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Dne 30. května 1983 odeslali mluvčí 
Charty 77 dopis přípravnému výbo
ru Světového shromáždění za mír 
a život, proti jaderné válce, v němž 
žádali o možnost zúčastnit se jako 
nezávislá mírová iniciativa jednání 
tohoto kongresu. Jejich pokusy o ko
munikaci s organizátory shromáž
dění barvitě popsal exilový časopis 
Svědectví. Když se Charta 77 do  
6. června nedočkala odpovědi, vydali 
se ji dva z jejích mluvčích, Jan Kozlík 
a Anna Marvanová, urgovat. „Hledali 
oddělení, kam přicházejí dopisy, a na-
konec jej našli v 5. patře. Přítomná 
pracovnice uvedla, že dopis Charty 77 
byl přidělen panu Kupcovi. Ten byl 
právě v 1. patře na poradě, ale řekla 
jim, že na něj mohou počkat, mají-li čas. 
Kozlík s Marvanovou tedy zamířili do  
1. patra, kde jim bylo sděleno, že porada 
skončí během čtvrt hodiny. Po chvíli 
za nimi ale přišla pracovnice z 5. pat-
ra s tím, že jí pan Kupec telefonoval, 
aby jim sdělila, že porada se protáhne 
do pozdních nočních hodin, a že na 
něj tedy nemají čekat. Porada však 
skončila během krátké doby a Kupec 
v doprovodu kolegy vyšli na chodbu. 
Když viděli oba mluvčí, rozběhli se 
chodbou. Jan Kozlík se za nimi vydal 
s dotazem, který z nich je Kupec. Ten se 
zapřel a odpověděl, že ‚soudruh Kupec̒ 
odjel na poradu mimo budovu‘. Kozlík 
s Marvanovou se pak vydali do 5. pat-

ra ke Kupcově kanceláři a ten tam za 
chvíli přišel. S poukazem, že nemá ani 
dvě minuty času, odmítl stanovit jiný 
termín setkání a vyzval mluvčí, aby si 
jej smluvili telefonicky. Odmítl jim však 
poskytnout číslo. Mluvčím se však přece 
jen podařilo získat jeho přímou telefonní 
linku a následující den mu Jan Kozlík 

zavolal. Na rozdíl od předchozího dne 
byl Kupec přívětivý a řekl mu, že by bylo 
nesmyslné odpírat komukoli účast na 
Světovém shromáždění. Byla dokonce 
smluvena schůzka, těsně před jejím 
uskutečněním však byla odvolána pro 
,naléhavé pracovní úkoly‘.“1 Na další do
tazy bylo oběma mluvčím Charty 77 
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Mírový kongres v Praze v červnu 1983 splnil podle vedení KSČ svou úlohu  
vnést rozkol mezi západní státy 

Na největší mezinárodní akci organizovanou v Praze v osmdesátých letech, 
Světové shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, se snažili proniknout  
i aktivisté Charty 77. Jejich pokus o diskusi s účastníky mírového kongresu  
však rázně utnula Státní bezpečnost. 

Mluvčí Charty 77 v roce 1983 s Václavem Havlem. Zleva: Anna Marvanová, Marie Rút Křížková 
a Jan Kozlík.  Foto: archiv Jana Kozlíka / Post Bellum

1  Unikání pana Kupce. Svědectví, 1983, roč. 18, č. 69, s. 16–17.
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sděleno, že náhradní termín nebyl 
stanoven, a nebylo ani řečeno, budou
li na schůzku znovu pozváni. Nebyli, 
resp. ano, ale k výslechu na Státní 
bezpečnosti (StB). 

Tato, až cimrmanovsky laděná 
příhoda ukazuje, že československé 
komunistické orgány používaly při 
přípravě pompézní akce, jíž se chtěly 
prezentovat před světovou veřejností, 
dvojí metr. 

Jak usměrnit západní mírové hnutí

V komunistickém Československu se 
málokdy odehrávala událost většího 
mezinárodního dopadu, většinou bylo 
takové dění kulturního nebo sportov
ního charakteru. Velkou politickou 
akcí druhé dekády normalizace se 
měl stát mezinárodní mírový kon
gres, který se pod názvem Světové 
shromáždění za mír a život, proti ja
derné válce uskutečnil v červnu 1983 
v Praze. Přes svou bombastičnost 
se však rychle vytratil z povědomí 
veřejnosti a zapadl. Bezpochyby to 
souviselo s tím, že ačkoli se shromáž
dění navenek mělo jevit jako otevřená 
výměna názorů, konalo se ve státě, 
který svobodnou diskusi odmítal, 
a bylo již dopředu determinováno 
limity žádoucího vyznění. Navíc jej 
lze označit za jeden z nástrojů vel
mocenské politiky Sovětského svazu, 
který se tehdy snažil získat vliv a cí
leně usměrňovat a svým způsobem 
disciplinovat různorodě orientovaná 
západní mírová hnutí. Vzhledem 
k záměrům, které byly s kongresem 
spojeny, bych chtěl velmi stručně při
pomenout širší kontext, v němž byl 
připravován a nakonec realizován. 

První polovina osmdesátých let 
byla jednou z nejvyhrocenějších etap 

studené války, kdy se obě supervel
moci opět výrazně přiblížily přímé 
vojenské konfrontaci. Končila tak 
perioda snižování mezinárodního 
napětí, kterou rámovaly významné 
počiny jako uzavření smlouvy o ome
zení strategických zbraní SALT I  
(1972), jednání Konference o bezpeč
nosti a spolupráci v Evropě (KBSE) 
v Helsinkách, zakončené přijetím 
Závěrečného aktu 1. srpna 1975, nebo 
schůzka nejvyšších představitelů 
Spojených států a Sovětského svazu 
ve Vídni v červnu 1979, na níž byla 
podepsána smlouva SALT II. Konec 
sedmdesátých let však již předzna
menával hlubokou krizi vztahů mezi 
oběma částmi polarizovaného světa. 

V prosinci 1979 začala intervence 
sovětských vojsk v Afghánistánu, 
o dva roky později vyhlásil generál 
Wojciech Jaruzelski v Polsku výjimeč
ný stav a zakročil proti nezávislým 
odborům Solidarita. Nejzávažnější 
změnou však bylo rozhodnutí o roz
místění amerických raket na území 
několika západoevropských států. 
Tato raketová krize měla své koře
ny již ve druhé polovině sedmdesá
tých let. Sovětský svaz totiž začal 
v letech 1976–1977 rozmisťovat své 
rakety středního doletu v evropské 
části Sovětského svazu.2 Tento krok 
obhajovalo kremelské vedení tím, že 
se nejedná o dislokaci dalších jader

ných prostředků, ale pouze o jejich 
modernizaci. Nová generace sovět
ských střel však měla nesrovnatelně 
lepší parametry.3 V reakci na to pak 
NATO přijalo v prosinci 1979 tzv. dvojí 
rozhodnutí, které předpokládalo, že 
pokud Sovětský svaz nechá rozmís
těny své rakety v evropské části So
větského svazu, země NATO přijmou 
americké rakety středního doletu na 
svém území. Současně se však mělo 
nadále pokračovat v odzbrojovacích 
jednáních se Sověty. Západoevropské 
vlády nezakrývaly, že by daly před
nost řešení nazývanému nulová opce, 
jež by znamenalo, že na území Evropy 
nebudou žádné rakety středního dole
tu – ani sovětské, ani americké. S tím 
se však odmítal ztotožnit Sovětský 
svaz, kterému vyhovovala rostou
cí nespokojenost západoevropské 
veřejnosti s přítomností jaderných 
arzenálů na svém území. 

