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Anotace

Tématem  diplomové  práce  je  petiční  hnutí  v Československu  v letech  1987–1988. 

Úvodní  kapitola  se obecně  zabývá  historickým  vývojem  Československa  od období 

známého jako Pražské jaro, až do pádu komunistického režimu. Hlavní téma práce je 

rozvíjeno ve druhé kapitole, která se nejprve obecně věnuje petičnímu hnutí na konci 

80. let.  V následujících podkapitolách jsou konkrétně uvedeny petice ze zkoumaného 

období  a také  trestní  postihy  jejich  iniciátorů.  Peticemi  z let  1987–1988  občané 

nejčastěji vyjadřovali podporu politickým vězňům a požadovali jejich amnestii, žádali 

dodržování  lidských  a občanských  práv,  náboženskou  svobodu,  vyjadřovali 

se k ekologickým problémům a požadovali zavedení náhradní vojenské služby. Některé 

z petic  a následné  případy  perzekuce  jejich  autorů  vyvolaly  ohlas  v západních 

sdělovacích médiích. V menší míře jsou také uvedeny reakce některých prorežimních 

tiskovin. 
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Seznam zkratek

AFP Agence France-Presse

A KPR Archiv Kanceláře prezidenta republiky

AP Associated Press

BBC British Broadcasting Corporation

ČSHV Československý helsinský výbor

ČSAV Československá akademie věd

ČSD Československé dráhy

ČSLA Československá lidová armáda

ČSOP Český svaz ochránců přírody

ČSR Československá republika

ČSSR Československá socialistická republika

ČTK Československá tisková kancelář

DI Demokratická iniciativa

FIDH Fédération  internationale  des  ligues  des  droits  de  l'Homme  
(Mezinárodní federace pro lidská práva)

FS ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky

HOS Hnutí za občanskou svobodu
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IGFM Internationale Gesellschaft für Menschenrechte
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IUCN International Union for Conservation of Nature 
(Mezinárodní svaz ochrany přírody)

KBSE Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

KGB Komitet gossudarstvennoj bezopasnosti
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KSČ Komunistická strana Československa
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společnosti
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NVÚ nápravně výchovný ústav
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 1 Úvod

Na konci  80.  let  byly  vedle  rozsáhlých  demonstrací  jedním  z projevů  odporu 

obyvatelstva  proti  normalizační  moci  také  petice.  Prostřednictvím  petic  se občané 

Československa  začali  výrazněji  projevovat  od roku 1987.  Největší  podpisovou akcí 

byla  jednoznačně  petice  o 31  bodech  požadující  náboženskou  svobodu,  kterou 

podepsalo  přes  půl  milionu  věřících  i nevěřících  lidí.  Tlak,  kterým  občané 

prostřednictvím petic  působili  na československé  státní  orgány,  byl  jedním z důkazů 

o znovu se probouzející  československé společnosti.  Připojit  svůj  podpis  k petici  byl 

způsob, jakým lidé mohli bojovat proti libovůli režimu. Na konci této cesty dlážděné 

demonstracemi, petičním hnutím a dalšími aktivitami nezávislých iniciativ i obyčejných 

občanů byl pád komunistického režimu.

Hlavním tématem diplomové práce je petiční hnutí v Československu v letech 1987–

1988. Práce  je  rozdělena  do dvou  hlavních  kapitol.  První  z nich  se obecněji  věnuje 

historickému vývoji v Československu od konce 60. let. V této úvodní kapitole byl větší 

prostor  věnován  opozičnímu  hnutí,  nezávislým  iniciativám  a aktivitám  postupně 

se probouzející československé společnosti.

Následující  kapitola  se již  přímo  zabývá  petičním  hnutím.  Na začátku  této  části  je 

definováno petiční právo, tak jak ho zaručovala Ústava Československé socialistické 

republiky a také jsou zde vymezena kritéria,  podle kterých byly do diplomové práce 

vybírány  petice.  Prostřednictvím  petic  občané  v letech  1987–1988  vyjadřovali  svou 

podporu  politickým  vězňům  a požadovali  jejich  okamžité  propuštění,  dále 

po československých státních orgánech žádali, aby byla dodržována lidská a občanská 

práva,  vznášeli  požadavky  týkající  se náboženské  svobody,  vyjadřovali 

se k ekologickým  problémům  a požadovali  zavedení  náhradní  vojenské  služby. 

Na základě  těchto  pěti  hlavních  témat  jsou  petice  v diplomové  práci  rozděleny  dle 

tématického  principu  do jednotlivých  podkapitol,  ve kterých  jsou  následně  seřazeny 

chronologicky dle data svého vzniku. U každé petice jsem se snažila zjistit, kdy přesně 

vznikla,  jakého tématu se týkala,  kolik osob ji  podepsalo,  jakým způsobem probíhal 

sběr  podpisů,  na jakou  adresu  či  adresy  byla  odeslána  a případně,  jakým  trestním 
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postihům byli – za její vznik, rozšiřování, případně podepsání – vystaveni její autoři či 

signatáři. Pokud některý ze zmíněných údajů u konkrétní petice není uveden, je to proto, 

že se mi  danou  informaci  nepodařilo  vyhledat  ani  v pramenných  zdrojích,  ani 

v literatuře. Větším peticím, jako byla například jednatřiceti bodová petice Augustina 

Navrátila nebo dopis 271 občanů reagující na smrt Pavla Wonky, dále také podpisové 

akce  za propuštění  Petra  Pospíchala  a petice  podporující  návrhy  Jana  Svobody 

za zavedení  náhradní  vojenské  služby,  byl  v diplomové  práci  věnován  výraznější 

prostor.  V této  kapitole  jsou  také  zaznamenány  reakce,  které  petice  vyvolaly 

v československých, ale především v zahraničních médiích.  Pozornost byla věnována 

jak  západním  sdělovacím  prostředkům,  československému  exilovému  tisku, 

samizdatovému tisku,  tak  i domácím prorežimním tiskovinám.  Pro  lepší  přehlednost 

jsou mediální ohlasy petic uvedeny vždy v příslušné podkapitole, která se danou peticí 

zabývá.  Vybraná  média  a tiskoviny  však  neinformovaly  o všech  peticích,  které  jsou 

v diplomové práci uvedeny.

Součástí práce je také faksimilová edice petic, ve které se nachází texty těch petic, které 

se mi  podařilo  shromáždit.  U uvedených  petic  je  stručně  popsáno,  za jakým účelem 

a kdy vznikly, komu byly adresovány a kdo je odesílal.  Pokud některý ze zmíněných 

údajů chybí, nebyl znám. V příloze se nenachází všechny petice, které jsou v diplomové 

práci zahrnuty, protože o některých byly pouze zprávy v různých pramenech, ale celý 

text petice v nich uveden nebyl. Naopak v příloze lze nalézt také několik petic z roku 

1989 z toho důvodu,  že se vztahovaly  k případům,  jejichž  počátek  spadal  do období, 

jímž  se diplomová  práce  zabývá.  V příloze  se také  nachází  přepis  rozhovoru 

s pamětníkem Karlem Mrázkem, autorem ekologických petic chomutovských občanů.

Vývojem Československa od konce 60. let do pádu komunistického režimu se zabývá 

několik českých publikací. K dějinám týkajícím se především nástupu normalizace jsem 

využívala publikaci, která se věnuje událostem bezprostředně následujícím po Pražském 

jaru,  uspořádanou Vojtěchem Menclem.1 Významnou publikací  pro zpracování  první 

kapitoly  pro  mě  byla  dále  práce  Milana  Otáhala2 a sborník,  jehož  editorem je  Petr 

1 MENCL, Vojtěch: Československo roku 1968, 2. díl, počátky normalizace, 1. vyd. Praha, Parta 1993, 
ISBN 80-901337-8-9.

2 OTÁHAL, Milan: Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989, Praha, Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR 2011, ISBN 978-80-7285-137-9.
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Blažek.3 Pro získání jakéhosi osobnějšího pohledu na dobu normalizace jsem využila 

pamětí  Petra  Placáka4 a filosoficky  laděné  eseje  Milana  Šimečky.5 Ze zahraničních 

autorů  jsem  čerpala  především  z práce  Daniela  C.  Thomase,6 který  zachytil dopad 

připojení Československa k oběma mezinárodním paktům.

V části,  která  se zabývala  konkrétními  peticemi,  je  každá  z jednotlivých  podkapitol 

uvedena obecnějším přehledem. Informace k peticím za propuštění politických vězňů 

jsem  čerpala  ze sborníku  Charty  77  o československém  vězeňství7 a z práce  Jiřího 

Gruntoráda.8 K peticím  týkajícím  se náboženské  svobody  byla  využita  práce  Jana 

Tesaře9, která podává velmi zajímavý pohled na zneužívání psychiatrie komunistickou 

mocí.  Co se týče  ekologických petic,  pro obecnější  přehled  jsem využila  především 

práci Miroslava Vaňka10 a jeho sborníku, který přibližuje kulturní a opoziční aktivity 

československé mládeže v 80. letech,11 a publikaci Milana Otáhala,12 ve které popisuje, 

jaký  vliv  měl  komunistický  režim  na ekologickou  situaci  v Československu. 

Podrobnosti o vojenské službě za dob minulého režimu jsem čerpala ze sborníku, jehož 

editorem je Petr Blažek.13

Petice  byly  shromažďovány  z materiálů  uložených  v Archivu  Kanceláře  prezidenta 

republiky,  kde  jsou  uloženy  ve fondu  Kancelář  prezidenta  republiky.  Tam  se také 

nachází  dopisy,  které  byly  adresované  prezidentu  ČSSR Gustávu  Husákovi  v letech 

1987–1988  a dopisy  a petice  z let  1988–1989.  U materiálů  z Archivu  Kanceláře 

3 BLAŽEK, Petr (ed.):  Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989,  
Praha, Ústav českých dějin FF UK: Dokořán 2005, ISBN 80-7363-007-9.

4 PLACÁK, Petr: Fízl, 1.vyd. Praha, Torst 2007, ISBN 978-80-7215-323-7.
5 ŠIMEČKA, Milan: Obnovení pořádku, 1. vyd. Brno, Atlantis 1990, ISBN 80-7115-003-7.
6 THOMAS, Daniel C.: Helsinský efekt: mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu, 1. vyd. 

Praha, Academia 2007, ISBN 978-80-200-1506-8.
7 O československém vězeňství: Sborník Charty 77, GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr (edd.), 1. vyd. 

Praha, Orbis 1990, ISBN 80-235-0009-0.
8 GRUNTORÁD,  Jiří:  O nezávislých  iniciativách  v Československu,  1.  vyd.  Praha,  Reprint  Xerox 

1989.
9 TESAŘ, Jan: Zamlčená diagnóza, 1. vyd. Praha, Triáda 2003, ISBN 80-86138-56-9.
10 VANĚK, Miroslav: Nedalo se tady dýchat: ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989, Praha, 

Maxdorf 1996, ISBN 80-85800-58-6.
11 VANĚK, Miroslav (ed.): Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech 

v Československu, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002, ISBN 80-7285-016-4.
12 OTÁHAL, Milan: Opozice, moc, společnost 1969–1989 : Příspěvek k dějinám "normalizace", Praha, 

Maxdorf 1994, ISBN 80-85800-12-8.
13 BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč: odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989, 1. 

vyd. Praha, Academia 2007, ISBN 978-80-200-1558-7.
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prezidenta  republiky  (dále  KPR)  nebylo  možné  z důvodu  ochrany  osobních  údajů 

pořizovat  fotografie,  na kterých  by  byla  zachycena  jména  signatářů  petic  nebo 

odesílatele dopisů. Důvodem byl požadavek vedení Archivu KPR, jehož odsouhlasení 

bylo podmínkou ke zpřístupnění materiálů. Dalším zdrojem byly materiály z  knihovny 

samizdatové  a exilové  literatury  Libri  prohibiti  ze sbírky  Výboru  na obranu 

nespravedlivě stíhaných. Zde jsem získala nejen texty některých petic, ale uloženy jsou 

zde  i originální  podpisové  archy.  Sbírka  VONS  byla  také  hlavním  zdrojem  při 

zpracovávání  trestních  postihů  iniciátorů  petic  či  osob,  kterých  se petice  týkaly. 

K případu Ivana Martina Jirouse jsem navíc čerpala z jeho vyšetřovacího spisu, který je 

uložen  v Archivu  bezpečnostních  složek.  K peticím  týkajícím  se ekologických 

problémů  v zemi  jsem  také  pracovala  s Ekologickým  bulletinem,  taktéž  uloženým 

v Libri  prohibiti.  Nejvýznamnějším  zdrojem  pro  zmapování  petičního  hnutí  byla 

jednotlivá vydání bulletinu Informace o Chartě 77 z let 1987–1988 a několik prvních 

čísel  z roku  1989.  Bulletin  je  v digitalizované  podobě  dostupný  na internetových 

stránkách  VONS,14 stejně  jako  Bulletin  Nezávislého  mírového  sdružení  –  Iniciativa 

za demilitarizaci společnosti z roku 1988,15 který jsem taktéž využívala. Dalším zdrojem 

byl také sborník dokumentů Demokratické iniciativy.16

Jaký  ohlas  vzbudily  jednotlivé  petice,  jsem se snažila  zmapovat  v československém 

samizdatovém i prorežimním tisku, ale také v zahraničních médiích a v exilovém tisku. 

Ze samizdatového tisku byly vybrány Lidové noviny,17 Bulletin Nezávislého mírového 

sdružení – Iniciativy za demilitarizaci společnosti a Voknoviny.18 Vybrané samizdatové 

noviny jsou k dispozici  v digitalizované podobě na internetu.  Z dalších  prorežimních 

novin byl vybrán deník Průboj, jehož výtisky jsou uloženy v Krajské vědecké knihovně 

Liberec. Informace o tom, jaký ohlas měly některé petice v exilových periodikách, jsem 

zjistila opět z Libri prohibiti ze sbírky Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Dále 

14 Informace  o Chartě  77  [online],  roč.  10–12,  1987–1989,  [vid.  9. 9. 2014],  dostupné  z: 
http://www.vons.cz/informace-o-charte-77.

15 Bulletin Nezávislého mírové sdružení – Iniciativa za demilitarizaci společnosti [online], roč. 1, 1988, 
[vid. 12. 9. 2014], dostupné z: http://www.vons.cz/bulletin-nms-ids.

16 Čas Demokratické iniciativy 1987–1990, HLUŠIČKOVÁ, Růžena – OTÁHAL, Milan (edd.), 1. vyd. 
České Budějovice, Nadace Demokratické iniciativy pro kulturu a politiku 1993.

17 Lidovky  [online],  roč.  1,  1988,  [vid.  10. 10. 2014],  dostupné  z:  http://www.lidovky.cz/historie-
obrazem.aspxd.

18 Voknoviny [online], roč. 1–3, 1987–1989, [vid. 17. 10. 2014], dostupné z: 
http://www.vons.cz/voknoviny.
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jsem  využívala  fond  Monitor  uložený  v Národním  archivu,  odkud  jsem  čerpala 

informace o tom, jaký ohlas vzbudily petice v západních sdělovacích prostředcích, jako 

bylo  Rádio  Svobodná  Evropa,  BBC,  Hlas  Ameriky  a další.  Tato  média  ovšem 

nepřinášela  jen  vlastní zprávy,  ale  čerpala  i ze zpráv  zahraničního  tisku.  Díky tomu 

víme, jaký ohlas vzbudily petice v některých západních tiskovinách.

Velmi  přínosným  zdrojem  pro  diplomovou  práci  byl  také  rozhovor  s pamětníkem 

Karlem Mrázkem, který mi  poskytl  podrobnější  detaily  pro část  zabývající  se peticí 

z Chomutova  ohledně  zhoršeného  životního  prostředí  a jeho  vlivu  na lidské  zdraví. 

V rozhovoru  jsme  se také  dotkli  dalších  zajímavých  specifik  doby  konce  80.  let, 

a dokonce i událostí polistopadových, proto jsem se rozhodla připojit přepis rozhovoru 

k přílohám,  kde  se také  nachází  faksimilová  edice  petic,  jejichž  text  jsem měla  při 

zpracování diplomové práce k dispozici.
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 2 Československo v období tzv. normalizace

Nástupem Alexandra Dubčeka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ v lednu 1968 byl 

umožněn  plný rozvoj  liberalizačních  tendencí,  které  se v československé  společnosti 

projevovaly  už  od počátku  60.  let.  Snahy  o zavedení  prvků  tržního  hospodářství 

do ekonomiky  země,  pokusy  demokratizovat  tehdejší  socialistický  systém,  postupné 

rušení cenzury, aktivizace občanů, zakládání občanských i politických spolků, možnost 

svobodnějšího  uměleckého,  ale  i názorového  projevu byly  charakteristickými  pro 

obrodný  proces  známý  jako  Pražské  jaro.  Vývoj  v Československu  však  s nevolí 

sledovalo nejen vedení KSSS. Postupná ztráta důvěry v Alexandra Dubčeka a obavy 

z oslabení strategických pozic v centru Evropy, dovedly Kreml k rozhodnutí  obrodný 

proces  násilně  potlačit.  Na základě  rozhodnutí  z Kremlu byla  zahájena  vojenská 

intervence.  Armády pěti  států Varšavské smlouvy vstoupily v noci z 20. na 21. srpna 

1968  do Československa.  Okupace  země  znamenala  počátek  konce  Pražského  jara 

a vytvoření výhodného prostředí pro následující období tzv. normalizace.

Vojenským zásahem chtěla sovětská moc především získat plnou kontrolu nad vnitřní 

a zahraniční politikou země a snáze tak ovládat následující vývoj. V okresních městech 

a v jednotlivých  pražských  obvodech  byla  zřízena  sovětská  velitelství.  Ve spolupráci 

s KGB podporovanou spolupracovníky  z řad  konzervativců  z KSČ získávali  sovětští 

velitelé podrobné informace o  vnitropolitickém dění v Československu.

Ačkoliv bylo základním cílem Kremlu obnovit v zemi pořádek a opětovně upevnit svůj 

vliv,  u moci  zůstali  reformní  komunisté.  Sovětskému  vedení  se totiž  nepodařilo 

dosáhnout porážky reformního hnutí zvenku, a tak bylo nutné vytvořit pro svou politiku 

silnou  domácí  oporu  v řadách  konzervativců.19 Významným  krokem  bylo  oslabení 

reformního  proudu  a diskreditace  samotného  Dubčeka  jako  hlavního  představitele 

Pražského jara. Reformní komunisté byli záhy po vojenské intervenci nuceni podepsat 

moskevský protokol, kterým oficiálně potvrzovali přijetí „bratrské pomoci“ a popřeli 

ideje  Pražského  jara.  Protokol  dále  ukládal  vedení  KSČ,  aby  si  podřídilo  masové 

sdělovací  prostředky,  zakazoval  organizace stojící  mimo Národní  frontu a vyžadoval 

19 BÁRTA, Miloš, pozn. 1, s. 12.
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první kádrová opatření.20 Moskevský protokol měl nejen stabilizovat zemi, ale zároveň 

se stal  hlavním nástrojem pro diskreditaci samotného Dubčeka. Dodržování protokolu 

se totiž neslo v duchu přímého rozporu s Akčním programem přijatým v dubnu 1968. 

První  tajemník  ÚV KSČ se ocitl  v roli,  kdy měl  zastávat  dvě  naprosto  protichůdná 

stanoviska – jedno diktované shora a druhé, které vyžadovalo obyvatelstvo země.

Zatímco komunistické vedení nastoupilo na cestu politických ústupků, společnost byla 

srpnovou okupací těžce zasažena. Mezi lidmi spontánně vznikaly zvěsti, nápisy, hesla, 

vtipy, satirické písně a verše, v nichž se odráželo odmítavé stanovisko jak k okupaci, tak 

ke stalinsko-brežněvovskému konceptu  politiky.21 Nejemotivněji  reagovali  především 

mladí lidé, kteří po zprávách o vpádu vojenských jednotek vyšli do ulic a beze zbraní 

protestovali  proti  přijíždějícím  tankům.  Jak  uvádí  Miloš  Bárta,  v důsledku  tohoto 

nenásilného odporu tvořily mezi zabitými celou polovinu osoby ve věku od šestnácti 

do třiceti let, a mezi zraněnými střelbou bylo až 70 % mladých lidí.22 Bárta dále uvádí, 

že po podepsání  moskevských  protokolů až desetitisíce  mladých  lidí  zůstávaly 

v zahraničí,  popř.  tam  odcházely  a rozhodly  se žít  v emigraci.23 Naopak  lidé,  kteří 

zůstali,  vedla  nastalá  situace  k radikalizaci.  Proti  okupaci  vystupovali  jak  odborové 

organizace, tak studenti. Sekretariát Ústřední rady odborů a předsedů ústředních výborů 

odborových svazů vydal výzvu určenou všem odborovým organizacím světa, v nichž je 

v zájmu lidskosti vyzýval,  aby protestovaly proti násilnému činu okupace.  Odborové 

organizace také vyhlásily generální stávku, jíž chtěly protestovat proti sovětské okupaci. 

V říjnu 1968 se do dění zapojili také středoškoláci a učni, kteří založili Unii orientující 

se na hájení  a prosazování  studijních,  pracovních,  sociálních  a zájmových  potřeb 

studentů. Dále vznikl Svaz mládeže českomoravského venkova – Juvena, a v prosinci 

se ustavilo  Sdružení  organizace  dětí  a mládeže  ČSR,  které  se přihlásilo  k socialismu 

a uznalo KSČ jako vedoucí sílu společnosti.24

20 Funkce byli  zbaveni  předseda Ústředního výboru Národní  fronty František  Kriegel,  který odmítl 
podepsání  moskevského  protokolu,  ministr  zahraničních  věcí  Jiří  Hájek,  který  vystoupil  proti 
intervenci, ministr vnitra Josef Pavel, dále ředitelé televize a rozhlasu Jiří Pelikán a Zdeněk Hejzlar.

21 BÁRTA, Miloš, pozn. 1, s. 40.
22 Tamtéž, s. 19.
23 Tamtéž, s. 19.
24 Tamtéž, s. 19.
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Nespokojenost ve společnosti s ústupkovou politikou Dubčekova vedení byla zesílena 

v říjnu  1968,  když  byla  Národním  shromážděním schválena  smlouva  o dočasném 

pobytu  sovětských  vojsk.  Na československém  území  tak  bylo  umístěno  75 000 

sovětských  vojáků.  V důsledku  této  smlouvy  byla  vojenská  intervence  a stav,  který 

nastal  po 21.  srpnu  1968, legalizován  samotným  československým  parlamentem. 

Fakticky zůstala sovětská vojska v zemi více než dvacet let.

Výrazem  odmítavého  stanoviska  společnosti  a především  studentů  v souvislosti 

s přijetím smlouvy o dočasném pobytu vojsk se stala demonstrace 28. října.  Ta měla 

především nacionální  ráz.  Další  protisovětské  vystoupení  radikální  pražské  mládeže 

přišlo s výročím Velké říjnové revoluce.  Na osm tisíc demonstrujících strhávalo z domů 

sovětské  vlajky  a na některých  místech  docházelo  i ke stavění  barikád.  Podobné 

protisovětské  projevy  se odehrály  také  v Bratislavě,  Brně  a v Českých Budějovicích. 

Přestože tyto demonstrace nebyly příliš rozsáhlé, zřetelně se v nich projevily posrpnové 

nálady společnosti. Zásah policie, armády a Lidových milic proti demonstrujícím navíc 

prohloubil nedůvěru občanů vůči politickému vedení.

Nejvýraznějším projevem studentstva bylo vyhlášení třídenní okupační stávky na všech 

vysokých školách k výročí události 17. listopadu 1939. Studenti se stávkou vyslovili pro 

zachování  Akčního  programu  KSČ,  požadovali  omezení  cenzury  sdělovacích 

prostředků,  dodržování  shromažďovacího  a spolčovacího  práva,  základních  lidských 

i občanských  práv  a zaručení  svobody  projevu.  Protože  se studentské  požadavky 

shodovaly  s většinovým  názorem  občanů,  získala  stávka  podporu  široké  veřejnosti. 

Nicméně apel na reformní komunisty v pokračování obrodného procesu přišel v době, 

kdy už toho představitelé Pražského jara s ohledem na nastalou situaci nebyli schopní.

K dalšímu  výraznému  sepětí  společnosti  došlo  na přelomu  roku  1968  v souvislosti 

s podporou Josefa Smrkovského – významného symbolu polednové politiky a národní 

nezávislosti.  Pracující lidé zasílali rezoluce, dopisy a telegramy vedoucím politickým 

představitelům,  podporu  mu na sjezdech  odborových svazů vyjadřovali  také  dělníci, 

kteří  byli  ochotni  vstoupit  kvůli  Smrkovskému  i do stávky.  Akce  za Smrkovského 

podpořily také sdělovací prostředky. Celá kampaň však skončila neúspěšně. Výrazný 
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představitel Pražského jara a nejbližší Dubčekův spolupracovník byl postupně zbaven 

všech svých funkcí a v průběhu dalších let byl nakonec vyloučen ze strany.

Proti  nastalé politické situaci vystoupil v lednu 1969 také student Filosofické fakulty 

Karlovy  univerzity,  Jan  Palach.  Jeho  upálení  hluboce  zasáhlo  československou 

společnost a pohřeb, kterého se zúčastnilo  na sto tisíc osob se stal tichou demonstrací. 

Proti sovětské okupaci pak stejně jako Palach protestoval v únoru Jan Zajíc a v dubnu 

Evžen  Plocek.  Napjatá  situace  ve společnosti  i v politice  vedla  k akcím,  které  měly 

udržovat v zemi pořádek a klid. Byla mobilizována policie a vojsko, došlo ke kontrole 

sdělovacích prostředků a výměně čelních zaměstnanců v televizi i rozhlase, také bylo 

ze země vypovězeno 16 západních novinářů.

K vystupňování  politického  i společenského  napětí  přispěla  také  „hokejová  krize“ 

z konce  března  1969.  Fakt,  že československé  hokejové  mužstvo  dvakrát  porazilo 

během mistrovství  světa  ve Švédsku  sovětskou  sbornou,  vyvolalo  v Československu 

obrovskou  senzaci.  Záhy  po skončení  zápasu  zaplnilo  Václavské  náměstí  v Praze 

na 150 tisíc fanoušků. Také v dalších velkých městech vyšli lidé do ulic, aby oslavili 

velké národní vítězství. Emoce fanoušků se však na několika místech v zemi změnily 

na útok proti sovětským jednotkám. Mnoho takových akcí však bylo vyprovokováno.25 

Ústřední  výbor  KSSS  pak  celé  dění  vyhodnotil  jako  organizovanou,  ze zahraničí 

podporovanou  kontrarevoluci.  Hokejové  události  v Československu  znamenaly  další 

vystupňování mocenského tlaku z Moskvy.26

Popsaný vývoj napovídá, že ideje Pražského jara se v dalších měsících po srpnu 1968 

a v prvních několika měsících roku 1969 postupně ztrácely pod sovětským tlakem. Celý 

proces  vyvrcholil  v dubnu  1969  nahrazením  Alexandra  Dubčeka  ve funkci  prvního 

tajemníka ÚV KSČ Gustávem Husákem.

Duch  Pražského  jara  však  ve společnosti  ještě  úplně  nevybledl.  Na přelomu  května 

a června  1969  docházelo  v některých  velkých  průmyslových  závodech  v Kladně, 

25 O způsobech provokací  a hokejových událostech v Československu na jaře 1969 viz DOSKOČIL, 
Zdeněk: Duben 1969 – Anatomie jednoho mocenského zvratu, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR 2006, ISBN 80-7239-204-2, s. 97–113.

26 FELCMAN, Ondřej: Počátky ostré etapy normalizace, pozn. 1, s. 52.
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Ostravě a Praze k protestním stávkám či vyhlašování odborářských rezolucí kritizujících 

Husákovu  politiku.  Rozsah  těchto  akcí  nebyl  příliš  velký,  ale  novému  politickému 

vedení země dával jasně najevo, že se společnost s nastalou situací ještě nehodlá smířit. 

Právě proto, že ve společnosti existovaly síly, ač neorganizované, které zpochybňovaly 

vedoucí  úlohu  strany,  přikládalo  nejen  Husákovo  vedení,  ale  především  sovětské 

politbyro, rozhodující význam blížícímu se prvnímu výročí okupace. V důsledku toho 

uvnitř strany a ve velitelském sboru československé armády zesílil proces tzv. čistek. 

Ani  zastrašování  a výhrůžky  strany  zesílené  zvláště  v srpnu  však  obyvatelstvo 

neochromily úplně. Ve velkých městech proběhly k prvnímu výročí sovětské intervence 

živelné  stávky  a demonstrace.  Proti  účastníkům nasadila  normalizační  moc  tankové 

jednotky,  Lidové milice,  použit  byl  slzný plyn,  obušky,  a dokonce střelba.  Na konci 

těchto otevřených bojů bylo pět usmrcených demonstrantů a mnoho dalších, kteří byli 

vážně  či  lehce  zraněni,  zatčeni  nebo  zbiti.  Jak  píše  Ondřej  Felcman,  ostré  zásahy, 

kterých bylo použito se staly  „jakýmsi symbolickým klíčem uzamykajícím společnost  

do dlouhé dvacetileté normalizační letargie“.27

Po srpnové  demonstraci  následovalo  potrestání  zadržených  účastníků,  ke kterému 

významně  přispělo  Zákonné  opatření  předsednictva  Federálního  shromáždění 

o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku. 

Opatření  č. 99/1969  bylo  přijato  s okamžitou  platností  22.  srpna  1969.  Dovolovalo 

prodloužit  dobu zadržení orgány SNB bez soudního rozhodnutí ze 48 hodin až na tři 

týdny, dále zjednodušilo a zkrátilo trestní proces pro některé přestupky a trestné činy 

a posouvalo  horní  hranici  trestu.  Zákonné  opatření  č. 99/1969,  známé  také  jako 

pendrekový  zákon,  bylo  podepsáno  Alexandrem  Dubčekem,  který  tehdy  vykonával 

funkci předsedy Federálního shromáždění. Není bez zajímavosti, že v době, kdy Dubček 

ono  opatření  podepisoval,  davy  demonstrujících  provolávaly  jeho  jméno.  Opatření 

platilo  do konce  roku  1969,  ale  v důsledku  novelizace  se postupně  stalo  součástí 

trestního řádu, a tak bylo plně využíváno až do pádu komunistické strany v roce 1989.

Vznikající normalizační režim na přelomu 60. a 70. let zahnal do ilegality společensky 

a politicky aktivní občany, kteří nesouhlasili s postupem KSČ. Ti pak vyjadřovali svůj 

27 Tamtéž, s. 75.
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názor buď jako jednotlivci, nebo v rámci různých opozičních skupin. Jedni z prvních, 

kteří  vystoupili  proti  normalizaci,  byli  autoři  petice  Deset  bodů.  Petice  byla  dílem 

skupiny komunistů,  jako  byl  například  Luděk  Pachman,  Ludvík  Vaculík,  Jan  Tesař, 

Luboš Kohout nebo Karel Kyncl, a nestraníků Rudolfa Batťka, Václava Havla a dalších. 

