řady exilových časopisů. V roce 1990 se vrátil do Českosloven‑
ska. V letech 1974–1982 byl StB registrován jako tajný spolupracovník pod krycím jménem „Histo‑
rik“. tajné policii poskytl vedle jiného například informace o okolnostech setkání prof. Jana Patočky  
s nizozemským ministrem zahraničí 1. 3. 1977. ABS, f. MV ‑tS, svazek a. č. 727074 MV.

9 Wolfgang Hanke (nar. 1928) – německý novinář. korespondent západoněmecké televizní stanice ard. V le‑
tech 1973–1974 rozpracováván StB v akci s krycím názvem „Sokol“, 1977–1989 registrován pod krycími jmé‑
ny „Sokol“ a „Ganga“ jako tajný spolupracovník StB. ABS, f. I. S‑4, svazek a. č. 49960.

10 Správně Walter Biemel, na dalších místech dokumentu je chyba opravena. Walter Biemel (1918–
2015) – rumunsko ‑německý filozof. Vystudoval filozofii, psychologii, sociologii a dějiny umění na 
univerzitě v Bukurešti. od roku 1942 působil ve Freiburgu, žák Martina Heideggera. od roku 1944 
působil v Husserlově archivu v lovani. Po válce pracoval jako zaměstnanec Husserlova archivu v ko‑
líně nad rýnem. od roku 1962 přednášel filozofii na univerzitě aachen a od roku 1978 na akademii 
umění v düsseldorfu. Srov. dok. č. 6.

11 nSr – německá spolková republika (dobové označení pro Spolkovou republiku německo).
12 koPV – krajský odbor pasů a víz.
13 Srov. dok. č. 4.
14 Srov. dok. č. 3.
15 egon Čierny (nar. 1944) – historik a vydavatel. Studoval FF uk v Praze. V letech 1968–1969 aktivista 

radikálně levicového Hnutí revoluční mládeže. V letech 1969–1972 vězněn (odsouzen k 15 měsícům 
odnětí svobody). V letech 1972–1989 byl StB registrován jako tajný spolupracovník pod krycími jmény 
„lord“ a „titl“. Podle údaje v registračním protokole StB byl agenturní svazek zničen 8. 12. 1989.

16 Srov. dok. č. 3.
17 Svatopluk karásek (nar. 1942) – evangelický farář, písničkář a politik. Vystudoval komenského evan‑

gelickou bohosloveckou fakultu v Praze, poté působil jako farář. Po odebrání státního souhlasu k vý‑
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D 6
1977, [17. březen], Praha. – Souhrnná zpráva o opatřeních StB podniknutých v souvislos‑
ti s úmrtím a pohřbem prof. Jana Patočky, kterou vypracoval Vyhodnocovací a statisticko‑
‑evidenční odbor Správy StB Praha.

[…]1

ZPrÁVa
o bezpečnostních opatřeních k zajištění klidu a veřejného pořádku

v období po úmrtí prof. Jana PatoČky.

Státobezpečnostní situace vzniklá kolem charty 77 byla v posledních dnech 
zkomplikována náhlým úmrtím jednoho z předních organizátorů a mluvčích této 
akce prof. Jana PatoČky.

Po přijetí prof. PatoČky holandským ministrem zahraničí2 byla tato okolnost 
vyšetřována orgány Bezpečnosti, což bylo nepřátelskými živly, zejména „chartisty“, 
zneužito k tvrzení, že Bezpečnost uspíšila nebo zavinila smrt již nemocného PatoČ‑
ky. Za pomoci zahraničních nepřátel se podařilo „chartistům“ vyvolat mimořádně 
nebezpečnou provokační akci, směřující k diskreditaci stranických a státních orgánů 
nejen v očích zahraniční veřejnosti, ale také v řadách našich občanů. Smrt prof. Pa‑

konu duchovenské činnosti pracoval jako kastelán. V roce 1976 byl v procesu s hudebním under‑
groundem odsouzen k 8 měsícům odnětí svobody. V roce 1976 se stal signatářem charty 77. V roce 
1980 byl donucen v rámci akce „asanace“ k vystěhování, působil pak jako farář ve Švýcarsku. od roku 
1997 je farářem u Salvátora v Praze. V letech 2002–2006 poslanec. V letech 1974–1980 byl StB rozpra‑
cováván v akci s krycími názvy „tomáš“ a „Sutana“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 687608 MV.