V kontextu vyhrocení diskusí k té
matu evropského ohrožení jadernou 
válkou se významným fenoménem 
mezinárodní politiky stalo západo
evropské mírové hnutí. V roce 1980 
vznikla například Krefeldská výzva, 
kterou do roku 1983 podepsalo ko
lem čtyř milionů západoněmeckých 
občanů a při jejímž vzniku sehrála 
významnou roli strana Zelených (Die 
Grünen). Důležitou hnací silou nové 
vlny mírového hnutí byli především 
mladí lidé, kteří vyrůstali v atmosfé
ře „tání“ ve vztazích Východ–Západ 
a myšlenku uvolnění napětí nechtěli 
opustit ani kvůli sovětskému vpádu 
do Afghánistánu.4 

Zejména konzervativní západní 
politici vydávali činnost mírových 
organizací poměrně zjednodušeně 
buď přímo za projev prosovětské 
orientace, případně za důkaz politic

2  WETTIG, Gerhard: Die Sowjetunion in der Auseindersetzung über den NATODoppelbeschluss 1979–1983. In: Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte, 2009, Jg. 57, Heft 2, s. 217–259; GASSERT, Philipp – GEIGER, Tim – WENTKER, Hermann (Hrsg.): Zweiter Kalter Krieg 
und Friedensbewegung. Oldenbourg Verlag, München 2011; NUTI, Leopoldo – BOZO, Frédéric – REY, MariePierre – ROTHER, Bernd: 
The Euromissile Crisis and the End of the Cold War. Woodrow Wilson Center Press – Stanford University Press, Washington D.C. 2015. 

3  BÍLÝ, Matěj: Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku. ÚSTR, Praha 2016, s. 220.
4  BÖSCH, Frank: Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann. C. H. Beck, München 2019, s. 256. K tématu viz BLAŽEK, Petr: Dejte 

šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980–1989. In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky 
svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. ÚSD AV ČR – Votobia, Praha 2002, s. 11–106. 

Konec sedmdesátých let 
však již předznamenával 
hlubokou krizi vztahů 
mezi oběma částmi  
polarizovaného světa
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ké naivity protestního hnutí, které 
sloužilo Moskvě a jejím satelitům. 
Západoevropské mírové hnutí bylo 
mnohovrstevnaté a překonávalo 
jednoznačně ideologické hranice, 
jaké se vynořily v průběhu studené 
války, a nedalo se vtěsnat pouze do 
kategorie prosovětských naivních 
snílků. Na obtížnou využitelnost 
západních mírových sil pro záměry 
východního bloku ostatně poukazo
valy i informace pro československé 
komunistické vedení: „[…] často ur-

čující motivací pro vznik a jednání pro-
tiválečných hnutí v západní Evropě je 
pouhý strach z války, vědomí nebezpečí 
jaderné katastrofy. Organizátoři těchto 
hnutí nemají většinou jasný program, 
nejsou vždy schopni vést diskusi či dia-
log, mají spíš sklon k živelnosti a jeví 
i obavy z toho, aby je někdo ,neorga-
nizoval̒‘. Je třeba po pravdě přiznat, že 
s těmito silami nemáme dosud pevnější 
kontakt, nezískala s nimi spojení ani 
Světová rada míru.“5

Tenze kolem přípravy světového 
shromáždění

Pro vytváření dialogické platformy 
Moskvy a jejích satelitů s mírovými 
kruhy na Západě představovalo kaž
dopádně jednu z možností i pražské 
mírové shromáždění. Významnou 

roli při jeho organizaci hrála Světo
vá rada míru, vedená od roku 1977 
indickým komunistou Romešem 
Čandrou (1919–2016). Tato organizace 
tak víceméně plnila svou úlohu při 
vytváření obrazu mírového úsilí jako 
zápasu pokrokových levicových sil 
proti imperialistickému nebezpečí. 

Před konáním pražského shromáž
dění se uskutečnil mírový kongres 
v září 1980 v Sofii.6 Krátce poté se 
Romeš Čandra zúčastnil jubilejního, 
50. ročníku Mezinárodního maratonu 
míru 5. října 1980 v Košicích a ná
sledně se sešel s předsedou vlády 
Lubomírem Štrougalem a tajemníkem 
Ústředního výboru Komunistické 
strany Československa (ÚV KSČ) 
Jindřichem Poledníkem a požádal je 
o možnost uskutečnit další kongres 
právě v Praze. Předběžný souhlas 
s uskutečněním akce vyslovil sekre
tariát ÚV KSČ 11. listopadu 1980. Její 
konání pak odsouhlasilo zasedání 
byra Světové rady míru v Kodani 
v lednu 1982. V březnu téhož roku 
přijel Čandra do Prahy, aby jednal 
o kongresu přímo s prezidentem 
Gustávem Husákem. Základní motto 
připravovaného setkání shrnul pro 
ČTK, když v rozhovoru řekl, že „hlav-
ním cílem je sjednotit všechna mírová 
hnutí“.7 Jeho konání pak definitivně 
odsouhlasilo předsednictvo ÚV KSČ 
16. dubna 1982. Rozhodlo o vytvoření 

5  Národní archiv (dále jen NA), f. ÚV KSČ, předsednictvo ÚV KSČ 1981–1986, sv. 62, a. j. 61, 62. schůze předsednictva ÚV KSČ z 11. 3. 
1983, Informace o zasedání pracovní skupiny mezinárodního přípravného výboru pro Světové shromáždění za mír a život, proti  
jaderné válce v červnu v Praze.

6  Tamtéž, sekretariát ÚV KSČ 1976–1981, sv. 104, a. j. 155, 155. schůze sekretariátu ÚV KSČ dne 11. 11. 1980.
7  O přípravě pražského kongresu mírových sil. Rudé právo, 13. 3. 1982, s. 1 (zpráva ČTK).

Světová rada míru 
Světová rada míru byla mezinárodní organizace, založená pod vlivem Sovětského svazu 
v roce 1950. V jejím vedení dominovali převážně komunisticky orientovaní činitelé 
a stala se tak nástrojem ideologického vlivu socialistického bloku na Západě. Orga-
nizovala nejrůznější kampaňovité akce proti imperialistické politice, například proti 
válce ve Vietnamu. Mírové kongresy, jako byl i ten pražský, byly nejdůležitější součástí 
prezentace Světové rady míru navenek a vesměs se konaly v socialistických státech, 
i když proběhly také v Paříži, Vídni, Helsinkách a Stockholmu. Se vznikem levicových 
mírových organizací v západních zemích na konci šedesátých let začal její vliv pozvolna 
slábnout. Definitivní konec pro její činnost znamenal pád železné opony v roce 1989. 
V současnosti se jedná o nevýznamnou levicovou organizaci.

Fond míru a solidarity 
Fond míru a solidarity vznikl 1. ledna 1982 sloučením dvou, do té doby existujících fondů, 
a to Fondu míru Československého mírového výboru a Fondu solidarity Národní fronty 
ČSSR. Jeho finanční zdroje byly vytvářeny pomocí sbírek občanů, pracovních i školních 
kolektivů na základě dobrovolnosti a většinou z akcí, které byly nad rámec pracovních 
a školních povinností (například mimořádných pracovních brigád apod.). Očekávalo 
se však, že se do sbírky zapojí všichni členové kolektivu. Z fondu byla financována 
materiální humanitární pomoc do zemí zasažených přírodními katastrofami či válečnými 
událostmi. Současně z něj byla financována i pomoc spřáteleným rozvojovým zemím 
a také organizování mírových konferencí, přičemž největší akcí v tomto směru byla 
sbírka na uskutečnění Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce v Praze. 

Romeš Čandra                                     Foto: ČTK
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československého přípravného výbo
ru, v jehož čele stanul lékař Tomáš 
Trávníček (1918–2008), který součas
ně vykonával funkci místopředsedy 
ÚV Národní fronty (NF) ČSSR a byl 
také členem předsednictva Světové 
rady míru.8 Ve výboru byli zastou
peni jak vysocí straničtí a státní 
představitelé, tak jednotlivé složky 
Národní fronty, pražský primátor, 
reprezentanti médií a samozřejmě 
i zástupci ministerstva vnitra. Sou
částí rozhodnutí o uskutečnění svě
tového shromáždění bylo i přidělení 
finančních prostředků na jeho konání 
ve výši 200 tisíc devizových korun 
nad schválený objem ÚV NF ČSSR, 
určených zejména na platby za pobyt 
zahraničních účastníků. Náklady se 
hradily také z Fondu míru a solida
rity, v jehož rámci se vybralo kolem 
62 milionů korun. 