Autoři  prohlášení  symbolicky datovaného k 21.  srpnu 1969 odmítli  sovětský model, 

neuznali  úlohu komunistické  strany jako mocenské  organizace  a naopak se přihlásili 

k Akčnímu  programu  a myšlenkám  obrodného  procesu.  Velký  význam  také  kladli 

na dodržování  občanských,  hospodářských  a kulturních  práv.  Na závěr  petice  autoři 

vyslovili myšlenku, že i v nepolitické svobodě se lze bránit skutky nepolitické povahy 

prosazováním  vlastního  životního  stylu,  filosofie  a osobní  povahy.  Nabádali 

ke zlepšování soukromých obydlí, životního prostředí a kultivování soukromých zájmů 

a zálib.28 Hlavní  iniciátoři  petice,  Luděk  Pachman,  Rudolf  Battěk  a Jan  Tesař,  byli 

zatčeni a obviněni z trestného činu podvracení republiky. Soud s nimi však neproběhl 

a po čtrnácti měsících byli propuštěni z vazby.29

První  velký  politický  proces  po nástupu  Gustáva  Husáka  proběhl  se členy  opoziční 

skupiny Hnutí revoluční mládeže. Hnutí se zformovalo nejprve jako legální organizace 

v prosinci  1968  po listopadové  studentské  stávce  poté,  co  se z řad  studentů  vydělil 

radikální proud. Svou činností se však postupně dostávalo toto hnutí do ilegality. Hlavní 

postavou  HRM byl  Petr  Uhl  a studenti  filozofické  fakulty  Univerzity  Karlovy,  jako 

například  Jan  Frolík,  Egon  Čierný,  Jaroslav  Suk  nebo  Petruška  Šustrová.  Hnutí 

se aktivně podílelo na přípravách srpnové demonstrace a protestovalo proti  přijatému 

Zákonnému opatření z 22. srpna 1969. Představitelé HRM byli za své aktivity v prosinci 

1969  zatčeni.  Nejvyšší  trest  v rozsahu  čtyřech  let  odnětí  svobody  dostal  hlavní 

obžalovaný Petr Uhl.

Vedle těchto opozičních skupin však byli  hlavními nositeli  odporu proti  normalizaci 

na přelomu  60.  a 70.  let  exkomunisté.  Tzv.  strana  vyloučených  v sobě  čítala  na půl 

milionu  bývalých  členů  KSČ,  kteří  neprošli  sítem  prověrek  a čistek  hojně 

28 Text  celé  petice  Deset  bodů  viz  Proměny  pražského  jara. Sborník  studií  a dokumentů 
o nekapitulantských  postojích  v československé  společnosti  1968–1969, PECKA,  Jindřich  – 
PREČAN, Vilém (edd.), Brno, Doplněk 1993, ISBN 80-85765-02-0, s. 282–288.

29 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 20.
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uplatňovaných nově nastupujícím Husákovým režimem. Většina z bývalých komunistů 

se nijak  v opozičním  hnutí  neangažovala.  Hlavní  představitelé  Pražského  jara  měli 

možnosti velmi limitované,  protože byli pod neustálým dohledem Státní bezpečnosti 

a navíc  s ohledem  na předchozí  dění  už  neměli  ani  důvěru  společnosti.  Ostatní 

exkomunisté  se rozdělili  na tři  názorové proudy. První  z nich zcela  odmítl  myšlenku 

organizované opoziční činnosti. Druhý proud byl přesvědčen, že nastalou situaci nelze 

změnit a je třeba počkat až na zásadní změny v SSSR. Třetí proud byl v otázce opozice 

nejaktivnější  – zastával totiž myšlenku organizovaného hnutí  proti  normalizaci.  Část 

stoupenců tohoto hnutí se snažila o založení nové komunistické strany letákem Výzva 

marxistům Československa.  Autoři letáku se přihlásili k idejím Pražského jara, odmítli 

sovětskou  okupaci  a prosazovali  dodržování  základních  lidských  a občanských  práv, 

uplatňování  demokratické  účasti  na řízení  státu  a připravovali  se na demokratickou 

socialistickou revoluci.

Další  významnou  skupinou  byli  exkomunisté  v Brně,  mezi  které  patřili  například 

Jaroslav Šabata, Zdeněk Přikryl, Alfréd Černý a Antonín Rusek. Společně s pražskými 

exkomunisty Milanem Hüblem a Janem Tesařem vystoupili 28. října 1970 s manifestem 

Občané  Československa.  Prohlášení  podepsané  Socialistickým  hnutím občanů 

Československa  hodnotilo  nastalou  situaci,  v níž  se země  nalezla,  za kritickou,  a to 

politicky,  hospodářsky,  ideologicky  i mravně.  Autoři  se přihlásili  k myšlenkám 

obrodného procesu a odmítli sovětský model řízení státu. Socialistické hnutí však vidělo 

svůj hlavní úkol ve sjednocení všech, kteří nesouhlasili s normalizačním režimem. Své 

myšlenky šířili prostřednictvím samizdatového časopisu Fakta – připomínky – události, 

který vycházel v roce 1971. Ačkoliv jedním z hlavních cílů hnutí bylo sjednotit opozici 

jako  společnou  sílu,  vyvolal  manifest  Občanům  Československa  mezi  bývalými 

komunisty diskuzi, která poukázala na hluboké názorové rozdíly. Z hnutí se pak sama 

vydělila skupina říkající si Komunisté. Ti v prosinci 1970 vydali své ideové prohlášení 

s názvem  Soudruzi. V únoru 1971 se objevila další skupina intelektuálů, která vydala 

své prohlášení Komunisté komunistům.

Další skupina exkomunistů v čele s Milošem Hájkem fungovala kolem samizdatového 

časopisu  Pokrok,  který  vycházel  od února  1971.  Autoři  časopisu  chtěli  aktivizovat 
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občany a podnítit  je alespoň k nějaké formě odporu.  Pasivita  a rezignace společnosti 

však  byla  natolik  velká,  že skupina  sama  vydávání  časopisu  v květnu  téhož  roku 

zastavila.

Společně  s exkomunisty  se pak  na opoziční  činnosti  podíleli  bývalí  členové 

Československé strany socialistické v Brně, jako byli například Milan Šilhan, Jaroslav 

Mezník a Petr Wurm. Exsocialisté nejprve vytvářeli vlastní programy a prohlášení, ale 

byli si stejně jako bývalí komunisté vědomi, že pro úspěch opozičního hnutí bylo třeba 

jej  sjednotit,  protože jen tak mohlo představovat silnější  hrozbu pro režim. Zejména 

ze spolupráce  mezi  brněnskými  exkomunisty  a exsocialisty  vzešel  na počátku  února 

1971  společný  program  pod  názvem  Malý  akční  program  Socialistického  hnutí 

československých občanů.  Avšak ani  jejich  snaha  koordinovat  opozici  ve společném 

postupu proti mocenskému centru nepřinesla žádné větší úspěchy.30

Kromě  ideových  prohlášení  a programů  se činnosti  opozice  také  zaměřovaly 

na rozšiřování  samizdatové  a exilové  literatury,  vydávání  letáků  a přípravu  akcí 

k různým  příležitostem.  Po ozbrojeném  zásahu  k prvnímu  výročí  okupace  začala 

opozice občany vyzývat spíše k pasivní rezistenci.

Volby  do zastupitelských  orgánů  na podzim  1971 měly  ukázat  postoj  společnosti. 

Ačkoliv  opozice  připravila  rozsáhlou  letákovou  akci,  ve které  občany  vyzývala 

k neúčasti ve volbách jako nejotevřenější formě protestu, vše nakonec proběhlo velmi 

poklidně. Obyvatelstvo nenaplnilo výzvy opozice a voleb se většina zúčastnila. I když 

volební  výsledky  byly  upraveny,  jasně  se ukázalo,  že obyvatelstvo  se přizpůsobilo 

nastalému režimu.

Na přelomu  let  1971  a 1972  byla  zatčena  většina  aktivní  opozice.  V následujících 

politických procesech bylo odsouzeno celkem 47 osob, dohromady ke 118 letům vězení. 

Základna exkomunistické opozice byla zvětší části zlikvidována.

30 Podrobněji o exkomunistické a exsocialistické opozici na přelomu 60. a 70. let viz OTÁHAL, Milan, 
pozn. 2, s. 15–44.
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Režim  se nesoustředil  jen  na „likvidování“  svých  nepřátel  v řadách  opozice, 

normalizační očistou měla projít prakticky celá společnost. Od nástupu Gustáva Husáka 

do funkce byla čistkami zasažena nejen komunistická strana, ale veškeré státní orgány 

a společenské  organizace.  Postupně  přišla  na řadu  armáda  a bezpečnostní  služby, 

především  pak  StB,  která  měla  být  hlavním  nástrojem  normalizačního  boje  proti 

„vnitřnímu  nepříteli“.  Nezbytným  krokem  byla  také  izolace  občanů  od informací 

z mezinárodního  prostředí,  proto  bylo  nutné  provést  rozsáhlé  změny  pracovníků 

ve sdělovacích prostředcích a tisku. Čistky zasáhly také školství na všech jeho úrovních. 

Na vysokých  školách  byla  zavedena  marxisticko-leninská  výchova.  Rozsáhlé  čistky 

proběhly  také  ve vědeckém  sektoru,  v odborech,  v kulturní  sféře  a prakticky 

se nevyhnuly žádné části společnosti. Normalizační represe hluboce zasáhly do života 

každého občana, protože výběr povolání, finanční odměna za práci, ale i možnost studia 

najednou  nezávisely  na schopnostech  jedince,  ale  na jeho stranické  loajalitě.  Mnoho 

lidí,  především  inteligence,  bylo  postiženo  ztrátou  zaměstnání  a totální  degradací 

na společenském žebříčku. Není proto divu,  že za této situace volili  mnozí emigraci. 

Na druhé straně „politicky věrným“ se nástupem normalizace  doširoka otevíraly dveře 

nové kariéry.

Vlivem  represivních  opatření  dal  stát  občanům  jasně  najevo,  „že vládne  jen  jedna 

strana, že je jen jediná pravda, že osud člověka je závislý na přízni či nepřízni tohoto  

státu,  že svět  je  rozdělen na přátele  a nepřátele,  že souhlasit  se vyplácí  a nesouhlasit  

nevyplácí, že hlavou nikdo zeď neprorazí, že stát nechce člověka celého, ale jen tu jeho  

menší část, která vystupuje nad hladinu veřejného života, a že tedy bude-li touto částí  

přikyvovat jediné pravdě, může si v celé neveřejné sféře dělat co chce. Stát dal svým  

občanům  najevo,  že nepotřebuje  občany  do hloubky  duše  přesvědčené  o postulátech 

každodenní  propagandy,  že mu  stačí  pasivní  loajalita,  uznání  základních  pravidel  

ve vztazích mezi občanem a státem, mezi občanem jako zaměstnancem a státem jako 

zaměstnavatelem, mezi občanem konzumentem a státem jako monopolním dodavatelem 

zboží, služeb, kultury, sociální ochrany, vzdělání apod.“31

31 ŠIMEČKA, Milan, pozn. 5, s. 163.
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Společenský  život  ustoupil  sociálním  jistotám.  Milan  Otáhal  vyjádřil  náladu 

ve společnosti na počátku 70. let výrokem, že lidé přestali být subjektem společenského 

vývoje  a stali  se spotřebiteli.32 Občané  se stáhli  do soukromého  života  a orientovali 

se na uspokojování materiálních potřeb. V důsledku toho se velmi populární v této době 

stalo například chalupářství. Hospodářský vzestup na počátku 70. let lidem umožňoval 

výstavbu nových rodinných domků. Ekonomická stabilita představovala pro stát jeden 

z hlavních předpokladů pro upevnění nově nastoleného režimu, adaptaci obyvatelstva 

a zajišťování  jeho  materiálních  potřeb.  Právě  v tomto  období  vzniká  po celé  zemi 

rozsáhlá  panelová  výstavba.  Rodina  jako  základní  jednotka  státu  byla  podporována 

novomanželskými půjčkami a zvýšenými přídavky na děti.  Prudce stoupl  počet  nově 

narozených  dětí,  později  označovaných  jako  tzv.  Husákovy  děti.  Na počátku 

prosperujících  sedmdesátých  let  vzniklo  také  pražské metro,  jehož  první  úsek  byl 

zprovozněn v květnu 1974. Hospodářský vzestup neměl jen pozitivní dopady. Těžba 

v pánevní  oblasti  severních  Čech  a další  průmyslové  regiony  měly  na svědomí 

alarmující zhoršování ekologické situace a dostávaly zemi na přední místo v devastaci 

životního prostředí v Evropě.33

Od poloviny 70. let se rozvoj ekonomiky začal zpomalovat a na přelomu následujícího 

desetiletí se dokonce zastavil. Kromě hospodářských změn však Československo čekaly 

i změny  dané  mezinárodním  vývojem.  Od listopadu  1972  probíhala  v Helsinkách 

Konference  o bezpečnosti  a spolupráci  v Evropě,  kde  se k jednání  sešli  zástupci 

Varšavské  smlouvy,  Evropského  společenství,  NATO  a státy  politicky  neutrální. 

Významným  výsledkem  této  konference  bylo  podepsání  Závěrečného  aktu  KBSE 

1. srpna  1975,  kterým  se signatářské  země  zavázaly  kromě  jiného  i k dodržování 

a respektování  lidských  práv  a základních  lidských  svobod  (tzv.  třetí  koš).  Mezi 

podepisující  země  patřilo  i Československo.  Husákův  režim  vnímal  helsinskou 

konferenci a podepsání Závěrečného aktu především jako akceptování Československa 

jako normálního evropského státu, což mu bylo po sovětské invazi v roce 1968 upíráno. 

Mimo jiné  si  od toho  sliboval  také  rozšíření  hospodářských  kontaktů  se Západem.34 

32 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 77.
33 Více  o ekologické  situaci  v Československu  viz  VANĚK,  Miroslav:  Ekologie  a ekologické  hnutí 

v posrpnovém Československu. In: BLAŽEK, Petr, pozn. 3, s. 79–95.
34 THOMAS, Daniel C., pozn. 6, s. 105.
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Hned následující den bylo všech deset zásad uveřejněno v Rudém právu35. Později byly 

vydány  také  tisíce  exemplářů  helsinského  Závěrečného  aktu, ty  však  nebyly  nikdy 

distribuovány.36 Režim se právem obával opozičních aktivit, které by mohly reagovat 

na třetí koš. Komunistické vedení se snažilo omezovat veřejné povědomí o skutečném 

obsahu  Závěrečného aktu.  Bezpečnostnímu úseku boje proti  vnitřnímu nepříteli  bylo 

proto  nařízeno  zabraňovat  „nepřátelským“  snahám,  které  by  byly  namířeny  proti 

ČSSR.37 Uhájit  status  quo  se však  Husákovi  nepodařilo.  Do širšího  povědomí 

československé  veřejnosti  se obsah  Závěrečného  aktu  dostával  díky  vysílání 

rozhlasových stanic Rádia Svobodná Evropa a BBC.

V roce  1976 byl  ve Sbírce  zákonů  ČSSR zveřejněn  Mezinárodní  pakt  o občanských 

a politických  právech  a Mezinárodní  pakt  o hospodářských,  sociálních  a kulturních 

právech.  Československo  oba  pakty  podepsalo  již  v roce  1968  v New  Yorku, 

na helsinské konferenci byly pakty stvrzeny a následujícího roku vstoupily v platnost. 

Mezinárodní pakty a Závěrečný akt KBSE legitimizovaly vznikající hnutí za občanská 

práva.

„Husákovo ticho“ bylo prolomeno, ale nejen ono. Závěrečný akt z Helsinek zapříčinil 

v celé  východní  Evropě  a Sovětském  svazu  vznik  opozičních  petic  a veřejných 

požadavků volajících po reformách. „V následujících dvou letech se tyto společenské 

aktivity  přeměnily  v dobře  organizované  opoziční  skupiny  na obranu  lidských  práv,  

které se soustředily na helsinské zásady a jejichž vznik a přetrvání ostře kontrastovaly  

s prakticky neexistujícím disentem na počátku sedmdesátých let.“38

Jak už bylo zmíněno výše, po represivním zásahu režimu na přelomu 60. a 70. let byla 

československá opozice zlomená, její hlavní představitelé byli ve vězení a obyvatelstvo 

se stáhlo  do soukromí.  Místo  politické  opozice  začala  v tomto  období  působit  spíše 

opozice  kulturní,  představovaná  spisovateli,  umělci  a tvůrčí  inteligencí.  Soukromě 

se scházeli  v bytech  (například  u Ivana Klímy nebo na chatě  Václava Havla),  kde si 

35 ROVENSKÝ, Dušan: Helsinská konference slavnostně ukončila svou práci: Představitelé třiceti pěti  
zemí podepsali závěrečný dokument, in: Rudé právo, roč. 55, 1975, č. 180, s. 1.

36 THOMAS, Daniel C., pozn. 6, s. 107.
37 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 105.
38 THOMAS, Daniel C., pozn. 6, s. 133.
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předčítali své texty, rozšiřovali své vzdělání prostřednictvím bytových seminářů nebo 

se věnovali  vydávání  samizdatové  literatury,  jako  tomu  bylo  například  u Ludvíka 

Vaculíka,  který  roku 1973 založil  edici  s názvem Petlice.  V dubnu 1975 analyzoval 

Václav Havel degradující vliv normalizace na československého člověka v Otevřeném 

dopise  Gustávu Husákovi. Celkově však  aktivity  této opozice  nesměřovaly k rozbití 

stávajícího režimu.

Vedle  tvůrčí  inteligence  se pak  samostatně  a odděleně  projevoval  underground,  kde 

se scházeli  zejména  mladí  lidé,  které  spojovala  především  rocková  hudba  a odlišné 

hodnoty, než jaké byly prosazovány oficiální komunistickou kulturou. Undergroundové 

hnutí  nemělo  za cíl  změnit  politické  poměry  v zemi,  ale  vytvořit  si  prostor  pro 

svobodnou  uměleckou  tvorbu  a vlastní  realizaci.  Nakonec  právě  existence 

undergroundu vedla k dalšímu významnému vývoji československé opozice vůbec.

Vykonstruovaný  politický  proces  se členy  undergroundových  hudebních  skupin  The 

Plastic People of the Universe a DG 307 se stal významným impulsem, který sjednotil 

různé  proudy  existující  opozice.  Za „Plastiky“  se společně  postavili  představitelé 

undergroundu,  tvůrčí  inteligence,  exkomunisté,  ale  i řadoví  občané.  Protesty  se také 

ozývaly  ze západního  světa.  Na základě  Závěrečného  aktu  a mezinárodních  paktů 

vznikla jako výraz nesouhlasu s postupem mocenských složek vůči hudebním skupinám 

a stálému nedodržování občanských a lidských práv nezávislá iniciativa Charta 77.

Myšlenka Charty 77 vznikla na počátku prosince 1976 mezi Václavem Havlem, Jiřím 

Němcem, Zdeňkem Mlynářem a Pavlem Kohoutem. Samotný text  Prohlášení Charty 

7739 je  datován  k prvnímu  lednu  1977  a charakterizuje  Chartu  77  jako  „volné,  

neformální  a otevřené  společenství  lidí  různých  přesvědčení,  různé  víry  a různých 

profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských 

a lidských  práv  v naší  zemi  i ve světě.  Těch  práv,  která  člověku  přiznávají  oba  

uzákoněné  mezinárodní  pakty,  Závěrečný  akt  helsinské  konference,  četné  další  

mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, a která 

souhrnně  vyjadřuje  Všeobecná  deklarace  lidských  práv  OSN.  CHARTA 77  vyrůstá  

39 Hlavním autorem Prohlášení byl Václav Havel, ale název Charta 77 vymyslel  Pavel Kohout. Viz 
OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 127.
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ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, s nimiž spojili  

a spojují svůj život a práci. CHARTA 77 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány  

a organizačně  podmíněné  členství.  Patří  k ní  každý,  kdo  souhlasí  s její  myšlenkou,  

účastní  se její  práce  a podporuje  ji.“40 Otevřené  názorově  rozdílné  pojetí 

Charty 77 měli reprezentovat tři mluvčí, kteří pocházeli z odlišných ideových prostředí. 

V následujících letech se praxí ustálilo, že jeden mluvčí byl reformní komunista, druhý 

patřil k nezávislému kulturnímu prostředí a třetí zastupoval náboženský demokratický 

proud.41

Ačkoliv  se Charta  77  ve svém  Prohlášení  sama  zřekla  označení  politické  opozice, 

vyvolala  u vedení  KSČ  velké  znepokojení.  Proti  novému  „vnitřnímu  nepříteli“  byl 

okamžitě  zahájen  boj,  a to  hned  na několika  frontách.  Předně  se jednalo  o přímou 

perzekuci signatářů Charty 77. Václav Havel, Ludvík Vaculík a Pavel Landovský byli 

zatčeni už 7. ledna 1977 na cestě do Federálního shromáždění.

Komunistická  moc se snažila  přímým tlakem dosáhnout  odvolání  podpisu signatářů. 

Docházelo  k zastrašování,  domovním  prohlídkám,  výslechům,  výpovědím 

ze zaměstnání,  přezkoumávání  pobírání  invalidních  důchodů,  ale  také  k odebírání 

řidičských  průkazů  a telefonního  připojení.  Jak  uvádí  Milan  Otáhal  v publikaci 

Opoziční  proudy  v české  společnosti  1969–1989,  StB  přesto  svého  cíle  nedosáhla, 

protože podpis odvolal pouze jeden signatář.42 Za Chartu 77 a její ideály však zaplatil 

životem jeden z prvních mluvčích – profesor Jan Patočka zemřel v důsledku vysilujících 

výslechů v březnu 1977.

Kromě  přímých  postihů  rozpoutal  režim  proti  Chartě  77  negativní  kampaň. 

V továrnách,  na úřadech,  ve školách  a dalších  institucích  byli  lidé  vyzýváni,  aby 

podepisovali rezoluci odsuzující Chartu 77, aniž by mnohdy věděli, o co šlo. Rozsáhlá 

kampaň  byla  vedena  také  pomocí  sdělovacích  prostředků.  V Rudém  právu  vyšel 

12. ledna  1977  článek  Zaprodanci  a samozvanci,  který  zdůrazňoval, 

40 Prohlášení Charty 77, in: Charta 77: Dokumenty 1977–1989, Svazek 1, 1977–1983, CÍSAŘOVSKÁ, 
Blanka – PREČAN, Vilém (edd.), 1. vyd. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2007, ISBN 978-
80-7285-085-3, s. 3.

41 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 128. 
42 V lednu 1977 odvolal architekt Jiří Záruba. Viz tamtéž, s. 147.
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že se Československo  přijetím  Závěrečného  aktu na helsinské  mírové  konferenci 

rozhodlo přispět k mírovému soužití. Dobovou terminologií Rudého práva se však „tato 

politika  evidentně  setkala  s nevraživostí  v řadách  nejreakčnějších  imperialistických 

kruhů“.43 Charta  77  je  dále  hodnocena  jako  objednávka  zahraničních  imperialistů 

a antikomunistů, kteří si přejí narušit mírový socialistický systém. Autoři zakládajícího 

prohlášení Charty 77 byli podle Rudého práva „pestrou směsicí lidských a politických 

ztroskotanců.  Patří  k nim  Václav  Havel,  člověk  z milionářské  rodiny,  zavilý  

antisocialista  Pavel   Kohout,  věrný  sluha  imperialismu  a jeho  osvědčený  agent  Jiří  

Hájek, Jan Patočka, reakční profesor, který se dal do služeb antikomunismu.“44

Ve snaze ovlivnit co nejširší veřejnost zapojil režim do negativní kampaně také herce 

a umělce,  kteří  mohli  díky  svému  společenskému  postavení  dát  běžným  občanům 

příklad  hodný  následování.  V Národním  divadle  se tak  28.  ledna  1977  konalo 

shromáždění  umělců  z celé  republiky,  kteří  za přítomnosti  televizních  kamer 

podepisovali  prohlášení  Za nové  tvůrčí  činy  ve jménu  socialismu  a míru.  Tímto 

dokumentem, známým jako anticharta, se umělci veřejně distancovali od Charty 77.

Pomlouvačná  mediální  kampaň  však  na druhé  straně  vzbuzovala  zvědavost  a zájem 

obyvatel o to, co Charta 77 ve skutečnosti byla. Proto režim kampaň po třech měsících 

ukončil a rozhodl se k oslabování opozice jinými prostředky, mezi něž patřila například 

akce Asanace. Ta probíhala na přelomu 70. a 80. let a jejím cílem bylo prostřednictvím 

šikany, domovních prohlídek, fyzického násilí a bezdůvodného zadržování na 48 hodin 

donutit pro režim nepohodlné lidi k emigraci ze země.

Navzdory  očerňování,  zastrašování  a hrozícím  perzekucím  byla  Charta  77  i nadále 

podepisována.  Během prvních tří  měsíců  se k jejímu prohlášení  připojilo  na osm set 

signatářů.  Do listopadu  1989  se seznam  rozšířil  až na dva  tisíce.45 Ačkoliv  je  počet 

signatářů  vzhledem  k počtu  obyvatel  hodnocen  jako  nízký,  její  význam  byl  pro 

následující  léta  rozhodující.  Charta  77 znovu oživila  a nastartovala  opoziční  aktivity 

43 Ztroskotanci a samozvanci, in: Rudé právo, roč. 57, 1977, č. 9, s. 2.
44 Tamtéž, s. 2.
45 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 153.
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v Československu.  Prohlášení dalo  podnět  k rozvoji  samizdatu46 a ke vzniku  nových 

občanských iniciativ.

Jednou  z prvních  byl  Výbor  na obranu  nespravedlivě  stíhaných  (VONS),47 založený 

27. dubna 1978. Hlavním smyslem Výboru byla pomoc nespravedlivě pronásledovaným 

a stíhaným osobám, které nepatřily k mezinárodně známým osobnostem a nedostávalo 

se jim pomoci ze zahraničí a potřebné publicity ve světových médiích. Členové Výboru 

a současně signatáři Charty 77 si kladli za cíl „sledovat případy osob, které jsou trestně  

stíhány či vězněny za projevy svého přesvědčení nebo které se staly oběťmi policejní  

a justiční svévole“.48 Výbor nejenže představoval jistou morální podporu pro obviněné, 

ale  také  vedl  vlastní  vyšetřování  jednotlivých  případů,  pokoušel  se shromažďovat 

důkazy a poskytoval  pro obviněné právního zástupce.  Vedle toho zajišťoval finanční 

a materiální pomoc rodinám obžalovaných. Důležité bylo také publikování jednotlivých 

případů,  ve kterých  docházelo  k porušování  lidských  práv.  Na základě  informací 

nashromážděných  o jednotlivých  případech  se vytvářela  sdělení,  která  vycházela 

v bulletinu  Informace  o Chartě  77.  Sdělení  se pak  dostávala  i do zahraničí  a byla 

publikována  v exilovém  časopisu  Listy vydávaném  v Římě  Jiřím  Pelikánem  nebo 

zveřejňována  prostřednictvím  Rádia  Svobodná  Evropa,  Hlasu  Ameriky  nebo  BBC. 

S VONS  spolupracovala  také  známá  organizace  na obranu  lidských  práv  Amnesty 

International,  křesťanská organizace Pax Christi  a organizace Helsinki Watch.  Výbor 

na obranu  nespravedlivě  stíhaných  aktivně  působil  i v době,  kdy jeho  přední 

představitelé  a současně  signatáři  Charty  77,  jako  byl Václav  Havel,  Petr  Uhl,  Jiří 

Dienstbier nebo Václav Benda, byli na podzim roku 1979 odsouzeni k několikaletým 

trestům odnětí svobody.

S postupně se rozvíjející opozicí a pod vlivem zahraničně politických událostí, jako byl 

například vznik polské Solidarity či vyhlášení stanného práva v Polsku, zahájil režim 

46 Otáhal uvádí, že v roce 1976 vycházely jen tři samizdatové časopisy, v roce 1977 už sedmnáct, o dva 
roky později dvacet šest a postupně se jejich počet ustálil mezi třiceti a třiceti šesti. Tamtéž, s. 171.

47 Viz  např.  PAŽOUT,  Jaroslav,  Výbor  na obranu  nespravedlivě  stíhaných,  pozn.  3,  s.  96–109. 
Podrobněji  k VONS  BLAŽEK,  Petr  – PAŽOUT,  Jaroslav:  Nejcitlivější  místo  režimu:  Výbor 
na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů: diskusní setkání 19. října 2007,  1. vyd. 
Praha, Pulchra 2008, ISBN 978-80-904015-2-5.

48 Libri prohibiti (dále LP), sbírka Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (dále sb. VONS), inv. č. 1, 
sign. III/1, kart. 1, Zakládající prohlášení VONS.
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další výraznou vlnu represí namířenou proti opozičním aktivitám. Společnost se opět 

dostala do útlumu, ale znovu se aktivizovala v polovině 80. let pod vlivem vnitřních, ale 

i zahraničních  událostí.  Významným  mezníkem  se stal  rok  1985,  kdy  do funkce 

generálního  tajemníka  KSSS  nastoupil  Michail  Gorbačov.  Ten  se svou  politikou 

perestrojky  pokoušel  o stabilizaci  hospodářství,  které  bylo  už  od počátku  80. let 

rozvrácené  přílišnými  náklady  na zbrojení,  k čemuž  byl  SSSR  chytře  dotlačen 

Spojenými  státy  americkými.  Toto  soupeření  USA  a Sovětského  svazu  ve druhé 

polovině 20. století, známé také jako studená válka, neprobíhalo jen na poli vojenském, 

hospodářském a politickém,  ale  i kosmickém.  Také  válka  v Afghánistánu,  kam byla 

v roce 1979 vyslána sovětská vojska, velmi vyčerpávala finanční rezervy SSSR.

Vedení KSSS, které bylo příliš zaměstnáno vlastními vnitřními problémy, se postupně 

přestalo vměšovat do ekonomického a politického vedení satelitních států. Komunističtí 

funkcionáři v čele evropských socialistických států již nemohli spoléhat na sovětskou 

pomoc v podobě vojenské intervence.  Jisté politické uvolnění bylo dalším impulsem 

probouzející se společnosti, která začala požadovat po vládnoucí moci dialog.

Tyto zahraniční události příznivě napomáhaly změnám ve smýšlení obyvatelstva. Část 

společnosti  již nebyla umlčená strachem, ale dostávala impulsy a začínala se veřejně 

projevovat.  Významný  byl  i fakt,  že se do popředí  dostávala  nová  generace,  která 

nebyla zatížena událostmi roku 1968. Nezažila naději, kterou s sebou přinášelo Pražské 

jaro, ani následné zklamání z vojenské intervence a represí.

Do opozice 80. let se také zapojili ekologičtí aktivisté, kteří kriticky vystupovali vůči 

režimu hlavně  kvůli  zhoršování  životního  prostředí  v oblasti  severozápadních  Čech. 

Důraz  na průmyslovou  výrobu  a ignorování  dopadů  na přírodu  se odráželo  nejen 

na ničení  přírody,  ale  také  na zdravotním stavu  obyvatelstva.  Významnou  osobností 

ekologického  hnutí  v Československu  byl  Ivan  Dejmal,  který  v roce  1987  založil 

Ekologickou společnost.

Do společenského dění začínala zasahovat i církev, na kterou již od 50. let dohlížel stát. 