18 Jana Převratská (nar. 1945) – pedagožka a zdravotní sestra. V prosinci 1976 se stala signatářkou char‑
ty 77. V letech 1977–1982 byla StB rozpracovávána v akci „labuť“. ABS, f. MV ‑kr, a. č. 714231 MV  
a a. č. 723453 MV.

19 Srov. dok. č. 4.
20 Jiří němec zadržen nebyl a pohřbu se zúčastnil.
21 robert Horák (1921–2006) – politik a technik. V období Pražského jara byl tajemníkem Socialis‑

tické akademie. V roce 1970 byl vyloučen z kSČ. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V le‑
tech 1970–1973 a 1974–1987 byl StB rozpracováván v akcích s krycími názvy „Věra“ a „Hvězda“. ABS,  
f. MV ‑kr, svazek a. č. 808620 MV.

22 klement lukeš (1926–2000) – politik a politolog. nedostudoval Vysokou školu politických a hospo‑
dářských věd. Pracoval v aparátu kSČ. V roce 1961 byl po zásahu proti tzv. jugoslávské skupině v kSČ 
vězněn, poté pracoval několik let v dělnických povoláních. V roce 1973 byl z politických důvodů pro‑
puštěn z Ústavu pro výzkum veřejného mínění, poté pracoval jako domácký dělník invalidního druž‑
stva obzor. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V letech 1970–1989 byl StB rozpracováván 
v akcích s krycími názvy „Věra“, „Šípek“ a „Prorok“. Podle údajů v registračních protokolech StB byly 
svazky zničeny.

23 Vratislav Brabenec (nar. 1943) – hudebník a spisovatel. nedokončil studium na komenského bohoslo‑
vecké fakultě v Praze, obor evangelická teologie. V letech 1972–1982 a 1997–2015 byl členem hudební 
skupiny the Plastic People of the universe. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. V roce 1982 
se po nátlaku StB (akce „asanace“) vystěhoval do kanady. V letech 1976–1982 byl StB rozpracováván 
v akci s krycím názvem „Hudebník“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 723419 MV a a. č. 714220 MV.

24 Srov. dok. č. 3.
25 Srov. dok. č. 6.
26 na tomto místě je připojena parafa genmjr. Judr. Josefa ripla.
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toČky měla být zneužita k protestu na ohlas čs. veřejnosti, zejména kulturní fronty 
k celému problému charty 77.

Za této situace byl po poradě u I. náměstka MV ČSSr ustaven na Správě SnB  
hl. m. Prahy a Středočeského kraje operační štáb, který na svém zasedání dne 
14. 3. 1977 přijal opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku v souvislosti s úmr‑
tím a pohřbem prof. PatoČky. Po zhodnocení státobezpečnostní situace přijal tento 
štáb řadu úkolů, které byly postupně v souladu s nově získanými poznatky o úmys‑
lech zahraničních a vnitřních nepřátel operativně doplňovány a rozšiřovány, s cílem 
zabránit zneužití smrti prof. PatoČky k organizovanému protistátnímu a protispo‑
lečenskému vystoupení.

Šlo zejména o tyto hlavní úkoly:
‑ zaměřit síť tS S ‑StB a obou složek VB ke kontrole činnosti antisocialistických 

a pravicově oportunistických a zpolitizovaných kriminálních živlů;
‑ zjistit všechny okolnosti týkající se organizace pohřbu prof. PatoČky a předem 

znemožnit a narušit případné zneužití této události následujícími formami:
a) urychlit uskutečnění pohřebního obřadu tak, aby nepřátelé neměli možnost 

vlastní organizace;
b) vhodnými tS působit v nepřátelském prostředí na uklidnění situace;
c) hlavní organizátory charty 77 kontrolovat ve spolupráci se IV. a VI. S FMV3 

a narušit jim vzájemná spojení;
d) ve spolupráci s X. S FMV izolovat v den pohřbu přední signatáře charty 77;
e) znemožnit činnost Vc4 z kS,5 zejména novinářů;
f) provést účinná opatření na hraničních přechodech s cílem zabránit příjezdu 

nežádoucích Vc na pohřeb prof. PatoČky;
g) nepřipustit provokační projev při pohřebním aktu (tréning terénních motocy‑

klů rH v blízkosti hřbitova s nasazením vrtulníku);
h) pomocí technických prostředků dokumentovat průběh a účastníky pohřbu 

pro další operativní nebo kontra ‑propagační využití;
ch) pro případ narušení klidu a veřejného pořádku připravit zásahové jednotky 

