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0STR.EDNÍ VYBOR KOMUNISTICKĚ STRANY ČESKOSLOVENSKA 
PRAHA 1 , NABRE2I LUDVIKA SVOBODY 12 - TELEFON 2199 

Č.j. P 8355 1JJP. ---
U s n e s e n í 

126 . schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 18 . srpna 1989 

k bodu 3: Informace o bezpečnostní situaci a dalších 

úkolech v boji proti vnitřním nepřátelům 

/s . F. Kincl/ 

U s n e s e n o 

Předsednictvo ÚV KSČ 

bere na vědomí informaci o bezpečnostní situaci 

a návrh opatření plánovaných příslušnými orgány 

směřujících k zamezení zneužití výročí srpnových 

událostí v roce 1968 vnitřními a zahraničními 

nepřáteli socialismu . 



U s n e s e n í 

k bodu j Informace o bezpečnostní situaci a dalších 

úkolech v boji proti vnitřním nepřátelům 

/s. F . Kincl/ 

U s n e s e n o : 

Předsednictvo ÚV KSČ 

bere na vědomí informaci o bezpečnostní situaci 

a návrh opatření plánovaných příslušnými orgány 
I 

směřujíc1k zamezení zneužití výročí srpnových 

událostí v r. 1968 vnitřními a zahraničními 

nepřáteli socialismu. 
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I n f o r m a c e 

o bezpečnostní situaci a dalších úkolech v boji proti vnitřním 

nepřátelům 

V období od konce července do současné doby jsou zjišťo

vány poznatky o stupňování aktivizace vnitřního i vnějšího ne

přítele na přípravu provokačních a konfrontačních akcí u pří

ležitosti výročí 21. srpna 1968. Zřejmým cílem je na srpnových 

událostech před 21 lety kompromitovat vedoucí postavení a po

litiku KSC a veřejnou demonstrací vlastní síly se projevit jako 

zásadní společenskopolitický faktor. V jeho č innos ti se stále 

výrazněji projevuje tendence přechodu od kritiky k politické 

aktivitě namířené proti základům socialistického státu. Akce 

20 •. a 21 . 8. mají podle představ protivníka urychlit spád a vývoj 

událostí ve státě s cílem dosažení jejich záměrů. 
I 

Jedním z hlavních prostředků k naplnění těchto cílů je 

kampaň rozvířená okolo pamfletu "Několik vět", který . je rozši

řován na celém území státu a který mělo podepsat asi 16500 občanů. 

Aktivita protivníka si vynuti la přijetí rozsáhlých opatření. Bylo 

zahájeno tr. stíhání ve věci pro tr. čin pobuřování podle§ 100 

tr . zákona. Se souhlasem městského prokurátora v Praze byly pro

vedeny u hlavních organizátorů S. DEVÁTÉHO, A. VONDRY , J.URBANA 

a J. K~IŽANA domovní prohlídky. Bylo potvrzeno, že hlavním orga

nizátorem a autorem pamfletu je Václav HAVEL. Vůči hlavním orga

nizátorům nepřátelské kampaně byla získána dokumentace jejich 

trestné činnosti. Trestní stíhání těchto osob bude možno vést 

ťspěšně jen v případě, že budou postiženi všichni organizátoři, 

včetně Václava HAVLA, k němuž je také soustředěn důkazníma

teriál . Vznesení obvinění a vzetí do v azby je třeba posuzovat 

z hlediska vývoje bezpečnostní situace a rozhodnout , zda k 

trestnímu stíhání přikročit ihned nebo v období po 21.8 . 1989. 

J 
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Prováděná opatření proti rozšiřovatelům potvrzují, že tito ve 

většině případů nemají žádný vztah k organizátorům akce a pod

pisy pod pamflet shromažctují z popudu západních sdělovacích 

prostředků /RSE, HA/. 

V souvislosti s rozšiřováním pamfletu a př ípravou antisocia

listických akcí jsou prováděna další opatření na celém území 

ČSSR. Celkem přitom bylo provedeno 211 pohovorů, 10 osob je 

trestně stíháno pro trestný čin podle§ 100 tr . zákona, 76 osob 

pro přečin podle§ 6 zákona č, 150/69 Sb., 13 bylo řešeno pro 

přestupek a 15 osobám byla vys l ovena výstraha. 