Normalizační  tlak  mnoho  propuštěných  církevních  hodnostářů  a věřících  přinutil 

k provozování  neoficiální  tajné  církve.  V polovině  80.  let  věřící  začínali  vystupovat 
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veřejně  formou  církevních  poutí.  Nejvýznamnější  z nich  byla  pouť  konaná  k 1 110. 

výročí  úmrtí  sv.  Metoděje.  Ve dnech  6.  a 7.  července  1985  se na Velehradě  sešlo 

na 150 tisíc  občanů,  převážně  ze Slovenska  a Moravy.  Na Slovensku se v den  výročí 

konala také pouť do Levoče. Svou účast na oslavách přislíbil i papež Jan Pavel II., který 

byl  pozván  kardinálem  Františkem  Tomáškem.  K Tomáškovu  dopisu  se připojilo 

22 tisíc  občanů.  Podle  Václava  Bendy  se jednalo  o největší  podpisovou  akci 

v Československu za posledních patnáct let.49 Proti  signatářům zahájily státní  orgány 

represivní  kampaň.  Ačkoliv  se papež  červencových  oslav  nakonec  nezúčastnil,  stala 

se velehradská pouť prvním velkým shromážděním občanů.

Také v Chartě 77 zaujímali představitelé církve důležité místo. Jedním ze zakládajících 

členů Charty 77 byl  Ladislav Hejdánek,  člen skupiny Nová orientace,  která  vznikla 

v rámci Českobratrské církve evangelické.

O tom, že katolická církev dokáže spojit velké množství občanů, se komunistická moc 

mohla přesvědčit  díky petici  Augustina Navrátila,  která vznikla na konci roku 1987. 

Petice  s názvem  Podněty  katolíků  k řešení  situace  věřících  občanů  požadovala 

především  náboženskou  svobodu.  Navrátilova  petice  získala  i podporu  kardinála 

Tomáška a do pádu komunistického režimu se k ní připojilo na 600 tisíc lidí.

V průběhu 80.  let  se také  začaly  rodit  nové nezávislé  iniciativy.  Jednou z nich  byla 

například skupina kolem Emanuela Mandlera a bývalých členů redakce časopisu Tvář. 

Veřejně  vystoupila  tato  skupina  pod  názvem  Demokratická  iniciativa  v září  1987 

dopisem zaslaným Federálnímu shromáždění,  který  podepsalo  na 50 signatářů,  mezi 

nimiž  byly  takové  osobnosti  jako  Václav  Havel,  Petr  Pithart  nebo  Rudolf  Slánský. 

Iniciativa požadovala především demokratizaci  státu,  úpravu nevyhovujících zákonů, 

legalizaci nezávislých iniciativ a liberalizaci v hospodářství.

Další  nově  vzniklou  skupinou  bylo  Hnutí  za občanskou  svobodu  (HOS),  které 

na veřejnou scénu vstoupilo v říjnu 1988 manifestem Demokracie pro všechny. Autoři 

manifestu odmítali mocenský monopol komunistické strany, požadovali novou ústavu 

a kromě jiného upozorňovali na kritický stav životního prostředí. Hnutí nebylo jednotné 

49 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 247.
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ve svých názorech, a tak se uvnitř jeho samotného začaly záhy formovat tři jednotlivé 

směry.  Kolem  iniciátora  HOS  Rudolfa  Battěka  se formoval  umírněně-socialistický 

proud, kolem Václava Bendy proud křesťansko-demokratický a kolem Daniela Kroupy 

a Pavla Bratinky občansko-demokratický proud. Profilování uvnitř disentu poukazovalo 

na tendence opozice k zakládání politických stran.

Specifickou  skupinou,  která  se objevila  na konci  80.  let  byl  Klub  za socialistickou 

přestavbu – Obroda. Šlo především o reformní komunisty z roku 1968, kteří reagovali 

na Gorbačovu politiku perestrojky a glasnosti  a hlásili  se tak k socialismu a Akčnímu 

programu.  Obraceli  se především  na vyloučené  komunisty,  ale  také  na členy  KSČ 

v podnicích a závodech. Jinak ovšem u širších vrstev obyvatelstva nenašla Obroda větší 

ohlas.

Mezi další nezávislé iniciativy patřila například Společnost Tomáše G. Masaryka, jejímž 

hlavním cílem bylo rozšiřovat dílo a myšlenky prvního československého prezidenta. 

Dále také Společnost přátel USA (SPUSA), která se zajímala především o americkou 

kulturu, společnost, její životní styl a demokracii. Členové SPUSA vyučovali angličtině 

a pořádali společenské večery ve dnech významných amerických svátků.

Na občany, kteří se stali oběťmi právnické a justiční nespravedlnosti, se chtěl soustředit 

Klub právní  podpory založený v roce  1989 v důsledku tragické  smrti  Pavla  Wonky. 

Poskytování  sociální  pomoci  občanům  se stalo  zájmem  Iniciativy  sociální  obrany 

založené v roce 1988, mezi jejíž členy patřili i významní disidenti a signatáři Charty 77, 

např. Jiří Gruntorád, Stanislav Devátý nebo Marie-Rút Křížková. O pomoc uvězněným 

se pak staraly jednotlivé výbory na obranu a za propuštění politických vězňů. Tak již 

v roce  1978  vznikly  výbory  za propuštění  Václava  Havla,  Jaroslava  Kukala  a Pavla 

Landovského. Na konci 80. let byly založeny výbory na podporu Augustina Navrátila, 

Jaroslava Popelky, Ivana M. Jirouse, Petra Cibulky, Petra Pospíchala, Hany Marvanové 

a dalších.

Výše zmíněná hnutí sice neoslovila širší vrstvy obyvatelstva, ale byla důkazem o rodící 

se aktivitě ve společnosti.  Mezi  taková hnutí,  které  nemělo mezi občany příliš  velký 

vliv,  patřil  i Československý helsinský výbor (ČSHV),  který byl  založen v listopadu 
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1988. Výbor byl členem Mezinárodní helsinské federace, která kontrolovala dodržování 

zásad  třetího  koše  ze Závěrečného  aktu.  Význam výboru  spočíval  především v tom, 

že jeho členové, mezi něž patřili významní signatáři Charty 77 jako Jiří Hájek, Hana 

Marvanová,  Petr  Uhl  nebo  Václav  Havel,  upozorňovali  na porušování  občanských 

a lidských práv v zemi,  a tím dostávali  komunistickou vládu do nepříjemných situací 

na mezinárodním fóru.

O mezinárodní  spolupráci  se také  pokoušel  Klub  přátel  Polsko-československé 

solidarity  založený  v červenci  1987.  Českoslovenští  a polští  disidenti  si  vyměňovali 

informace,  zkušenosti,  materiály,  písemnosti  a pořádali  nejrůznější  akce  na podporu 

a osvobození politických vězňů. Jednou z akcí této iniciativy byla například manifestace 

ve Vratislavi  v roce  1988.  Společně  také  vydávali  časopis  Bulletin  Polsko-

československé  solidarity  (polsky  Biuletyn  informacyjny  Solidarnośći  polsko-

czechoslowackiej).50

Do dění  však v 80.  letech začala  zasahovat  i mladá  generace,  která  většinou neměla 

zkušenosti  s Pražským  jarem  1968  a také  se ve svých  představách,  jak  vzdorovat 

režimu,  odlišovala od starších disidentů.  Velmi specifickým hnutím byly České děti, 

založené v květnu 1988 Petrem Placákem. Tato recesivní skupina ve svém manifestu 

prohlašovala,  že České  království  stále  trvá  a jejich  nejvyšším  cílem  je  příprava 

na nového  krále.51 Ačkoliv  manifest  obsahuje  několik  bodů,  jak  uspořádat  České 

království,  hnutí  jakýkoliv  politický program odmítalo  a bylo  především vyjádřením 

svobody  a nezávislosti.52 Aktivně  se však  jeho  členové  zapojovali  do přípravy 

nejrůznějších  akcí  zaměřených  proti  komunistickému  režimu.  Výrobou  a roznosem 

letáků  vyzývali  občany  k demonstraci  na Václavském  náměstí  21.  srpna  1988  při 

příležitosti dvacátého výročí sovětské okupace.

Na tento den vyzývali k „rozptýlené“ manifestaci také členové Nezávislého mírového 

hnutí – Iniciativy za demilitarizaci společnosti (NMS). Iniciativa vznikla v dubnu 1988 

a věnovala  se hlavně  otázce  dodržování  lidských  práv  a mírovým  aktivitám.  Přední 

50 Podrobněji k nově vzniklým nezávislým iniciativám v 80. letech viz OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 
328–509.

51 Manifest Českých dětí, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 20, s. 16–18.
52 PLACÁK, Petr, pozn. 4, s. 136.
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členové  NMS  Hana  Marvanová  a Tomáš  Dvořák  se za aktivní  účast  na demonstraci 

v srpnu 1988 stali oběťmi represí.

Dalším projevem společnosti  a především mládeže  byla  pokojná  shromáždění,  která 

probíhala na pražské Kampě od roku 1981. Osmého prosince se lidé scházeli, aby uctili 

památku Johna Lennona zpěvem, hraním písní Beatles a květinami. Lennonovi příznivci 

byli  vždy  rozehnáni  policií.  V roce  1985  se však  účastníci,  kteří  byli  rozehnáni, 

shromáždili na Karlově mostě a odtud se pak přes Staroměstské náměstí vydali na Hrad. 

Mírová demonstrace byla nakonec zastavena policejním kordónem53 a výsledkem byla 

tzv. petice z Kajetánky protestující proti rozmisťování jaderných raket v Evropě.54

O jednu  z prvních  pražských  demonstrací  na konci  80.  let  se postarala  Charta  77. 

Zorganizovala  ji  u příležitosti  Dne lidských práv  10.  prosince  1987.55 O dodržování 

lidských  práv  a náboženských  svobod  se zasazovali  také  demonstrující  v Bratislavě, 

kteří se sešli se svíčkami v rukou 25. března 1988 na Hviezdoslavově náměstí.56 Ačkoliv 

měla  i tato  demonstrace  poklidný  průběh,  byla  brutálně  rozehnána  bezpečnostními 

složkami.

Skutečně první velká pražská demonstrace však proběhla k již zmíněnému dvacátému 

výročí  vojenské  intervence  21.  srpna  1988.  Několikatisícový  dav  po dlouhých 

devatenácti letech veřejně vyjádřil nespokojenost s komunistickým režimem. Stejně tak 

se dělo  na výročí  dalšího  významného  československého  svátku,  28.  října  1988 

k 70. výročí  vzniku  Československa.  Demonstrovalo  se také  10.  prosince  1988 

na povolené  demonstraci  při příležitosti  Dne  lidských  práv.  Největší  několikadenní 

demonstrace pak přišly v lednu 1989 konané k výročí úmrtí Jana Palacha. Tyto protesty 

53 K „lennoniádám“  viz  např.  BLAŽEK,  Petr.  Dejte  šanci  míru!-Pacifismus  a neformální  mírové 
aktivity mládeže v Československu 1980–1989, in: VANĚK, Miroslav, pozn. 11, s. 18–41. Dále také 
BLAŽEK,  Petr  – LAUBE,  Roman  – POSPÍŠIL,  Filip:  Lennonova  zeď  v Praze:  neformální  
shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-
7285-032-6.

54 Mírová demonstrace mládeže k 5. výročí smrti J. Lennona, in: Informace o Chartě 77, roč. 9, 1986, 
č. 1, s. 8–10.

55 Ohlášení manifestace ke dni lidských práv OSN, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 17, s. 2.
56 Brutální zásah proti shromáždění věřících v Bratislavě, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 7, 

s. 2. K tzv. svíčkové demonstraci viz ŠIMULČÍK, Ján:  Čas svitania. Sviečková manifestácia – 25.  
marec 1988, 2. vyd. Prešov, Michal Vaško 2003, ISBN 80-7165-380-2. Dále také CHRYZOSTOM, 
Ján (ed.):  Bratislavský Veľký piatok. Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25.  
marca 1988, 3. vyd. Bratislava, LÚČ 2008, ISBN 978-80-7114-677-3.
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vstoupily  do historie  jako  Palachův  týden.  Téhož  roku  proběhly  ještě  demonstrace 

na 1. máje, u příležitosti  výročí  sovětské  okupace  a výročí  vzniku  Československa. 

K definitivnímu pádu komunistického režimu pak velkou měrou přispěla demonstrace 

17. listopadu 1989.

Nejmasovější formou odporu proti režimu bylo v Československu petiční hnutí,57 které 

zvláště  po roce  1987  poukazovalo  na to,  že se lidé  opět  začali  aktivně  zapojovat 

do veřejného dění. Organizované skupiny, ale také jednotliví občané sepisovali petice, 

žádosti či dopisy, které adresovali státním a stranickým orgánům jako výraz veřejného 

protestu proti  komunistické moci.  Jednou z nejvýznamnějších petic  byla Navrátilova 

petice  Podněty  katolíků  k řešení  situace  věřících  občanů  v ČSSR  z listopadu  1987. 

V jednatřiceti bodech  se vedle  náboženských  objevily  také  obecně  platné  požadavky 

o dodržování  lidských  práv  s odvoláním  na Mezinárodní  pakt  o občanských 

a politických  právech.  Signatáři  petice  pocházeli  většinou  ze Slovenska,  kde  hrála 

církev tradičně významnější roli než v Čechách, ale k petici se připojili občané z celé 

země, a dokonce i nevěřící, kteří tak dávali najevo nejen svou solidaritu s věřícími, ale 

současně se svým podpisem vyslovili proti normalizačnímu režimu. Petice, která se co 

do počtu  podpisů  stala  nejmasovější  v Československu,  vyvolala  pochopitelné 

znepokojení  komunistické  moci.  Augustin  Navrátil  byl  za autorství  petice 

bezpečnostními  silami  umístěn  do psychiatrické  léčebny.  V září  1988  vznikl  Výbor 

na obranu  Augustina  Navrátila,  který  vytvořil  petici  za jeho  propuštění,  k níž 

se připojilo několik tisíc osob.

Právě propuštění politických vězňů bylo jedním z hlavních motivů pro vytváření petic 

od roku 1988. V dubnu 1988 zaslalo 126 občanů dopis prezidentu republiky, ve kterém 

žádali  udělení  amnestie  pro  politické  vězně,  kteří  byli  odsouzeni  za kritiku  poměrů 

ve společnosti.58 Na Vánoce 1988 žádala i Demokratická iniciativa prezidenta republiky 

o propuštění  vězňů,  kteří  byli  zadržováni z důvodů  politického  nebo  náboženského 

přesvědčení.  K této  žádosti  se do ledna  1989  připojilo  více  než  1300  občanů  z celé 

země.59 Podobně iniciovaných petic se pak objevila celá řada. Během posledních dvou 

57 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 563.
58 Žádost o udělení amnestie, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 11, s. 7.
59 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 559.
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let  komunistického  režimu  se objevily  žádosti  o propuštění  Václava  Havla  nebo 

redaktorů samizdatových Lidových novin Jiřího Rumla, Rudolfa Zemana, a dalších.

Jako jedna z reakcí na smrt občanského aktivisty a obhájce lidských práv Pavla Wonky 

vznikl v srpnu 1988 dopis 271 československých občanů, známý také jako Tak dost!. 

Autoři  petice  Ivan  Martin  Jirous  a Jiří  Tichý  požadovali  okamžité  propuštění  všech 

vězňů svědomí, novelizaci trestního práva a umožnění nehlášených a nedomluvených 

kontrol  lékařů,  Amnesty  International,  FIDH  a podobných  nezávislých  občanských 

iniciativ,  které  by  tak  mohly  objektivně  posoudit  situaci,  ve kterých  se vězňové 

nacházeli.60 Jirous a Tichý byli samozřejmě za autorství potrestáni odnětím svobody.

V prostředí Charty 77 vznikla v červnu 1989 petice Několik vět připravená skupinou 

disidentů  kolem  Václava  Havla.  Autoři  požadovali  propuštění  politických  vězňů, 

zrušení  cenzury,  legalizaci  nezávislých  iniciativ  a svobodu  shromažďování. 

Do listopadu 1989 se k ní připojilo na 40 000 občanů. Petice dokazovala, že vliv disentu 

mezi lidmi zesílil. Nespokojenost obyvatel Československa dosáhla již takového stupně, 

že se už nebáli akci disentu podpořit.

Vedle  demonstrací  a petičního  hnutí  se aktivizace  společnosti  projevila  růstem 

samizdatové produkce. Kromě již zmíněné edice Ludvíka Vaculíka fungovala také edice 

Jiřího  Gruntoráda  nazvaná  Popelnice  nebo  edice  manželů  Havlových  Expedice. 

S rostoucím počtem nezávislých iniciativ stoupal také počet samizdatových časopisů. 

Například  iniciativa  České  děti  vydávala  časopis  Koruna,  Demokratická  iniciativa 

publikovala  Zpravodaj  Demokratické  iniciativy,  Pohledy  Spotřebitele  a Glosář,  také 

Hnutí  za občanskou svobodu vydávalo  svůj  Zpravodaj  HOS.  Underground měl  zase 

časopis VOKNO. Charta 77 pak prostřednictvím Petra Uhla vedla bulletin Informace 

o Chartě 77, kde zveřejňoval svá sdělení i Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. 

V roce 1987 byla obnovena i činnost Lidových novin.

60 Dopis 271 čs. občanů, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 17. s. 18–19.
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 3 Petiční hnutí v Československu v letech 1987–1988

 3.1 Petice na konci 80. let obecně

Petice  byly  vedle  demonstrací  na konci  80.  let  jedním  z masových  projevů  odporu 

obyvatelstva  proti  normalizačnímu  vedení.  Petiční  právo  zaručené  Ústavou 

Československé  socialistické  republiky,  čl.  29/1960  Sb.,  umožňovalo  občanům 

a organizacím  obracet  se k zastupitelským  sborům  a k ostatním  státním  orgánům 

s návrhy,  podněty  a stížnostmi.  Státní  orgány  byly  povinné  tyto  podněty  odpovědně 

a včas vyřizovat.61

Za petici  je  považována  písemná  žádost  podaná  občanem  nebo  občany  vládě, 

představitelům státu nebo jiným veřejným orgánům.62 Vzhledem k tomu, že zmíněné 

vymezení je pro tuto práci příliš široké, zařadili jsme pouze písemnosti, které nejenže 

splňují  výše uvedenou definici,  ale  u kterých se současně projevila  i snaha získat  co 

nejvíce signatářů před odesláním příslušným orgánům. Ne vždy bylo ovšem zjistitelné, 

jak aktivně sběr podpisů probíhal, v takovém případě jsme se odkazovali na vyšší počet 

signatářů dané písemnosti.

V diplomové práci jsou zařazeny písemnosti, které primárně vznikly jako petice (petice 

z Chomutova, petice brněnských a pražských občanů, Podněty katolíků k řešení situace 

věřících  občanů  v ČSSR,  atd.),  dále  také  dopisy,  v nichž  skupiny  občanů  vznášely 

ke státním orgánům protesty (proti  neúnosné ekologické situaci,  věznění konkrétních 

politických vězňů, zásahům bezpečnosti proti poklidné manifestaci), žádosti (nejčastěji 

o amnestii  pro  politické  vězně)  a výzvy  občanů  požadující  po státní  moci  splnění 

uvedených  požadavků  (petice  1083  občanů).  Dále  jsou  zařazeny  dopisy  odesílané 

jednotlivci, které si však byly ve svých požadavcích velmi podobné (například žádosti 

o propuštění  politických  vězňů,  protesty  proti  věznění  Augustina  Navrátila,  dopisy 

občanů  připojujících  se k vánoční  petici  Demokratické  iniciativy,  atd.).  V diplomové 

61 Zákon č.  100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, In:  Poslanecká sněmovna 
Parlamentu  České  republiky  [online],  [vid  29. 9. 2014],  dostupné  z: 
http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html

62 KLIMEŠ, Lumír:  Slovník cizích slov,  6. přepracované vyd. Praha, SPN-pedagogické nakladatelství 
2002, ISBN 80-7235-023-4, s. 572.
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práci  jsou  zařazeny  také  tři  písemnosti,  jež  ve svém názvu  nesou  slovo  prohlášení 

(dunajské prohlášení, prohlášení z 21. srpna 1988 a prohlášení Demokratické iniciativy 

k úmrtí Pavla Wonky odeslané jako dopis předsedovi vlády). Obecně prohlášení samo 

o sobě  především deklaruje  vznik  určité  iniciativy,  vyhlašuje  program,  zásady apod. 

Neodpovídá tedy svým charakterem peticím, které jsou hlavním předmětem této práce. 

Zařazená  prohlášení  se však  svým  obsahem  (podání  návrhu,  výzvy  k občanům, 

požadavky vůči státní moci, atd.) více podobají peticím a mají vysoký počet signatářů.

V letech  1987–1988 občané  prostřednictvím  petic  (a dalších  výše  zmíněných 

písemností)  vyjadřovali  podporu  politickým  vězňům,  požadovali  amnestii,  žádali 

dodržování  lidských  a občanských  práv,  žádali  náboženskou  svobodu,  vyjadřovali 

se k ekologickým  problémům  a požadovali  zavedení  náhradní  vojenské  služby. 

Z důvodu  lepší  přehlednosti  jsou  tyto  písemnosti  v diplomové  práci  uspořádány 

v tématických podkapitolách (petice za politické vězně a amnestii, petice za dodržování 

lidských práv,  petice  za náboženskou svobodu,  ekologické petice,  petice za náhradní 

vojenskou  službu),  nikoliv  chronologicky  dle  data  svého  vzniku.  V mnohých 

písemnostech se současně objevují  různé požadavky (například žádost o amnestii  pro 

politické vězně a požadavek náboženské svobody; petice za dodržování lidských práv 

současně požadovaly propuštění nespravedlivě vězněných a stíhaných), proto je nelze 

považovat za písemnosti náležející pouze do jedné z výše uvedených skupin. Rozděleny 

byly podle tématu, na který primárně reagovaly (například autoři petice proti uvěznění 

Petra  Cibulky  požadovali  dodržování  lidských  a občanských  práv  a současně 

protestovali proti věznění politických vězňů z řad umělců).

 3.2 Petice za politické vězně a amnestii

Podle  Informačního  zpravodaje  Československého  helsinského  výboru  se v ČSSR 

v roce 1988 pohyboval počet vězňů mezi 40 až 50 tisíci.  Zhruba deset procent všech 

vězňů se stalo obětí nespravedlivých zákonů či nezákonných postupů. Tyto osoby byly 

nejčastěji odsouzeny za trestné činy výtržnictví, příživnictví, různé formy hanobení či 

za hospodářskou  trestnou  činnost,63 dále  také  za trestný  čin  vlastizrady,  rozvracení 

63 Političní vězni v roce 1988, in: Československý helsinský výbor – Informační zpravodaj, roč. 2, 1989, 
č. 3, s. 11.
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republiky,  podvracení  republiky,  pobuřování  proti  zřízení  republiky  či  poškozování 

zájmů  republiky.  Podle  Petra  Uhla  šlo  o ustanovení,  jejichž  záměrně  všeobecné 

a „gumové“  formulace  umožňovaly  odsoudit  kohokoliv  za jakýkoliv  kritický  nebo 

nezávislý projev.64

Na obranu  politických vězňů  a nespravedlivě  stíhaných vznikl  v prostředí  Charty  77 

v roce  1978  Výbor  na obranu  nespravedlivě  stíhaných,  který  sledoval  případy  již 

uvězněných, ale i těch, kteří byli stíháni na svobodě. Výbor shromažďoval informace 

o jednotlivých  případech  a zveřejňoval  je  v bulletinu  Informace  o Chartě.  Na pomoc 

jednotlivým  politickým  vězňům  vznikaly  výbory  za jejich  propuštění,  které 

upozorňovaly na situaci vězněného a prostřednictvím samizdatového tisku informovaly 

československou veřejnost. Informace byly posílány také do zahraničí. V letech 1987–

1988  vznikly  Výbory  za propuštění  Petra  Pospíchala,  Augustina  Navrátila,  Petra 

Cibulky,  Dušana  Skály,  Jiřího  Štencla,  Hany  Marvanové,  Tomáše  Dvořáka,  Ivana 

Jirouse a dalších.65 Jednou z akcí na podporu vězněných či  pronásledovaných, kterou 

výbory  organizovaly,  bylo  i pořádání  podpisových  akcí.  Občané  podepisovali  petice 

nebo sami zasílali dopisy s požadavkem na propuštění politických vězňů.

Výzvou  k podpoře  politických  vězňů  byla  i mezinárodní  hladovka  vyhlášená  na rok 

1988 Mezinárodní  společností  pro  lidská  práva  (IGFM).  K této  výzvě se připojovaly 

nejen  nezávislé  iniciativy  v Československu,  ale  i jednotliví  občané,  kteří  na adresu 

prezidenta  republiky  a dalších  státních  orgánů  posílali  dopisy  s žádostí  o propuštění 

politických vězňů a s oznámením, že se připojují k mezinárodní hladovce.

V letech  1987–1988  vznikly  petice  protestující  proti  věznění  nespravedlivě 

odsouzených a dožadujících se amnestie pro Josefa Römera, Petra Pospíchala, Heřmana 

Chromého, Waltra Kanii, Kamila Petrovického a Ivana M. Jirouse, který byl společně 

s Jiřím Tichým autorem petice požadující prošetření úmrtí a postupu vězeňské služby 

v případě  Pavla  Wonky.  Sedmdesát  sedm  občanů  zvolilo  formu  petice  jako  projev 

nesouhlasu  také  v případě  kazašského  studenta  Kairata  Riskulbekova  odsouzeného 

k trestu  smrti.  Některé  dopisy  a petice  adresované  státním orgánům vznášely  pouze 

64 O československém vězeňství: Sborník Charty 77, pozn. 7, s. 12.
65 GRUNTORÁD, Jiří, pozn. 8, s. 2–6.
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požadavek  na propuštění  politických  vězňů  a udělení  amnestie  nespravedlivě 

odsouzeným  bez  toho,  aby  jmenovaly  konkrétní  osoby.  K takovým patřil  například 

dopis poslancům Federálního shromáždění ze září 1987, žádost křesťanských občanů 

o udělení  amnestie  z dubna  1988  nebo  vánoční  petice  Demokratické  iniciativy 

z prosince  1988.  Ať  už  se však  dopisy  či  petice  vzniklé  v letech  1987–1988 týkaly 

různých  témat,  požadavek  o propuštění  politických  vězňů  se v nich  objevoval  velmi 

často.

 3.2.1 Milost pro Josefa Römera

Padesát pět československých občanů převážně z Prahy a Gottwaldova66 se 10. února 

1987  obrátilo  na prezidenta  ČSSR  s žádostí  o milost  pro  Josefa  Römera.67 Ten  byl 

odsouzen v lednu 1977 na třináct let odnětí svobody pro trestný čin vyzvědačství podle 

§ 105/1 tr. z. Od této doby pobýval Römer v NVÚ Valdice, kde prodělal těžký zápal plic 

a po dlouhou  dobu  mu  nebyla  poskytnuta  potřebná  lékařská  péče.  I poté  byl  nucen 

vykonávat  těžkou  práci,  která  ho  vyčerpávala  fyzicky  i psychicky.  Žádost  o milost 

z února 1987 nebyla první. Již předtím bylo prezidentu republiky adresováno několik 

žádostí o milost, Generální prokuratuře byl dvakrát adresován podnět ke stížnosti pro 

porušení zákona a žádost o přeřazení do II. NVS. Předešlé žádosti a podněty však byly 

zamítnuty.

Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a zhoršujícímu se psychickému stavu Josefa 

Römera v důsledku desetiletého věznění, prodělané nemoci a nedostatečné lékařské péči 

žádali  podepsaní  občané  udělení  milosti  a následné  prominutí  zbytku  trestu.68 Josef 

Römer byl propuštěn až v lednu 1990 díky amnestii prezidenta Václava Havla.

 3.2.2 Petice z Gottwaldova a další podpisové akce za Petra Pospíchala

V polovině  února odeslal  Stanislav Devátý jménem 22 občanů z Gottwaldova petici 

na adresu  prezidenta  republiky.  Impulsem ke vzniku  této  petice  bylo  uvěznění  Petra 

Pospíchala.69 Podepsaní  občané  se v petici  odvolávali  na Mezinárodní  pakt 

66 Město Zlín používalo od roku 1949 do 1. ledna 1990 název Gottwaldov.
67 Text petice viz příloha č. 1. 1.
68 Milost pro Josefa Römera z Gottwaldova, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 3, s. 20.
69 Petr Pospíchal, signatář Charty 77 a člen VONS, byl zadržen 22. ledna 1987. Nejprve byl obviněný 

z přípravy k trestnému činu pobuřování § 100 tr. z., poté byl jeho čin přehodnocen a Pospíchal byl 
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o občanských  a politických  právech,  především  pak  na právo  svobodně  vyhledávat, 

přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu bez ohledu na hranice. Právě 

k porušení  tohoto  práva  došlo  v případě  Petra  Pospíchala,  proto  podepsaní  občané 

v závěru  dopisu  požadovali  jeho  propuštění  z vězení.  Petice  byla  odeslána 

na Ministerstvo  spravedlnosti,  Ministerstvo  vnitra,  Generální  prokuraturu  a Výboru 

za osvobození  Petra  Pospíchala,70 který  byl  stíhán  podle  §  98 tr.  z.  o podvracení 

republiky.71

Také další  žádost  občanů z 3.  března 1987 upozorňovala na rozpor  mezi  uvězněním 

Petra  Pospíchala  a ustanoveními  Mezinárodního  paktu  o občanských  a politických 

právech. Podepsaných šestnáct převážně brněnských občanů považovalo trestní stíhání 

P. Pospíchala za extrémní ukázku nezákonné praxe,  jež už řadu let  tvrdě postihovala 

prakticky  veškerou,  na státních  institucích  nezávislou  politickou  i kulturní  aktivitu. 

Signatáři  petice  požadovali  okamžité  zastavení  trestního  stíhání  Petra  Pospíchala. 

Občané dále žádali, aby odpovědné instituce sjednaly všestrannou nápravu, aby došlo 

k přezkoumání judikatury § 98 tr. z. i ostatních paragrafů, které spadaly pod trestné činy 

proti  základům republiky a jejich změnu, která by odpovídala  Mezinárodnímu paktu 

o občanských  a politických  právech.  Žádost  byla  adresována  Krajské  prokuratuře 

v Brně a Generální prokuratuře ČSR. Za autenticitu shromážděných podpisů ručil Petr 

Cibulka,  ovšem  žádost  odeslala  Pospíchalova  matka  Marie  Adámková.72 Krajská 

prokuratura jí odpověděla, že žádost je bezpředmětná, protože orgány činné v trestním 

obviněn z trestného činu podvracení republiky podle § 98 tr. z., za což mu hrozil trest odnětí svobody 
v trvání od tří do deseti let. Obvinění se zakládalo na výsledcích domovní prohlídky, při které byly 
u P. Pospíchala  nalezeny  samizdatové  materiály  československé  i zahraniční  (především  polské), 
Informace o Chartě 77, na jejichž výrobě se podílel a dál je rozšiřoval. Dále byl obviněn z navazování 
kontaktů se zahraniční opozicí, hlavně s polskou Solidaritou. Jeho případ byl znovu překlasifikován 
a Pospíchal byl obviněn z tr. činu pobuřování. Viz  Sdělení VONS č. 610 Petru Pospíchalovi hrozí 
mnohaleté vězení, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 3, s. 14. Od ledna do května 1987 byl 
Petr  Pospíchal  vězněn  v Brně-Bohunicích.  Propuštěn  byl  18.  května  1987  a dále  byl  vyšetřován 
na svobodě. Viz Sdělení VONS č. 646 Petr Pospíchal na svobodě, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 
1987, č. 8, s. 11.