MS6 VB a PP 7 VB ČSr.8
tato opatření byla dne 15. 3. 1977 konkretizována rozkazem náčelníka S SnB  

hl. m. Prahy a Středočeského kraje č. 16 ze dne 15. 3. 1977 a na základě toho byly vy‑
pracovány dílčí plány bezpečnostních opatření jednotlivých útvarů S SnB.

V souladu se stanovenými úkoly operačního štábu bylo zajištěno konání pohřbu 
zesnulého na tři dny po úmrtí, tj. ve středu dne 16. 3. 1977. Současně bylo pozdrženo 
vydání úmrtního oznámení, čímž byla částečně znemožněna včasná informace někte‑
rých domácích i zahraničních přátel prof. PatoČky. také zádušní mše byla oproti 
původnímu oznámení přeložena ze dne 18. 3. 1977 na den pohřbu.

dne 14. 3. 1977 byl realizován plán aktivní kontroly pravicově oportunistických 
a antisocialistických sil za využití všech prostředků S SnB, IV. a VI. S FMV. realizací 
tohoto plánu bylo postupně zjištěno, že se vyskytly anonymní telefonáty a ojedinělý 
leták napadající Bezpečnost za údajné zavraždění prof. PatoČky. Hlavní organizá‑
toři charty 77 se navzájem informovali o úmrtí PatoČky a upřesňovali si termín 
pohřbu. Vzájemně se domlouvali na účasti [na] pohřbu a ujišťovali se také, že na 
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pohřbu budou přítomni i zástupci zahraničních agentur. Současně s tím byla získá‑
na informace, že pohřbu se zúčastní delegace profesorů z univerzity v cáchách, kde 
získal PatoČka čestný doktorát.9

dne 15. 3. 1977 a 16. 3. 1977 (den pohřbu) byla uskutečněna některá bezpečnostní 
opatření určená dílčími plány. Podle § 19 zák. o SnB č. 40/74 Sb. bylo v průběhu opat‑
ření předvedeno a izolováno celkem 25 osob, většinou předních signatářů charty 77. 
dne 15. 3. 1977 byla také orgány Správy SnB narušena schůzka nepřátelských živlů 
v Praze 2, Sokolská ul. 27 (oÚnZ), která měla být pietním aktem za prof. PatoČku 
a byla legalizována jako seminář o psychiatrii. Schůzky se zúčastnilo 45 osob z řad 
„chartistů“.

V průběhu těchto akcí se podařilo izolovat prakticky celý tzv. sekretariát charty 77 
(Věra JIrouSoVÁ,10 Jiří nĚMec,11 libuše ŠIlHÁnoVÁ, ladislav HeJdÁnek12 
a Petr uHl).13

dne 16. 3. 1977 v 9.00 hod. byla podle plánu operačního štábu zahájena bez‑
pečnostní opatření týkající se pohřbu prof. PatoČky. Smuteční obřad začal v 10.00 
hod. a skončil zádušní mší v 11.20 hod.

Pohřbu se zúčastnilo zhruba 900 osob, ze dvou třetin mladých lidí ve věku 18–26 
let. asi jednu třetinu účastníků tvořili lidé kolem 50–60 let. Z význačných pravicových 
oportunistů a signatářů charty 77 byli přítomni Pavel koHout, Pavel landoVSkÝ, 
Zdeněk urBÁnek, otka BednÁřoVÁ, ludvík Vaculík, Vladimír ŠkutIna a dal‑
ší v celkovém počtu asi 25 osob. Šlo převážně o osoby, které nebyly zachyceny v bydlišti 
a nemohla být provedena jejich izolace, protože se dohodly, že se v kritickou dobu 
nebudou zdržovat doma, aby se vyhnuly případnému předvedení na Bezpečnost.14

Pohřbu se zúčastnil pracovník nSr tV Wolfgang Hanke, akreditovaný v Praze 
za ard. Bylo mu zabráněno v natáčení pohřebního aktu a v uskutečnění interwievu 
[!] s některými účastníky pohřbu. Mezi účastníky pohřbu se vyskytl též italský stát‑
ní příslušník Bruno BucIarellI, který se pokoušel průběh pohřbu fotografovat. 
V současné době je zjišťován důvod jeho pobytu v Praze. exponovaný film mu byl 
odebrán stejně jako dalším 16 osobám, které na pohřbu fotografovaly.