Obdobnou akcí, která by měla vystupňovat atmosféru a vyvolat 

rozkol v řadách KSC, je dopis vedení tzv, OBRODY všem členům 

strany. Záměr protivníka byl v samotném zárodku zmařen a podařilo 

se zabránit . jeho rozšíření. U hlavních organizátorů M. HÁJKA, 

V. ŠILHÁNA a V. KOLMISTRA byly po zahájení trestního stíhání ve 

věci pro trestný čin hanobení . republiky a j ejího představitele 

provedeny domovní prohlídky, zabaven originál dopisu a rozmnožovací 

zařízení. Všem jmenovaným byla vyslovena výstraha městského pro

k urátora v Praze. 

Na území SSR vyvíjí nepřátelskou činnost zejména CARNOGURSKÝ, 

KUSÝ, SELECKÝ, PON ICKÁ a MAŇÁK, jejichž trestná činnost spočívá 

v organizování protispolečenských vystoupení a podněcování občanů 

k účasti ' na nich, předávání nepřátelsky zaměřených materiálů do 

zahraničí , kde jsou využívány k protičeskoslovenským kampaním. 

Vyšetřovatelem SNB bylo dne 14.·8. 1989 zahájeno trestní stíhání 

pro trestné činy pobuřování, resp . poškozování zájmů republiky v 

cizině a vzneseno obvinění výše jmenovaným ,. U ČARNOGURSKÉHO a 

KUSÉHO byl podán návrh na jejich vzetí do vazby. Postup byl 

schválen generá lním prokurátorem SSR. 

V rámci příprav na srpnové vystoupení začalo od 1,8.1989 

tzv. Nezávislé mírové sdružení organizovat denně v Praze na pě

ší zóně tzv. tichá korza, kterých se zúčastňuje několik desítek 

osob, jejichž počet denně vzrůstá. Kromě provokace státní moci 

chce protivník aktivizovat veřejnost, prověřit vlastní akceschop-
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nost a odhalit případná protiopatření. 

Stěžejní otázkou činnosti protivníka je příprava na ve

řejná vystoupení ve dnech 20. a 21.8.1989. V důsledku provádě

ných bezpečnostních opatřeních /např. zabránění schůzky koordi

načního výboru nezávislých iniciativ - OBRODA, HOS, CH-77, NMS, 

Ekologická sekce CH-77 dne 2.2., kterť;něla projednat formy pro

testních akcí a vydání společného prohlášení; zamezení schůzky 

členů odbočky HOS v Praze 4, která měla projednat konkrétní akce 

k výročí srpna; narušení veřejných akcí NMS apod./ ·se názory 

na charakter těchto akcí v prostředí protivníka značně liší a 

jsou nejednotné. Od krajních /demonstrace na Václavském náměstí 

se střetem s Bezpečností - prosazována např. mluvčím CH-77 HRA

DÍLKEM/ přes "umírněné " až k názoru žádnou veřejnou akci nekonat 

/např . Jan URBAN doporučuje místo toho se soustředit na zakládání 

nezávislých odborů, pronikání do závodů a teritorií/. K tomuto 

poslednímu názoru se rovněž pod vlivem provedených opatření při

klonila i skupina exkomunistů sdružených v tzv. OBRODĚ, kteří 

odmítají zúčastnit se případných veřejných vystoupení. 

V současné době v nepřátelském prostředí převládá varianta 

"tichého korza" demonstrujících np. pěší. zóně v Praze dne 20. a 

21.8.1989, k níž se přiklání CH-77 společně s dalšími iniciati

vami. 

Obdobné akce mají proběhnout i v dalších městech jako v 

Brně, Plzni, Táboře, Ústí nad Labem, Litoměřících, Olomouci, 

Chomutově, Hradci Králové, Žilině, Bratislavě a Košicích. Lze 

předpokládat provokativní projevy i v jiných místech republiky. 