70 Výbor za osvobození Petra Pospíchala byl ustanoven v Brně a Praze a jeho členy byli Jan Šimsa, 
Jaroslav Šabata, Božena Komárková, Michael Dymáček, František Lína, Josef Adámek, Petr Cibulka, 
Václav Havel, Zdeněk Urbánek, Jan Lopatka, Jiří Hájek, Jan Hrudka, Josef Zvěřina, Ludvík Vaculík 
a Jana Pacholíková. Viz Sdělení VONS č. 611 Petr Pospíchal seznámen s výsledky vyšetřování, in: 
Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 3, s. 15.

71 Petice z Gottwaldova prezidentu republiky, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 4, s. 18–19.
72 LP, sb. VONS, inv. č. 260, sign. IV/6, kart. 42,  Žádost o okamžité zastavení trestního stíhání proti 

Petru Pospíchalovi. Text petice viz příloha č. 1. 2.
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řízení hodnotí jak důkazy, které jsou v prospěch obviněného, tak ty, které jsou v jeho 

neprospěch.73

Na Krajský soud v Brně se 8. března 1987 obrátilo formou petice dalších 250 občanů, 

kteří  byli  taktéž  přesvědčeni,  že v případě  P. Pospíchala  docházelo  k porušování 

právního  řádu,  jehož  součástí  byl  již  zmíněný  Mezinárodní  pakt  o občanských 

a politických právech. Signatáři doufali, že je v pravomoci krajského soudu pozitivně 

ovlivnit  osud obviněného.  Petice byla odeslána Václavem Malým. Po jejím odeslání 

se v podepisování dále pokračovalo.74

Podpora Petra Pospíchala však nezůstala jen u petic. Občané z Brna, Olomouce, Prahy, 

Pardubic a Ostravy drželi na protest hladovku štafetového charakteru. Začátek hladovky 

byl  stanoven  na 13.  února  1987  a byla  plánována  až do dubna  téhož  roku.  Mezi 

zúčastněnými  byli  například  Jiří  Gruntorád,  Václav  Havel,  Ivan  M.  Jirous  a další. 

Hladovky byly stanoveny na 48 až 72 hodin. Jaromír Šavrda z Ostravy držel hladovku 

dokonce 100 hodin.75

S případem Petra  Pospíchala  byly  seznámeny  také  nezávislé  iniciativy  v sousedních 

státech  a mírové  skupiny  na Západě.  Protest  proti  věznění  Pospíchala  vyslovila 

prozatímní  rada  polské  nezávislé  odborové organizace  Solidarita.  Také polské  hnutí 

Svoboda  a mír  považovalo  věznění  Pospíchala  za překážku  pro  dosažení  trvalého 

a demokratického míru  v Evropě,  proto  československému velvyslanectví  ve Varšavě 

adresovalo  v únoru  1987  petici,  v níž  podepsaní  žádali  okamžité  propuštění 

P. Pospíchala. Jeho uvěznění chápali jako znásilnění lidských práv. Tuto petici v Polsku 

podepsalo více než tisíc osob. Solidaritu s Pospíchalem vyjádřily i další mírové skupiny, 

které na jeho podporu zaslaly dopis prezidentu československé republiky. Mezi takové 

skupiny patřila nizozemská organizace IKV, Pax Christi, dánské hnutí Ne atomovým 

zbraním! a Kampaň za mír a demokracii. O případ Pospíchala se také zajímala Amnesty 

International.76

73 LP,  sb.  VONS,  inv.  č.  260,  sign.  IV/6,  kart.  42,  Odpověď  Krajské  prokuratury  v Brně  Marii 
Adámkové na její žádost o zastavení trestního stíhání.

74 Petice krajskému soudu v Brně, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 4, s. 18. Text petice viz 
příloha č. 1. 3.

75 Protestní hladovka za Petra Pospíchala, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 4, s. 19.
76 Solidarita polského hnutí Svoboda a mír s Petrem Pospíchalem, in:  Informace o Chartě 77, roč. 10, 
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Šestnáctého  dubna  1987  uspořádala  Československo-polská  Solidarita  v polské 

Vratislavi  na podporu  Pospíchala  manifestaci  za jeho  propuštění.  Na manifestaci 

se rozdávaly  letáky s informacemi  o jeho případu a výzvou,  aby se i běžní  obyvatelé 

připojili k protestní akci. Během akce se také sbíraly podpisy pod petici za Pospíchalovo 

propuštění, stejně tak jako za propuštění dalších politických vězňů v Československu. 

Petice pak byla adresována nejen československému prezidentovi, ale také polskému 

Sejmu,  M.  Gorbačovovi,  Amnesty  International  a místopředsedovi  FIDH  Ladislavu 

Lisovi.  Manifestace  byla  ukončena  zásahem  policie  a zadržením  třinácti 

manifestujících.77

O Pospíchalově případu hojně informovaly zahraniční  rozhlasové stanice BBC, Hlas 

Ameriky, Rádio Svobodná Evropa a exilové noviny České slovo. Stanice BBC přinesla 

13. března 1987 zprávu o ustavení výboru na podporu Petra Pospíchala. Karel Kyncl, 

redaktor  londýnského  měsíčníku  Index  on  censorship,  seznámil  posluchače 

s podrobnostmi  případu  stíhaného  a dále  informoval  o petičních  akcích  na podporu 

Pospíchala  a také  vzniku  výboru  za jeho  propuštění.  Zdůrazňoval,  že ustavení 

zvláštního výboru za osvobození jednoho konkrétního vězně byl krok, k němuž v ČSSR 

za posledních  19 let  došlo  v roce  1987 teprve  podruhé.78 Kyncl  upozorňoval,  že už 

z tohoto faktu bylo jasné, že Pospíchalově případu byl připisován mimořádný význam. 

Obvinění Pospíchala neblaze svědčilo o utvrzování policejní represe v Československu. 

Stíhání  Pospíchala  sledovala  i organizace  Amnesty  International,  která  vydala 

naléhavou výzvu k akcím na jeho podporu v mezinárodním měřítku.79

O deset dní později informovala stanice BBC o dopisu 283 signatářů protestujících proti 

zatčení Petra Pospíchala. Iniciátorem dopisu bylo polské mírové hnutí Svoboda a mír, 

které  po československé  vládě  žádalo  propuštění  bojovníka  za lidská  práva  Petra 

Pospíchala.  Ve zprávě  varšavského  zpravodaje  Kevina  Ruana  bylo  také  zmíněno 

počínání prozatímní rady polské Solidarity, která vydala prohlášení, že s případem Petra 

Pospíchala solidarizuje. Ruan informoval, že k protestům se přidali i členové maďarské 

1987, č. 16, s. 20–21.
77 Solidarita s Petrem Pospíchalem, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 6, s. 19–20.
78 Výbor za propuštění  konkrétních  osob byl  poprvé  ustaven  v dubnu 1978,  a to  na obranu Václava 

Havla, Jaroslava Kukala a Pavla Landovského. Viz GRUNTORÁD, Jiří, pozn. 8, s. 4.
79 Národní archiv (dále NA), fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 7. 2. – 15. 2. 1987, Karel Kyncl 

o ustavení výboru na podporu Petra Pospíchala – BBC, 13. února 1987, A 11–12.
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demokratické opozice, holandské mírové hnutí IKV, předseda Výboru pro lidská práva 

Evropského parlamentu a Daniel Jacobi z francouzské Mezinárodní federace pro lidská 

práva.80

Hlas  Ameriky  stručně  informoval  2.  března  1987  o akcích  konaných  ve Varšavě 

na podporu Petra Pospíchala, mezi nimiž byla i petice polských občanů protestujících 

proti jeho uvěznění.81

O čtyři dny později přinesl Ivan Medek, vídeňský spolupracovník Hlasu Ameriky, bližší 

informace týkající se podpisových akcí na podporu uvězněného Petra Pospíchala. Petice 

byly podepisovány především v Polsku, kde se počty signatářů pohybovaly ve stovkách. 

Podepisování  petic  probíhalo  také  v Brně.  Tamější  účastníci  podpisové  akce  vydali 

žádost  o okamžité  zastavení  trestního  stíhání  proti  Pospíchalovi.  Adresována  byla 

příslušným  krajským  a státním  orgánům.  Uveden  byl  text  žádosti  a výzva  všem 

odpovědným institucím, aby co nejrychleji došlo ke zjednání nápravy.82

Jedenáctého března téhož toku se k Pospíchalově případu vyjádřil i Václav Havel. Ten 

se přiznal, že věznění Petra Pospíchala nesl velmi těžce. S Pospíchalem se Václav Havel 

znal z věznice na Borech. Popsal ho jako prostého dělníka, který se už v mladém věku 

začal zajímat o literaturu, filozofii a teologii. Do spárů Státní bezpečnosti se Pospíchal 

dostal v pouhých  sedmnácti  letech,  kdy  byl  uvězněn  a obviněn  z pobuřování.  Havel 

k tomu řekl, že se Pospíchal disidentem stal dříve, než se vůbec stal mužem. Věznění 

Pospíchala  v roce  1987 považoval  Václav  Havel  za obzvláště  alarmující,  protože  to 

bylo, jako by byl zavřen za všechny. Nedělal nic jiného než to, co dělaly desítky, stovky, 

možná tisíce lidí  – opisoval texty,  které ho zajímaly a půjčoval je přátelům. Po jeho 

uvěznění se vzedmula  mimořádná vlna solidarity. Mezi mládeží vznikla  velká petice, 

také  Poláci  pořádali  rozsáhlé petiční  akce,  ke kterým  se přidávali  představitelé 

Solidarity, s nimiž se mimo jiné Pospíchal stýkal. Stranou nezůstalo ani Maďarsko, kde 

vznikla  petice  na Pospíchalovu  obranu,  ani  západní  mírové  a jiné  organizace,  které 

80 NA, fond Monitor,  inv. č.  zvláštní  zpravodaj 23. 3.  –  27. 3. 1987, K.  Ruane o protestním dopisu 
polských antisocialistických sil – BBC, 23. března 1987, A 4–A 5.

81 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 26. 2. – 3. 3. 1987, Zahraniční stanice o Československu 
– Hlas Ameriky, 2. března 1987, 1/3.

82 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 4. 3. – 10. 3. 1987, I. Medek: Schůzka členů Charty 77 
s delegací SPD, akce na podporu P. Pospíchala – Hlas Ameriky, 6. března 1987, A 10–A 11.
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okamžitě vyjádřily podporu vězněnému.83

Dne  11.  února  1987  přineslo  Rádio  Svobodná  Evropa  (dále  také  jako  RFE) 

zpravodajství Ivana Medka, ve kterém informoval o případu stíhaného Petra Pospíchala. 

Medek  začal  zprávou,  že zatímco  v SSSR  se otevírala vrata  věznic  pro  propouštěné 

politické  vězně,  v ČSSR  převládaly  stále  protichůdné  tendence.  Posluchači  byli 

seznámeni s okolnostmi případu Petra Pospíchala, peticemi požadující jeho propuštění 

a s činností Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Přečtena byla také výzva VONS 

obracející  se na všechny,  kdo  mohli  Petrovi  Pospíchalovi  pomoci.84 Útok  proti 

Pospíchalovi byl veden s mimořádnou silou a rychlostí a nebylo vyloučeno, jak Medek 

dále informoval, že byl pouze přípravou k rozsáhlejším represím, které se chystaly proti 

lidem angažujícím se v nezávislých aktivitách.85

Milan Schulz v aktualitách RFE o Československu odvysílaných dne 28. února 1987 

přinášel zprávy o solidárních hladovkách československých občanů protestujících proti 

akcím vedených režimem na Petra Pospíchala. Hladovky se držely v Brně, následovat 

měl Olomouc.86

V pořadu Události a názory  odvysílaném 2. března 1987 informoval Schulz o dalších 

akcích na podporu Petra Pospíchala. Rádio Svobodná Evropa se odkazovalo na článek 

pařížského  deníku  Liberation,  který  přinášel  zprávu  o mši  sloužené  ve Varšavě 

u příležitosti  10.  výročí  vzniku Charty 77.  Během této  mše se několik set  účastníků 

připojilo  ke knězi  Leonu  Kantorskému  a protestovalo  peticí  adresovanou 

československé  vládě  proti  věznění  Petra  Pospíchala.  Mezi  signatáři  byli  i přední 

představitelé  odborové  organizace  Solidarita,  se kterou  Pospíchal  udržoval  aktivní 

styky. Protestní petiční akce měla i nadále v Polsku pokračovat. Nasbírané podpisy měly 

být předány československému velvyslanectví ve Varšavě.87

83 NA, fond Monitor,  inv. č.  zvláštní  zpravodaj 11.  3.  –  16. 3. 1987, Rozhovor s V. Havlem  – Hlas 
Ameriky, 11. března 1987, A 11–A 12.

84 Zpráva VONS podrobněji viz dále.
85 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  7.  2.  –  15. 2. 1987,  Ivan  Medek  o sdělení  VONS 

k případu Petra Pospíchala – Rádio Svobodná Evropa, 11. února, A6–A8.
86 NA,  fond Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  26.  2.  –  3. 3. 1987,  Aktuality  M. Schulze  – Rádio 

Svobodná Evropa, 28. února 1987, A 3.
87 NA,  fond Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  26.  2.  –  3. 3. 1987,  Aktuality  M. Schulze  – Rádio 

Svobodná Evropa, 2. března 1987, A 7.
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Únorové číslo exilových novin České slovo88 z roku 1987 přinášelo zprávu o případu 

perzekvovaného Petra Pospíchala.  Článek informoval o prohlášení Výboru na obranu 

nespravedlivě  stíhaných,  který  pokládal  případ  Pospíchala  za mimořádný.  Ve zprávě 

se VONS  obracel  ke všem  lidem  dobré  vůle,  dále  na humanitární  společenské 

a náboženské  organizace,  na církve,  odbory,  demokratické  společenské  organizace, 

sdělovací  prostředky  a na všechny  státy  světa,  které  sledovaly  mezinárodní  závazky 

v oblasti  lidských  práv,  na přátele v Maďarsku,  NDR,  Sovětském  svazu,  v polské 

Solidaritě, na celý československý exil, dále na Amnesty International a na Mezinárodní 

federaci pro lidská práva. Ti všichni byli vyzváni,  aby Petru Pospíchalovi urychleně 

pomohli.  Jak  bylo  v článku  dále  zmíněno,  StB  vedla  útok  proti  Pospíchalovi 

s mimořádnou  silou  a rychlostí.  Ačkoliv  článek  přímo  neinformoval  o peticích 

podporujících  Petra  Pospíchala,  zpráva  VONS  informovala  širokou  veřejnost  doma 

i v zahraničí a podnítila množství solidárních akcí, mezi které patřily i petice protestující 

proti perzekuci Petra Pospíchala a požadující jeho okamžité propuštění.89

Domácí  i mezinárodní  podpora  jistě  sehrála  v Pospíchalově  případu  pozitivní  roli. 

Dne 18.  května  1987  byl  Petr  Pospíchal  propuštěn  a dále  vyšetřován  na svobodě. 

V dubnu  1989  přinesl  bulletin  Informace  o Chartě  77 zprávu,  že v případu  Petra 

Pospíchala neproběhl od jeho propuštění žádný úkon.

 3.2.3 Petice za Heřmana Chromého

Dne 7. dubna 1987 zaslal Ota Veverka na adresu prezidenta republiky petici jménem 

61 občanů, v níž signovaní požadovali propuštění Heřmana Chromého. Ten byl zatčen 

9.  dubna  1986,  obviněn  z trestného  činu  podvracení  republiky  podle  §  98 tr.  z. 

88 České slovo byly noviny československého exilu, které vycházely v Mnichově v letech 1955 až 1990. 
Noviny  navazovaly  na původní  stejnojmenný  deník  národně-socialistické  strany,  na londýnský 
Věstník československé národně-socialistické strany v exilu a na České slovo vydávané v Londýně. 
Přestože  měsíčník  navazoval  na tradici  deníku  jedné  strany,  snažil  se držet  se nadstranické 
žurnalistiky. České slovo přinášelo informace o životě emigrantů a o domácí politické a hospodářské 
situaci.  Do novin  přispívali  dopisovatelé  z Československa.  K dalším  zdrojům  patřily  zprávy 
ze zahraniční a z Rádia Svobodná Evropa. Koncem 70. let převážily v novinách politické komentáře, 
analýzy  a zpravodajství.  Mezi  dopisovatele  Českého  slova  patřil  například  Vladimír  Krajina, 
Ferdinand Peroutka, Václav Havel nebo Jan Čep. List odebírali stálí předplatitelé, zdarma byl zasílán 
do uprchlických  táborů  a také  stálým  i náhodně  vybraným  adresátům  v Československu.  Viz 
FORMANOVÁ,  Lucie  – GRUNTORÁD,  Jiří  – PŘIBÁŇ,  Michal:  Exilová  periodika:  katalog  
periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945, 1. vyd. Rychnov 
nad Kněžnou, Ježek 1999, ISBN 80-85996-24-3. S. 130–131.

89 Perzekuce, in: České slovo, roč. 33, 1987, č. 2.
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a odsouzen  k dvouletému  trestu  odnětí  svobody  nepodmíněně.  Svůj  trest  vykonával 

v plzeňské věznici  Bory.  Signatáři  petice považovali  jeho uvěznění za nespravedlivé, 

proto  se obrátili  na prezidenta  republiky  jako  nejvyššího  garanta  československé 

zákonnosti a žádali ho, aby se z moci úřadu, který vykonává, zasadil o propuštění H. 

Chromého  z vězení.  V petici  se dále  poukazovalo  na to,  že Heřman  Chromý  byl 

amatérský básník, obhájce občanských práv, otec tří dětí, čestný a bezúhonný člověk. 

Podepsaní apelovali na prezidenta, aby vrátil rodině otce, společnosti čestného člověka 

a jeho kamarádům dobrého přítele.90

 3.2.4 Petice za Kairata Riskulbekova91

Stejně  jako byli  českoslovenští  političní  vězni  podporováni  nezávislými  iniciativami 

z okolních  zemí  a ze Západu,  podporovali  i českoslovenští  občané  politické  vězně 

v zahraničí.  Jednou  z petic,  která  reagovala  na zahraniční  události,  byla  petice 

za Kairata Riskulbekova odeslaná dne 6. srpna 1987 z Brna generálnímu tajemníkovi 

ÚV  KSSS  Michailu  Gorbačovovi.  Týkala  se případu  osmnáctiletého  studenta 

architektury Kairata Riskulbekova, který byl odsouzen k trestu smrti zastřelením. Tento 

kazašský student se měl provinit tím, že během studentských nepokojů v prosinci 1986 

ve městě  Alma-Ata  zabil  policistu  a měl  být  nejagresivnějším účastníkem.  Signatáři 

petice  považovali  samotný  trest  smrti  za akt  nedůstojný  civilizovaného  lidství 

a zdůrazňovali  specifické  okolnosti,  které  se týkaly  konkrétního  případu 

K. Riskulbekova.  V prvé  řadě  petice  upozorňovala  na fakt,  že studentské  nepokoje 

v prosinci  1986  byly  podmíněny  dlouhodobým  nezákonným  jednáním  některých 

vysokých  představitelů  vlády  v Kazachstánu,  proto  měly  alespoň  částečně  legitimní 

původ.  Nepokoje  dosáhly  charakteru  davové psychózy,  která  silně  ovlivňuje  úsudek 

a chování  jednotlivce,  ale  také  motivaci  a konkrétní  příčiny  zmíněného  činu.  Z toho 

důvodu  se signatáři  petice  domnívali,  že trest  v podobě  smrti  zastřelením neměl  být 

vůbec  vynesen a požadovali  po M.  Gorbačovovi,  aby se prosazoval  za zrušení  trestu 

smrti  nejen  nad  odsouzeným,  ale  v celém  Sovětském  svazu.  Dále  se uvádělo, 

že vykonání  trestu  nad  K.  Riskulbekovem  by  mohlo  vážně  zpochybnit  upřímnost 

90 Petice za Heřmana Chromého, in:  Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 6, s. 12. Text petice viz 
příloha č. 1. 4.

91 Jméno uváděno také jako K. Ryskulbekov.
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procesu otevřenosti a demokratizace.92 Pod tuto petici připojilo svůj podpis 77 občanů. 

Za jejich  správnost  odpovídal  Jaroslav  Šabata.  Ten  byl  ovšem  zadržen  Státní 

bezpečností,  která  mu  text  petice  i podpisové  archy  odňala.  Petice  byla  nakonec 

prostřednictvím velvyslanectví SSSR v Praze odeslána Jiřím Dienstbierem.93

 3.2.5 Dopis občanů poslancům Federálního shromáždění

První  zářijový  den  roku  1987  odeslalo  50  občanů  dopis  poslancům  Federálního 

shromáždění, ve kterém se vyjadřovali ke společenské přestavbě. Občané se domnívali, 

že potíže  s nedostatky  v životě  společnosti  souvisely  s nedemokratickým  systémem 

řízení  a negativní  důsledky,  které  tím  byly  způsobeny,  bylo  možné  odstranit  pouze 

demokratizací života ve společnosti. Za základní prvky potřebných společenských změn 

podepsaní navrhovali zrušit kádrové řízení, umožnit pravdivé poznání minulosti včetně 

dějin první republiky a žádali,  aby se poslanci zasadili  o vypracování návrhu nových 

kritérií  pro  práci  Národní  fronty,  aby  došlo  k vypracování  programu  radikálního 

zlepšení  životního  prostředí.  Posledním  požadavkem  bylo  vyhlášení  amnestie  pro 

všechny  československé  občany,  kteří  byli  odsouzeni  nebo  byli  trestně  stíháni 

z politických důvodů.94

 3.2.6 Petice za udělení milosti Walteru Kaniovi

S naléhavou  žádostí  o milost  pro  Waltera  Kaniu  se 4.  září  1987  obracelo 

152 československých občanů na prezidenta republiky.  Walter Kania,  občan německé 

národnosti,  byl  podle  paragrafu  132 tr.  z.  odsouzen  na sedm  let  odnětí  svobody. 

Od června 1977 byl vězněn v různých československých věznicích. Ve vězení mu byl 

trest dvakrát zvýšen pro poškozování zájmů republiky, když se pokoušel odeslat zprávy 

92 Petice za Kairata Riskulbekova, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 10, s. 21. Původní trest 
smrti Kairata Riskulbekova byl 7. května 1988 změněn na trest odnětí svobody ve výši dvaceti let. 
V noci z 20. na 21. května 1988 však zemřel ve vězení. Podle oficiální verze sovětských vězeňských 
dozorců spáchal ve své cele sebevraždu oběšením. Jak uvádí zpráva Helsinki Watch Report z října 
1990,  okolnosti  jeho  smrti  však  neposkytovaly  jednoznačné  důkazy  (např.:  pravost  dopisu 
na rozloučenou,  odlišný  dialekt,  který  byl  v dopise  použit  než  ten,  který  odpovídal  kraji,  z nějž 
Riskulbekov  pocházel,  podivná  reakce  příbuzných  na jeho  smrt,  spálení  těla  den  po úmrtí 
22. 5. 1988), že šlo skutečně o sebevraždu. Více viz Conflict in the Soviet Union: The Untold Story 
of  the  Clashes  in  Kazakhstan,  in:  Human  Rights  Watch  [online],  [vid.  29. 8. 2014],  dostupné  z: 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/KAZAK90O.pdf.

93 Petice za Kairata Riskulbekova, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 10, s. 21. Text petice viz 
příloha č. 1. 5.

94 Dopis občanů poslancům FS, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 14, s. 16.
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o svém osudu a podmínkách, v nichž byl vězněn. Kania měl být propuštěn na svobodu 

v listopadu 1988. V roce 1980 prodělal  Kania dva infarkty myokardu,  trpěl  anginou 

pectoris a následky infekčního zánětu jater. Ve Valdicích, kde byl vězněn v roce 1987, 

byl nucen plnit pracovní normu vyšší než mimo vězení, normu, kterou by bylo obtížné 

plnit i pro zcela zdravé. Právě kvůli velmi špatnému zdravotnímu stavu Waltera Kanii 

požadovali signatáři petice, aby mu byla udělena milost. Petice byla odeslána Ivanem 

Martinem Jirousem.95

O této petici přinesly zprávy také rozhlasové stanice Hlas Ameriky a Rádio Svobodná 

Evropa.  Hlas Ameriky prostřednictvím Ivana Medka informoval 4. září 1987 o dopise 

152 občanů Československa, kteří se obraceli na prezidenta republiky Gustáva Husáka 

s naléhavou žádostí o udělení milosti Walteru Kaniovi, který byl odsouzen na sedm let 

podle  § 132 trestního zákona.  Ve vězení mu byl trest ještě dvakrát zvýšen.  Signovaní 

občané  žádali  o jeho  propuštění  hlavně  z důvodu  vážného  zdravotního  stavu 

vězněného.96

V ranních zprávách Rádia Svobodná Evropa ze dne 7. září 1987 zazněla zpráva o tom, 

že 152 obhájců lidských práv v Československu podepsalo petici vyzývající prezidenta 

Gustáva Husáka,  aby udělil  amnestii  Walteru Kaniovi,  který byl v té době už 10 let 

ve vězení.  Signatáři  petice  se obávali  o zdravotní  stav  vězněného,  který  měl  být 

ve vazbě  až do listopadu  1988.  Petici  zaslal  prezidentovi  jeden  z předních  kritiků 

komunistického režimu Ivan M. Jirous.97

Waltru  Kaniovi  byl  24.  dubna  1988  na základě  usnesení  okresního  soudu  v Jičíně 

přerušen výkon trestu odnětí svobody. Přerušení výkonu trestu bylo povoleno po dobu 

jednoho roku. Vzhledem k neblahému zdravotnímu stavu zažádal W. Kania o upuštění 

od výkonu zbytku trestu odnětí svobody z toho důvodu, že nebyl schopen zbytek trestu 

vykonat. Dne 1. února 1989 Městský soud v Brně jeho požadavku vyhověl na základě 

95 LP,  sb.  VONS, inv.  č.  160,  sign.  IV/2,  kart.  30,  Žádost  o milost  pro W. Kaniu.  Ve stejné  složce 
se nachází také 9 podpisových archů, jak s originálními podpisy, tak se strojově přepsanými jmény 
signatářů. Text petice viz příloha č. 1. 6.

96 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 1. 9. – 7.9 . 1987, I. Medek: Dokumentace k případům 
W. Kania a Jazzové sekce – Hlas Ameriky, 4. září 1987, A 10.

97 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 1. 9. – 7. 9. 1987, Zahraniční stanice o Československu 
– Rádio Svobodná Evropa, 7. září 1987, 1/2.
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znaleckého posudku z kardiologie.98

 3.2.7 Dopisy za propuštění politických vězňů v roce 1988

Počínaje 1.  lednem 1988 vyhlásila Mezinárodní společnost pro lidská práva (IGFM) 

na tento rok hladovku99 za osvobození československých politických vězňů. Tato výzva 

vycházela z připomínky jubilejního roku 1988, na který připadalo několik významných 

československých výročí – výročí vzniku ČSR v roce 1918, zánik demokracie v roce 

1948  a výročí  Pražského  jara  v roce  1968.  IGFM  vyzývala  Evropany,  Američany 

a všechny další, kteří byli obeznámeni se situací československých politických vězňů, 

aby  protestovali  proti  jejich  nespravedlivému  věznění  formou  jednodenní  hladovky. 

IGFM ve své výzvě přála československé republice k sedmdesátým narozeninám, aby 

konečně procitla do svobody a vyhlásila amnestii pro všechny politické vězně a přijala 

všechny  bez  rozdílu  víry,  přesvědčení,  původu  či  způsobu  života  jako  rovnoprávné 

členy společnosti. Na závěr výzvy bylo vysloveno přesvědčení, že bylo nejen právem, 

ale přímo povinností vyjádřit solidaritu s takto utiskovanými.100 Mezi podmínky akce 

patřilo,  že každý,  kdo  se připojil,  musel  o své  účasti  v hladovce  informovat  úřad 

československé vlády a Kancelář prezidenta republiky, vznést požadavek na propuštění 

politických vězňů a jednomu z vězňů poslat pozdrav.

K hladovce se pak v průběhu roku připojili jak občané z různých koutů Československa, 

tak krajané žijící v zahraničí.101 Signatáři Charty 77 se k mezinárodní hladovce přidali 

v květnu 1988.

98 LP, sb. VONS, inv. č. 160, sign. I/4, kart. 30, Usnesení Městského soudu v Brně.
99 Hladovky jako projev solidarity a podpory nespravedlivě uvězněných se držely již dříve. Například 

v období od 30. září do konce roku 1987 se hladovky zúčastnilo 170 československých občanů a další 
v zahraničí. Výzva podepsaná Hanou Jüptnerovou, Janem Hrudkou a Jiřím Wonkou dále požadovala 
amnestii  pro  ty,  kteří  byli  odsouzeni  za podvracení  republiky,  pobuřování,  hanobení  republiky, 
snižování  vážnosti  prezidenta  republiky  nebo  jejího  čelního  představitele,  opouštění  republiky, 
výtržnictví,  odmítnutí  nastoupení  služby  v ozbrojených  silách  a maření  dozoru  nad  církvemi 
a náboženskými společnosti. Všichni, kdo se k hladovce připojili,  požadovali všeobecnou a úplnou 
amnestii  pro  politické  vězně.  Viz  článek  O hladovce  za politické  vězně  – žádost  o amnestii,  in: 
Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 1, s. 8.

100 K mezinárodní hladovce za osvobození československých vězňů přesvědčení, in: Informace o Chartě  
77, roč. 11, 1988, č. 9, s. 3.

101 Dopisy  adresovaném  prezidentu  ČSSR  Gustávu  Husákovi  jsou  uloženy  v Archivu  Kanceláře 
prezidenta republiky (dále A KPR) ve fondu Kancelář  prezidenta republiky (dále KPR).  Pro tuto 
diplomovou práci  bylo povoleno pořídit  jejich fotografický záznam, ovšem s omezením. V zájmu 
ochrany osobních údajů odesílatelů těchto dopisů, bylo nutné, aby jejich jména byla zakryta.
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V říjnu 1988 byl  prezidentu Gustávu Husákovi  odeslán dopis z Říma,  v němž český 

krajan vyslovil přesvědčení, že tito věznění a nespravedlivě pronásledovaní jsou čestní 

lidé, jimž více než mnohým vedoucím politikům ležel na srdci prospěch jejich vlasti. 