V důsledku opatření provedeného na hraničních přechodech, byl zachycen příjezd 
nSr státního příslušníka Waltera BIenela,15 prof. v düsseldorfu, působícího na 
univerzitě v cáchách, který dne 15. 3. 1977 přicestoval do Prahy, aby se zúčastnil po‑
hřbu. BIeMel je z minulosti znám jako osoba sympatizující s „chartisty“. Jeho pobyt 
v ČSSr byl pohovorem na koPV ukončen a jmenovaný dne 16. 3. 1977 v 11.00 hod. 
opustil ČSSr. Pohřbu prof. PatoČky se nezúčastnil.

V průběhu pohřbu byl v blízkosti hřbitova uskutečněn tréning terénních motocy‑
klů rH Praha a do akce byl nasazen vrtulník s cílem narušení případného provokač‑
ního projevu. Současně byl průběh pohřbu pomocí technických prostředků doku‑
mentován. Získané materiály budou postupně vyhodnoceny a operativně, případně 
i kontrapropagačně využity.

Informace získané po pohřbu signalizují, že „chartisté“ nemají v současné době 
přehled o situaci. nejsou si jisti, zda budou bezpečnostní akce pokračovat a v jakém 
rozsahu. Představitelé charty 77 okamžitě hlásí každé zadržení a předvedení na Bez‑
pečnost karlu kyncloVI,16 karlu BartoŠkoVI17 a otce BednÁřoVé, kteří tyto 
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informace předávají do zahraničí luďku PacHManoVI.18 karel BartoŠek mimo 
to předává zprávy týkající se charty 77 agentuře aFP. Zmíněný karel kyncl infor‑
moval také již 16. 3. 1977 telefonicky o průběhu pohřbu prof. Františka Janou‑
cHa,19 žijícího nyní ve Švédsku.

Zásahem Bezpečnosti jsou „chartisté“ znepokojeni. Zejména je udivuje, že se Bez‑
pečnosti podařilo paralyzovat činnost tzv. sekretariátu charty 77 (Věra JIrouSoVÁ, 
libuše ŠIlHÁnoVÁ, ladislav HeJdÁnek a Petr uHl), protože tím bylo podle jejich 
soudu zabráněno širší a účinnější akci.

V současné době čekají představitelé antisocialistických elementů a pravice, ze‑
jména „chartisté“ na uklidnění situace a připravují k činnosti tzv. druhou garnituru, 
která nebyla zasažena a kompromitována bezpečnostními opatřeními.

Přes rozsáhlá opatření se pohřbu prof. PatoČky zúčastnilo značné množství 
osob, což svědčí o dobré organizaci této akce ze strany „signatářů“. Zajímavá je vel‑
ká účast mládeže typu HIPPIeS, což znovu potvrzuje angažovanou činnost uHla,  
JIrouSoVé a nĚMce v prostředí mládežnických hudebních skupin jako jsou PlaS‑
tIc PeoPle 20 apod.

Získané zkušenosti a ohlasy k úmrtí a pohřbu prof. PatoČky potvrzují, že char‑
ta 77 má v nepřátelském prostředí stále svou účinnost a že se stává postupně sjed‑
nocujícím činitelem všech sil, které stojí v opozici proti současnému stranickému 
a vládnímu vedení.

ABS, f. B 1/2, inv. j. 85, 6 stran A4 strojopisu, čistopis.

1 Vlevo je rukou napsáno číslo jednací „oS‑0017/VSeo/77“. uprostřed je otištěno červené razítko  
„kS SnB – Správa StB Praha, došlo 18. III. 1977, Čj.: oS‑0021/02‑77, Přílohy: 0“. rukou je připsána 
poznámka „Sběrač 46“. Připojeny jsou tři nečitelné parafy.