Od prvopočátku se příprava shro
máždění odehrávala pod kontrolou 
československého komunistického 
vedení. Chystání této velké akce sa
mozřejmě plně reflektovalo i zájmy 
Sovětů, kteří chtěli využít dynamicky 
se rozvíjející fenomén mírového hnutí 
na Západě, jež realizovalo aktivity 
směřující ke změně kurzu svých vlád 
ohledně rozmístění nukleárních ar
zenálů na území jejich zemí. Proble
matiku nespokojenosti části západní 
veřejnosti s navrhovaným scénářem 
dislokace amerických raket zmiňova
lo i zasedání předsednictva ÚV KSČ, 
které se v dubnu 1982 podrobněji za
bývalo otázkami přípravy mírového 
kongresu: „[…] termín kongresu se jeví 
jako optimální a to zejména proto, že do 
konce roku 1983 má dojít k rozmístění 
nových amerických raket středního 
doletu v západní Evropě a Světový 
mírový kongres může účinně přispět 
k formování veřejného mínění a jeho 
mobilizaci proti uskutečnění tohoto 
rozhodnutí rady NATO“.9 

Skutečnost, že klíčovou roli při 
uspořádání shromáždění hrály přání 
a záměry Moskvy, ostatně dokumentu

je i fakt, že v únoru 1983 se nečekaně 
přesunul termín konání akce o týden 
později oproti původně předpokláda
nému datu 14.–20. června 1983. Stalo 
se tak na přání „sovětských přátel“, 

pravděpodobně s ohledem na to, že se 
v polovině června 1983 mělo v Moskvě 
konat zasedání Nejvyššího sovětu. 
Během něj byl zvolen do čela jeho 
prezídia, tedy jako formální hlava 

Z  dění na kongresu. Nahoře zleva: místopředseda ÚV Národní fronty Tomáš Trávníček, 
předseda výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásir Arafat a generální 
tajemnice Mezinárodní ženské ligy za mír a svobodu Edith Ballantyneová. Dole: americký 
pokrokový zpěvák žijící v NDR Dean Reed.  Foto: ČTK

8  NA, f. ÚV KSČ, předsednictvo ÚV KSČ 1981–1986, sv. 32, a. j. 37, 37. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 16. 4. 1982. 
9  Tamtéž. 
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státu, generální tajemník ÚV KSSS 
Jurij Andropov.10 

V přípravném materiálu se hovořilo 
o tom, že hlavním úkolem mírového 
shromáždění v Praze bude posílení 
akční jednoty mírových sil na ce-
lém světě. Důvodem byla především 
ideová heterogenita mírového hnutí 
v západních státech, v němž se „vedle 
pozitivních tendencí uplatňují netřídní 
pohledy a stanoviska na současnou 
mezinárodní situaci, na příčiny a pů-
vod horečného zbrojení a zvyšování 
napětí“.11

Ve dnech 18.–19. února 1983 se pak 
v Ženevě konalo zasedání Meziná-
rodního přípravného výboru, jehož 
se mezi 120 členy 71 mezinárodních 
a národních organizací účastnila ne-
jen uskupení spřízněná se Světovou 
radou míru, ale podílely se na něm 
i OSN, Světová rada církví, UNESCO 
nebo Světová zdravotnická organi-
zace. Pořádající Československo za-
stupoval zmíněný Tomáš Trávníček 
a Miroslav Štěpán z titulu předsedy 
Mezinárodního svazu studentstva 
(MSS). Ačkoliv se na zasedání pro-
sadily představy o vyznění kongresu, 
které odpovídaly zájmům východního 
bloku, nepanoval mezi účastníky plný 
soulad. S tezemi o propojení mírové 
a lidskoprávní agendy zde například 
vystoupili francouzští socialisté, ne-
boť tato problematika patřila k důle-
žitým tématům, jež otevíral prezident 
François Mitterrand. Jejich názor na 
koncipování programu shromáždění 
však byl velkou většinou účastníků 
odmítnut. Obsahoval tak témata, kte-
rá byla pro komunistický režim při-
jatelná.12 Útočnost západních médií 
danou poukazováním na prosovětský 
charakter celé pražské akce měla eli-
minovat volba kanadské aktivistky za 
ženská práva Edith Ballanteynové do 

mezinárodního přípravného výboru 
pražského kongresu. Tento taktický 
krok přispěl pak podle závěrečného 
hodnocení širšího operačního štá-
bu Federálního ministerstva vnitra 
(FMV) k tomu, že i „přes nepříliš příz-
nivé ovzduší v kapitalistických státech 
se podařilo zajistit účast nejširšího 
spektra mírových sil bez rozdílu rasy, 

věku, pohlaví, náboženského vyznání 
a politického přesvědčení“.13 Přesto 
nebyla účast západoevropských dele-
gací plnohodnotná, protože například 
Socialistická internacionála nedopo-
ručila svým členským stranám, aby 
se pražského kongresu účastnily.

Vlastní shromáždění bylo za účasti 
více než tří tisíc delegátů a nejvyšších 

10  NA, f. ÚV KSČ, předsednictvo ÚV KSČ 1981–1986, sv. 62, a. j. 61, 62. schůze předsednictva ÚV KSČ z 11. 3. 1983, Informace o zasedání 
pracovní skupiny mezinárodního přípravného výboru pro Světové shromáždění za mír a život, proti jaderné válce v červnu v Praze. 

11  Tamtéž, sv. 32, a. j. 37, 37. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 16. 4. 1982. 
12  NA, f. ÚV KSČ, předsednictvo ÚV KSČ 1981–1986, sv. 62, a. j. 61, 62. schůze předsednictva ÚV KSČ z 11. 3. 1983, Informace o zasedání 

pracovní skupiny mezinárodního přípravného výboru pro Světové shromáždění za mír a život, proti jaderné válce v červnu v Praze. 
13  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Sekretariát I. náměstků FMV genmjr. Jána Hanuljaka, genmjr. JUDr. Jána Kováče a ge-

npor. Ing. Alojze Lorence (dále jen A 33), inv. j. 198, Porada širšího operačního štábu FMV po skončení Světového shromáždění za mír 
a život, proti jaderné válce dne 4. 7. 1983. 

Mírového kongresu se účastnil i Emil Zátopek Foto: ČTK
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14  Tamtéž. 
15  NA, f. ÚV KSČ, předsednictvo ÚV KSČ 1981–1986, sv. 76, a. j. 75, 75. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 1. 7. 1983, Zpráva o průběhu 

a výsledcích Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce ve dnech 21.–26. června 1983. 
16  ABS, f. A 33, inv. j. 198, Porada širšího operačního štábu FMV po skončení Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce 

dne 4. 7. 1983. 
17  Pro budoucnost bez válek. Rudé právo, 22. 6. 1983, s. 7.
18  ABS, f. A 33, inv. j. 194, Informace a zpráva o činnosti FMV v období příprav a konání Světového shromáždění za mír a život, proti 

jaderné válce roku 1983, Praha 13. 6. 1983.  
19  Je zajímavé, že jiná zpráva o přípravách na Světové shromáždění uváděla poněkud odlišné počty. Podle ní totiž bylo SNB 

československých stranických a stát
ních představitelů zahájeno v pondělí 
21. června 1983 v Paláci kultury (dnes 
Kongresové centrum) v Praze a ukon
čeno 26. června. Nejpočetněji byla 
zastoupena mírová a protiválečná 
hnutí z vyspělých kapitalistických 
zemí západní Evropy, USA, Kanady 
a Japonska, jejichž zástupci tvořili  
46 procent všech účastníků. Delega
ce socialistických států skládaly jen 
kolem 14 procent, zbytek byl z rozvo
jových zemí.14 Jen minimální počet 
účastníků byl například z Rumunska, 
což odráželo tenze, které dlouhodobě 
panovaly mezi prezidentem/generál
ním tajemníkem Komunistické strany 
Rumunska Nicolaem Ceaușescem 
a dalšími nejvyššími představiteli 
Varšavské smlouvy. 