V závěru svého dopisu odesílatel upomínal Gustáva Husáka, že i on sám byl před lety 

obětí téže nespravedlnosti.102

V jiném  dopisu  odeslaném  z Calgary  v listopadu  1988  se jeho  odesílatel  odvolával 

na mezinárodní smlouvy a prohlášení o lidských a občanských právech, z nichž některé 

zaručovala  ústava.  Upozorňoval  zároveň  na fakt,  že neustále  docházelo  k jejich 

porušování a Československo se proto řadilo ke skupině zemí,  jež se nepočítaly mezi 

civilizované.  „Respekt  lidem  nevtlučete.  Už  dávno,  pokud  jste  to  kdy  věděli,  jste  

zapomněli proč vládnete.“103

Obava  o osud  nespravedlivě  stíhaných  a vězněných  byla  vyjádřena  také  v dopise 

odeslaného z německého Rottach-Egernu z října 1988. Odesílatel se vyslovuje, že drtivá 

většina politických vězňů v Československu byla ve vězení jen za své politické nebo 

náboženské přesvědčení, kritiku nedostatků vlády či politických představitelů, což jsou 

činnosti,  které  jsou  v civilizovaném  světě  nejen  připuštěné,  ale  i podporované.  „Je 

smutným přesvědčením pro dnešní Československý stát chovat se způsobem, od kterého 

pomalu upouští i diktatury třetího světa.“104 Odesílatel dále připojil, že mu zvláště ležel 

na srdci osud Ivana Polanského, který byl ve špatném zdravotním stavu.105

Ostřejší  ráz  měl  dopis  z 30.  července  1988  z Brisbane.  Adresát  se v něm  obracel 

na prezidenta Gustáva Husáka s těmito slovy:  „Sám jste bývalým politickým vězněm,  

chtěl bych proto věřit, že alespoň na sklonku života využijete zbytku své moci a zasadíte  

102 A KPR, fond KPR, č. j. 111773/88, (dále nezpracováno). Text dopisu viz příloha č. 1. 7.
103 A KPR, fond KPR, č. j. 111767/88, (dále nezpracováno). Text dopisu viz příloha č. 1. 7.
104 A KPR, fond KPR, č. j. 111737/88, (dále nezpracováno). Text dopisu viz příloha č. 1. 7.
105 Ivan Polanský byl uvězněn na základě domovní prohlídky, která u něj byla provedena 5. listopadu 

1987. Mezi zabavenými materiály byla převážně samizdatová literatura, psací stroj, cyklostyl, atd. 
Literatura, která u něj byla zabavena, byla z větší části náboženského charakteru. Zabaveny byly také 
materiály  Charty  77,  texty  Václava  Havla  a texty  týkající  se dějin  první  poloviny  20.  století, 
konkrétně  historické  sborníky  o Hlinkovi  a Tisovi.  Zřejmě  na těchto  samizdatech  bylo  založeno 
obvinění z trestného činu podpory a propagace fašismu. Viz  Sdělení VONS č. 706 Další útok proti 
samizdatu  –  Ivan  Polanský  uvězněn,  in:  Informace  o Chartě  77,  roč.  10,  1987, č.  16,  s.  13. 
Polanskému hrozil trest ve výši osmi let odnětí svobody. V srpnu 1988 byl odsouzen ke čtyřem letům 
vězení nepodmíně, na konci října 1988 mu prezident G. Husák udělil amnestii.
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se o propuštění svých de facto kolegů. Naprostá protiprávnost jejich stíhání Vám co by  

doktoru  obojího  práva  musí  být  zcela  zřejmá.  Rozlučte  se s veřejným životem tímto  

činem, pane prezidente,  možná pak do našich národních dějin  přece jen nevstoupíte  

jako jedna z jejich nejčernějších a nejproklínanějších postav.“106

Ve zcela  jiném  tónu  se nesl  dopis  z 1.  srpna  1988  z Přerova,  v němž  se pisatelka 

na podporu  zastavení  pronásledovaní  nespravedlivě  stíhaných  taktéž  účastnila 

mezinárodní  hladovky  a na závěr  svého  dopisu  připojila  následující  slova:  „Máme 

stejné nebe nad hlavou a stejnou zemi pod nohami. Když svítí slunce, svítí všem, když  

vyjde  měsíc,  pošle  nám zář,  když  na něho  pohlédnem.  Máme v srdci  stejnou radost  

i bolest. Jen jedno nám chybí, podávat ruce a dávat své srdce do dlaně lidem všem.“107

Další  dopisy,  v nichž  se lidé,  ať  už  jako  jednotlivci  či  ve skupinách,  připojovali 

k mezinárodní  hladovce,  přicházely  v průběhu  celého  roku  1988  například  z Říma, 

Calgary,  z kanadského města Kampoops,  Toronta,  Sydney, Brisbane,  Innsbrucku, ale 

také  z českých  a slovenských  měst,  jako  například  z Chomutova,  Liberce,  Kyjova, 

Prahy, Přerova, Brna, Hostýna, Bratislavy a z dalších.108

 3.2.8 Žádost o udělení amnestie

Další  žádost  o udělení  amnestie  byla  adresována  prezidentu  republiky  Gustávu 

Husákovi  dne  18.  dubna  1988.  Občané  křesťané  se v ní  svěřili  prezidentovi  ČSSR 

se svou  vírou  v odpuštění  a smíření,  které  vede  k obnovení  vztahů  mezi  lidmi 

a ve společnosti. Z tohoto důvodu se obraceli na prezidenta, aby ho požádali o udělení 

amnestie těm, kteří byli souzeni nebo trestně stíháni pro kritiku poměrů ve společnosti 

a ve státě,  za trestné  činy  pobuřování,  podvracení  republiky,  poškozování  zájmů 

republiky v cizině, slovní útok na veřejný orgán či veřejného činitele, hanobení národa, 

rasy  a přesvědčení  a výtržnictví.  Signatáři  žádosti  také  upozorňovali,  že ve srovnání 

s jinými  kulturními  národy  byly  v Československu  krutě  souzeny  trestné  činy  proti 

vlastnictví  a vyzvědačství.  Proto žádali  prezidenta,  aby zmírnil  tresty těm, kteří  byli 

za tyto činy odsouzeni  k mnohaletému vězení.  Zmírnění  mnohaletých trestů by bylo 

106 A KPR, fond KPR, č. j. 108901/88, (dále nezpracováno). Text dopisu viz příloha č. 1. 7.
107 A KPR, fond KPR, č. j. 107591/88, (dále nezpracováno). Text dopisu viz příloha č. 1. 7.
108 Materiály jsou uloženy v A KPR, fond KPR (dále nezpracováno).
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projevem humánního přístupu ke všem nespravedlivě odsouzeným. Podle signatářů by 

vyhlášení amnestie vedlo k nápravě některých vážných omylů v hodnocení kritických 

občanských postojů. Dubnovou žádost o udělení amnestie podepsalo 125 občanů.109

 3.2.9 Petice za Kamila Petrovického

Krajské prokuratuře v Hradci Králové byla 8. dubna 1988 odeslána žádost o okamžité 

propuštění  Kamila  Petrovického.  V petici  bylo  zmíněno  předchozí  odsouzení 

K. Petrovického ze dne 29. června 1987. Společně se třemi dalšími příslušníky hnutí 

punk – Romanem Šubou, Milanem Čupolou a Vítem Tichým – byl i nezletilý Kamil 

Petrovický žalován pro trestný čin výtržnictví a útoku na veřejného činitele. Petrovický 

byl odsouzen ke čtyřem měsícům odnětí svobody, přičemž mu byl tento trest podmíněně 

odložen na zkušební dobu tří let.110 Jak se psalo v petici z dubna 1988, byl Petrovický 

od tohoto rozsudku neustále  šikanován Státní bezpečností,  což vyvrcholilo  8.  března 

1988. Toho dne byl Petrovický několikrát  kontrolován stejným příslušníkem Veřejné 

bezpečnosti  až do doby,  kdy  mu  odmítl  vydat  občanský  průkaz  s odůvodněním, 

že se jedná  o perzekuci.  Na to  zareagoval  příslušník  VB  fyzickým  napadením 

Petrovického, který následně musel vyhledat lékaře a chystal se podat stížnost. O devět 

dní  později  byl  Petrovický  zadržen,  vzat  do vazby  a obviněn  z trestného  činu 

výtržnictví. Autoři petice si pokládali otázku, zda toto dlouhodobé úsilí státních orgánů 

zastrašit  a občansky  likvidovat  Kamila  Petrovického  vystupňované  v tomto  období, 

souviselo s faktem, že měsíc před touto událostí dosáhl Petrovický věku 18 let. Všechny 

tyto  události  byly  exemplárním  příkladem  stálého  útlaku  příslušníků  hnutí  punk 

ze strany Veřejné bezpečnosti  a ostatních orgánů státní moci.  Z těchto důvodů žádali 

signatáři petice okamžité propuštění Kamila Petrovického na svobodu a bezpodmínečné 

zastavení trestního stíhání. Za správnost podpisů pod touto peticí ručil Miloš Cihelka, 

který  na krajskou  prokuraturu  v Hradci  Králové  společně  s peticí  odeslal  také  deset 

podpisových archů s 203 podpisy.111

109 Žádost o udělení amnestie,  in:  Informace o Chartě 77,  roč. 11, 1988, č.  11, s. 7. Text žádosti viz 
příloha č. 1. 8.

110 Sdělení VONS č. 662 Odsouzení punků prvoinstančním soudem, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 
1987, č. 10, s. 12.

111 Petice za Kamila Petrovického, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 11, s. 6–7. Text petice viz 
příloha č. 1. 9.
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 3.2.10 Dopis 271 občanů a petice za propuštění Ivana M. Jirouse

Jako reakce na smrt politického vězně Pavla Wonky vznikl dopis 271 občanů, známý 

také jako petice Tak dost!

Pavel Wonka, disident a obhájce lidských práv, byl v květnu 1987 po roce stráveném 

ve vazbě  obviněn  z trestného  činu  podvracení  republiky,  respektive  pobuřování, 

a odsouzen k odnětí  svobody na 21 měsíců a ke třem letům následujícího ochranného 

dohledu.  Trestného  činu  se měl  dopustit  tak,  že se jako  nezávislý  kandidát  pokoušel 

kandidovat  do Sněmovny lidu Federálního shromáždění  a mezi  lidmi rozšiřoval  svůj 

volební  program.  Společně  s ním byl  k jednoletému odnětí  svobody odsouzen i jeho 

bratr  Jiří,  který  si  z vazby  v důsledku  fyzického  a psychického  týrání  odnesl  vážné 

poškození zdraví.

Pavel Wonka začal odpykávat svůj trest v NVÚ Minkovice u Liberce, kde byl surově 

bit, mučen, šikanován a byla mu udělována řada kázeňských trestů. Odtud byl v říjnu 

1987 převezen do pražské vězeňské nemocnice Pankrác,  kde se měsíc léčil.  Poté byl 

umístěn na pátém oddělení NVÚ Plzeň-Bory, odkud byl propuštěn na konci února 1988 

ve špatném fyzickém stavu, který mu nedovoloval chodit. Dne 5. dubna 1988 byl znovu 

zatčen,  když  vycházel  z budovy  vojenské  správy,  kde  si  měl  vyzvednout  poslední 

doklad  potřebný  k podání  žádosti  o vystěhování  do Německé  spolkové  republiky. 

Příčinou zadržení mělo být Wonkovo odmítnutí ochranného dohledu. Během zatýkání 

byl Pavel Wonka surově zbit.  Dne 20. dubna 1988 rozhodl Okresní soud v Trutnově 

o odsouzení  Pavla  Wonky  k pěti  měsícům odnětí  svobody  nepodmíněně  v II.  NVS. 

Pavel Wonka, který se k soudu dostavil na kolečkovém křesle, se proti rozhodnutí soudu 

odvolal.  Na soudní  verdikt  čekal  ve vazbě  v královéhradecké věznici,  kde o šest  dní 

později za ne zcela jasných okolností zemřel.

Už v době Wonkova věznění se dostal jeho případ do povědomí jak československé, tak 

zahraniční  veřejnosti.  Mezi  disidenty  a Wonkovými  přáteli  bylo  uspořádáno  několik 

protestních hladovek za jeho propuštění. K hladovkám se připojili také lidé z Francie, 

NSR,  Švýcarska  a Rakouska.  O Pavla  Wonku  se trvale  zajímal  VONS,  Amnesty 
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International  a profesor  Harvardské  university  dr. Robert  Lawrence,  mimo  jiné  člen 

organizace Lékaři pro humanitární právo.112

V souvislosti  s úmrtím  Pavla  Wonky  byl  dne  19.  května  1988  odeslán  na adresu 

Federálního shromáždění ČSSR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva spravedlnosti 

ČSSR  dopis  130  občanů,  kteří  požadovali  prošetření  všech  okolností  souvisejících 

s jeho úmrtím. Výsledky tohoto šetření měly být oznámeny široké veřejnosti. Přešetřeny 

měly být také poměry v SNV v Hradci Králové.113

Podobnou  žádost  vznesla  i Demokratická  iniciativa  dne  10.  května  1988  ve svém 

prohlášení, v němž zástupci DI žádali, aby československá vláda ustavila mimořádnou 

komisi, která by prošetřila okolnosti úmrtí Pavla Wonky. Členové této komise měli být 

odborníci z oboru práva, zdravotnictví a vězeňství, stejně tak jako zástupci nezávislých 

politických iniciativ. Výsledky šetření měly být následně zveřejněny. Dopis byl odeslán 

předsedovi vlády Ladislavovi Štrougalovi a svůj podpis k němu připojilo 54 občanů.114

Jednou z reakcí na smrt Pavla Wonky byla petice, za jejímž vznikem stál Ivan Martin 

Jirous  a Jiří  Tichý.  Tak  dost!  říkali  její  autoři  k praktikám  komunistického  režimu 

a zmiňovali oběti vykonstruovaných politických procesů z padesátých let, jakými byli 

například  Milada  Horáková či  Záviš  Kalandra.  Jirous  a Tichý v dopise  konstatovali, 

že už nikdo nespočítá oběti, které odešly ze světa v důsledku fyzického a psychického 

teroru způsobeného komunisty. A teď byl zabit Pavel Wonka. Autoři petice považovali 

za irelevantní, zda zemřel přirozenou smrtí, nebo byl utýrán vězněním. Podstatné bylo, 

že ze strany státu nebylo zajištěno základní lidské právo, a to právo na život. V petici 

žádal Jirous s Tichým okamžité propuštění politických vězňů.115 Dále požadovali, aby 

bylo okamžitě novelizováno trestní právo a aby byli potrestáni příslušníci SNV, kteří 

se dopustili teroristických činů. Dalším požadavkem bylo, aby pro politické vězně byly 

112 Více k životopisu Pavla Wonky, zpracovaného především na základě materiálů z Libri Prohibiti viz 
Životopis  Pavla  Wonky,  in:  Pavel  Wonka  [online],  2003,  [vid.  25. 9. 2014],  dostupné  z: 
http://www.wonka.wz.cz/zivotopis.htm.

113 Čs. občané k úmrtí Pavla Wonky, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 12, s. 13.
114 Dokument č. 10 Prohlášení k úmrtí Pavla Wonky, in: HLUŠIČKOVÁ, Růžena  – OTÁHAL, Milan 

(edd.), pozn. 16, s. 45. Text prohlášení viz příloha č. 1. 10.
115 Konkrétně jsou jmenováni:  Jiří  Boháč, Vladimír Červeň, Viktor Dedera,  Petr Hauptmann, Ondřej 

Hoch, Michael Keller, Milan Oboda, Petr Obšil, Kamil Petrovický, Ivan Polanský, Jaroslav Popelka, 
Josef Römer, František Veis a Jiří Wolf.
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umožněny  nehlášené  a předem  nedomluvené  kontroly  lékařů,  zástupců  Amnesty 

International,  FIDH  a dalších  nezávislých  občanských  iniciativ  z jakékoliv  země 

k objektivnímu  posouzení  situace  v československých  věznicích.  Dopis  podepsaný 

271 občany  byl  dne  15.  srpna  1988  odeslán  Ministerstvu  spravedlnosti  ČSSR, 

Ministerstvu vnitra ČSSR, vládě ČSSR a Federálnímu shromáždění ČSSR.116

Reakce ze strany státních orgánů na sebe nenechala dlouho čekat. Dne 20. října 1988 

byli  oba  iniciátoři  petice  zadrženi  a obviněni  z trestného  činu  útoku  na státní  orgán 

a orgán společenské organizace. O čtyři dny později na ně byla uvalena vazba, kterou 

následně  vykonávali  ve věznici  Brno-Bohunice.  Oba  byli  obviněni  z toho,  že sbírali 

podpisy pod petici a že se snažili rozšířit petici i do zahraničí, což nebyla podle Výboru 

na obranu nespravedlivě  stíhaných  pravda.117 Dne  15.  prosince  1988  byl  z vazby 

propuštěn  Jiří  Tichý  a jeho  vyšetřování  nadále  probíhalo  na svobodě,  zatímco  Ivan 

Jirous dále zůstával ve vazbě. Dne 9. března 1989 okresní soud v Jihlavě oba shledal 

vinnými  za vytvoření  a rozšiřování  petice,  čímž  se měli  dopustit  nepřátelství  vůči 

politickému  a státnímu  uspořádání  republiky.  Obžalovaní  tak  spáchali  trestný  čin 

pobuřování podle § 100 odst. 1 písm. a tr. zákona. Ivan Jirous byl odsouzen k šestnácti 

měsícům odnětí svobody ve II. NVS a Jiří Tichý k šesti měsícům odnětí svobody v I. 

NVS.118 Oba  obžalovaní  se na místě  odvolali,  stejně  jako  prokurátor,  který  žádal 

přísnější trest pro obžalované. Dne 24. dubna 1989 krajský soud v Brně zamítl odvolání 

prokurátora i obou obžalovaných a potvrdil rozsudek okresního soudu z března téhož 

roku.119

Už na začátku listopadu 1988, krátce po zadržení Jirouse a Tichého, byl založen Výbor 

na obranu Ivana Jirouse žádající jeho okamžité propuštění. K členům Výboru patřili Jan 

Brabec,  Václav Havel,  Zbyněk Hejda,  Ivan Lamper,  Dana Němcová,  David Němec, 

Martin Palouš, Petr Placák, Jan Ruml, Joska Skalník, Petruška Šustrová, Jáchym Topol 

116 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. II/1, kart. 29, Dopis 271 občanů. Text petice viz příloha č. 1. 11.
117 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. III/2, kart. 29, Sdělení VONS č. 836 Další vývoj v trestní věci proti 

Ivanu M. Jirousovi a Jiřímu Tichému.
118 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. I/4, kart. 29, Rozsudek jménem republiky v případu I. Jirouse a J. 

Tichého.
119 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. III/8, kart. 29, Sdělení VONS č. 1001 Rozsudky nad Ivanem M. 

Jirousem a Jiřím Tichým potvrzeny.
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a Saša Vondra.120 Výbor vydal dne 16. listopadu 1988 výzvu žádající o pomoc dostat 

Jirouse z vězení. Lidé byli nabádáni, aby informovali o případu Ivana Jirouse světovou 

veřejnost, aby o něm hovořili na koncertech, výstavách, kulturních akcích, psali o něm 

do novin a časopisů, posílali protestní petice vládě a zastupitelským úřadům. Vyzývali, 

aby se heslo  „Svobodu Jirousovi“ stalo  módou v širokých vrstvách lidí  svobodného 

světa.  V tomto  apelu  přinášel  Výbor  také  stručný  životopis  Ivana  Jirouse.  Historik 

umění,  novinář,  básník  a otec  dvou  dětí  byl  za své  otevřené  vystupování  na poli 

neoficiální kultury vězněn již čtyřikrát. Ve věznicích strávil více jak osm let.

„Žádáme, aby byl Ivan Jirous propuštěn!“ byl jednoduchý text petice iniciovaný právě 

výborem  za jeho  propuštění.  Za autenticitu  podpisů  ručil  Jan  Brabec,  Ivan  Lamper 

a Petr Placák.121 K výzvě se během několika měsíců připojilo na dva tisíce lidí.

Výbor  na obranu  Ivana  Jirouse  vydal  také  apel,  jímž  byli  vyzýváni  českoslovenští 

hudebníci,  textaři,  kritici  a taktéž  hudební  publikum,  aby  usilovali  o okamžité 

propuštění I. Jirouse, Petra Cibulky a všech ostatních politických vězňů. Autoři apelu 

zdůrazňovali,  že je  důležité  prožívat  nejen  vlastní  uměleckou  tvorbu,  ale  i osudy 

spoluobčanů,  kteří  byli  zavíráni  za uměleckou  a vydavatelskou  činnost  nebo  za to, 

že pozdvihli hlas proti zlu a bezpráví. Útokem na Jirouse se úřady snažily nejen zlomit 

nepohodlného muže, který vyrostl v inspirující duchovní veličinu, jak se ve výzvě psalo, 

ale  chtěly  také  zničit  etický  vzor,  a tím  zastrašit  všechny,  kteří  nerezignovali 

na svobodné myšlení a mezilidskou solidaritu. Právě společná solidarita měla vězněným 

pomoci.122

Třicet dva československých spisovatelů a literátů, mezi kterými byli takové osobnosti 

jako Jiří Hanzelka, Václav Havel, Ludvík Vaculík, Zdeněk Urbánek, Miroslav Zikmund, 

Hana Ponická, Jan Trefulka a Karel Pecka, se podepsalo pod petici za propuštění Ivana 

Jirouse a Jiřího Tichého.123

120 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. IV/1, kart. 29, Prohlášení výboru na obranu Ivana Jirouse.
121 LP,  sb.  VONS,  inv.  č.  151,  sign.  IV/3,  kart.  29,  Žádáme,  aby  byl  Ivan  Jirous  propuštěn  +  13 

podpisových archů. Text petice viz příloha č. 1. 12.
122 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. IV/4, kart. 29, Apel Výboru na obranu Ivana Martina Jirouse.
123 Hladovky a petice za propuštění politických vězňů, in: Informace o Chartě 77, roč. 12, 1989, č. 1, s. 

17.
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V listopadu 1988 vznikla  i v zahraničí  petice za propuštění  Ivana Jirouse,  dále Jiřího 

Štencla, Jiřího Tichého, Dušana Skály a Petra Cibulky.124 Dne 17. prosince 1988 byl 

z Mnichova  na adresu  generálního  tajemníka  ÚV  KSČ  Miloše  Jakeše  a prezidenta 

ČSSR adresován protestní dopis, který podepsalo 174 osob německé i české národnosti 

a kteří  požadovali  propuštění  výše  jmenovaných  politických  vězňů.  Kopie  dopisu 

a německý  překlad  petice  271  občanů  byla  zaslána  západoněmeckému  spolkovému 

kancléři  Helmutu  Kohlovi,  ministru  zahraničních  věcí  Hansi  Dietrichu Genscherovi, 

předsedům  politických  stran  zastoupených  v západoněmeckém  parlamentu 

a západoněmeckým sdělovacím prostředkům. Ivana Šustrová a Milan Kubes, kteří byli 

pod dopisem podepsáni, ujišťovali jeho adresáty, že v těchto akcích budou pokračovat, 

dokud  nebudou  zmíněné  osoby  propuštěny  na svobodu  a trestní  stíhání  proti  nim 

nebude zastaveno.  Ke dni  27.  května 1989 zaslal  Milan  Kubeš dalších 108 podpisů 

od signatářů německé i české národnosti.125

Na zasedání  Aktivu  mladých  výtvarníků  31.  května  1989  vznikla  výzva  požadující 

okamžité  propuštění  Ivana  Jirouse.  V této  petici  mladí  výtvarníci  poukazovali  na to, 

že skuteční umělci byli vždy ti, kteří upozorňovali, že věci nejsou v pořádku. Právě Ivan 

Jirous svými postoji a tvorbou ukazoval na řadu neduhů, které tehdejší společnost měla. 

Ivana Jirouse proto viděli především jako nekonformního umělce, kterého by společnost 

měla přijmout. Mladí umělci proto žádali jeho propuštění. Petice byla společně s deseti 

podpisovými archy odeslána předsedovi vlády Ladislavovi Adamcovi dne 11. června 

1989. Za správnost podpisů ručila Magdalena Juříková.126

Z Vídně byl dne 29. června 1989 odeslán dopis požadující  propuštění Ivana Jirouse, 

Petra  Cibulky,  Františka  Stárka  a dalších  politických  vězňů.  Dopis  odeslal  Miroslav 

Skalický  na adresu  prezidenta,  vlády,  generálního  tajemníka  ÚV KSČ,  Federálního 

shromáždění, generální prokuratury a ministerstva vnitra a spravedlnosti.127

124 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. IV/10, kart. 29, Petice za propuštění I. Jirouse, Jiřího Štencla, Jiřího 
Tichého, Dušana Skály a Petra Cibulky. Text petice viz příloha č. 1. 13.

125 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. IV/11, kart. 29, Dopisy z Mnichova.
126 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. IV/16, kart. 29, Apel mladých umělců. Text apelu viz příloha č. 1. 14.
127 LP, sb. VONS, inv. č. 151, sign. IV/17, kart. 29, Propusťte Františka Stárka, Ivana Jirouse,  Petra 

Cibulku a ostatní politické vězně. Text petice viz příloha č. 1. 15.

60



Zprávy  o dopise  271  občanů  se dostaly  do rozhlasového  vysílání  Rádia  Svobodná 

Evropa,  na stránky  samizdatových  Lidových  novin  a také  do povědomí  čtenářů 

exilového Západu a Londýnských listů.

Dne 22. srpna 1988 uvedlo Rádio Svobodná Evropa informaci, která měla připomínat 

tragické ovoce komunistického režimu v Československu. Řeč byla o otevřeném dopise 

271  občanů  adresovaného  Ministerstvu  spravedlnosti  ČSR,  vládě  a Federálnímu 

shromáždění.  Dopis  reagoval  na tragickou smrt  Pavla  Wonky.  Zveřejněno bylo  plné 

znění dopisu 271 občanů.128

Lidové noviny129 v listopadu 1988 přinesly zprávu o založení Výboru na obranu Ivana 

M.  Jirouse.  Členové  Výboru  označili  Jirousovo  zadržení  kvůli  protestnímu  dopisu 

reagujícímu  na tragédii,  kterou  Wonkova  smrt  nepochybně  byla,  za pokračování 

drastické kapitoly v dějinách československé justice.130

Iva Kotrlá, přispěvatelka Západu,131 zaslala redakci časopisu dopis obsahující reportáž 

ze soudního přelíčení s Ivanem M. Jirousem a Jiřím Tichým, kteří se ocitli před soudem 

za autorství  dopisu  271  občanů.  Kromě  popisu  událostí  líčila  Kotrlá,  jak  probíhal 

výslech svědků a kdo byl vůbec vyslýchán. Jako absurdní se podle ní jevilo to, že soud 

vyslechl mnoho těch,  kteří  petici  nepodepsali,  ale  znali  ty,  kteří  se pod ni  podepsali 

a přitom neznali ani Tichého ani Jirouse. Vyslýchán byl básník Zbyněk Fišer, známý 

jako Egon Bondy, který uvedl,  že Jirous jeho podpis pod petici  zneužil.  Obžalovaný 

se vyjádřil,  že jde  o lživé  tvrzení.  Nejagresivněji  měl  vypovídat  svědek  státní 

prokuratury jménem Pexa. Třikrát trestaný Pexa obvinil Jirouse, že jeho podpis získal 

podvodem. Naopak svědkyně Drahomíra Slavíková vyvedla prokurátora z míry, když 

128 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 19. 8. – 24. 8. 1988, Dopis skupiny čs. občanů státním 
orgánům – Rádio Svobodná Evropa, 22. srpna 1988, A 5–A 6.

129 První číslo samizdatově vydávaných Lidových novin vyšlo v lednu 1988 pod vedením Jiřího Rumla. 
Prvnímu číslu předcházelo nulté vydání Lidových novin ze září a listopadu 1987. Noviny opakovaně 
žádaly o oficiální registraci, ta jim však do konce komunistického režimu nebyla udělena. Měsíčně 
bylo vyrobeno zhruba 350 kusů novin, ale díky dalšímu kopírování a opisování mezi lidmi se počet 
novin  zvýšil  až na 10 tisíc.  Do Lidových novin  přispíval  například  Václav  Havel,  Jiří  Dienstbier, 
Luboš Dobrovský a Ladislav Hejdánek.

130 Výbor na obranu Ivana Jirouse, in: Lidové noviny, roč. 1, 1988, č. 11, s. 6.
131 Exilový  časopis  Západ  patřil  mezi  nejznámější  exilová  periodika  a  poprvé  vyšel  květnu  1979 

v Kanadě. Díky Josefu Škvoreckému a jeho ženě  Zdeně Salivarové a jimi založeném nakladatelství 
'68 Publishers se dvouměsíčník rychle rozšířil. V redakční radě působil Václav Táborský, Jan Uhde, 
Eva Límanová, Josef Škvorecký a další. Poslední číslo časopisu vyšlo v květnu 1993.

61



tvrdila, že ji nikdo k podpisu nepřemlouval, naopak se jí text natolik líbil, že si sama 

od Jirouse  vyžádala  kopii,  pořídila  k ní  podpisový  arch  a sháněla  další  podpisy 

v Lokodepu  Jihlava,  kde  pracovala.  Většina  svědků,  kteří  byli  StB  v této  věci 

vyslechnuti,  však  odmítla  vypovídat.  Během  soudu  se oba  obžalovaní  vyjádřili, 

že se cítí nevinní. Tichý měl navíc dodat:  „Chci zde žít v pravdě a ve cti! Jinak jsem 

mohl z ČSSR odejít.“  Soudní budova byla podle Kotrlé obležená stovkou Jirousových 

příznivců, kteří ho hlasitě podporovali. Autorka dopisu vyzdvihla také výkon obhájce 

Jiřího Machourka, který měl ve své závěrečné řeči rozbít všechna obvinění prokurátora. 

Přesto byli oba obvinění odsouzeni. V závěru dopisu Kotrlá doufala, že Jirous nebude 

z vězení vynesen v rakvi stejně tak, jako se to stalo Wonkovi.132

V březnu 1989 byl v Londýnských listech133 zveřejněn text dopisu s názvem Two Czech 

faces,  který britský  poslanec  Dudley Fishburn  zaslal  do novin  The Daily  Telegraph. 

Dopis  reagoval  na blížící  se soud  s Ivanem  Jirousem  a Jiřím  Tichým.  Fishburn 

se společně se Zinou Freundovou pokoušeli 3. března 1989 předat československému 

velvyslanectví petici podepsanou třemi tisícovkami britských občanů, kteří protestovali 

proti  pokračující  perzekuci  Jirouse  a Tichého a domáhali  se jejich  propuštění.  Brány 

velvyslanectví  však  zůstaly  záměrně  uzavřeny.  Britský  poslanec  k tomu  podotkl, 

že ze všech  komunistických  států  přistupuje  Československo  ke změnám  politiky 

glasnosti nejpomaleji.134

Zatímco Jiří  Tichý do vazby už nastoupit  nemusel,  protože doba, kterou strávil  před 

soudem ve vazbě, odpovídala délce jeho trestu, Ivan Jirous měl před sebou ještě několik 

měsíců  ve vězení.  Propuštěn  byl  dne  25.  listopadu  1989,  když mu byl  z rozhodnutí 

prezidenta republiky prominut zbytek trestu odnětí svobody.135

132 KOTRLÁ, Iva: Dopis z Československa, in: Západ, roč. 11, 1989, č. 3, s. 6–8.
133 Měsíčník Londýnské listy byl od 70. let vydáván Janem Langem z Naardenského hnutí, což bylo 

hnutí  Čechů  a Slováků  žijících  ve Velké  Británii,  kteří  usilovali  o znovunastolení  lidských  práv 
v Československu.