2 Max van der Stoel (1924–2011) – nizozemský politik a diplomat. V letech 1973–1977 a 1981–1982 
ministr zahraničí. dne 1. 3. 1977 se jako první západní diplomat sešel při návštěvě Československa 
s mluvčím charty 77. V letech 1993–2001 byl vysokým komisařem pro národnostní menšiny v orga‑
nizaci pro bezpečnost a spolupráci v evropě.

3 VI. správa FMV – krycí název pro Správu zpravodajské techniky.
4 Vc – vízoví cizinci.
5 kS – kapitalistické státy.
6 MS – městská správa.
7 PP – pohotovostní pluk.
8 Srov. dok. č. 1–5.
9 Srov. dok. č. 3.
10 Srov. dok. č. 1–5.
11 Jiří němec zadržen nebyl a pohřbu se zúčastnil. Srov. dok. č. 5.
12 Srov. dok. č. 1, 3 a 4.
13 Petr uhl (nar. 1941) – učitel a novinář. Vystudoval ČVut, poté pracoval jako technik a úředník. od roku 

1966 učil na strojní průmyslové škole. V letech 1968–1969 působil v levicově radikálním opozičním 
Hnutí revoluční mládeže. Za tyto aktivity byl v letech 1969–1973 vězněn (odsouzen k 4 letům odnětí 
svobody). Po propuštění pracoval jako projektant a strojník. V prosinci 1976 se stal signatářem char‑
ty 77. V roce 1978 spoluzakladatel VonS. Vydavatel samizdatového časopisu Informace o Chartě 77. 
V letech 1979–1984 byl vězněn po odsouzení v procesu s členy VonS. Poté pracoval do roku 1989 jako 
strojník a topič. V roce 1988 spoluzakladatel Východoevropské informační agentury (VIa). V letech 
1990–1992 generální ředitel Čtk a poslanec FS ČSFr. V letech 1973–1989 byl StB rozpracováván 
v akci s krycím názvem „Skupina II.“. Podle údaje v registračním protokole svazků StB byl spis nepřá‑
telské osoby zničen 8. 12. 1989.
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14 Srov. dok. č. 5.
15 Správně Walter Biemel. na dalším místě dokumentu je chyba opravena. Srov. dok. č. 5.
16 karel kyncl (1927–1997) – novinář. V letech 1945–1969 člen kSČ. Působil v armádním rozhlase, poté 

v Československém rozhlase, v letech 1962–1965 jako korespondent v uSa. V letech 1968–1969 člen 
Městského výboru kSČ v Praze. V letech 1968–1969 pracoval v Československé televizi. Z politických 
důvodů byl propuštěn ze zaměstnání. Po podepsání petice Deset bodů v srpnu 1969 byl 20 měsíců věz‑
něn. Pracoval v nekvalifikovaných zaměstnáních, překládal pod cizími jmény. V prosinci 1976 se stal 
signatářem charty 77. V roce 1983 se po nátlaku StB (akce „asanace“) s rodinou vystěhoval do Velké 
Británie, kde pracoval jako redaktor měsíčníku Index on Censorship. Založil Videomagazín, který zasílal 
do Československa. V šedesátých letech byl registrován ZS GŠ pod krycím jménem „dramatik“ jako 
tajný spolupracovník. ABS, f. ZSGŠ/ČSla, svazek a. č. 1490. V letech 1970–1984 byl StB rozpracová‑
ván v akci s krycími názvy „kecal“ a „Hlasatel“. ABS, f. MV ‑kr, svazek a. č. 760486 MV.

17 karel Bartošek (1930–2004) – historik a překladatel. Vystudoval historii na FF uk v Praze. Zpočátku 
byl ortodoxním komunistou. V letech 1960–1970 zaměstnán v Historickém ústavu ČSaV. Za svoje 
angažmá v období Pražského jara byl vyloučen v roce 1970 z kSČ. Pracoval pak jako pomocný dělník. 
V roce 1972 byl půl roku z politických důvodů vězněn. V prosinci 1976 se stal signatářem charty 77. 
V roce 1982 mu bylo umožněno odjet do Francie, o rok později byl zbaven československého občanství. 
V Paříži pracoval do roku 1996 jako vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny. Spoluautor Černé 
knihy komunismu (1997). V letech 1970–1983 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „opor‑
tunista“. V archivu se dochoval pouze spis nepřátelské osoby z let 1978–1983. ABS, f. MV ‑kr, svazek  
a. č. 726231 MV.