Jak konstatovala závěrečná zpráva 
Federálního ministerstva vnitra, pří
tomní účastníci ze Západu nepatřili 
k top veličinám, ale reprezentovali 
jen nižší a střední úroveň.15 K promi
nentním hostům se počítala napří  
klad kosmonautka Valentina Těreško
vová, z významnějších západních 
osobností politického života nedorazil 
nikdo, byť se hovořilo o tom, že by se 
v Praze mohli objevit švédský premiér 
Olof Palme, bývalý západoněmecký 
premiér a předseda SPD Willy Brandt 
nebo americký senátor Edward (Ted) 
Kennedy. Účast odmítl třeba i finský 
ministerský předseda Kalevi Sorsa. 
Politické zastoupení měli v Praze 
hlavně aktivisté „pokrokového proti
imperialistického tábora“, včetně zá
stupců palestinských organizací nebo 
Afrického národního kongresu. Mezi 
hlavní diskutovaná témata tak patřila 
problematika nebezpečí jaderné války 
a jejího odvrácení, výměna zkušeností 

k otázkám odzbrojení, možnosti jak 
zastavit závody ve zbrojení, ekono
mické aspekty zbrojení a odzbrojení, 
společenské, psychologické a etické 
aspekty závodů ve zbrojení, války 
a odzbrojení a prezentace problémů 
Afriky a Blízkého východu. Jednání 
probíhala v jednotlivých sekcích, kte
ré tvořily skupiny žen, mládeže, odbo
rářů, spisovatelů a kulturních pracov
níků, lékařů, vědeckých pracovníků, 
novinářů, ale i reprezentantů církví. 
Jak vidno, agenda širšího pojetí mí
rového hnutí v kontextu občanských 
práv nebyla vůbec zastoupena. 

Moskevská propaganda

Zastupitelské úřady západních států 
v Praze obdržely instrukce, aby toto 
shromáždění v zásadě ignorovaly. 
Jak však uvádí souhrnná informace 
ministerstva vnitra, navzdory tomu 
se diplomatická zastoupení snažila 
získat co nejvíc informací o celé 
akci, a to prostřednictvím dlouho
době akreditovaných novinářů.16 
Mediální pozornost jí však ve světě 
ve velké míře věnovala spíše levi
cová či liberální média, ostatní to 
brala jako moskevskou propagandu 
nebo se soustřeďovala na návštěvu 
papeže Jana Pavla II. v Polsku, která 
probíhala od 16. do 23. června, tedy 
souběžně s pražským kongresem. Na 
kritiku ze strany konzervativních 
deníků, jako byl třeba francouzský  
Le Qutodien de Paris, poukazovaly 
i souhrny tiskových ohlasů v Rudém 
právu. Ty zmiňují i ohlas britského 
levicově orientovaného deníku Guar-
dian, který k mírovému kongresu uve
dl, že Západ předem snižuje význam 
shromáždění, označovaného za jednu 

z nejzávažnějších událostí vůbec, na 
pouhou propagandu.17 

Vzhledem k ideové různorodosti 
účastníků kongresu, kde navzdory 
převládající přítomnosti prosovět
ských či vůči socialistickému táboru 
vstřícných skupin byly zastoupeny 
i některé západní organizace, jež 
nebyly zcela průhledné a čitelné, 
prováděly složky ministerstva vnit
ra poměrně rozsáhlou bezpečnostní 
akci prakticky celý měsíc, s těžištěm 
mezi 18. a 28. červnem 1983.18 S tím 
byl spojen široký rejstřík dalších 
opatření, která měla jednak zajistit 
bezpečnost rozsáhlému počtu zahra
ničních delegací a jednak eliminovat 
„nežádoucí osoby“, které přijely ze za
hraničí „politicky nevhodně“ ovlivňo
vat průběh shromáždění. Vedle těch
to osob se mobilizace bezpečnostního 
aparátu koncentrovala také na „kri
minálně závadové“ jedince a „problé
movou mládež“. Zpráva FMV, zaslaná 
generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ 
Gustávu Husákovi uváděla, že bylo 
do 22. května 1983 vytipováno 13 404 
kriminálně závadových osob, z nichž 
u 2 792 byly provedeny tzv. profylak
tické pohovory. K omezení volného 
pohybu a migraci byly 456 osobám 
v ochranném dohledu zpřísněny 
podmínky. Na úseku devizové trestné 
činnosti a spekulace (zde se jednalo 
většinou o lidově řečeno „veksláctví“) 
bylo kontrolováno 289 podezřelých 
osob, z nichž 36 bylo zadrženo pro 
trestnou činnost. U zpolitizovaných 
kriminálně závadových osob, což byl 
rétorický obrat StB označující poli
tické odpůrce komunistické moci, 
převážně signatáře Charty 77, jichž 
bylo v Praze evidováno 137, bylo pro
vedeno 105 těchto pohovorů.19 
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Významné místo při politické 
konkurenční aktivitě ke světovému 
shromáždění náleželo primárně okru
hu kolem Charty 77. Jejími mluvčími 
byli v roce 1983 Jan Kozlík , Marie Rút 
Křížková a Anna Marvanová. Char  
ta 77 byla na počátku osmdesátých let 
ve velmi složité situaci, neboť někteří 
z jejích výrazných reprezentantů, jako 
Václav Havel či Václav Benda, byli 
uvězněni,20 někteří odešli z donucení 
do emigrace a bezpečnostní struktu
ry se snažily dosáhnout zejména její 
společenské a politické izolace, což se 
v zásadě dařilo.21 Jak uváděl v diskusi 
k 10. výročí Charty 77 filozof Ladislav 
Hejdánek, cestou v takových podmín
kách nebyla radikalizace postojů, ale 
spíše snaha vést se státními předsta
viteli konstruktivní dialog. Každá pro
gramovost a koncepční vyhraněnost 
by podle něj od počátku znemožnila, 
aby Charta představovala „platformu 
pro lidi různých přesvědčení, různé víry, 

  od 10. května 1983 vytipováno 14 309 kriminálně závadových osob (KZO), z nichž 11 201 prošlo profylaktickými pohovory a 476 bylo 
realizováno pro trestnou činnost. Celkem 137 tzv. zpolitizovaných KZO prošlo profylaktickými opatřeními, přičemž 14 jich bylo  
realizováno pro trestnou činnost. ABS, f. A 33, inv. j. 193, Situační zpráva FMV č. 3 o průběhu přípravy „Světového shromáždění za 
mír a život, proti jaderné válce“ v týdnu od 4. do 10. 6. 1983, Praha 15. 6. 1983. 

20  Oba byli propuštěni z vězení v roce 1983.
21  Aby donutila nepohodlné občany a představitele disentu, vesměs signatáře Charty 77, k odchodu do emigrace, zahájila Státní bez

pečnost na konci sedmdesátých let akci „Asanace“. V kombinaci s fyzickým i psychickým nátlakem a vyhrožováním bylo takto do
nuceno odejít do exilu asi 280 lidí.

Jan Kozlík (1946) Pochází z evangelic-
ké rodiny, z politických důvodů mu bylo 
znemožněno studium a vyučil se elektriká-
řem. Během uvolnění politických poměrů 
v roce 1968 začal studovat na Komenského 
evangelické teologické fakultě. Od mládí 
projevoval protikomunistické postoje 
a v roce 1971 na protest odstranil z bu-
dovy bohosloveckého semináře vlajkovou 
výzdobu k výročí únorového převratu. Byl 
vyloučen ze studia a živil se v dělnických 
profesích. V roce 1977 se stal signatářem 
Charty 77 a v letech 1983–1984 byl jejím 
mluvčím. Po roce 1988 se angažoval v Hnu-
tí za občanskou svobodu a po roce 1990 
působil v bezpečnostních složkách, stal se 
jedním ze zakladatelů Ústavu na ochranu 

ústavy a demokracie a po jeho transformaci 
na Bezpečnostní informační službu pak byl 
v jejích řadách činný až do roku 2012.