Jedná se o taktiku protivníka, který přímo nevyzývá k otevřeným 

nepřátelským projevům, ale snaží se vyvolat zdání pokojných 

shromždění občanů. Kalkuluje s tím , že při větším shromáždění 

osob se vytvoří napjatá atmosféra, která může ~nadno vyústit 

v pro j ev spontánního odporu proti politice KSČ. 
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Zvažovány jsou i některé další formy provokačních akc í , 

jako předání prohlášení CH-77 a kytice na uctění památky padlých 

na velvyslanectví SSSR v Praze, položení kytice dne 20. 8. u so

chy sv. Václava, pokládání květin na místa, kde při vstupu 

vojsk Varšavské smlouvy zahynuli čs.občané, vztyčení rudé vlaj

ky na Pradědu v Jeseníkách, či zvonění zvonu v kostele sv . Tomáše 

v Brně , 

Zřetelně sílí internacionalizace činnosti vnitřního protiv

níka a spolupráce s protějšky z PLR a MLR, která nabývá stále 

konkrétnějších podob, přes návody a konzultace až po organizování 

společných konkrétních akcí. Po zkušenostech z působení MICHNIKA 

a BUJAKA a dalších při jejich pobytu v ČSSR počátkem srpna 1989 

a působení na představitele opozičních sil, bude provedeno opat

ření k zamezení jejich ohlášeného příjezdu do ČSSR a zabráněno 

jejich účasti na provokačních akcích , Obdobná opatření jsou při

jata i k představitelům madarských opozičních uskupení. Na pod

poru akcí v ČSSR připravuje polská Solidarita provokační akce na 

hraničních .přechodech s ČSSR. 

V posledním období roste nebezpečnost působení tzv. Demo

kratické iniciativy /MANDLER a spol./, spočívající v tom , že na 

rozdíl od CH-77 se důsledně orientuje na pronikání do dělnické 

mládeže a do teritorií a vyvíjí snahu vytvářet tzv . alter naliv

ní odbory . 

Tzv. čs. helsinský výbor zaslal dne 12. 8, 1989 dopis před

sedovi vlády ČSSR a generálnímu prokurátorovi ČSSR, v němž 

zcela jednoznačně obviňuje vládu ČSSR a ministerstvo vnitra ze 

snah vyvolat konfrontaci s občany, kteří žádají demokratic~ou 

obnovu. Uvádějí, že např. kampaň proti výzvě "Několik vět" pře

rostla v přímou "kriminalizaci" té t o zákonné petiční akce . 

Dále obviňují orgány státní moci z pokusu vykonstruovat 

důkazy o propojení skupiny záškodníků zakládajících požáry v 

Severočeském kraji s "nezávislými iniciativami ", pro což prý 

nejsou žádné důkazy. Dosavadní vyšetřování jednoznačně prokazuje, 
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výpovědmi svědků a domovními prohlídkami, spojení jednoho z hlav

ních obviněných Jana GREGORE s představiteli CH-77 UHLEM a CIBUL

KOU. Svědecky je potvrzeno, že GREGOR vícekrát navštívil také 

představitele CH-77 Václava BENDU v Praze . V zajištěných písemnos

tech vyjadřuje GREGOR odhodlání bojovat všemi prostředky proti 

stávajícímu socialistickému zřízení a KSČ a odhodlání působit v tom

to duchu na mládež. Přesto, že obvinění svoji trestou činnost 

popírají, případně odmítají vypovídat, jsou soustředovány další 

důkazy o jejich trestném činu záškodnictví, a to v případě všech 

čtyř hlavních obviněných. 

~ I 

z obsahu uvedeného dopisu nepochybně vyplývá, že se jedná o sna h t 1 

antisocialistických sil svalit předem vinu za konfrontační charak-

ter akcí a za případný rozhodný zásah mocenského aparátu proti nim 

na čs. vedení, Bezpečnost, Lidové milice. Tím chtějí na platformě 

srpna ukázat "nelegitimnost" současného vedení ČSSR a vytvářet 

atmosféru, která podle jejich představ vyústí v odstoupení stra

nického a státního vedení a v nastolení "prozatímních státních 

orgánů " . Ke koordinaci a jednotnému postupu se přední exponenti 

nelegálních struktur rozhodli zřídit tzv. čs. občanský výbor, jako 

garanta za "vytvoření demokratického a právního státu". Jsou 

zpracovány návrhy koncepce činnosti "sjednocené" opozice k faktic-

kému převzetí moci, kdy předpokládají rozpuštění Federálního shro

máždění, místo něho ustanovení "prozatímního zákonodárného shro

máždění:', které připraví a projedná novou ústavu ČSSR. Podle 

představ protivníka by následně měla být vytvořena nová vláda, 

která by důsledně měla realizovat jejich představy o právním státě. 