18 luděk Pachman (1923–2004) – šachista, publicista a politik. Šachový velmistr, osmkrát reprezentoval 
Československo na šachových olympiádách. V letech 1959–1967 působil jako redaktor Československé‑
ho sportu. Po podepsání petice Deset bodů v srpnu 1969 byl opakovaně vězněn. V roce 1972 se vystěhoval 
do Srn, kterou v roce 1976 reprezentoval na šachové olympiádě. opustil původní komunistické pře‑
svědčení, angažoval se v německé cdu, po roce 1989 pak v kdu ‑ČSl. Pod krycím jménem „Pravda“ 
byl v letech 1963–1964 registrován jako tajný spolupracovník StB. ABS, f. MV ‑tS, svazek a. č. 586492 
MV. V letech 1969–1988 byl StB rozpracováván v akci s krycím názvem „Velmistr“. ABS, f. MV ‑kr, 
svazek a. č. 829175 MV.

19 František Janouch (1931) – jaderný fyzik a publicista. Vystudoval Fyzikální fakultu leningradské uni‑
verzity, poté pokračoval aspiranturou a disertací na lomonosově univerzitě v Moskvě. Po návratu do 
Československa byl vedoucím oddělení teoretické jaderné fyziky v Ústavu jaderné fyziky v řeži, před‑
sedou tamní organizace kSČ a docentem na MFF uk v Praze. V roce 1970 byl z politických důvodů 
propuštěn. V roce 1974 odjel do zahraničí, usadil se ve Švédsku a přednášel na univerzitách. V roce 
1978 ve Stockholmu spoluzaložil nadaci charty 77. V letech 1969–1989 byl StB rozpracováván v akci 
s krycím názvem „cestovatel“. Podle údaje v registračním protokole StB byl osobní svazek zničen 
8. 12. 1989.

20 Správně the Plastic People of the universe.
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Fotografie prof. Jana Patočky, kterou používali příslušníci StB v roce 1977  
pro jeho identifikaci při sledování 

Zdroj: ABS
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Samizdatový nekrolog k úmrtí prof. Jana Patočky, který napsal jeho žák Phdr. Jaroslav kohout a podepsal 
mluvčí charty 77 prof. Jiří Hájek                   Zdroj: Libri prohibiti
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První strana souhrnné zprávy o opatřeních StB podniknutých v souvislosti s úmrtím a pohřbem  
prof. Jana Patočky                        Zdroj: ABS, f. B 1/2, inv. j. 85
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Jeden ze záznamů IV. správy FMV o sledování účastníků pohřbu prof. Jana Patočky 
Zdroj: ABS, f. MV ‑SL, svazek „Kanál‑5“
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Fotografie pořízené StB při sledování účastníků pohřbu prof. Jana Patočky 
Zdroj: ABS, f. MV ‑SL, svazek „Kanál‑5“
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Pohřeb prof. Jana Patočky začal 16. března 1977 v hřbitovní kapli 
Foto: Ondřej Němec
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na snímku z pohřbu prof. Jana Patočky jsou vpravo zachyceni dva příslušníci StB 
Foto: Ondřej Němec
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Před rakví prof. Patočky stojí zleva Jan Patočka mladší, Ivan Vojtěch, Františka Sokolová a Jan Sokol 
Foto: Ondřej Němec

SI_29/2016.indb   276 14.12.16   12:35



Pohřeb profesora Jana Patočky

277

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

P. František Jedlička, který jako tajný spolupracovník „adam“ také plnil úkoly uložené Státní bezpečností 
Foto: Ondřej Němec
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Zpráva náčelníka 1. oddělení 5. odboru X. správy FMV kpt. Josefa Sámka o činnosti tajného spolupracov‑
níka StB Františka Jedličky (krycí jméno „adam“) při pohřbu prof. Jana Patočky  

Zdroj: ABS, f. MV‑TS, svazek a. č. 750485 MV
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