Marie Rút Křížková (1936–2020) V roce 
1968 absolvovala na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy obor čeština – pedagogika, 
působila jako učitelka. Za normalizace 
pracovala kvůli nesouhlasu s posrpnový-
mi poměry vesměs v dělnických profesích 
(lesní dělnice, poštovní manipulantka) 
a v roce 1977 se stala signatářkou Charty 77.  
V letech 1983–1984 byla jednou ze tří 
mluvčích a v této pozici se jí dostalo i pod-
pory ze strany kardinála Tomáška. Věnovala 
se zejména šíření literárního odkazu básníka 
Jiřího Ortena. 

Anna Marvanová (1928–1992) Vystudo-
vala obchodní akademii a Filozofickou fa-
kultu Univerzity Karlovy. Před rokem 1968 
působila jako novinářka v Československém 
rozhlasu. Kvůli nesouhlasu se sovětskou 
okupací byla nucena z rozhlasu odejít 
a pracovat v dělnických profesích (myčka 
nádobí, doručovatelka tisku). Posléze byla 
v invalidním důchodu. V roce 1977 se stala 
signatářkou Charty 77 a v letech 1982–1984 
působila na postu její mluvčí. Od roku 1988 
byla členkou Československého helsinského 
výboru a Hnutí za občanskou svobodu. Po 
sametové revoluci pracovala v občanské ko-
misi při ministerstvu vnitra a podílela se 
na očistě tohoto úřadu od bývalých členů 
Státní bezpečnosti. 

Střídání mluvčích Charty 77 na počátku roku 1984 v  kuchyni Anny Marvanové. Zleva:  
Václav Benda, Jana Sternová, Jiří Ruml, Anna Marvanová, Marie Rút Křížková a Jan Kozlík.

 Foto: archiv Libri prohibiti
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různých profesí, různého původu a růz-
ného zaměření“.22 

Méně vyhrocené zaměření se pro
mítlo i do přípravy vlastního progra
mu Charty 77 pro Světové shromáždě
ní za mír a život, proti jaderné válce. 
Přestože byl v roce 1982 zaznamenán 
rostoucí počet materiálů Charty 77, 
v dobovém hodnocení StB se uvádělo, 
že „jejich obsah a charakter nedosahuje 
dřívější agresivity“.23 Charta 77 se sna
žila zaměřit své aktivity na takové 
působení, které by jí umožnilo získat 
větší mezinárodní pozornost. Proto 

navázala kontakty s nejrůznějšími 
nezávislými mírovými iniciativami. 
Snažila se také formulovat specifický 
československý pohled, který vychá
zel z daných vnitropolitických pomě
rů.24 K tomu se samozřejmě nabízela 
i účast na uvedeném světovém shro
máždění v Praze. Přihláška, kterou 
Charta oficiálně podala 30. května 
1983 a na jejíž formulaci se význam
ně podílel někdejší politik a diplo
mat Jiří Hájek, se nesla v poměrně 
konsenzuál ním duchu a poukazovala 
na nebezpečí spirály zbrojení v obou 

částech ideologicky rozděleného 
světa: „Charta sdílí znepokojení nad 
nebezpečím, jež pro naši zemi, náš 
kontinent i celé lidstvo představuje 
stále stupňované tempo zbrojení, stále 
zdokonalované systémy zbraní, náso-
bící kapacitu ničení a smrti, rostoucí 
vojenské výdaje, ochuzující současné 
i budoucí generace a zabraňující vyu-
žití tvůrčího potenciálu vědy a techniky 
k řešení globálních problémů lidstva, 
zejména rozporu ,Sever-Jih‘ i hrozby 
vyčerpání zdrojů a zničení životního 
prostředí naší planety.“25 

22  PREČAN, Vilém: Charta 77 (1977–1989). Od morální k demokratické revoluci. Dokumentace. Čs. středisko nezávislé literatury –  
ÚSD ČSAV – Archa, ScheinfeldSchwarzenberg – Praha – Bratislava 1990, s. 131. 

23  ABS, f. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa (dále jen A 36), inv. j. 345, Hodnocení pracovních výsled
ků na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi za rok 1982, Praha 24. 1. 1983. 

24  PREČAN, Vilém: V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973–1993. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1994, s. 224. 
25  Informace o Chartě, červen 1983 – viz http://scriptum.cz/soubory/scriptum/informaceocharte77/infoch_1983_06_ocr.pdf (citová

no k 26. 10. 2021).

Záběry pořízené Státní bezpečností během pokusu aktivistů Charty 77 setkat se s účastníky mírového kongresu v pražské oboře Hvězda. 
Shora zleva: Miloš Hájek s Danou Němcovou. Jan Kozlík a Jakub S.  Trojan. Miloš Hájek, Dana Němcová (v zákrytu) a Marie Rút Křížková. 
Jiří Hájek (v popředí), Marie Rút Křížková.  Foto: ABS, f. A 33, inv. j. 197
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26  Tamtéž.
27  ABS, f. A 36, inv. j. 561, Informace o nepřátelské činnosti antisocialistických elementů v ČSSR – změny v taktice podvratného půso

bení v současném období, Praha 28. 4. 1982.
28  ABS, f. A 33, inv. j. 193, Situační zpráva FMV č. 3 o průběhu přípravy „Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce“ 

v týdnu od 4. do 10. 6. 1983, Praha 15. 6. 1983.
29  Dopis Belínské konferenci. Dokument Charty 77 č. 9/83. Studie, 1983, III–IV–V, č. 87–89, s. 407.
30  K východoněmeckému mírovému hnutí srov. KLEIN, Thomas: „Frieden und Gerechtigkeit“. Die Politisierung der Unabhängigen Friedens-

bewegung in Ost-Berlin während der 80er Jahre. Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 2007. 
31  ABS, f. A 33, inv. j. 193, Situační zpráva FMV č. 9 o vývoji bezpečnostní situace v souvislosti s konáním „Světového shromáždění za 

mír a život, proti jaderné válce“ za den 23. června 1983, Praha 24. 6. 1983.

Vzhledem k odmítavému přístupu 
organizátorů k pozvání Charty 77 na 
pražský kongres poukázali chartisté 
na obtíže, které jim činila příslušná 
úřední místa, a jejich stížnosti byly 
zveřejněny i v zahraničí. V otevře
ném dopise Tomáši Trávníčkovi si 
chartisté stěžovali na obstrukce při 
jejich snaze přihlásit se oficiálně jako 
účastníci shromáždění. V dopise 
prezidentu republiky Gustávu Hu
sákovi bylo požadováno propuštění 
politických vězňů, mezi nimi napří
klad signatářů Charty 77 Ladislava 
Lise, který se nacházel ve vazbě od 
počátku roku 1983, Rudolfa Battěka, 
Petra Uhla, Jiřího Gruntoráda, Ivana 
Jirouse, Františka Stárka či vězně
ných členů františkánského řádu.26 

Ze státobezpečnostního hlediska 
byly aktivity Charty 77 v souvislosti 
s mírovým kongresem pokračováním 
její činnosti z předchozích měsíců, 
kdy se snažila prolomit izolaci, v níž 
se nacházela, a otevírat témata, jež 
by lépe rezonovala ve veřejnosti. 
K nim se bezpochyby řadily i otázky 
války a míru. Snaha Charty 77 byla 
ze strany bezpečnostních struktur 
hodnocena jako úsilí o prosazení 
buržoazního pacifismu, který měl 
být západními státy využit k odklonu 
sílícího západoevropského mírového 
hnutí na platformu antisocialismu 
a antisovětismu.27 