Souběžně s tím je rozpracováván i záměr vytvoř it nový "nezávislý 

svaz mládeže", v němž by se sdružovaly samostatné svazy, např. 

vysokoškolské, dělnické mládeže atd . 

Bezpečnostními orgány byly zjištěny reakce vládních a poli

tických kruhů některých západních zemí na situaci vzniklou v ČSSR 

v s ouvislosti s 21. srpnem 1989. 

Vlády evropských kapitalistických států očekávají, že 

v Praz e dojde kolem 21 . 8.1989 k protiv ládním v ystoupením včetně 
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střetů demonstrantů s ozbrojenými složkami. V případě vážného 

střetu demonstrantů se státní mocí bude zvažována i možnost 

svolání konzultací o společném postupu zemí Evropského spole

čenství vůči ČSSR v rámci evropské politické spolupráce včetně 

odvetných politickoekonomických opatření k mezinárodní izolaci 

ČSSR. 

V případě opakovaného zatčení a odsouzení V. HAVLA (respek

tive dalších představitelů čs. opozice), plánují rozpoutání ostré 

protičeskoslovenské kampaně,včetně diskriminačních opatření. 

Kalkulují s tím, že politická a především ekonomická izolace 

současné vlády v Československu by zhoršením životní úrovně oby

vatelstva vytvořila prostor pro novou , opravdu masovou vlnu pro

tivládních vystoupení v ČSSR, jejichž potlačování by bylo využito 

k dalšímu zostření protičeskoslovenské kampaně Západu. Kombinace 

vnitřního a vnějšího tlaku by pak měla vést k výrazným personál

ním změnám ve vedení KSČ a ČSSR. 

Nebyly získány žádné poznatky, které by nasvědčovaly tornu, 

že by se některá z v l ád západních zemí bezprostředně angažovala 

v přípravě protičeskoslovenské kampaně. Jsou však prováděna 

opatření ke sledování situace a plnění závazků přijatých ČSSR 

v rámci KBSE. 

Z USA jsou do ČSSR plánovány mimořádné cesty pracovníků 

hromadných sdělovacích prostředků. Do ČSSR přicestují i politi

kové - senátoři (24. - 26.8.1989 skupina čtyř senátorů USA vede

ná bývalým uchazečem v prezidentské kampani 1984 za demokraty 

USA Alanem CRANSTONEM, senátorem za Kalifornii ) . 

Na území NSR jsou československou emigrací intenzívně 

distribuovány emigrantské tiskoviny. Byl získán signál o snaze 

západoněmeckého odborového svazu DGB ovlivnit ROH. 

z politických kruhů v Itálii byl získán poznatek , že v pří

padě "policejní represe" v ČSSR dojde k vystoupení ministra 

zahraničí G. de MICHELISe , který bude vůči ČSSR vystupovat mno

hem důrazněji než v minulosti ANDREOTTI. V září 1989 je nutno 

počítat se snahou některých politických stran (Italské komunis

tické strany - IKS a Italské socialistické strany) rozvinout 
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protičeskoslovenskou kampaň, jejímž obsahem by měla být kritika 

postupu čs. vedení vůči opozici ve srovnání s PLR a MLR . 

Na všech úrovních protičeskoslovenské činnosti IKS se 

aktivně podílí Antonie RUBBI a L. ANTONETTI (přicestuje do ČSSR 

22.8.1989), kteří mimo jiné koordinovali ilegální převoz tisko

vin pro čs. nezávislé skupiny. Materiály, které mají být využity 

20 . a 21 . 8 . 1989 měl převézt koncem července oblastní tajemník 

IKS z Cremoni Marco PEZZONI . Nelze vyloučit, že IKS připravuje 

provokaci přímo v ČSSR. 

V Nizozemí se předpokládá, že protičeskoslovenská kampaň 

by byla organizov ána až po střetu čs. ozbrojených složek s de

monstranty, a to nejen ve sdělovacích prostředcích, ale i za 

aktivního podílu ministerstva zahraničí a parlamentu. 

Tzv. československou otázku budou v nizozemských vládních 

kruzích oživovat vlivní jednotlivci, kteří mají napojení do 

neoficiálních struktur v ČSSR, jako člen státní rady a bývalý 

ministr zahraničí V. D. STOEL, poslanci Van TRAX, STEMERDING, 

KOMBRINK, WALLACE, členové vedení PAX CHRISTI a Mezicírkevní 

rady (IKV) - FABER, TER a LAAK a poslanci Lidové strany pro 

svobodu a demokracii (WD) WEISGLAS a WIEBENG. V nátlakových 

akc ích se angažuje z emigrantských seskupení především "Nadace 

informace o chartě-77". 