134 FISHBURN, Dudley: Two Czech faces, in: Londýnské Listy, 1989, březen, s. 1.
135 Sdělení VONS č. 1121 Propuštění vězňů a zastavení trestního stíhání, in: Informace o Chartě 77, roč. 

12, 1989, č. 22, s. 6.
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 3.2.11 Vánoční petice za propuštění nevinně vězněných

Dne  21.  prosince  1988  vzešla  z prostředí  Demokratické  iniciativy  vánoční  petice 

za propuštění  nespravedlivě  vězněných.  Autoři  petice  se obraceli  na prezidenta 

republiky Gustáva Husáka jako na nejvyššího státního představitele, v jehož moci bylo 

amnestovat  politické  vězně.  Vyzýváni  byli  také  občané  Československa,  aby 

se ve vánočním  čase  připojili  a podpořili  tuto  výzvu.136 Iniciátoři  petice  se obraceli 

ke státníkům i k běžným občanům těmito slovy: „To, čím nás následující dny oslovují,  

se týká všech lidí  dobré vůle. Pokusme se tedy při této příležitosti dokázat,  že kromě 

věcí, které nás jako společnost, jako národ rozdělují, jsou tu i takové, které jsou s to nás  

spojit.“137 Všichni, kdo chtěli petici podepsat, byli Demokratickou iniciativou vedeni 

k tomu, aby dodrželi sváteční charakter petice a organizovali ji v kruhu rodiny a přátel.

Na adresu  Demokratické  iniciativy  či  přímo prezidentu  republiky  přicházely  dopisy, 

v nichž  jejich  odesílatelé  připojovali  svůj  podpis  k vánoční  petici  a děkovali 

Demokratické  iniciativě  za pomoc,  kterou  svou  podpisovou  akcí  na obranu  občanů 

stíhaných za politickou či náboženskou činnost poskytla. Někteří z pisatelů svůj podpis 

pod petici navíc podpořili i účastí na celosvětově vyhlášené hladovce, jiní se odvolávali 

na Mezinárodní  pakt  o dodržování  lidských  práv,  další  skládali  obdiv  všem  těm 

statečným, kteří si dokázali stát za svými názory veřejně.138

K textu petice byl také připojen dopis z 20. prosince zaslaný Gustávu Husákovi, v němž 

jeho autoři139 prosili  a žádali  prezidenta,  aby v předvečer vánočních svátků jakoukoli 

formou, jakou měl k dispozici, zajistil propuštění na svobodu nespravedlivě vězněných 

a stíhaných  za své  politické  nebo  náboženské  přesvědčení.  Zvláště  jsou  zmíněni 

František Lizna, Petr Cibulka, Ivan M. Jirous, Dušan Skála, Hana Marvanová, Tomáš 

Dvořák,  Luboš  Vydra,  Tomáš  Tvaroch  a Jiří  Tichý.  Jmenován  byl  také  Augustin 

136 Každý, kdo se chtěl  připojit,  měl do 27. prosince 1988 zaslat na jednu  z uvedených adres stručný 
dopis  v podobném  znění:  „Připojuji  svůj  podpis  k žádosti  o propuštění  občanů  vězněných 
z politických  nebo  náboženských  důvodů,  které  je  obsaženo  v dopisu  Demokratické  iniciativy 
prezidentu republiky dne 21. 12. t.r.“  Viz  Dokument č.  32 Vánoční  petice za propuštění  nevinně 
vězněných, pozn. 16, s. 80. Text petice viz příloha č. 1. 16.

137 Tamtéž.
138 A KPR, fond KPR, (dále nezpracováno). Texty dopisů viz příloha č. 1. 17.
139 Marin Litomiský, Jan Stráský, Bohumil Doležal, Emanuel Mandler, Miroslav Štengl.
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Navrátil,  který  byl  z náboženských  a politických  důvodů  držen  v psychiatrické 

léčebně.140

Téhož dne, kdy byl odeslán dopis i petice, zaslal Emanuel Mandler a Bohumil Doležal 

za Demokratickou  iniciativy  výzvu  předním  kulturním  pracovníkům  s žádostí,  aby 

podpořili vánoční petici za nespravedlivě vězněné a stíhané.141

Do konce roku 1988 podpořilo  požadavky zmíněné ve vánoční  petici  a v přiloženém 

dopise přes 1 000 občanů. Dne 18. ledna 1989 oznámila Demokratická iniciativa, že pod 

vánoční petici obdržela k tomuto datu 1 363 podpisů od občanů z Československa a 104 

podpisů od krajanů v zahraničí. Vzhledem k okolnostem, jenž přinesl Palachův týden, 

a následnému zatčení Václava Havla a dalších aktivistů boje za demokracii,  svobodu 

a lidská  práva,  rozhodla  se DI  v podepisování  petice  pokračovat.  Petice  však  byla 

rozšířena  se zvláštním  zaměřením  na lednové  události  a další  znepokojivé  případy 

porušování lidských práv a mezinárodních dohod. Takto rozšířená petice byla označena 

LP (lidská práva) a svůj podpis k ní mohli připojit i ti, kteří podepsali původní vánoční 

petici.142

 3.3 Petice za dodržování lidských práv

Československo se přijetím Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

a Mezinárodního  paktu  o hospodářských,  sociálních  a kulturních  právech  zavázalo 

k dodržování lidských práv. Jednotlivé případy politických vězňů, které jsou zmíněny 

v předešlé kapitole, však poukazují na to, že komunistický režim v Československu tato 

práva  příliš  nerespektoval.  Mnoho dopisů  a petic  z let  1987–1988 se na mezinárodní 

pakty odvolávalo a signatáři požadovali po státní moci, aby tyto závazky respektovala 

a v praxi uplatňovala. K takovým peticím můžeme řadit i petice požadující propuštění 

politických vězňů. Pro lepší přehlednost celé práce jsme však rozdělili  přímo petice 

za propuštění  politických  vězňů  a jiné  petice,  požadující  dodržování  lidských  práv, 

140 Dokument  č.  31  Dopis  Demokratické  iniciativy  prezidentu  ČSSR Gustávu  Husákovi  požadující,  
vzhledem k vánočním svátkům, propuštění politických vězňů, pozn. 16, s. 80.

141 Dokument  č.  34 Dopis  Demokratické  iniciativy  předním  kulturním  pracovníkům  s výzvou,  aby 
podpořili vánoční petici za propuštění nevinně vězněných, pozn. 16, s. 81–82.

142 Dokument č. 44 Výsledky vánoční petiční akce za osvobození vězňů svědomí, pozn. 161, s. 93–94.
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do dvou podkapitol. V textech petic a dopisů se však oba požadavky často vyskytovaly 

společně.

K peticím  za dodržování  lidských  práv  řadíme  petice,  které  vznikly  v souvislosti 

se státními  zásahy  proti  projevům  umění  a činnosti  nezávislých  iniciativ.  Patří  sem 

například petice 1 083 občanů protestující proti mocenským zásahům vůči rockovým 

skupinám, neoficiálním hudebním a uměleckým akcím z listopadu 1987. Také protestní 

petice  proti  uvěznění  Petra  Cibulky  upozorňovala,  že skutečným  umělcům  není 

dovoleno  podílet  se na kulturním  rozkvětu  země.  Jméno  Petra  Cibulky  se často 

objevovalo také v peticích za propuštění politických vězňů, společně se jménem dalšího 

nonkonformního umělce Ivana M. Jirouse.

Postup  bezpečnostních  složek  během  poklidné  manifestace  konané  k příležitosti 

Mezinárodního dne  lidských práv,  dne 10.  prosince 1988,  podnítil  občany k sepsání 

další petice protestující proti takovému zásahu a upozorňující na porušování základních 

lidských a občanských práv, jako je právo shromažďovací a právo svobodného projevu.

Dodržování  občanských  a politických  práv,  jak je  zaručoval  Mezinárodní  pakt, 

se dožadovali  také  občané,  kteří  se podepsali  pod prohlášení  z 21.  srpna 1988 a pod 

petici  430  občanů.  Jedním  z mnoha  požadavků  těchto  podpisových  akcí  bylo 

i propuštění  politických  vězňů.  Podobné  požadavky  byly  občany  a nezávislými 

iniciativami  vznášeny  v souvislosti  se zásahem  bezpečnostních  jednotek  na den 

70. výročí vzniku Československa.

 3.3.1 Petice 2 430 občanů z Bratislavy

Dne  12.  ledna  1987  byla  z Bratislavy  na adresu  federálního  Ministerstva  práce 

a sociálních  věcí  odeslána  petice  2 430  občanů.  Petice  se týkala  především 

zaměstnanosti  žen,  kterým  zaměstnavatelé  neposkytovali  žádné  úlevy,  takže  ženy 

vykonávaly stejnou práci jako muži. Text petice poukazoval především na to, že takové 

zaměstnání  bralo  dětem mateřskou  péči,  která  je  nejcennější.  Proto  signatáři  petice 

požadovali novelizaci  § 156 zákoníku práce. Hospodářská a sociální politika státu, jak 

se psalo  v závěru  petice,  by  měla  vytvářet  takové  podmínky,  které  by  mužům 
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umožňovaly,  aby  slušně  uživili  rodinu  a matky  nemusely  jít  z existenčních  důvodů 

do zaměstnání.

Petice  byla  dána  na vědomí  také  kardinálu  Tomáškovi,  biskupovi  Gábrišovi 

a Pásztorovi, slovenskému ministerstvu práce a sociálních věcí, Ústřední radě odborů, 

Slovenské  odborové  radě  a příslušným  orgánům  svazu  žen.  O petici  stručně 

informovalo Rádio Svobodná Evropa dne 6. února 1987.143

 3.3.2 Petice 1 083 občanů

Dne  18.  listopadu  1987  byla  Ministerstvu  kultury  ČSR,  Federálnímu  shromáždění 

ČSSR a Ministerstvu vnitra ČSR odeslána petice s 1 083 podpisy, za jejichž autenticitu 

ručil  Ivan Martin Jirous. Petice reagovala především na státní zásahy namířené proti 

rockovým skupinám a neoficiálním hudebním akcím a umělcům. V textu byly zmíněny 

koncerty a hudební akce, jejichž pořádání bylo znemožněno státní mocí. Mezi takové 

patřil  například  koncert  kapely  Plastic  People  of  the  Universe,  rockové  koncerty 

ve Služetíně,  východočeský Woodstock nebo hudební setkání přívrženců přípravného 

výboru Společnosti přátel USA. Petice poukazovala na pronásledování a týrání punkerů 

a také na potrestání Karla Srpa a Vladimíra Kouřila z Jazzové sekce. Všichni podepsaní 

žádali v prvé řadě propuštění Karla Srpa. Dále se signatáři petice dožadovali, aby všem 

rockovým i jiným skupinám a hudebníkům bylo umožněno vystupovat a hrát v souladu 

se svým hudebním cítěním a svědomím. Státní orgány, kterým byla petice adresována, 

byly vyzývány, aby nestály v cestě energii autentických umělců, aby přestaly mrzačit 

lidský  intelekt,  talent  a vůli,  aby  zanechaly  ostrakizování  rockové  i jiné  hudby, 

výtvarného  umění,  literatury  a dalších  projevů  lidského  talentu.  V závěru  petice  byl 

vysloven  požadavek  na okamžitou  veřejnou  omluvu  orgánů VB a StB za nezákonné 

zásahy proti projevům neoficiálního umění v předešlých letech. Posledním požadavkem 

signatářů  petice  bylo  okamžité  uvedení  československých  zákonů 

do souladu s mezinárodními  pakty  o lidských  právech,  k jejichž  dodržování 

se Československo zavázalo.144

143 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 31. 1. – 6. 2. 1987, Petice československých občanů  – 
Rádio Svobodná Evropa, 6. února 1987, SE-A 1.

144 LP, sb. VONS, inv. č. 5, sign. IV/18, kart. 6, Petice, Ivan M. Jirous, Tak dost! 18. 11. 1987 (originály). 
Ve složce se také nachází 71 podpisových archů s originálními podpisy. Text petice viz příloha č. 2. 1.
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O petici 1 083 občanů informovaly samizdatové Voknoviny a rozhlasové stanice BBC 

a Rádio  Svobodná  Evropa.  V pátém čísle  zpravodaje  Voknoviny145 z roku  1988  byl 

zveřejněn  dopis  adresovaný  Ivanu  M.  Jirousovi,  reagující  na petici  1083  občanů. 

Odesílatel dopisu, jehož jméno nebylo uvedeno z důvodu ochrany identity, oznamoval, 

že s potěšením  vyslechl  text  protestní  petice  ve věci  nezákonných  zásahů  proti 

neoficiální kulturní činnosti a perzekuci jejích představitelů. Ostrý tón protestu, stejně 

tak slova v něm použitá,  byla  podle autora dopisu na místě.  Podle něj  už bylo dost 

nezákonných  razií,  přepadů  bytů  pokojných  občanů,  omezování  osobní  svobody, 

brutality  a zločineckého  jednání  takzvaných ochránců zákona.  Pisatel  vyzýval  Ivana 

Jirouse,  aby  nepolevoval  ve svém  úsilí  v boji  proti  nezákonnému  jednání  ze strany 

bezpečnosti, aby nadále posílal protesty proti policejní a justiční zvůli státním institucím 

a aby  o situaci  informoval  mezinárodní  organizace  bojující  za dodržování  lidských 

práv.146

Večerní zprávy  stanice  BBC ze dne  22.  listopadu 1987 přinesly  svým posluchačům 

zprávu od Karla  Kyncla,  který  informoval  o dopise  jednoho tisíce občanů volajících 

po tvůrčí svobodě.147 Následujícího dne se stanice tomuto tématu věnovala podrobněji. 

Dopis byl odeslán Federálnímu shromáždění a českým ministerstvům kultury a vnitra. 

Karel Kyncl okomentoval dopis slovy, že na rozdíl od jiných dopisů československých 

občanů vyjadřujících svou nespokojenost, byl tento ve dvou ohledech odlišný. V prvé 

řadě nevzešel z prostředí Charty 77 a těch 1 083 lidí, kteří ho podepsali, z velké většiny 

nepatřili k československým disidentům. Za druhé měl dopis daleko ostřejší ráz než jiné 

protestní dopisy, které úřady dostávaly. Jeho tón dokonce Kyncl označil za ultimativní. 

Následovaly  citace  textu  dopisu.  Petice,  jak  dál  Kyncl  komentoval,  odrážela  nejen 

vzrůstající  nespokojenost,  ale  také  vzrůstající  netrpělivost  v československé 

společnosti.148

145 Samizdatový  zpravodaj  Voknoviny  byl  založen  roku  1987  Františkem  Stárkem  jako  samostatná 
příloha  časopisu  Vokno.  Přinášel  aktuální  zprávy  o kulturních  akcích,  recenze  výstav,  koncertů 
i festivalů. Informoval také o represi proti undergroundu.

146 Vážený pane Jirous!, in: Voknoviny, roč. 2, 1988, č. 5, s. 5–6.
147 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  16.  11.  –  22. 11. 1987,  Zahraniční  stanice 

o Československu – BBC, 22. listopadu 1987, 1/5.
148 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 23 11.  –  27. 11. 1987, K. Kyncl k žádosti skupiny čs. 

občanů o uměleckou svobodu – BBC, 23. listopad 1987, A 5–A 7.
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Karel Kyncl se petici věnoval ještě v několika dalších vstupech. Ačkoliv byl text dopisu 

datován 18. listopadu, na Západ se dostal až o čtyři dny později. Podle Kyncla to spíše 

než  petice  bylo  vášnivé  volání  po umělecké  svobodě.  A znovu  zdůraznil,  že šlo 

o nejostřejší dopis, který československé úřady dostaly od roku 1969.149

Na Rádiu Svobodná Evropa se o petici  1 083 československých občanů krátce zmínil 

Milan Schulz v aktualitách 23. listopadu 1987. Dopis byl odeslán na adresu Federálního 

shromáždění a českým ministerstvům vnitra a kultury.  Jeho signatáři  chtěli  upozornit 

na to, že režimní přístup ke kultuře neposkytoval nezávislým umělcům mnoho prostoru 

k činnosti. Zveřejněn byl také text dopisu.150

Na začátku  roku  1988  rekapituloval  Milan  Schulz  politicko-společenské  události 

uplynulého roku. Stěžejním tématem byla lidská práva a jejich nedodržování (spíše než 

dodržování)  v Československu.  Zastavil  se také  u dopisu  1 083  československých 

občanů,  ve kterém  signatáři  reagovali  na zákroky  proti  představitelům  rockové 

a jazzové hudby a vyzývali režim, aby dal volnost nezávislým umělcům a aby hudební 

skupiny mohly vystupovat v souladu se svým svědomím.151

 3.3.3 Protest  proti  uvěznění  Petra  Cibulky  a potlačování  nezávislých 

kulturních aktivit

Od listopadu do poloviny prosince 1988 probíhal sběr podpisů k protestní petici proti 

potlačování nezávislých kulturních aktivit a uvěznění Petra Cibulky. Ten byl zadržen 

a vzat do vazby 14. října 1988. Za rozmnožování bulletinu Informace o Chartě 77, kde 

byl  zveřejněn  text  dopisu  271  občanů,  byl  obviněn  za přípravu  k trestnému  činu 

pobuřování.  Také  byl  stíhán  pro  trestný  čin  spekulace  a nedovoleného  podnikání, 

kterého  se měl  dopustit  nahráváním  hudby  a mluveného  slova  na magnetofonové 

kazety,  které následně prodával.  Za šíření hudebních nahrávek a samizdatového tisku 

mu hrozil trest od tří do deseti let.152

149 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 23. 11.  –  27. 11. 1987, K. Kyncl: Čs. Občané volají 
po kulturní svobodě – BBC, 22. listopad 1987, BBC-A 1–BBC-A 2.

150 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 23. 11.  –  27. 11. 1987, Aktuality M. Schulze  – Rádio 
Svobodná Evropa, 23. listopad 1987, A 3.

151 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 31. 12.  –  10. 1. 1988, M. Schulz: Československo rok 
1987 – Rádio Svobodná Evropa, 1. ledna 1988, A 13.

152 Političní vězni v roce 1988, pozn. 63, s. 14.
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Autoři  protestní  petice  vyjadřovali  krajní  znepokojení  nad  současným  stavem 

společnosti,  v níž  byli  občané,  kteří  se vlastní  snahou  snažili  obohatit  degenerující 

kulturní život, soustavně pronásledováni. Tito jedinci se v souladu se svým svědomím 

a občanskými  právy aktivně  podíleli  na všeobecném kulturním rozvoji,  který  upadal 

díky  nekompetentní  činnosti  státních  orgánů,  agentur,  médií  a nekvalifikovaným 

osobám, kterým bylo umožněno o kultuře rozhodovat.

Autoři protestního dopisu zdůrazňovali, že Cibulka neměl z magnetofonových nahrávek 

žádný  osobní  prospěch.  Jakákoliv  rozsáhlejší  kulturní  aktivita  se v Československu 

ihned  dostávala  do konfliktu  se zákonem.  Postiženi  tak  byli  mnozí  umělci,  kluboví 

pracovníci i aktivisté zájmových organizací. Ze strany státních orgánů se jednalo vždy 

o pokus potlačit aktivitu, která nezvratně svědčila o tom, že ve společnosti něco chybí. 

Autoři  dopisu  však  zdůrazňovali,  že někdy  se jednalo  o postihy,  které  hraničili 

s fyzickou likvidací člověka a o jakýsi test, co všechno unese lidské svědomí. Z toho 

důvodu protestovali proti uvěznění Petra Cibulky, jeho spřízněnců Dušana Skály, Jiřího 

Štencla, Ivana Jirouse  a proti dalším perzekucím nezávislých kulturních aktivit. Touto 

protestní peticí chtěli její autoři vystoupit proti tomu, že byli nuceni žít ve společnosti, 

kde byly takové perzekuce možné. Na závěr vyzvali všechny kulturní lidi k solidaritě 

se jmenovanými.  Dopis  byl  odeslán  prezidentu  ČSSR,  Federálnímu  shromáždění 

a vládě  ČSSR,  Československé  tiskové  kanceláři  a Nejvyššímu  státnímu  soudu. 

K původnímu protestu se připojilo 59 občanů.153

V listopadu  1988  byl  založen  Výbor  na obranu  Petra  Cibulky,  který  si  kladl  za cíl 

zastavit  trestní  stíhání,  informovat  veřejnost  o průběhu  případu  a pomáhat  rodině 

postiženého.  K zakládajícím  členům  patřil  Tomáš  Bělka,  Simona  Hradílková,  Iva 

Kotrlá,  Ondřej Pospíchal,  Ivo Rumler,  Jana Soukupová, Jan Šabata a Eva Vidlařová. 

Výbor  inicioval  vznik  petice  s textem  „Žádáme,  aby  byl  Petr  Cibulka  propuštěn!“, 

kterou do poloviny března 1989 podepsalo 339 lidí. Ve sběru podpisů se i po tomto datu 

dále pokračovalo.154

153 A KPR, fond KPR, (dále nezpracováno). Text protestu viz příloha č. 2. 2.
154 Prohlášení Výboru na obranu Petra Cibulky, in: Informace o Chartě 77, roč. 12, 1989, č. 6, s. 14.
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V mnohých dopisech, peticích a žádostech, které byly odeslané ve druhé polovině roku 

1988, žádali jejich autoři propuštění politických vězňů a často v nich jmenovali Petra 

Cibulku, mnohdy společně s Ivanem Jirousem, Jiřím Tichým,  Dušanem Skálou, Jiřím 

Roömerem a dalšími. Jedním z mnoha byl i dopis šedesáti občanů zaslaných prezidentu 

republiky  ČSSR,  Federálnímu  shromáždění,  vládě  ČSSR,  nejvyššímu  soudu  ČSSR 

a České tiskové kanceláři, v němž signovaní protestovali proti uvěznění Petra Cibulky 

a dalšímu potlačování nezávislých kulturních aktivit.155

Také  Československý  výbor  Mezinárodní  společnosti  pro  lidská  práva  ve Vídni 

uspořádal  podpisovou  akci  za propuštění  československých  politických  vězňů, 

konkrétně Petra Cibulky, Ivana Jirouse, Petra Hauptmanna, Josefa Römera a Augustina 

Navrátila, který byl držen v psychiatrické léčebně. Pod petici se podepsalo tisíc lidí.156

Ve dvanáctém  čísle  Voknovin  vydaném  na začátku  roku  1989  reagovali  redaktoři 

na stíhání  Evy Vidlářové,  členky Výboru na obranu Petra  Cibulky a na stálé  věznění 

Hany Marvanové, Tomáše Dvořáka,  Ivana M. Jirouse. Redakce zpravodaje vyzývala 

čtenáře,  aby  se zapojili  do všech  akcí  ve prospěch  uvězněných.  Takovou  podporou 

mohlo být i připojení podpisu k mezinárodní petici za uvězněné.157

Z vazby se Petr Cibulka dostal 26. listopadu 1989, když se v Brně spojil řetěz lidských 

rukou,  který  sahal  od náměstí  Svobody  až k brněnské  věznici  v Bohunicích.158 Lidé 

proti věznění Petra Cibulky skandovali před věznicí tak dlouho, až ho vězeňská správa 

vyhodila  rovnou  mezi  dav.  Ten  ho  potom  na ramenou  donesl  přímo  na náměstí 

Svobody.159

155 Hladovky a petice za propuštění politických vězňů, in: Informace o Chartě 77, roč. 12, 1989, č. 1, s. 
17.

156 Tamtéž.
157 Z Rudé kroniky, in: Voknoviny, roč. 3, 1989, č. 12, s. 6.
158 Shrnutí Informačního servisu NTS a VIA z 26. 11. 1989, in: Informace o Chartě 77, roč. 12, 1989, č. 

22, s. 6.
159 SOUKUPOVÁ, Jana: Nepoddajní, aneb, Nešlo to jinak: příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80. 

letech 20. století, 1. vyd. Brno, Host 2010, ISBN 978-80-7294-378-4, s. 75.
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 3.3.4 Dopis 39 občanů k manifestaci na Mezinárodní den lidských práv

Ondřej Černý společně s dalšími 38 československými občany zaslal dne 28. prosince 

1987  dopis  ministru  vnitra  ČSSR  Vratislavu  Vajnarovi,  v němž  protestoval  proti 

protiprávnímu  postupu  státních  bezpečnostních  složek  během  poklidné  manifestace 

na Staroměstském náměstí dne 10. prosince 1987. Manifestace se konala při příležitosti 

Mezinárodního  dne  lidských  práv.  Černý  upozorňoval  na porušování  základních 

lidských a občanských práv, jako je právo shromažďovací a právo svobodného projevu. 

K tomu docházelo,  když příslušníci  SNB zatýkali  každého,  kdo se pokusil  o veřejný 

proslov. Zatímco ze strany manifestujících nedošlo k žádným projevům násilí, počínání 

příslušníků  SNB  bylo  zcela  opačné.  Právě  kvůli  takovému  jednání  požadovali 

podepsaní občané vysvětlení daného počínání a vyvození důsledků.160

 3.3.5 Petiční akce za Stanislava Devátého

Posledního  březnového  dne  roku  1988  byla  na adresu  ÚV  KSČ  odeslána  výzva 

podepsaná  sto  čtyřiceti  občany,  kteří  požadovali  okamžité  zastavení  všech  akcí 

vedených  proti  signatáři  Charty  77,  Stanislavovi  Devátému,  ze strany  policie, 

zaměstnavatele a sdělovacích prostředků.161 Signatáři navíc požadovali, aby se Stanislav 

Devátý  mohl  prostřednictvím  tisku  vyjádřit  ke všem  neoprávněným  pomluvám. 

Na vědomí byla výzva dána také redakcím periodik Naše cesta, Rovnost a Signál.162

 3.3.6 Prohlášení z 21. srpna 1988

V atmosféře dvacátého výročí srpnové intervence 1968 vzniklo na Václavském náměstí 

prohlášení  ze dne  21.  srpna  1988.  V tento  výroční  den  se začali  lidé  spontánně 

shromažďovat  na Václavském  náměstí,  pokládali  kytice  k soše  sv.  Václava,  nosili 

trikolóru. Ve shromážděném davu byli také zástupci Charty 77 a aktivisté Nezávislého 

mírového sdružení.  Členové  NMS Hana  Marvanová,  Luboš  Vydra  a Tomáš  Dvořák 

přečetli lidem kolem nich základní prohlášení Nezávislého mírového sdružení z dubna 

160 39 občanů k manifestaci na Staroměstském náměstí, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 1, s. 
9. Text dopisu viz příloha č. 2. 3.

161 Stanislav  Devátý  byl  v období  od 4.  do 7.  března  dvakrát  po sobě  nezákonně  zadržen  a umístěn 
nejprve v Praze a poté v Gottwaldově do cely předběžného zadržení. Tam měl být šikanován, urážen, 
týrán a zastrašován. Viz  Stanislav Devátý o událostech mezi 4. a 7.  březnem 1988, in:  Informace 
o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 8, s. 17.

162 Podpisová akce za Stanislava Devátého, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 8, s. 17.
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1988. Od někoho z davu vzešel spontánní požadavek, aby byly písemně sepsány body, 

na kterých  se všichni  shromáždění  shodli.163 V prohlášení  se objevily  požadavky 

na odchod sovětských vojsk z československého území, odsouzení vojenské intervence 

států  Varšavské  smlouvy  do Československa  v roce  1968  a následné  pravdivé 

přehodnocení  událostí  roku  1968  a tzv.  normalizace.  V dalších  bodech  zazněly 

požadavky  na vyhlášení  svobodných  demokratických  voleb  s možností  nezávislé 

kandidatury, svobodu sdělovacích prostředků a zrušení cenzury, dodržování základních 

lidských  práv,  tak,  jak  to  zaručoval  Mezinárodní  pakt  o občanských  a politických 

právech. V prohlášení podepsaní občané také požadovali propuštění politických vězňů 

a rehabilitaci těch, kteří byli za své politické či náboženské přesvědčení perzekvováni. 

Mezi poslední body prohlášení patřilo, aby byla umožněna činnost nezávislých iniciativ, 

jejich  nerušené  veřejné  působení  a zveřejnění  úplného  doslovného  znění  tohoto 

prohlášení v hromadných sdělovacích prostředcích. Během odpoledne se přímo na místě 

pod  prohlášení  podepsalo  1 500  osob.  Prohlášení  z 21.  srpna  1988  bylo  zasláno 

prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR, generálnímu tajemníkovi 

ÚV KSČ a tiskovým agenturám.164

O prohlášení  z 21.  srpna  se psalo  v samizdatovém  bulletinu  NMS  a Voknovinách. 

Informace o prohlášení  z Václavského náměstí  přinesly  také  rozhlasové stanice Hlas 

Ameriky, Rádio Svobodná Evropa a Deutschlandfunk.

V zářijovém čísle  bulletinu  NMS165 z roku  1988  se článek Překvapivá  neděle  vracel 

k událostem na Václavském náměstí v den dvacátého výročí okupace Československa. 

Popsány byly události, které se odehrávaly v odpoledních hodinách u sochy sv. Václava. 

Členové  NMS  mezi  shromážděnými  přečetli  zakládající  prohlášení  NMS  a vyložili 

hlavní  problémy,  kterými se iniciativa zabývala.  Na to  se mezi  lidmi rozpoutala  živá 

163 O demonstraci 21. srpna 1988 viz HAUSEROVÁ, Nikola:  Protirežimní demonstrace v srpnu 1988 
v Praze  u příležitosti  dvacátého  výročí  okupace  Československa  a postihy  jejích  účastníků  
(Bakalářská práce). Liberec, 2011.

164 Překvapivá  neděle,  in:  Bulletin  Nezávislého  mírové  sdružení  –  Iniciativa  za demilitarizaci  
společnosti, roč. 1, 1988, č. 2, s. 9–10. Text prohlášení viz příloha č. 2. 4.