Klíčovou roli při vnější prezentaci 
idejí Charty 77 měla sehrát Druhá 
mezinárodní konference proti ato
movému zbrojení v Západním Ber
líně v květnu 1983, jíž se účastnili 
představitelé socialistické opozice 
Jiří Pelikán a Zdeněk Mlynář. Byla 
plánována jako určitá „vzdoroakce“ 
vůči pražskému shromáždění. Mezi 

účastníky však nepanovala jasná sho
da, zda pražský kongres bojkotovat, 
takže se část účastníků přiklonila 
k názoru, že je lepší zúčastnit se 
i pražské akce a navázat zde kontakty 
s nezávislými mírovými sdruženími. 
Na základě nejednotného stanoviska 
považovala StB západoberlínskou 
konferenci za neúspěšnou, neboť 
reprezentanti československého 
exilu vyzývali západní instituce 
k tomu, aby ji ignorovaly.28 Charta 77 
odeslala účastníkům konference 

dopis, v němž jednoznačně deklaro
vala, že k důležitým kritériím, vypo
vídajícím o mírumilovnosti politiky 
jednotlivých vlád, patří i dodržování 
a respektování lidských práv.29 Důraz 
na symbiotické propojení zápasu za 
občanská a lidská práva a zápasu za 
mír odráží i texty v samizdatovém 
sborníku Charta 77 o míru, který 
vznikl v rámci reflexe připravovaného 
pražského mírového kongresu a jejž 
bezpečnostní složky zabavily. V ně
kterých uveřejněných příspěvcích 
rovněž rezonovala potřeba likvida
ce jaderných arzenálů obou velmocí, 
a nevyjadřovaly tedy jednoznačnou 
podporu ani západním stanoviskům 
k dané problematice. Ačkoli příspěv
ky v tomto samizdatu ukazovaly na 
poměrně velkou názorovou vstřícnost 

signatářů Charty 77, která odrážela 
i podobné nálady, jaké panovaly ve 
východoněmeckém mírovém hnutí, 
jež vycházelo z křesťanskopacifistic
kých základů30 a odmítalo zbrojení 
na obou stranách železné opony, 
byli příznivci protirežimní opozice 
vystaveni perzekuci úřadů. Oficiál
ní představitelé KSČ i státu se totiž 
obávali, že by přizváním Charty 77 
na jednání kongresu došlo k legitimi
zaci opozice v Československu, což 
v žádném případě nechtěli připustit. 

Dne 23. června 1983, kdy měli dele
gáti kongresu volný den a vycestovali 
do různých částí země, kde byl pro 
ně připraven kulturněspolečenský 
program, uspořádali představitelé 
Charty 77 „minikongres“ v pražské 
oboře Hvězda, aby zde mohla pro
běhnout svobodná výměna názorů. 
Za Chartu 77 se ho účastnili kromě 
mluvčích například Václav Havel, 
Miloš Hájek, Jiří Hájek, Bedřich Pla
cák, Jiří Dienstbier, Věra Jirousová, 
Anna UhlováŠabatová či Dana Něm
cová. Setkali se tam s pěti delegáty 
světového shromáždění, Gabrielou 
Potthastovou, poslankyní Spolkové
ho sněmu za Zelené, nizozemským 
novinářem Dickem Verkijkem, zápa
doněmeckým publicistou Walterem 
Oswaltem, blízkým Zeleným, a dvěma 
britskými protijadernými aktivisty, 
Jonathanem Bloomfieldem a Dannym 
Jeanem, a také se zahraničními novi
náři. Setkání však rozpustila Státní 
bezpečnost hned na jeho začátku. 
Zásah bezpečnostních složek ozna
čovali přímí účastníci za brutální, 
ale současně „perfektní a rychlý“.31 
Podle jejich odhadu se jej zúčastni
lo asi 20–30 policistů v civilu, kteří 
zřejmě měli příkaz nikoho fyzicky 

Na protest proti  
omezeným možnostem 
svobodné diskuse pak 
delegace strany Zelených  
zasedání kongresu  
předčasně opustila
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nenapadnout a nezranit. O zásahu 
pak informovala zahraniční média 
a protestovala proti němu již výše 
zmíněná poslankyně Gabriele Pott
hastová, která byla jeho očitým svěd
kem. Označila ho za mocenský, ačko
liv obdržela od organizátorů ujištění, 
že může vést dialog s kterýmkoliv ob
čanem republiky. Tato politička také 
patřila k velkým kritikům způsobu 
organizace pražského kongresu kvů
li vyloučení československé opozice 
z účasti na něm. 

Velká pozornost StB se soustředila – 
z hlediska vnějšího negativního půso
bení na průběh světového kongresu – 
právě na delegaci strany Zelených, 
která se postupně stávala význam
ným fenoménem západoněmecké 
politické scény, protože ve volbách 
do Spolkového sněmu v březnu 1983 
poprvé překonala v  celostátním 
měřítku pětiprocentní hranici a její 
zástupci v něm zasedli. Předsednictvo 
ÚV KSČ již na podzim 1982 věnovalo 
pozornost informacím o její činnosti. 

Podle informativního materiálu byli 
Zelení považováni za demokratickou 
sílu se silnými antiimperialistickými 
tendencemi. Západoněmečtí komunis
té, kteří podávali československým 
soudruhům tuto informaci, však vní
mali zelený politický proud jako nedo
statečně „ideově profilovaný“. Zelení 
totiž nastolovali otázky odpovědnosti 
za zmírnění zbrojení u obou super
velmocí, nikoli jen u Spojených států 
amerických. Konkrétně pak v rámci 
pražského mírového zasedání chtě
li otevřít problematiku nezávislých 
politických skupin včetně Charty 77 
a také porušování občanských práv. 
Dalším cílem Zelených bylo vyvolá
ní diskuse o problematice polského 
postupu vůči opozici, ale například 
i o vojenských manévrech sovětských 
ponorek u skandinávských vod.32 Na 
protest proti omezeným možnostem 
svobodné diskuse pak delegace strany 
Zelených zasedání kongresu předčas
ně opustila, což byl asi nejvážnější 
incident, ke kterému na něm došlo. 

Církevní aktivity na světovém 
shromáždění

Velký zájem o mírovou problemati
ku byl patrný také u křesťanských 
církví a náboženských představitelů. 
Z tohoto důvodu vznikla samostatná 
sekce přímo v rámci shromáždění. 
Množily se spekulace, že by se na něj 
měl dostavit dokonce i papež Jan Pa
vel II., který dlel na zmíněné oficiální 
návštěvě v Polsku. Ačkoli spektrum 
účastníků této sekce bylo dosti růz
norodé, organizátoři se snažili, aby 
se při jednání uplatnila ta uskupení, 
která odpovídala „protiimperialistic
kému“ duchu shromáždění. Přítomní 
náboženští činitelé ze Západu tak vy
stoupili s provoláním proti rozmístění 
amerických raket v západní Evropě.33 
S oficiální propagandou souzněla 
v církevních řadách také činnost 
československého prorežimního 
Sdružení katolických duchovních 
Pacem in terris (SKDPiT), které ve
řejně podporovalo mírové iniciativy 
socialistického bloku a přátelství 
mezi národy. Boj za mír byl chápán 
jako integrální součást zápasu za 
socialistický řád a proti Západu. 

V rámci sekce shromáždění však 
vystoupil také kardinál František 
Tomášek, který zdůrazňoval nutnost 
spojitosti svobody, spravedlnosti 
a míru, což byl také poměrně zřetel
ný odkaz na flagrantní porušování 
těchto principů v Československu, 
a ve svém projevu poukázal také na 
symboliku knížete sv. Václava a jeho 
mírotvornou politiku.34 

Sekci „Církev“ věnovali rovněž nej
větší pozornost západní žurnalisté. 
Reportér BBC se tak podle informací 
StB snažil získat informace od církev
ních představitelů zejména o osudu 
zatčených členů františkánské komu
nity, proti nimž byla na konci března 
1983 provedena rozsáhlá bezpečnost

32  Tamtéž, Situační zpráva FMV č. 2 o průběhu přípravy „Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce“ v týdnu od 27. 5. 
do 3. 6. 1983.