Be.lgická vláda nebude podporovat protičeskoslovenské akce 

organizované na teritoriu Belgie, ale bude pečlivě sledovat 

průběh výročí srpnových událostí v ČSSR a vyhodnocovat reakce 

čs. státních orgánů v návaznosti na KBSE. Konkrétní opatření 

čs. orgánů budou směrodatným ukazatelem pro další postup Belgie 

vůči ČSSR. Sledováním tét o proble mat iky byl belgickým ministrem 

zahranič í pověřen Erick SUY (býv alý náměstek generálního tajem

níka OSN K . WALDHEIMA, t.č. profesor katolické univerzity v Lo

vani) . 

Britská vláda neplánuje zapojit se do podpory opozičních 

struktur angažujících se v rámci výročí 21. srpna. Bude však 

všechny akce monitorovat k využití proti ČSSR. Pokud dojde k 

zásahu čs . Bezpečnosti proti akcím opozice, zejména proti 
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HAVLOVI, postaví se britské ministerstvo zahraničí a následně 

i britská vláda aktivně za čs. opozici a "využije" závěrů KBSE 

k velmi ostré protičeskoslovenské kampani. Britská vláda oče

kává v tomto směru podporu od opoziční labouristické strany. 

čs . nepřátelská emigrace sleduje vývoj v ČSSR s mimořádnou 

pozorností. V tomto směru se exponuj.í emigranti KUBES z Mnichova, 

ŠKUTINA a STRNAD ze Švýcarska, MEDEK a NEMEC z Rakouska. Původně 

projektované demonstrativní setkání prominentů čs. emigrace 

v Rakousku,včetně PELIKÁNA a TIGRIDA, v kritických srpnových 

dnech, nebude zřejmě realizováno. Konkrétně PELIKÁN hodlá trávit 

druhou polovinu srpna ve svém tradičním italském l etovisku. 

Podle potvrzených poznatků přátel organizuje na 20.8.1989 

FIDESZ a SZDSZ (Svobodný demokratický svaz) z MLR setkání a 

přípravu na demonstraci v Praze. Předpokládá se, že vycestuje 

asi 150 - 200 osob ve vlastních motorových vozidlech, ostatní 

vlakem. Podle plánu se mají setkat v Praze na Karlově mostě 

dne 20.8. v 08.00 hod., pak ve 12.00 hod. a v 18.00 hod . , kde 

dostanou další instrukce a pokyny k činnosti na 21.8. Předpo

kládají, že přijdou do styku s bezpečnostními orgány ČSSR , že 

budou předvedeni a vyšetřováni. Po návratu do MLR potom v násle

dujících dnech zorganizují velkou demonstraci v Budapešti. 

V čele této skupiny v Praze bude ORBÁN Viktor (FIDESZ ) a nevylu

čuje se ani příjezd GYORGYA Konráda, čelního představitele 

Madarské říjnové strany, silně pravicově orientovaného, který 

tuto akci podporuje. členové FIDESZu se mají v Praze setkat 

s tzv . nezávislou studentskou společností z PLR. 

FIDESZ má v úmyslu zorganizovat v Budapešti před ZD ČSSR 

dne 21.8. demonstraci, na které chce odevzdat protest. 

Ve dnech 19. - 21.8.1989 má,podle dosud neprověřených 

informací přátel,do ČSSR přicestovat kolem 3000 Poláků, kteří 

se mají zúčastnit demonstrací organizovaných čs . opozicí na 

protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do 

ČSSR. 

,/o 
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K zabránění účasti známých organizátorů a účastníků proti

československých kampaní na Západě, ale i aktivních členů opo

zičních hnutí a skupin ze socialistických států, především 

z PLR a MLR na akcích připravovaných čs. opozicí, jsou přijata 

nezbytná opatření. Vzhl edem k předpokládanému příjezdu většího 

počtu osob uvedených kategorií, bude prováděno jejich vyhledává

ní již na hraničních přechodech (nebudou na naše území vpuštěny) 

a dále na přístupových cestách do vnitrozemí, hlavně ve směru na 

Prahu (zkrácení pobytu administrativní cestou). To se bude týkat 

inidividuálních cest i hromadných "turistických " zájezdů. Pokud 

bude zjištěna přímá účast těchto osob na protispolečenských 

akcích v CSSR, bude proti nim postupováno v souladu s p l atnými 

čs . zákony. 