165 Bulletin Nezávislého mírového sdružení – Iniciativy za demilitarizaci společnosti byl samizdatový 
časopis, který vycházel od května 1988 do ledna 1990. Za tuto dobu vyšlo 12 čísel a jedno zvláštní, 
věnované mírovému semináři Praha 88. V redakční radě byl například Tomáš Dvořák, Ruth Šormová, 
Hana  Marvanová,  Luboš  Vydra,  Jana  Petrová  a další.  Bulletin  přinášel  především  informace 
o činnosti  NMS.  Členové  Nezávislého  mírového sdružení  v Brně,  Liberci,  na střední  a severní 
Moravě vydávali samostatné zpravodaje NMS.
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a svobodná  diskuze.  Někdo  z davu  navrhl,  aby  bylo  přímo  na místě  vytvořeno 

prohlášení, na kterém by se všichni přítomní shodli. Bod po bodu tak vzniklo prohlášení 

z 21. srpna, které na místě podepsalo více než patnáct set osob. Článek dále popisoval 

průběh událostí onoho dne a přinesl zprávu, že diskuze na Václavském náměstí měly 

pokračovat vždy poslední sobotu v měsíci, počínaje zářím 1988.166

V následujícím  čísle  bulletinu  NMS  byla  zveřejněna  reakce  na vznik  prohlášení 

z 21. srpna  1988  od Jindry  Konečného,  jednoho  z účastníků  dění  na Václavském 

náměstí.  Ten  se,  v dopise  nazvaném Proč  podepisuji  a uveřejněném 

v bulletinu, vyjadřoval k tomu, že prohlášení vzniklo neplánovaně. Podle něj jednotlivé 

body spontánně vyplynuly z hlubiny duše jako vzdech utlačovaného národa. Dojímalo 

ho gesto shromážděných, kteří se rozhodli na sebe vzít díl odpovědnosti a protože věřil 

ve svobodu  a všechny  ty,  kteří  pro  své  přesvědčení  a svědomí  trpěli  ve věznicích, 

rozhodl se i on připojit svůj podpis.167

Desáté číslo Voknovin z roku 1988 informovalo o událostech z 21. srpna 1988. Vedle 

průběhu  demonstrace  a popisu  napjaté  atmosféry  byly  zmiňovány  také  okolnosti 

ohledně prohlášení. Zatímco členové Nezávislého mírového sdružení s obdivuhodnou 

a neúnavnou  obětavostí  připomínali  shromážděnému  davu,  proč  se lidé  v onen  den 

vlastně sešli,  nervozita policejních orgánů stále stoupala. Uprostřed shromáždění pak 

následně došlo k potyčce kvůli sběru podpisů pod prohlášení. Jeden z členů NMS byl 

pronásledován  dvěma  policisty  s obušky.  Proti  takovému  zákroku  se lidé  bouřili 

a pískali  na protest.  V následujících  chvílích  atmosféra  mezi  lidmi  houstla.  Reportáž 

dále popisovala vývoj událostí srpnové demonstrace.168

Dopisovatel  Hlasu  Ameriky,  Jolyon  Naegele,  se v reportáži  v ranních  zprávách 

z 22. srpna  1988  zmínil  o stovkách  osob,  které  podepsaly  petici  požadující  odsun 

sovětských jednotek, svobodné volby a propuštění politických vězňů a další reformní 

opatření.  Petice  vznikla  během  protestní  demonstrace  na Václavském  náměstí 

166 Překvapivá  neděle,  in:  Bulletin  Nezávislého  mírové  sdružení  –  Iniciativa  za demilitarizaci  
společnosti, roč. 1, 1988, č. 2, s. 9–10.

167 Proč podepisuji, in:  Bulletin Nezávislého mírové sdružení – Iniciativa za demilitarizaci společnosti,  
roč. 1, 1988, č. 3, s. 7–8.

168 21. srpna 88 – Že nejsme vopice!, in: Voknoviny, roč. 2, 1988, č. 10, s. 3–4.
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u příležitosti dvacátého výročí invaze varšavských vojsk do Československa.169

Téhož dne byl  na Hlasu Ameriky také  vysílán  zvukový záznam pořízený Jolyonem 

Naegelem,  který  se sám  dění  na Václavském  náměstí  v den  demonstrace  účastnil. 

Záznam  se týkal  hlavně  prohlášení,  které  u této  příležitosti  vzniklo.  Shromážděným 

prohlášení četl člen NMS Tomáš Dvořák. Posluchačům Hlasu Ameriky byly v plném 

znění přečteny požadavky, které petice obsahovala. Dále bylo zmíněno, že čtení textu 

prohlášení  bylo  na Václavském  náměstí  přerušováno  potleskem.  V závěru  svého 

projevu  Tomáš  Dvořák dopověděl,  že prohlášení  bude zasláno  prezidentu  republiky, 

Federálnímu shromáždění,  generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ a tiskovým agenturám. 

Shromáždění lidé tleskali.170

Karel  Kühnel  přinesl  v odpoledních  událostech  Rádia  Svobodná Evropa z 23.  srpna 

aktuality z Československa.  K hlavním tématům patřila  největší  masová demonstrace 

za uplynulých dvacet let. Kromě popisu průběhu nedělních událostí byla krátce zmíněna 

také petice, která se na Václavském náměstí podepisovala. Díky iniciativě mladých lidí 

z Nezávislého  mírového  sdružení  se na Václavském náměstí  vytvořila  diskuze,  v níž 

lidé hovořili  o situaci  v zemi,  o záměrech NMS, o zrušení  vojenské základní  služby, 

případně o zavedení služby náhradní. Z této debaty spontánně vznikly jednotlivé body, 

které se staly náplní prohlášení z 21. srpna 1988. Požadavky petice byly v plném znění 

v rádiu  přečteny.  V závěru  byli  zmíněni  adresáti  petice,  dále  to,  že svůj  podpis  pod 

prohlášení připojilo na místě asi 1 500 občanů a také to, že akce měla nadále pokračovat 

v dalších městech republiky.171

Den po pražské demonstraci konané k dvacátému výročí sovětské intervence, přineslo 

rádio Deutschlandfunk zprávy o tom, jaké události se v den výročí staly. Zmíněno bylo 

také  prohlášení  a  jeho  požadavky.  Dále  se rádio  prohlášení  nevěnovalo  a zabývalo 

se popisem  demonstrace  a mezinárodním  akcím  pořádaným  na podporu 

169 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  19.  8.  –  24. 8. 1988,  Zahraniční  stanice 
o Československu – Hlas Ameriky, 22. srpna 1988, Z 1.

170 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 19. 8. – 24. 8. 1988, Zvuková aktualita z Prahy – Hlas 
Ameriky, 22. srpna 1988, A 1–A 2.

171 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  19.  8.  –  24. 1. 1988,  K.  Kühnel:  Aktuality 
z Československa – Rádio Svobodná Evropa, 22. srpna 1988, A 21–A 24.
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Československa.172

 3.3.7 Protesty  proti  zásahu  bezpečnostních  složek  v den  70.  výročí 

vzniku Československa

Blížící  se sedmdesáté  výročí  vzniku  Československa  vzbuzovalo  v občanech  země 

očekávání, obzvláště po první velké demonstraci po dvaceti letech v srpnu téhož roku. 

V souvislosti  s jubilejním výročím státu  dostával  prezident  republiky  dopisy,  jejichž 

autoři  žádali  propuštění  nespravedlivě  vězněných.  Takovým  byl  i dopis  17  občanů 

z Chomutova, Děčína a Mostu, v němž podepsaní žádali propuštění politických vězňů, 

konkrétně jmenovali  Jiřího Wolfa,  Ondřeje  Hocha,  Františka Veise a Josefa Römera. 

Za pravost  podpisů  ručil  Zdeněk  Kulík.173 Hlavní  vlna  dopisů,  petic  a žádostí 

vztahujících  se k 28.  říjnu  1988  však  následovala  po událostech,  které  se odehrály 

v centru Prahy.

Na den 28. října 1988 zorganizovaly hlavní disidentské skupiny jako byla Charta 77, 

Nezávislé  mírové  sdružení,  Demokratická  iniciativa,  České  děti  a Společnost  přátel 

USA manifestaci  k oslavě  70.  výročí  vzniku  Československé  republiky.  Vyzývaly 

ke shromáždění na Václavském náměstí kolem třetí hodiny, kde chtěly program zahájit 

zpěvem  státní  hymny  a dále  pokračovat  krátkými  projevy  zástupců  jednotlivých 

iniciativ,  poté  se přesunout  na Staroměstské  náměstí  a tam manifestaci  zakončit  opět 

státní  hymnou.  Státní  bezpečnost  se na tuto  akci  připravila  preventivním  zadržením 

hlavních organizátorů. V den československého výročí se podle Rádia Svobodná Evropa 

sešlo  na Václavském  náměstí  na čtyři  tisíce  lidí.  Bezpečnostní  síly  použily  proti 

shromážděnému davu takové prostředky jako byli psi a vodní děla.174 Podle vzpomínek 

Petra Placáka útočily bílé helmy s dlouhými obušky na manifestující bez ohledu na to, 

zda šlo o mladíka, starce, ženu či matku s kočárkem.175

172 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  19.  8.  –  24. 8. 1988,  Zahraniční  stanice 
o Československu – Deutschlandfunk, 22. srpna 1988, Z 3.

173 Hladovky a petice za propuštění politických vězňů, in:  Informace o Chartě 77, roč. 12, 1989, č. 1, 
s. 17.

174 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 573–574.
175 PLACÁK, Petr, pozn. 4, s. 185.
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Právě  brutální  zásah  bezpečnostních  složek vůči  poklidné  demonstraci  vyvolal  vlnu 

protestních reakcí. Na adresu prezidenta republiky Gustáva Husáka začaly po 28. říjnu 

1988 přicházet dopisy, podepsané jednotlivci nebo skupinami osob, protestující proti 

policejnímu postupu.

V den československého výročí byl z Ústí nad Labem odeslán na adresu Miloše Jakeše 

a Gustáva Husáka velmi emotivní dopis, jehož úvodní věta zněla: „Nejdete s lidem, ale  

proti lidu!!!“. To, co se toho dne stalo na Václavském náměstí, nepobouřilo jen autora 

dopisu, ale podle něj i celou zemi a celý civilizovaný svět. Nejmenovaný odesílatel se 

otevřeně vyjadřoval, že vláda, která stála v čele státu, byla samozvaná, dosazená násilím 

a proti vůli lidu. Národ byl sražen na kolena, popliván, zmanipulován a schopní lidé byli 

vyhnáni a zadupáni.  Komunisté se báli  síly lidu,  a proto použili  nejhrubší prostředky 

k udržení své moci,  tak, jak to předvedli  v den výročí Československa. Svým činem 

bezostyšně, cynicky, surově a hanebně plivli do tváře demokracie, socialismu, pravdě, 

lidským právům, Ústavě a všem, kteří za to vše bojovali a pokládali své životy.176

Autor dopisu z 30. října 1988 sice přímo nezmiňoval nedávné události z Václavského 

náměstí, nicméně jeho tón a datum odeslání mělo blízko k ostatním dopisům reagujícím 

na 28. říjen 1988. Dopis začínal oslovením „Občane prezidente republiky“ a pokračoval 

tvrzením, že podle názoru velké většiny občanů dějiny odsoudí  úlohu,  kterou sehrál 

Gustáv Husák a KSČ v letech 1968–1988. Přesto je Husák nabádán,  aby se nestavěl 

do cesty  kolům dějin  a vykonal  ještě  jeden dobrý  čin  tím,  že  se zasadí  o propuštění 

politických vězňů.177

Posledního říjnového dne 1988 byl odeslán dopis z Nemojan, v němž jeho autor podával 

protest  proti  brutálnímu  zásahu  SNB  vůči  poklidnému  vystoupení  opozice 

na Václavském  náměstí.  Zdůrazňoval,  že v této  republice  nežijí  jen  komunisté,  ale 

i „my ostatní“. K těmto „ostatním“ se autor dopisu přihlásil.178

Na pohledu  z 25.  listopadu  adresovanému  Gustávu  Husákovi  vyjádřil  anonymní 

odesílatel své díky za amnestii vyhlášenou při příležitosti 70. výročí vzniku republiky. 

176 A KPR, fond KPR, (dále nezpracováno). Text dopisu viz příloha č. 2. 5.
177 Tamtéž. Text dopisu viz příloha č. 2. 5.
178 Tamtéž. Text dopisu viz příloha č. 2. 5.
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Dále  však  zdůrazňoval,  že by  bylo  hezké,  kdyby  se amnestie  vztahovala  na čerstvě 

zadrženého Petra Cibulku a Ivana Jirouse a na všechny politické vězně a další, kteří byli 

pronásledováni za účast na manifestaci 28. října 1988.179

Dne  28.  prosince  manželé  z Prahy  odeslali  dopis  prezidentu  republiky,  v němž 

požadovali okamžité zastavení trestního stíhání a propuštění všech, kteří byli zadrženi 

v souvislosti s manifestací na Václavském náměstí v říjnu 1988. Dále žádali, aby došlo 

k vyvození důsledků proti příslušníkům SNB, kteří na manifestaci zasahovali pomocí 

vodních děl, obrněných transportérů a slzného plynu. V dopise bylo dále zmiňováno, 

že den před výročím došlo k překvalifikování trestné činnosti několika vězněných osob, 

a to  z toho  důvodu,  aby  v souvislosti  s plánovanou  amnestií  prezidenta  republiky 

nemohli  být  propuštěni  na svobodu.  Zvláštní  důraz  kladli  autoři  dopisu  na žádost 

o propuštění  členů  Nezávislého  mírového  sdružení  –  Tomáše  Dvořáka,  Hany 

Marvanové a Tomáše Tvarocha.180

V průběhu oslav 70. výročí vzniku Československa byli zadrženi členové NMS Tomáš 

Dvořák, Hana Marvanová a Lubomír Vydra. Členové NMS na to reagovali iniciováním 

podpisové  akce  na podporu  zadržených.  V dopise  adresovaném  ministrům  vnitra 

a spravedlnosti  a předsednictvu  vlády  ČSSR  požadovali  členové  NMS  okamžité 

propuštění  zadržených,  zrušení  trestního  stíhání,  zastavení  dalších  útoků  proti  nim, 

stejně tak jako proti celému NMS. Informace o zahájení petiční akce byla zveřejněna 

v listopadovém bulletinu Nezávislého mírového sdružení.181

 3.3.8 Petice 430 občanů

Poslední den roku 1988 byla na adresu Federálního shromáždění a předsednictva vlády 

ČSSR odeslána  petice  iniciovaná  aktivisty  Společnosti  přátel  USA.  Text  petice  byl 

podepsán 430 občany z 91 obcí Čech a Moravy. Hlavním tématem petice byl rozpor 

mezi  veřejným  ujišťováním  československých  úřadů  o dodržování  lidských  práv 

a situací, která existovala v praxi.

179 Tamtéž. Text dopisu viz příloha č. 2. 5.
180 Tamtéž. Text dopisu viz příloha č. 2. 5.
181 Podpisová akce, in: Bulletin Nezávislého mírového sdružení – Iniciativy za demilitarizaci společnosti,  

roč. 2, 1988, č. 4, s. 15.
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K požadavkům,  pod  něž  se občané  podepsali,  patřilo  propuštění  politických  vězňů, 

jmenovitě Jiřího Boháče, Viktora Dedery, Petra Hauptmanna, Ondřeje Hocha, Kamila 

Petrovického,  Josefa  Römera,  Františka  Veise,  Jiřího  Wolfa  a dalších.  Signatáři  dále 

požadovali  zastavení  trestního  stíhání  proti  občanům  za projevy  jejich  přesvědčení, 

propuštění  Augustina  Navrátila  z psychiatrického  ústavu  a propuštění  aktivistů 

nezávislých občanských společenství, konkrétně Petra Cibulky, Tomáše Dvořáka, Ivana 

Jirouse, Hany Marvanové, Slávka Popelky, Tomáše Tvarocha,  Evy Vidlařové a všech 

ostatních,  kteří  byli  uvězněni  během  posledních  měsíců  roku  1988.  K dalším 

požadavkům petice  patřilo  zastavení  zneužívání  sdělovacích  prostředků k pomluvám 

a štvaní proti aktivistům a stoupencům nezávislých iniciativ a proti všem, kteří veřejně 

projevovali  svá přesvědčení,  ukončení všech diskriminačních opatření uplatňovaných 

proti aktivistům a stoupencům nezávislých společenství a iniciativ. Občané dále žádali, 

aby byla všem spisovatelům, hudebníkům, umělcům, historikům, filosofům a vědeckým 

pracovníkům umožněna svobodná a veřejná činnost, aby byly respektovány náboženské 

svobody  a řešeny  požadavky  věřících,  tak,  jak  byly  vyjádřeny  v petici  moravských 

katolíků.  V posledních bodech signatáři  petice požadovali  dodržování svobody slova 

a tisku,  svobody  spolčovací,  shromažďovací  a pouličních  manifestací,  a aby  byla 

zavedena  opatření,  která  by  policii  znemožnila  zadržovat  občany  a konat  svévolné 

domovní prohlídky či jinak zasahovat do nezadatelných práv a svobod občanů.

V závěru  petice  autoři  upozorňovali  na fakt,  že mezinárodní  pakt  o občanských, 

politických,  hospodářských,  sociálních  a kulturních  právech,  k jejichž  dodržování 

se Československo  zavázalo,  nejsou  v praxi  dodržovány.  Úprava  zákonodárství 

s mezinárodně právními závazky by vedla k demokratičtější společnosti. Petici odeslal 

a za autenticitu připojených podpisů ručil Stanislav Devátý.182

 3.4 Petice za náboženskou svobodu

Terčem  perzekuce  se v normalizačním Československu  stala  i  katolická  církev.  Ta 

podléhala státnímu dozoru podle zákona č. 218/1949, který státu umožňoval zasahovat 

do záležitostí církve prostřednictvím Sekretariátu pro věci církevní. Křesťanské učení 

182 Petice 430 občanů, in: Informace o Chartě 77, roč. 12, 1989, č. 1, s. 11–12. Text petice viz příloha č. 
2. 6.
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bylo  vedle  oficiálně  hlásaného  marxismu-leninismu  spíše  trpěno,  než  respektováno. 

Věřící neměli přístup ke sdělovacím prostředkům, jimiž by mohli propagovat své učení, 

církvi chyběly nemocnice, charitativní domovy, exerciční budovy, duchovním nebylo 

umožněno  navštěvovat  vězně,  atd.  Společenská  činnost  církve  byla  redukována 

na pouhé opakování oficiální frazeologie o míru. V roce 1988 bylo ze třinácti diecézí 

deset bez biskupů, činnost mužských a ženských řádů nebyla umožněna, desítkám kněží 

byl odpírán státní souhlas k výkonu činnosti.183

Věřící  občané  prostřednictvím  petic  vystupovali  na obranu  katolické  církve 

a duchovních,  protestovali  jimi  proti  státním  zásahům  v církevních  otázkách  nebo 

vznášeli své požadavky. Na jaře 1987 sepsali věřící z Olomoucka protest proti odvolání 

kaplana  Petra  Siostrzonkova.  Katolíci  z Čech,  Moravy  a Slezska  sepsali  petici 

adresovanou  generálnímu  tajemníkovi  OSN,  v níž  protestovali  proti  udělení 

vyznamenání Posel Míru sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris,  v němž 

byla organizována loajální část katolických kněží v Československu.

Jednou  z největších  osobností  bojujících  za osvobození  církve  od státu  byl  Augustin 

Navrátil,  autor  petice  Podněty  katolíků  k řešení  situace  věřících  občanů,  kterou 

do konce  komunistického  režimu  podepsalo  na 600 tisíc  lidí.  Podporu  této  petici 

vyslovil i kardinál a pražský arcibiskup František Tomášek.

Jan  Tesař  ve své  studii  Zamlčená  diagnóza poukazuje  na to,  že po třiceti  letech 

protináboženského  boje  se státní  moci  téměř  úplně  podařilo  religiozitu  odstranit. 

Základní lidské hodnoty a občanské ctnosti byly totálně zdevastovány a skutečné etické 

hodnoty  byly  nahrazeny  těmi  materiálními.  V takové  společnosti  se tedy  změnil 

i pohled na to, co bylo považováno za normální. Všeobecná devastace mravních ideálů 

umožnila komunistické moci postihnout ty, kteří se vzepřeli. Jedním z účinných nástrojů 

byla  psychiatrická  represe.  Zneužívání  psychiatrie  k potlačení  „společensky 

nepřijatelných jevů“ bylo podle Tesaře nepolitickým nástrojem státních úřadů, které si 

tak zajišťovaly absolutní moc. Za „duševně nemocné“ byli v Československu nejčastěji 

prohlašováni  hospodáři  hájící  svou  půdu,  ženy  domáhající  se přiměřeného  bytu 

183  K situaci církví a náboženské svobodě v roce 1988, in: Československý helsinský výbor – Informační  
zpravodaj, roč. 2, 1989, č. 3, s. 17.
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a nekonformní mladí lidé neochotní vydat se na pospas státní moci. Nejčastěji zvolenou 

diagnózou  byla  paranoidní  psychopatie  či  paranoidní  psychóza.  Paranoické  reakce 

se u „postižených“ měly vyznačovat neúnavnou a houževnatou právní a administrativní 

bojovností  s vysokou  mírou  tvrdošíjnosti  přesahující  běžnou  potřebu  obrany.  Tato 

definice dávala široký prostor ke zneužití v případě každého občana, který vystupoval 

na obranu základních  lidských a občanských práv.184 Nejznámější  obětí  psychiatrické 

represe byl v Československu právě Augustin Navrátil.

 3.4.1 Protest proti odvolání kaplana Petra Siostrzonkova

Věřící z Olomoucka protestovali proti odvolání kaplana Petra Siostrzonkova, který byl 

zbaven  státního  souhlasu  k výkonu  duchovní  činnosti.  Občané  nesouhlasili  s tím, 

že duchovní  byl  ze své  služby  odvolán  bez  udání  důvodu.  Odvolávali 

se na československou ústavu, která zaručovala náboženskou svobodu. Petici podepsalo 

215  věřících  z Olomoucka  a jejich  jménem  ji  odeslal  Jaromír  Kvapil  na jaře  1987. 

Protest olomouckých občanů byl dán na vědomí také kardinálu Františkovi Tomáškovi, 

biskupu Josefu Vranovi, prezidentu ČSSR a ÚV KSČ.185

 3.4.2 Dopis československých katolíků generálnímu tajemníkovi OSN

Dne 1. října 1987 odeslalo 56 katolíků z Čech, Moravy a Slovenska dopis generálnímu 

tajemníkovi  OSN,  Javieru  Pérezovi  de  Cuéllarovi.  Důvodem  k sepsání  protestního 

dopisu  jim  bylo  to,  že OSN  udělila  vyznamenání  Posel  míru  sdružení  katolického 

duchovenstva Pacem in terris. V tomto sdružení byla organizována s režimem loajální 

část katolických kněží v Československu. Podepsaní nad tímto aktem vyjádřili bolestné 

překvapení a dodávali, že kněží ze sdružení Pacem in terris nepomáhali svým bližním, 

ale naopak těžkosti svých souvěrců ignorovali a zakrývali, žili v nepřátelství s vlastní 

církví  a národem.  Svou  činností  zmíněné  sdružení  podle  signatářů  dopisu  nijak 

nepřispívalo  k upevnění  míru  ani  v Československu,  ani  ve světě.  Z toho  důvodu 

podepsaní  protestovali  proti  udělení  vyznamenání  organizaci  Pacem in  terris.  Mezi 

signatáře patřili i někteří kněží, například Karel Dománek, František Inocenc Kubíček, 

Oto  Mádr  a Josef  Zvěřina.  Katolický  kněz  Václav  Malý  ve stejné  věci  protestoval 

184 TESAŘ, Jan, pozn. 9, s. 104–115.
185 Protest proti odvolání kněze, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 7, s. 27.
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osobním dopisem z 18. září 1987. K dalším protestujícím patřil také Václav Benda, Ján 

Čarnogurský, Václav Frei, Vladimír Fučík a další.186

 3.4.3 Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR a petice 

za propuštění Augustina Navrátila

Nejrozsáhlejší petiční akcí konce 80. let byla petice nazvaná Podněty katolíků k řešení 

situace  věřících  občanů  v ČSSR.187 Petici  sestavila  24.  listopadu  1987 skupina 

moravských katolíků, v čele s katolickým aktivistou Augustinem Navrátilem. Hlavním 

požadavkem petice byla odluka církve od státu, ze které by vyplývalo, že se stát nebude 

vměšovat do organizace a činností církve. Text obsahoval 31 bodů a požadavky, které 

byly v petici  zformulovány,188 měly být  splněny,  i kdyby k odluce nedošlo.  K dalším 

bodům  petice  patřilo,  aby  stát  nebránil  jmenování  nových  biskupů,  farářů  a kněží 

na farnostech,  aby  nezasahoval  do výběru  studujících  na teologických  fakultách 

a neomezoval počty studentů. V petici se dále žádalo o obnovení bohoslovecké fakulty 

v Olomouci,  obnovení  trvalého  jáhenství  a činnosti  řeholních  společenství,  povolení 

vytvářet volné laické náboženské společenství,  svobodně vyučovat  náboženství,  dále 

aby byly povoleny návštěvy kněžích ve věznicích, nemocnicích a bylo jim umožněno 

vykonávat náboženské obřady ve vězení.  Dále bylo požadováno povolení zřídit farní 

rady,  účasti  laiků na církevní správě a aby katolické církvi  v Československu a jejím 

věřícím  nebylo  nadále  bráněno  ve styku  s křesťanskými  organizacemi  ve světě. 

K dalším požadavkům patřilo založení náboženských nakladatelství, časopisů, provoz 

knihoven  a čítáren  s náboženskou  literaturou,  možnost  svobodného  rozšiřování 

náboženské  literatury,  povolení  náboženských  televizních  a rozhlasových  pořadů 

a veřejné  šíření  křesťanského  učení.  V dalších  bodech  požadovali  signatáři  petice 

vrácení církevních budov potřebných pro činnost církve, možnost stavět nové kostely, 

186 Čs. katolíci píší generálnímu tajemníkovi OSN, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 14, s. 17.
187 Text petice viz příloha č. 3. 1.
188 Některé z 31 požadavků vycházely z dopisu pražského arcibiskupa a kardinála Františka Tomáška 

ze dne  30.  dubna  1986  zaslaného  ministrovi  kultury  ČSR Milanu  Klusákovi.  Kardinál  Tomášek 
v dopise upozorňoval na aktuální církevní problémy, které se týkaly vyučování náboženství, obnovení 
bohoslovecké fakulty v Olomouci, zavedení trvalého jáhenství, zamezení svévolnému nezákonnému 
odnímání  státního  souhlasu  pro  kněze,  legalizace  řeholních  společností,  zabezpečení  publikace 
náboženského tisku a literatury, konání duchovních cvičení  pro laiky,  zajištění  mravní  jistoty pro 
věřící  a obsazení  diecézí  ČSSR  řádnými  diecézními  biskupy.  Kardinál  také  upozorňoval 
na zastaralost  právních  předpisů.  Z toho  důvodu  podával  svým  dopisem  podnět  k novelizaci 
dosavadních předpisů o církevních a náboženských společnostech v ČSSR. LP,  sb.  VONS, inv. č. 
225, sign. II/3, kart. 38, Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSR.
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uchovávat veřejné náboženské symboly a památky. Mezi další požadavky patřila soudní 

rehabilitace  náboženských  činitelů  a zamezení  diskriminace  věřících  křesťanů 

v zaměstnání  a školství.  Kromě  náboženských  požadavků  obsahovala  petice 

i požadavky obecné. K nim patřil například požadavek úpravy ústavy a zákonů tak, aby 

byly v souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech.189

Ačkoliv petice vznikla na podzim 1987, její signování bylo zahájeno až 1. ledna 1988. 

Augustin  Navrátil  o podepisování  petice  informoval  dne  7.  prosince  1987 Generální 

prokuraturu a dne 20.  prosince téhož roku také předsedu vlády Lubomíra Štrougala. 

Petiční  akci  podpořil  kardinál  František Tomášek dopisem ze 4.  ledna 1988, v němž 

zdůrazňoval,  že rozšiřování  a podepisování  petice  je  v souladu  s ústavou  i dalšími 

právními předpisy. Věřícím občanům navíc připomínal, že je vážnou povinností jejich 

svědomí, aby byl na příslušných místech slyšen jejich hlas. Zbabělost a strach, jak dále 

zdůrazňoval,  nejsou důstojné opravdového křesťana.190 Svým požehnáním tak vyzval 

k podepisování petice.

Podporu petici  vyjádřila také Charta  77.  Ve svém vyjádření z února 1988 prohlásila, 

že práva  věřících  a náboženská  svoboda  jsou  neoddělitelné  od demokratických  práv 

a svobod  všech  občanů  a jejich  rozšíření  a zabezpečení  je  nezbytnou  podmínkou 

svobodného rozvoje nejen jednotlivce, ale celé společnosti. Mluvčí Charty 77, Bohumír 

Janát a Stanislav Devátý, předali dokument vyjadřující podporu moravských katolíků 

do rukou kardinála Františka Tomáška během setkání na počátku března 1988.191

V polovině  dubna  1988,  kdy  už  počet  podpisů  pod  peticí  dosáhl  půl  milionu, 

zformuloval kardinál František Tomášek, jako mluvčí národa, stanovisko, které zaslal 

předsedovi vlády ČSSR Lubomíru Štrougalovi. V něm vyjádřil radost a díky všem, kteří 

petici podepsali či podepsat chtěli, ať už se jednalo o věřící občany či nekatolíky, kteří 

pochopili,  že peticí  nežádali  věřící  svobodu  jen  pro  sebe,  ale  pro  všechny,  protože 

svoboda je nedělitelná. Události spojené s peticí ozřejmily odpovědnost laiků za církev. 

189 LP, sb. VONS, inv. č. 225, sign. II/3, kart. 38, Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů 
v ČSR.

190 LP, sb. VONS, inv. č. 225, sign. IV/2, kart. 38, List kardinála Tomáška z 4. ledna 1988.
191 Dokument  Charty  77  č.9/88  Vyjádření  podpory  iniciativě  moravských  katolíků,  in:  Informace 

o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 5, s. 2. Přijetí u kardinála Tomáška, tamtéž, s. 3.
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Kardinál  v dopise  podotýkal,  že léta  mluvil  za lid,  ale  marně.  Bylo  však  třeba,  aby 

promluvili  lidé.  V dopise  vládě  zdůrazňoval,  že katolíci  si  jsou  vědomi  svých  práv, 

nadále  je  budou  požadovat  a jsou  odhodláni  přinášet  oběti.  Na základě  požadavků 

občanů  podepsaných  pod  petici  navrhoval  F.  Tomášek  zahájení  vážného  dialogu 

o odluce  církve  od státu.  Jako  svou  vlastní  povinnost  chápal  poskytnout  pomoc 

každému, kdo bude obětí nespravedlnosti v souvislosti s vírou nebo církví. Takovému 

člověku,  který se nedomůže práva normální  cestou,  nabízel  kardinál  možnost  obrátit 

se přímo na něj.192

Petice měla mezi obyvateli Československa mimořádný ohlas. Jen za první tři měsíce 

roku  1988  ji  podepsalo  více  než  400 tisíc  občanů.193 V následujících  měsících 

se připojilo  dalších  200 tisíc  signatářů  a petice  se tak  stala  nejmasovější  petiční  akcí 

konce 80. let.194 Za úspěchem petice stálo nejen posvěcení kardinála Tomáška, ale také 

fakt, že k podepisování vyzývali někteří kněží během mší. Podepisovalo se tak přímo 

v kostelích. Velká část podpisů od věřících přicházela především ze Slovenska. Přestože 

se petice týkala hlavně náboženských požadavků, v hojném počtu ji podepisovali také 

lidé bez katolického vyznání195, kteří svým podpisem vyjadřovali solidaritu s věřícími, 

manifestovali  svůj  nesouhlas  s normalizačním  režimem  a zasazovali  se o dodržování 

lidských práv a svobod.

Autor petice Augustin Navrátil, katolický aktivista, otec devíti dětí, zaměstnanec ČSD 

a signatář  Charty  77,  byl  následně  za autorství  a rozšiřování  petice  perzekvován. 