33  Z kongresového zápisníku. Katolické noviny, 1983, roč. 35, č. 29 (17. 7. 1983), s. 1, 4.
34  Projev kardinála Františka Tomáška na Světovém shromáždění za mír a život, proti jaderné válce 24. 6. 1983, Informace o Chartě, 

červenec 1983, s. 12–13 – viz http://scriptum.cz/soubory/scriptum/informaceocharte77/infoch_1983_07_ocr.pdf (citováno  
k 26. 10. 2021).

Účastníci kongresu se sešli také na intercírkevní meditaci v kostele sv. Mikuláše na Staro-
městském náměstí v Praze Foto: ČTK
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ní akce. Jejich uvěznění totiž vzbudilo 
ve Velké Británii velkou vlnu nevole 
v duchovních kruzích a za jejich 
propuštění se vyslovila Amnesty 
International. Mezinárodní tlak bez
pochyby významnou měrou přispěl 
k zastavení trestního stíhání, neboť 
zatčení řeholníci byli do poloviny čer
vence propuštěni. K církevní politice 
československého státu se oficiálně 
vyjádřili evangelický duchovní Lubo
mír Miřejovský za Křesťanskou mí
rovou konferenci a košický kapitulní  
vikář Štefan Onderko, jeden z čelných 
představitelů SKDPiT, kteří podpořili 
oficiální linii.35 

Mezi evangelíky šlo také pozoro
vat trend většího zapojení do diskusí 
o mírovém soužití. Jednalo se hlav
ně o přívržence „Nové orientace“ 

českobratrské církve evangelické 
a zároveň signatáře Charty 77 La
dislava Hejdánka, Miloše Rejchrta 
či Jakuba Trojana. Ti jako klíčový 
princip vyzdvihovali nutnost re
spektu k lidským a občanským prá
vům jako předpoklad dlouhodobější 
existence míru ve světě. Podobné 
diskurzy najdeme v evangelickém 
prostředí ve Východním Německu. 
Je zajímavé, že k rozvoji mírového 
hnutí třeba právě v NDR docházelo 
zejména z iniciativy evangelické círk
ve, v níž byl výraznou figurou např. 
farář Rainer Eppelmann.36 Zapojení 
této církve do podpory mírového 
soužití bylo doprovázeno dvěma 
důležitými tendencemi, které plně 
nekorespondovaly s oficiálním míro
vým úsilím východoněmeckého státu. 

Šlo o demokratizaci východoněmec
ké společnosti a odmítání explicitně 
jednostranného odsuzování zbrojení 
pouze na straně NATO a západních 
zemí.37

Zpráva Státní bezpečnosti pak hod
notila činnost evangelických členů 
Charty 77 jako schopnost „pružně rea-
govat na mezinárodní politické změny 
a orientovat se na neoficiální mírová 
hnutí v kapitalistických státech“. Tím 
pak získali v Chartě 77, zejména 
mezi mladšími osobami, výraznější 
a trvalejší podporu.38 Jak tedy ukazují 
situační zprávy o sledování účastní
ků světového shromáždění, v rámci 
celého jednání se činnost StB sou
středila na dvě hlavní roviny, a to na 
politickou opozici a na církve. 

Součástí shromáždění byly, stejně 
jako tomu bylo u všech významných 
festivit či podobných akcí, velké 
manifestace, na nichž veřejnost ri
tuálně vyjadřovala souhlas s politi
kou komunistické strany. V období 
normalizace hrál tento akt význam
nou úlohu, protože to byla jedna ze 
součástí nepsané smlouvy mezi mocí 
a veřejností.39 V předvečer zahájení 
kongresu se uskutečnilo v brněnské 
Líšni, která byla tradičním místem 
konání komunistických manifestač
ních rituálů, mírové shromáždění za 
účasti asi 100 tisíc lidí. Státní bez
pečnost věnovala zvýšenou pozornost 
zejména další velké manifestaci, která 
se ve večerních hodinách 21. června 
konala na Staroměstském náměstí 
a jíž se podle přehnaných odhadů 
redaktorů Rudého práva zúčastnilo 
kolem 200 tisíc lidí, neboť se k ní 
dostávaly informace, že ji opoziční 

35  ABS, f. Správa kontrarozvědky – II. správa (A 34), inv. j. 1482, Zpráva o činnosti FMV v období příprav a konání „Světového shromáž
dění za mír a život, proti jaderné válce“, Praha 18. 7. 1983. 

36  Rainer Eppelmann (1943) je německý evangelický farář, který se během existence východoněmeckého režimu angažoval v opozičním 
hnutí. V lednu 1982 vyzval společně s vědcem Robertem Havemannem v Berlínské výzvě k odzbrojení na Západě i na Východě. Po 
pádu komunistické moci se stal v dubnu 1990 posledním ministrem obrany v tehdejší NDR. Následně byl také poslancem Spolkové
ho sněmu za CDU. 

37  POLLACK, Detlef: Zwischen Ost und West, zwischen Staat und Kirche. Die Friedensgruppen in der DDR. In: GASSERT, Philipp –  
GEIGER, Tim – WENTKER, Hermann (Hrsg.): Zweiter Kalter Krieg und Friedensbewegung. Oldenbourg Verlag, München 2011, s. 269–282. 

38  ABS, f. A 36, inv. j. 529, Bezpečnostní situace v ČSSR po linii X. správy SNB, 31. 7. 1984.
39  K tezím o společenské smlouvě v době normalizace viz KOLÁŘ, Pavel – PULLMANN, Michal: Co byla normalizace? Studie o pozdním 

socialismu. ÚSTR – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016.

Mírová manifestace v centru Prahy Foto: ČTK
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síly využijí k projevům nespokojenosti 
s režimem.40 Vedle Charty 77 již tehdy 
existovala i další opoziční uskupe
ní, která se věnovala problematice 
demilitarizace společnosti. Jednalo 
se především o neformální činnost 
mladých lidí, připomínajících si od 
počátku osmdesátých let pravidelně 
památku bojovníka za nenásilí Joh
na Lennona, kteří pak byli vystaveni 
policejní perzekuci. Příznivci těchto 
„lennoniád“ vystoupili i po skonče
ní manifestace na Staroměstském 
náměstí a při pokusu uspořádat se
tkání mládeže na Petříně. V průběhu 
celé akce bylo kontrolováno celkem  
118 osob, z toho devět skončilo v cele 
předběžného zadržení.41

Konfliktní situace však naproti 
tomu nepanovala při pravidelných 
setkáních mládeže a studentů po 
celou dobu konání kongresu v Mí
rové vesničce, která vznikla na vy

sokoškolských kolejích na pražském 
Jižním Městě a na niž se rovněž sou
středila pozornost západních médií.42 
V žádném sledovaném segmentu 
shromáždění nedošlo k výrazněj
ším kontroverzím, na které by bylo 
potřeba reagovat. Celkový průběh 
akce se podle závěrečného hodnocení 
StB obešel bez incidentů a rušivých 
jevů. Pouze dvanáct vystoupení mělo 
provokační charakter a šest delegátů 
na protest jednání opustilo. Celko
vý počet delegátů však podle této 
shrnující státobezpečnostní zprávy 
činil 3 625 a přijeli ze 132 zemí. Přijatá 
Výzva za mír a život měla podle ní 
jasný protiimperialistický charakter, 
takže se podařilo eliminovat hlasy, 
které chtěly prosadit odlišné vyznění 
deklarace.43 

Dosažení izolace Charty 77 od 
ostatních sociálních a názorových 
prostředí i během roku 1983 konsta

tovala souhrnná informace Správy 
kontrarozvědky pro boj proti vnitř
nímu nepříteli (X. správa SNB): „Byly 
narušeny pokusy protivníka o proniká-
ní do oficiálních struktur, dělnického 
prostředí, [mezi] mladou generaci 
a propojení představitelů antisocialis-
tických sil na představitele reakčních 
církevních sil.“44