Příslušná opatření přijímá i FMZV, kterému byly předány 

podklady a informace v potřebném rozsahu . 

Ke zmaření celkových cílů a záměrů protivníka je připravo

ván a již prováděn soubor komplexních opatření v preventivní 

i represivní oblasti. 

K zamezení předávání telefonických zpráv do zahraničí byla 

provedena technická opatření u známých informátorů redakcí RSE 

a HA . Veškerá setkání tzv . iniciativ jsou narušována s cílem 

nepřipustit jejich sjednocení. 

V oblasti kontrapropagandy jsou předávány k využit í mate 

riály dokumentující nepřátelskou činnost h l avních organizátorů 

s cílem jejich diskreditace před širokou veřejností. 

Přédní exponenti tzv. nezávislých iniciativ a známé o soby 

z nepřátelského prostředí budou pod kontrolou orgánů SNB tak, 

aby se nemohli zúčastnit nepřátelských akcí. 

Vlastní postup bezpečnostních orgánů v součinnosti s LM 

v případě zorganizování protispolečenského vystoupení je propra

cován ve více variantách. 

V případě, ž e budou pořádána tzv. "tichá korza " , bude pro

váděna perlustrace a předvádění aktivně vystupujících osob na 

útvary SNB . Dojde-li k podpisovým akcím, verbálním útokům, č i 
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spontánním projevům odporu proti stranickému , státnímu vedení 

a politice KSČ, nastoupí pořádková jednotka, která provede 

vytlačení davu z prostoru a jeho rozptýlení. 

Když i přes prováděná opatření dojde k masovému protispo

lečenskému vystoupení , budou nasazeny pořádkové síly k provedení 

nutného rozhodného zákroku a obnovení veřejného pořádku, s využi

tím technických prostředků. 

Rozhodující silou SNB pro nasazení v případě hromadných 

protispolečenských vystoupení v Praze jsou Pohotovostní pluk VB 

čSR (1200 posluchačů a 400 příslušníků stálého stavu) a v Bra

tislavě Pohotovostní útvar VB SSR (565 posluchačů a 190 příslušní

ků stálého stavu) . K technickému vybavení těchto útvarů patří i 

obrněné transportéry, vodní stříkače a další zásahové prostředky . 

Na každém územním útvaru SNB na úrovni kraje a okresu jsou 

vytvořeny a zpohotoveny (v počtu odpovídajícím možnostem a potře

bám daného útvaru ) pořádkové j ednotky VB. V rámci ČSR mají ná

čelníci KS SNB (včetně správy SNB Praha) zpohotoveny školní poho

tovostní oddíly, které tvoří jejich zálohu pro nasazení jako 

kompaktní jednotka. Všechny uvedené pořádkové jednotky jsou 

průběžně všestranně připravovány na plnění úkolů a jejich při

pravenost je dobrá. V rámci přípravy se uskutečňují i součin

nostní nácviky s jednotkami LM. 

Ze. strany Pohraniční stráže je vytvořena záloha pro nasa

zení 720 vojáků základní služby a vojáků z povolání s potřebnou 

technikou, z toho pro Prahu je určeno 460 příslušníků Pohraniční 

stráže. 

V rámci jednotlivých krajů a okresů jsou vytypovány prostory 

předpokládaných hromadných protispolečenských vystoupení a zpra

covány na ně typové plány zásahu. 

Mimořádná pozornost přípravě na ochranu klidu a veřejného 

pořádku je věnována v hl. m. Praze. Hromadná protispolečenská 

vystoupení lze předpokládat zejména v prostorech Václavského 

náměstí, náměstí Míru, Staroměstského náměstí, na Letné, ve Stro

movce a na Kampě. Na tato místa jsou zpracovány typové projekty 
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zásahů , síly jsou však př i praveny i na zásahy v jiných místech. 