Předsednictvo ÚV KSČ pak příz
nivě hodnotilo, že v diskusi během 
světového shromáždění v  Praze 
byly „odmítnuty ojedinělé pokusy dá-
vat stejnou odpovědnost USA a SSSR 
za zbrojení a za současnou napjatou 
mezinárodní situaci ve světě a teze, že 
doktrína zastrašení je faktorem míru“.45 
Současně vnímalo možnosti, které se 
nabízely při spolupráci s novými mí
rovými iniciativami, jež se formovaly 
ve vyspělých kapitalistických státech, 
a oceňovalo, že značný počet delegá
tů ze západních a rozvojových zemí 
vystoupil na pražském kongresu na 
podporu mírové politiky SSSR a dal
ších socialistických států.46

Vrchol kampaně

Výsledky mírového shromáždění byly 
z pohledu nejvyššího komunistické
ho vedení země i složek ministerstva 
vnitra hodnoceny velmi kladně. Před
stavovalo jeden z vrcholů kampaně 
většiny států východního bloku, 
snažící se o vyvolání rozporů mezi 
Spojenými státy a jejich západními 
spojenci. Komunistický režim ovšem 

40  LABUDOVÁ, Hana – ZVĚŘINOVÁ, Marie – JELÍNEK, Jan: Ještě je čas? Ještě je čas! Rudé právo, 22. 6. 1983, s. 3. 
41  BLAŽEK, Petr: Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980–1989, s. 22–23; ABS, f. A 33,  

inv. j. 193, Situační zpráva FMV č. 7 o vývoji bezpečnostní situace v souvislosti s konáním „Světového shromáždění za mír a život, 
proti jaderné válce“ za den 21. června 1983, Praha 22. 6. 1983.

42  ABS, f. A 33, inv. j. 193, Situační zpráva č. 1–13 o průběhu přípravy shromáždění za mír a život, proti jaderné válce.
43  Tamtéž, inv. j. 198, Porada širšího operačního štábu FMV po skončení Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce dne 

4. 7. 1983. 
44  ABS, f. A 36, inv. j. 346, Vyhodnocení plánu práce X. správy SNB za rok 1983, Praha 3. 2. 1984. 
45  NA, f. ÚV KSČ, předsednictvo ÚV KSČ 1981–1986, sv. 76, a. j. 75, 75. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 1. 7. 1983, Zpráva o průběhu 

a výsledcích Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce ve dnech 21.–26. června 1983.
46  Tamtéž. 

Zahraniční účastníci v hledáčku fotoapará-
tů StB před Národním muzeem

Foto: ABS, f. A 33, inv. j. 197
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47  KOCIAN, Jiří – PAŽOUT, Jaroslav – VILÍMEK, Tomáš – BALÍK, Stanislav – HLOUŠEK, Vít: Dějiny Komunistické strany Česko- 
slovenska IV. (1969–1993). Academia, Praha 2020, s. 428. 

48  BLAŽEK, Petr: Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980–1989, s. 13.
49  CIMBALA, Stephen, J.: The United States, Russia and Nuclear Peace. Palgrave Macmillan, Cham 2020, s. 7–8. 
50  Nejnověji zpochybňuje nenadálý jaderný úder během tohoto vojenského cvičení studie amerického politologa Simona Milese.  

Viz MILES, Simon: The War Scare That Wasn‘t: Able Archer 83 and the Myths of the Second Cold War. Journal of Cold War Studies, Vol. 
22, No. 3 (August 2020), s. 86–118. 

51  SVOBODA, Stanislav: Pershingy a střely s plochou dráhou letu připraveny k odpálení. Zápisník, 1983, roč. 27, č. 25 (9. 12. 1983), s. 5–9.

nedokázal překonat zásadní limity. 
Shromáždění se sice deklarovalo jako 
otevřené, skutečná výměna názorů 
ale nebyla atributem režimu, který 
v Československu panoval. Nede
mokratičnost politického systému 
dokumentoval tvrdý postup vůči 
nezávislým mírovým iniciativám 
v čele s Chartou 77. Naděje komunis
tů vkládané do západního mírového 
hnutí se navíc vzhledem k jeho výraz
né heterogenitě ukázaly jako liché 
a do jisté míry i kontraproduktivní.47

V dalších měsících se navíc mezi
národněpolitická situace vyostřila. 
Nejprve 1. září 1983 sestřelil sovětský 
stíhací letoun nad Sachalinem jiho
korejské civilní dopravní letadlo, což 
udělalo definitivní tečku za úspěchy 
sovětské diplomacie.48 Jak se teprve 
s odstupem řady let ukázalo, lidstvo 
tehdy stálo poměrně blízko jader
nému konfliktu, když 26. září 1983 
byly na sovětské radarové základně 
detekovány údajné rakety letící ze 
Spojených států na Sovětský svaz. 
Jen díky rozvaze operačního důstoj
níka Stanislava Jevgrafoviče Petro
va nebyl vydán rozkaz k vypuštění 
sovětských střel.49 Ve Spojených 
státech pak pokračovala propagace 
návrhu zbrojního systému Strategic
ké obranné ini ciativy pro vedení tzv. 
hvězdných válek, který prezentoval 
prezident Reagan na jaře 1983. Na 
konci října toho roku provedla koalice 
pod vedením USA invazi na Grenadu 
a o několik dní později se uskutečni
lo velké vojenské cvičení NATO Able 
Archer, o němž se nyní diskutuje jako 
o potenciální rozbušce vzájemného 
konfliktu Východu a Západu. Přestože 
nepanuje shoda, zda mohla tato udá
lost opravdu vést k jaderné válce su
pervelmocí a nebezpečí preventivního 

jaderného úderu buď z jedné, nebo 
z druhé strany je možná spíše mýtem, 
politické i vojenské napětí na každý 
pád oboustranně velmi vzrostlo.50 

Československá veřejnost, stejně 
jako další občané socialistického blo
ku i lidé na Západě, pociťovala prosté 
lidské obavy z možného jaderného 
konfliktu. Vzhledem k omezujícím po
litickým podmínkám však zdejší obča
né museli na svolávaných shromáždě
ních manifestačně podporovat naraci 
o tom, že sovětské rakety zabezpečují 
„pokojnou práci a mírový život našeho 
lidu“ proti hegemonistickým ambicím 
amerického imperialismu.51 

Strach ze sovětského úderu nepo
chybně panoval na opačné straně 
železné opony. Obavy z dopadů ja
derného konfliktu se tehdy zhmotnily 
i do vizualizované popkultury. Ve Spo
jených státech vznikl v roce 1983 pro
tiválečný film The Day After (Den poté), 
který sice přičítá zodpovědnost za 
zvýšení napětí Sovětům obsazujícím 

Západní Berlín, ale svým vyzněním 
zpochybňuje možnost, že by v nukle
ární válce existoval vítěz – byli by jen 
poražení a zpustošená země. Svět pak 
celkem logicky přivítal odzbrojovací 
návrhy nového generálního tajemníka  
ÚV KSSS Michaila Sergejeviče Gor
bačova. 

Jeden z propagandistických plakátů mírového kongresu Foto: ČTK

Jaroslav Šebek (1970) 
působí v Historickém ústa
vu AV ČR. Zaměřuje se na 
dějiny 20. století, česko
německé vztahy a církev
ní dějiny. K těmto tématům 

vydal např. monografie Za Boha, národ, po-
řádek (Academia, Praha 2016), Od konfliktu 
ke smíření. Česko-německé vztahy ve 20. sto-
letí očima katolické církve (Karmelitánské 
nakladatelství, Kostelní Vydří 2013) nebo 
Mezi křížem a národem. Politické prostředí 
sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném 
Československu (CDK, Brno 2006). 
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