K řízení a koordinaci bezpečnostních opatření v rámci ČSSR 

byl zřízen operační štáb FMV. Odpovědnost za přípravu a plnění 

úkolů ochrany veřejného pořádku proti pokusům o protispolečenská 

vystoupení byla uložena odpovědným náměstkům MV ZP ČSR a SSR. 

Důraz byl položen na všestrannou připravenost pořádkových sil 

a techniky , přípravu jednotlivých variant nasazení a řízení . 

Náčelník Hlavního štábu LM ČSSR vyhlásil na dny 17. - 22.8. 

1989 mimořádná bezpečnostní opatření. Těžiště úkolů je položeno 

na získávání poznatků a zajišťování nerušeného provozu na závo

dech . Zvýšená pozornost je věnována ochraně skladů se zbraněmi 

a municí. 

0zemní štáby LM již navázaly součinnost s útvary SNB a jsou 

po uvedenou dobu připraveny k nasazení do smíšených pořádkových 

hlídek a pořádkových jednotek silami a prostředky, které jsou 

stanoveny v součinnostních plánech. 

V rámci hl. m. Prahy bude konkrétně na základnách zpohoto

veno 10 čet LM s určením pro obvodní správy SNB al rota LM pro 

MS VB Praha. Kromě toho bude připraveno jako záloha 300 přísluš

níků LM . 

Je vyhlášen třetí stupeň mimořádných bezpečnostních opatře

ní (MBO ) , který nepředpokládá nasazení sil a prostředků ČSLA. 

Jejich využití je možné až při vyšších stupních MBO. 

Z á v ě r : 

Potvrzuje se, že vnější a vnitřní protivník považuje výročí 

21 . srpna za příležitost ke konfrontaci se státní mocí a k dis

kreditaci současného vedení strany a státu. 

Potřebný rámec k tomu vytvářejí i západní sdělovací prostřed

ky. Snaží se vykres l it v podvědcmí veřejnosti obraz prohlubující 

se krize v naší společnosti, která by měla podle jejich prognóz 

vyústit koncem tohoto, nejpozději v průběhu příštího roku, v boj 

-/J 
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o politickou moc , odstavení KSČ z vedoucí role ve společnosti 

a celkovou demontáž základů social i smu. 

Zjevně při tom kalkul u j í s vlivem vývoje v sousedních so

cialistických státech , zejména v PLR a MLR , na vědomí našich 

lidí. Převážně se zaměřují na podporu a propagování činnosti ne

legálních struktur, jejich představitelů a současně se snaží do

kazovat, že strana není schopna nadále vést společnost a zabez

pečit její rozvoj. 

Činnost vnějš ích a vnitřních nepřátel směřuje k dosažení 

legalizace působení opozičních skupin, jejich prosazení se jako 

reálné politické síly ve společnosti, která by podle vzoru PLR 

přinutila státní vedení k dialogu u kulatného stolu. Při tom 

nelze podceňovat ani vliv a dlouhodobé záměry římskokatolické 

církve. Její politické ambice jednoznačně vyjádřil kardinál 

TOMÁŠEK v otevřeném dopise vládním činitelům a občanům ČSSR. 

Existence a činnost nelegáln ích struktu r i dlouhodobé, 

stupňující se působení západních sdělovacích prostředků, zvláš

tě rozhlasových stanic RSE a HA, působí negativně na část naš i ch 

lidí. Množí se případy anonymních výhrůžek, adresovaných funkcio-

nářům stranických a státních orgánů i organizacím Národní fronty , 

znevažování SNB, ČSLA a LM i verbální útoky proti j e jich přísluš-

níkům. Do doučasné doby byly zjištěny již desítky případů. Závaž-

né jsou i útoky proti odpůrcům výzvy " Několik vět ", kteří svůj 

nesouhlas vyjádřili veřejně. Je j i m vyhrožováno různými druhy 

poms ty až po fyzickou likvidaci. 

S ohledem na tyto skutečnosti nelze vyloučit možnos t , že 

i v rámci tzv. tiché demonstrace ve dnech 20. - 21. srpna 1989 

se vytvoří taková atmosféra mezi účastníky , která přeroste v 

otevřené projevy nepřátelství ke straně a státu, jako počátek 

séri e dalších akcí plánovaných v průběhu tohoto a počátkem pří

štího roku , směřujících k destabilizaci společnosti. 

Proto jsou připravena i potřebná bezpečnostní opatření ke 

zmaření konfrontačních záměrů. 
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