Nejednalo se přitom o jeho první  postih.  Už v roce  1978 vytvořil  šestnácti  bodovou 

petici  žádající  větší  náboženskou  svobodu.  Šlo  o první  petiční  akci  na Moravě 

s náboženskou  tématikou.  Během  prvních  čtrnácti  dní  podepsalo  petici  jen 

na Kroměřížsku  přes  700 lidí.  Augustin  Navrátil  byl  za tuto  akci  umístěn 

na psychiatrickou  léčebnu  na dobu  asi  7 měsíců.196 Navrátil  byl  také  autorem 

192 LP, sb. VONS, inv. č. 225, sign. IV/2, kart. 38, Dva dopisy kardinála Tomáška k petici katolíků.
193 Sdělení VONS č. 732 Augustin Navrátil  znovu trestně stíhán, in:  Informace o Chartě 77,  roč. 11, 

1988, č. 6, s. 10.
194 OTÁHAL, Milan, pozn. 12, s. 60.
195 OTÁHAL, Milan, pozn. 2, s. 557.
196 Na rozšiřování petice se společně s Navrátilem podílel také Jan Pavlíček. Ten byl odsouzen k osmi 

měsícům odnětí svobdy nepodmíněně. Po šesti měsících byl však propuštěn a zcela rehabilitován, a to 
na základě podnětu A. Navrátila, který si stěžoval, že došlo k porušení zákona. ČEŘOVSKÝ, Jan: 
Životopis katolického aktivisty a autora Petice moravských katolíků o 31 bodech, in: Londýnské listy,  
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devatenácti  otevřených  dopisů  adresovaných  státním  orgánům,  jejichž  nejčastějším 

námětem byla obrana náboženských práv občanů a lidských práv vůbec. Za druhý dopis 

týkající se smrti tajně vysvěceného kněze Přemysla Coufala byl v listopadu 1985 vzat 

do vazby, odkud byl převezen do pražské psychiatrické léčebny, kde strávil dva měsíce. 

Dalších pět měsíců pak strávil na psychiatrii v Kroměříži. Propuštěn byl říjnu 1986.197

Dne 6. června 1988 se na základě příkazu okresního soudu v Kroměříži, měl Augustin 

Navrátil  dostavit  na psychiatrickou  kliniku  v Olomouci  k dalšímu  vyšetření  svého 

duševního  stavu.  Mělo  se jednat  o ústavní  vyšetření,  které  znamenalo,  že Augustin 

Navrátil  bude  několik  týdnů  zadržován  v nemocnici.198 Dne  13.  září  1988  byl 

u Okresního soudu v Kroměříži projednáván návrh na změnu ambulantní psychiatrické 

léčby  Navrátila  na léčbu  ústavní.  Soudního  jednání  se účastnili  také  dva  švýcarští 

psychiatři z Curychu, kteří byli připraveni doložit, že zdravotní stav obžalovaného byl 

zcela  v pořádku.  Přesto  senát  okresního  soudu  vyhověl  návrhu  prokuratury  a bylo 

rozhodnuto  o změně  ambulantní  léčby  na ústavní.  Augustin  Navrátil  podal  proti 

usnesení  okresního  soudu  stížnost,  která  však  byla  30.  září  téhož  roku  zamítnuta 

Krajským  soudem  v Brně.  Do psychiatrické  léčebny  v Kroměříži  nastoupil  Navrátil 

koncem října 1988199 s „přidělenou“ diagnózou paranoia qverulans, která ho zbavovala 

právní způsobilosti.

V září 1988 se ustavil Výbor na obranu Augustina Navrátila, který měl za cíl sledovat 

jeho případ a poskytovat o něm informace české i zahraniční veřejnosti. Členy výboru 

byli Rudolf Battěk, Ján Čarnogurský, Bohumil Doležal, Ladislav Lis, Jan Litomiský, 

Václav Malý, Radomír Malý, František Mikloško, Radim Palouš, Jiří Pavlíček, Josef 

Plocek a Ota Veverka.200 Výbor zformuloval také petici požadující po státních orgánech 

ČSSR,  aby  okamžitě  zastavily  pronásledování  Augustina  Navrátila.  Autoři  petice 

vyzývali  spoluobčany,  aby  se svým  podpisem  připojili  k této  výzvě  bez  ohledu 

1988, červenec/srpen, s. 12.
197 Tamtéž, s. 13.
198 LP, sb. VONS, inv. č. 225, sign. III/3, kart. 38, Sdělení VONS č. 775 Augustin Navrátil má být novu 

hospitalizován.
199 LP,  sb.  VONS,  inv.  č.  225,  sign.  III/6,  kart.  38,  Sdělení  VONS  č.  832  Augustin  Navrátil 

v psychiatrické léčebně.
200 Sdělení VONS č. 798 Augustinu Navrátilovi nařízena ústavní léčba, in: Informace o Chartě 77, roč. 

11, 1988, č. 17, s. 3.
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na přesvědčení, víru nebo stranickou příslušnost.201 Petici odepsalo několik tisíc osob.202 

Tuto petici podpořil také kardinál František Tomášek svým listem z 1. listopadu 1988.203

Na podporu Augustina Navrátila vznikla také petice, která poukazovala na zneužívání 

psychiatrie  a absurdní  snahu  státu  izolovat  Navrátila  v psychiatrické  léčebně  jako 

duševně nemocného a společensky nebezpečného člověka. Ochranné léčení, které bylo 

Navrátilovi  soudně  uloženo,  mělo  pouze  zastírat  nemorálnost  celého  případu,  proto 

autoři  petice  požadovali  jeho  okamžité  zrušení.  Perzekuci  Navrátila  považovali 

za urážku nejen jeho osoby a celé jeho rodiny, ale i půl milionu signatářů 31 bodové 

petice.204

Občané však nevyjadřovali Augustinu Navrátilovi podporu jen podepisováním petic, ale 

sami  jako  jednotlivci  odesílali  dopisy  prezidentu  republiky,  v nichž  vyjadřovali 

nesouhlas s Navrátilovým zadržením a jeho izolací v psychiatrické léčebně a požadovali 

jeho okamžité propuštění.205

Informace  o jednatřiceti  bodové  petici  a perzekuci  Augustina  Navrátila  se dostaly 

na stránky několika vydání samizdatových Lidových novin. Petici moravských katolíků 

se ze všech československých petic  z let  1987–1988 dostalo vůbec největšího ohlasu 

v západních  médiích.  Mnohokrát  se k petici  vracely  rozhlasové  stanice  BBC,  Hlas 

Ameriky,  Rádio  Svobodná  Evropa,  Deutschlandfunk,  Rakousko I a Vatikán.  O petici 

přinášely zprávy také exilové tiskoviny, jako bylo České slovo, Horizont, Londýnské 

listy a Vídeňské svobodné listy.

V březnovém čísle Lidových novin z roku 1988 reagoval Ladislav Hejdánek v článku 

Dvojí  Rubikon  na největší  katolickou  petici  v Československu  ve vztahu  k zásadám 

propagovaným ze Sovětského svazu a jejich pojetí v československých byrokratických 

vodách. Hejdánek psal, že Michail Gorbačov hlásal principy demokratičnosti,  důvěry 

201 LP, sb. VONS, inv. č. 225, sign. IV/9, kart. 38,  Petice Výboru na obranu Augustina Navrátila.  Text 
petice viz příloha č. 3. 2.

202 GRUNTORÁD, Jiří, pozn. 8, s. 5.
203 LP, sb.  VONS, inv. č.  225, sign. IV/9, kart.  38,  Dopis kardinála F. Tomáška adresovaný Výboru 

na obranu Augustina Navrátila.
204 LP,  sb.  VONS, inv.  č.  225,  sign.  IV/8,  kart.  38,  Petice za Augustina Navrátila  (text  petice  +  12 

podpisových archů). Text petice viz příloha č. 3. 3.
205 A KPR, fond KPR, (dále nezpracováno). Texty dopisů viz příloha č. 3. 4.
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k lidem,  tolerantnosti  k nezvyklým  jevům,  hledání  nových  cest,  podporování  dobré 

vůle, iniciativy, novátorství a nových talentů. O plánovaném díle společenské, duchovní 

a politické přestavby, se slovy Hejdánka naučili českoslovenští byrokraté sice ledacos 

papouškovat, ale tak, aby plánovanou přestavbu zbavili skutečného ostří a nadále mohli 

pokračovat  ve svých  zastaralých  metodách.  Naopak  všichni  signatáři  Navrátilovy 

jednatřiceti bodové petice se svým činem přihlásili k dílu duchovní obnovy. Sta tisíce 

věřících  podepsaných  pod  peticí  dávaly  státní  moci  najevo,  že už  je  na čase  řešit 

problémy, které se nahromadily za léta nezákonných postupů diskriminujících křesťany. 

Hejdánek zakončoval článek slovy: „Naši katolíci překročili svůj Rubikon. Ale 'činitelé'  

se zatím čisté vody štítí.“206

K jednatřiceti bodové petici se Ladislav Hejdánek vrátil i v dubnovém čísle Lidových 

novin v článku Potřebujeme majestát. Zapojení katolíků do společenského a politického 

pohybu bylo důležitou nutností pro demokratizaci československé společnosti. Ačkoliv 

Hejdánek podotýkal, že celkové koncepci petice a jednotlivým formulacím by se dalo 

leccos vytknout, bylo nutné mít stále na vědomí, že šlo o laickou iniciativu. Laici, kteří 

se tak  hlásili  ke slovu,  dávali  najevo,  že chtěli  být  přitom,  až dojde  k jednání.  Tento 

nepochybně demokratický prvek, pokračoval Hejdánek, jevil celou záležitost nesmírně 

důležitou. Katolíci byli jednou ze složek společnosti, bez které by demokratizace nebyla 

možná.207

V červnovém čísle Lidových novin z roku 1988 byl uveřejněn rozhovor Jiřího Rumla 

s kardinálem a pražským arcibiskupem Františkem Tomáškem. Interview neslo název 

Dostal  jsem  přes  půl  miliónu  podpisů.  Všechny  podpisy  obdržel  kardinál  osobně 

a zmínil,  že přicházely  i další,  ačkoliv  už byla  podpisová akce  pod petici  ukončena. 

Celkový nashromážděný počet však nezahrnoval všechny podpisy lidí, kteří se k petici 

připojili. Kardinál byl seznámen s akcemi, které měly za účel zlikvidovat už podepsané 

archy. Jeden z kněží pražské diecéze mířící do Prahy s osmi tisíci podpisy byl zastaven 

státní policií a podpisové archy mu byly zabaveny. Tomášek také vyzdvihoval důležitost 

toho, že se k podpisové akci připojili i nevěřící, kteří se rozhodli podporovat oprávněné 

požadavky  církve.  Zásahy  státu  do vnitřních  záležitostí  církve  považoval  kardinál 

206 HEJDÁNEK, Ladislav: Dvojí Rubikon, in: Lidové noviny, roč. 1, 1988, č. 3, s. 1.
207 HEJDÁNEK, Ladislav: Potřebujeme majestát, in: Lidové noviny, roč. 1, 1988, č. 4, s. 3.
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za absurdní, proto odluka církve od státu, tak jak ji požadovala Navrátilem iniciovaná 

petice, byla jednou z podmínek pro svobodný rozvoj církve. Českoslovenští věřící však 

museli být ještě trpěliví, jak se říká, trpělivost růže přináší a kardinál Tomášek k tomu 

dodával, že růže mají také trny, „ale na to už jsme zvyklí a my doufáme, že na tom keři  

větší svobody se růže budou více rozvíjet.“208

Také říjnové číslo Lidových novin se věnovalo výše zmíněné petici, a to v rozhovoru 

Drahuše  Proboštové  s Augustinem Navrátilem.  Ten  řekl,  že v souvislosti  k uvolnění, 

ke kterému  v Sovětském  svazu  docházelo  a k připravovanému  Desetiletí  duchovní 

obnovy  chystanému  v Československu  církevními  představiteli,  měl  dojem,  že byla 

vhodná doba k uveřejnění petice. Protože se nemohl shodnout s pražskými katolickými 

aktivisty na jednotlivých formulacích textu,  nakonec petici sestavil sám. Článek dále 

popisoval  represe,  které  následovaly.  Státní  moc  se snažila  dokázat,  že Augustin 

Navrátil  byl  nenormální  a mohl  tak  být  umístěn  do psychiatrické  léčebny.  Navrátil 

k tomu  řekl,  že není  nebezpečný  pro  společnost,  ale  pro  úřady.  Pouze  žádal,  aby 

se dodržovaly zákony.209

Dne 13. ledna 1988 informovala stanice BBC ve večerních zprávách o tom, že na pět 

tisíc  československých  občanů  podepsalo  petici  požadující  náboženskou  svobodu 

a skoncování  s pronásledováním  za náboženské  přesvědčení.  Petici  podepsal  také 

pražský kardinál Tomášek, který na katolíky apeloval, aby se k výzvě připojili.210

Na stanici  BBC se 13.  ledna  1988 Milan  Čenský  věnoval  petici  podrobněji.  Kromě 

jednotlivých požadavků petice a podpoře kardinála Tomáška Čenský informoval, že si 

věřící  v Československu  často  stěžovali  na pronásledování  a že zastánci  kampaně 

za lidská práva měli  důkazy o několika  desítkách případů,  kdy byli  věřící  uvězněni, 

šikanováni policií nebo u nich byla provedena domovní prohlídka. Sdělení vycházelo 

ze zprávy tiskové kanceláře AP.211

208 RUML,  Jiří:  Dostal  jsem  přes  miliónu  podpisů  – rozhovor  s kardinálem Tomáškem,  in:  Lidové 
noviny, roč. 1, 1988, č. 6, s. 4–5.

209 PROBOŠTOVÁ, Drahuše: Ze zákulisí jedenatřiceti bodů, in: Lidové noviny, roč. 1, 1988, č. 10, s. 6.
210 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  11.  1.  –  18. 1. 1988,  Zahraniční  stanice 

o Československu – BBC, 13. ledna 1988, 1/4.
211 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 11. 1.–18. 1. 1988, M. Čenský k referátu AP z Prahy – 

BBC, 13. ledna 1988, N 1.
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Podobné informace o petici přinesl také David Blowe ve večerním pořadu následujícího 

dne. Blowe navíc komentoval, že vztahy církve a státu v Československu byly nejhorší 

v sovětském bloku a státní politika udržování přísného dohledu nad církví vedla k tomu, 

že třicet procent farností bylo bez kněží. Na deseti ze třinácti diecézí chyběli biskupové, 

protože vláda a Vatikán se nemohli  shodnout na kandidátech na jejich obsazení.  Dále 

podotýkal, že sympatie a podpora pro církev mezi lidem zůstala silná, a to především 

na Slovensku.212

Také  Jiří  Rohan  se ve svých  úvahách  věnoval  petici  československých  katolíků. 

Za nejzajímavější  prvek celé  petice považoval  skutečnost,  že vzešla  od laiků a nikoli 

z církevních  kruhů.  Stěžejním  požadavkem  petice  byla  myšlenka  oddělení  církve 

od státu.  Rohan  k tomu  podotýkal,  že bylo  paradoxem,  že za časů  první  republiky 

se proti takové odluce postavila samotná katolická církev. Jedním z bodů petice bylo 

také  obsazování  diecézí.  Rohan  zmiňoval  chystané  jednání  mezi  zástupci  Vatikánu 

a vládními  činiteli,  kteří  se doposud  nedokázali  vzájemně  shodnout  na vhodných 

kandidátech, především proto, že vláda vyžadovala od možných biskupů slib, že jejich 

učení nebude v rozporu se státními zájmy.  Ke sporům se navíc přidávala i organizace 

Pacem in terris, ve které se sdružovali kněží ochotní respektovat stranickou linii. Tuto 

organizaci  ovšem neuznával  Vatikán.  Taková situace  v církvi  a zacházení  s věřícími, 

které  podle  Rohana  mělo  být  jedno  z nejhorších  ze států  sovětského  bloku,  ovšem 

nezastavilo stoupající popularitu církve, obzvláště mezi mládeží. To dokazovaly  tisíce 

lidí účastnící se náboženských poutí v Čechách a především na Slovensku. Rohan své 

úvahy zakončil parafrázováním výzvy kardinála Tomáška.213

Dne 10. ledna 1988 přinesli  mnichovští  korespondenti  Hlasu Ameriky Anton Hlinka 

a Klára  Inovecká  zprávu  o skupině  moravských  katolíků,  kteří  prostřednictvím 

jednatřiceti bodů vyjádřili své podněty k řešení náboženské situace v Československu. 

K petici  se připojil  také  pražský  arcibiskup  a kardinál  František  Tomášek.  Ve zprávě 

byly ve zkrácené formě uvedeny jednotlivé body petice. Ačkoliv podepisování petice 

bylo  zahájeno  teprve  na začátku  ledna  1988,  už  desátého  dne  téhož  měsíce  Hlinka 

212 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  11.  1.  –  18. 1. 1988,  D.  Blowe na okraj  petice  čs. 
katolíků – BBC, 14. ledna 1988, N 6.

213 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 11. 1.  –  18. 1. 1988, Úvaha J. Rohana nad peticí čs. 
katolíků – BBC, 15. ledna 1988, N 1–N 2.
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a Inovecká podotýkali, že petice vyvolala vlnu solidarity mezi věřícími v celé republice. 

Petice o jednatřiceti bodech si podle reportérů zasloužila zvláštní zmínku. Především 

proto, že ti,  kteří upírali náboženskou svobodu, ani netušili,  v čem spočívá. Petice je 

o tom  měla  poučit.  Je,  a také  ty,  kteří  na veřejnosti  chválili  svobodu  náboženství 

v Československu  a harmonické  vztahy  mezi  církví  a státem.  Hlinka  a Inovecká 

pokračovali,  že poučit  bylo  třeba  i mladou  a střední  generaci,  která  nezažila 

demokratický  stát  a neznala  svá  práva.  Nelze  se tedy  divit,  zakončovali  reportéři, 

že věřící ze všech koutů republiky vyjadřovali zadostiučinění nad tím, že kdosi přišel 

na originální myšlenku – vyslovit to nejsamozřejmější minimum, které bylo nutné pro 

normální církevní život.214

Hlas Ameriky o den později zveřejnil dopis pražského arcibiskupa a kardinála Františka 

Tomáška,  který  se jím  vyjadřoval  k jednatřiceti  bodové  petici  moravských  katolíků. 

Tomášek se obracel na věřící, kteří tvořili naprostou většinu církve, a tak bylo na nich, 

aby  byl  právě  jejich  hlas  slyšen  na příslušných  státních  místech,  na které  se i on 

v minulosti několikrát obracel, avšak bez jakékoli odpovědi. Podněty katolíků k řešení 

situace věřících v Československu obsažené v jednatřiceti  bodech petice se domáhaly 

řešení  problémů  mezi  římskokatolickou  církví  a státem.  Závěrečným připomenutím, 

že zbabělost  a strach  nejsou  hodny  opravdového  křesťana,  kardinál  Tomášek  vyzval 

k podepisování petice.215

Anton  Hlinka  přinesl  téhož  dne  informaci  o tom,  jaký  ohlas  měl  kardinálův  dopis. 

Tomáškova  podpora  petice  vyvolala  velký  ohlas  především na Slovensku.  Na výzvu 

reagovali  jako jedni  z prvních  věřící  z Oravy,  kteří  za pouhé tři  dny nasbírali  4 925 

podpisů.  Ve sběru  podpisů  se na Oravsku  i nadále  pokračovalo.  Podpisové  archy 

i s průvodním dopisem zaslali na adresu pražského kardinála.216

Hlinka se k podpisové akci na Slovensku vyjadřoval i 17. ledna 1988. Podle něj dopis 

kardinála  Tomáška  vedl  na Slovensku  k bouřlivému  podepisování  pod  petici 

214 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 11. 1.  –  18.1. 1988, A. Hlinka a K. Inovecká o petici 
moravských katolíků – Hlas Ameriky, 10. ledna 1988, N 2–N 5.

215 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  11.  1.  –  18. 1. 1988,  Kardinál  Tomášek  k petici 
moravských katolíků – Hlas Ameriky, 211. ledna 1988, N 1.

216 NA, fond Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  11.  1.  –  18. 1. 1988,  A.  Hlinka o dopise oravských 
katolíků – Hlas Ameriky, 11. ledna 1988, N 1.
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moravských  katolíků.  Dne  15.  ledna  odevzdala  další  slovenská  delegace  kardinálu 

Tomáškovi podpisové archy čítající 16 393 podpisů z různých krajů Slovenska. Mimo 

jiné  mu  delegáti  vyprávěli,  jak  spontánně  a ochotně  věřící  petici  podepisovali 

a ubezpečovali  ho,  že akce  stále  ještě  neskončila.217 O tři  dny později  doplnil  Anton 

Hlinka, že dne 19. ledna přijal kardinál Tomášek delegaci věřících z Trnavy, která mu 

odevzdala  13 240  podpisů.  Také  zástupci  věřících  z Bratislavy přivezli  kardinálovi 

3 588  podpisů.  Zvláštní  zmínku,  podle  Hlinky,  zasloužily  podpisy  věřících 

protestantských  církví,  kteří  se do podpisové  akce  zapojili  ze solidarity  s katolíky. 

Všem, kteří  se připojili  k petici,  poslal  Tomášek své zvláštní požehnání.  Hlinka dále 

informoval,  že mezi  dny  11. až 16. ledna  se na východním  Slovensku  v mnoha 

farnostech  konaly  další  podpisové  akce.  Výsledkem  bylo  zhruba  dalších  62 tisíc 

podpisů. Do té doby podpořilo petici asi 95 tisíc slovenských věřících. Počet sebraných 

podpisů z Čech nebyl k tomuto dni prozatím znám.218

Ve večerních zprávách Hlasu Ameriky z 25. ledna 1988 byli posluchači informováni, 

že rakouská  tisková  katolická  agentura  Kathpress  uvedla,  že pod  katolickou  petici 

se podepsalo  více  než  170 tisíc  Čechoslováků.  Agentura  charakterizovala  sbírku 

podpisů  jako  nejvýznamnější  občanskou akci  v oblasti  náboženské  svobody 

v komunistické  zemi.  Mezi  podepsanými  měli být  vedle  katolíků  také  protestanti 

a židé.219

Na Rádiu  Svobodná  Evropa  v pořadu  Události  a názory  vysílaném 14.  ledna  1988 

komentovala Agneša Kalinová, že se v Československu rozhýbaly věci na poli vztahů 

mezi církví, věřícími a státem. Zmíněnou hybnou silou měla Kalinová na mysli petici 

moravských katolíků požadující náboženskou svobodu v Československu. Petice měla 

získat  pět  tisíc  podpisů  ze Slovenska.  Zmiňován  byl  také  dopis  kardinála  Tomáška 

vyzývající věřící k podepisování petice.220

217 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  11.  1.  –  18. 1. 1988,  A.  Hlinka  k podpisové  akci 
na Slovensku – Hlas Ameriky, 17. ledna 1988, N 1.

218 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  19.  1.  –  25. 1. 1988,  A.  Hlinka  o podpisové  akci 
na podporu petice moravských katolíků – Hlas Ameriky, 20. ledna 1988, N 1–N 2.

219 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  19.  1.  –  25. 1. 1988,  Zahraniční  stanice 
o Československu – Hlas Ameriky, 25. ledna 1988, 1/7.

220 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 11. 1.  –  18. 1. 1988, Aktuality A. Kalinové  – Rádio 
Svobodná Evropa, 14. ledna 1988, A 6.
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Dne 17. ledna 1988 se Rádio Svobodná Evropa znovu zabývalo vztahem státu a církve 

v Československu. Komunistický režim dělal vůči katolické církvi jen nepatrné ústupky. 

Jedním  z nich  bylo  to,  že se stát  rozhodl  akceptovat  jako  administrátora  trnavské 

arcidiecéze  faráře  děkana  Jána  Sokola,  který  nebyl  členem  prorežimní  organizace 

Pacem in  terris.  I přes  to  však  vztahy  mezi  státem  a církví  byly  v Československu 

napjaté,  o čemž měla svědčit  i petice skupiny moravských katolíků. Rádio Svobodná 

Evropa dále zveřejnilo nejdůležitější body petice. Tématem náboženské petice se RFE 

zabývalo i následujícího dne. Katoličtí věřící v Československu byli podle této zprávy 

největší  skupinou  občanů,  kteří  byli  Jakešovým  a Husákovým režimem  postihováni 

diskriminačními opatřeními. Praktické uplatnění svobody náboženského vyznání žádala 

právě  petice  moravských  katolíků.  Zpráva  dále  informovala  o slovenské  delegaci 

u kardinála Tomáška, která s sebou přivezla více než šestnáct tisíc podpisů. Tomášek je 

podpořil vyjádřením, že podepisování petice bylo v souladu s ústavou.221

Zprávy  Rádia  Svobodná  Evropa  ze dne  25.  ledna  1988  přinášely  nejnovější  počet 

signatářů. V Čechách a na Moravě mělo petici podepsat 72 tisíc věřících a na Slovensku 

to mělo být téměř 100 tisíc osob.222

Rozhlasová stanice 21. listopadu 1988 v pořadu Události a názory informovala o petici, 

kterou 16. listopadu vydal  Výbor na obranu Augustina Navrátila.  Zveřejněn byl text 

petice a také adresy, na které bylo možno podpisy zasílat. Vedle této zprávy byl také 

přečten text dopisu pražského arcibiskupa Františka Tomáška, který ocenil úsilí Výboru 

za dosažení svobody a spravedlnosti  pro Augustina Navrátila a i on sám připojil  svůj 

podpis k petici.223

Dne 19. ledna 1988 zveřejnilo  Deutschlandfunk zprávu německé katolické agentury, 

podle níž tisíce katolíků v ČSSR podepsaly petici, která požadovala, aby stát skoncoval 

s ovlivňováním života církve a obnovil v zemi náboženskou svobodu. Petice se svými 

jednatřiceti body se měla dostat na Západ v pátek 15. ledna. Věřícím se dostalo podpory 

221 NA, fond Monitor,  inv. č.  zvláštní  zpravodaj  11.  1.  –  18. 1. 1988,  Náboženská aktualita  – Rádio 
Svobodná Evropa, 18. ledna 1988, N 3.

222 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  19.  1.  –  25. 1. 1988,  Zahraniční  stanice 
o Československu – Rádio Svobodná Evropa, 25. ledna 1988, 1/1.

223 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 17. 11. – 22. 11. 1988, Akce na podporu A. Navrátila – 
Rádio Svobodná Evropa, 21. ledna 1988, N 4–N 5.

91



od kardinála Františka Tomáška. Jeho dopis měl být čtený ve všech československých 

katolických kostelích. Rádio svým posluchačům ve zkrácené verzi tlumočilo jednotlivé 

body náboženské petice.  To, že v Československu existovala určitá naděje na zlepšení 

vztahu mezi katolickou církví a komunistickým režimem, naznačovaly zprávy tiskových 

kanceláří, které hlásily, že do ČSSR odcestovala vatikánská delegace, která měla vést 

jednání se státními a církevními úřady. Jednat se mělo především o obsazení některých 

biskupských stolců.224

Dne 20. ledna 1988 se Rakousko I věnovalo napjatému vztahu mezi katolickou církví 

a československou vládou. Informace přinesla Barbara Coudenhove-Kalergiová. V zemi 

probíhal  sběr  podpisů  pod  petici,  v níž  věřící  požadovali  znovu  nastolení  plné 

náboženské  svobody.  Ke dni  20.  ledna  1988  se k petici  připojilo  minimálně  25 tisíc 

signatářů. Podporu  získala  petice  také  u kardinála  Tomáška.  Podle  pozorovatelů 

docházely  denně  do pražského  arcibiskupského  paláce  nové  podpisy.  Taková  petice, 

pojatá ve zdvořilém, ale sebevědomém tónu, jak komentovala Coudenhove-Kalergiová, 

by  byla  ještě  před  několika  lety  nemyslitelná.  Tehdy  se státní  orgány  věnovaly 

postupnému odloučení církve od Říma prostřednictvím prorežimní organizace Pacem in 

terris.  Mezitím však došlo  k velmi  výraznému obnovení  náboženského  života,  které 

se nejvýrazněji  projevilo  v roce  1986  při  oslavách  tisíciletého  výročí  slovanských 

věrozvěstů.225 Coudenhove-Kalergiová se petici věnovala v televizním vysílání stanice 

Rakousko I také následující den. Podpisovou akci označila za největší, kam až paměť 

sahá.  Uvedla,  že v posledních  týdnech  se k petici  přidalo  víc  než  100 tisíc  věřících 

z celé  země.  V Československu  měla  nastávat  doba  nového  myšlení,  což  podle 

Coudenhove-Kalergiové potvrzovala i katolická církev.226

Stanice Vatikán zveřejnila 25. srpna 1988 článek časopisu Reader's Digest, v němž byl 

podrobně popsán případ Augustina Navrátila. Kromě popisu represivních událostí, které 

komunistický režim proti Navrátilovi vedl, se článek věnoval také jednatřiceti bodové 

petici  a její  cestě  mezi  občany.  Petici,  záhy  po jejím  dokončení,  měla  podepsat 

224 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 19. 25.  –  18. 1. 1988, J. Čížek k petici čs. katolíků – 
Deutschlandfunk, 19. ledna 1988, DLF-N 1–DLF-N 3.

225 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 19. 1.  –  25. 1. 1988, K jednání vatikánské delegace – 
Rakousko I, 20. ledna 1988, N 1–N 2.

226 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 19. 1. – 25. 1. 1988, B. Coudenhove-Kalergiová k petici 
čs. věřících – Rakousko I, 21. ledna 1988, TV N 1.
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Navrátilova manželka a hned na to začal sám Navrátil obcházet ves, aby získal další 

podpisy. Petice se brzy rozšířila do dalších vesnic a farností a počet signatářů stoupal. 

Lidé  ji  podepisovali  po tisících.  K signatářům  se připojil  i kardinál  Tomášek 

a ke stejnému kroku  vyzval  ostatní  československé  katolíky.  V článku  se dále  psalo, 

že lidé se přímo hrnuli, aby mohli petici podepsat. K signatářům patřili nejen katolíci, 

ale  i protestanti,  židé  i ateisté.  Podpisů  se za krátkou  dobu  nasbíralo  více  než  půl 

milionu. Jak se dále psalo, bylo přirozené, že se vládním úřadům petice nelíbila. Poté, 

co kardinál Tomášek předložil  vládě Navrátilovu petici,  byli  neočekávaně uznáni tři 

noví  biskupové,  jmenovaní  Svatým  stolcem.  Autor  článku,  jehož  jméno  nebylo 

uvedeno, to komentoval, že si v duchu představil Augustina Navrátila, jak se díky tomu 

po dlouhé době spokojeně usmívá.227

Vydání  exilového  Českého  slova  z listopadu  1988  se věnovalo  případu  Augustina 

Navrátila.  Článek  informoval  o tom,  jak  byl  autor  petice  za náboženskou  svobodu 

odsouzen k ochrannému psychiatrickému léčení,  které  měl  nastoupit  25.  října  1988. 

Navrátil  tak  neučinil  a požádal  o odklad  do 12.  listopadu,  aby  mohl  dokončit  práce 

na vlastním  hospodářství.  Soud  však  žádost  zamítl.  V den  oslav  70.  výročí 

Československa,  tedy  právě  v den  28.  října,  byl  Augustin  Navrátil  násilně  odvlečen 

z vlastního domu a dopraven do kroměřížské léčebny. Navrátilův případ však rozhodně 

nezůstal nepovšimnut. Jeho osud byl probírán na helsinské konferenci ve Vídni, kde byl 

postup československé justice kritizován a odsouzen jako mstivý. Delegáti konference 

se dovolávali  posudků  dvou  švýcarských  lékařů,  dr. Markuse  Burgina  a dr. Hanse 

Kühna, kteří  v září  1988 s Navrátilem mluvili  a shledali,  že byl po psychické stránce 

naprosto  normální.  Podobně  se vyjádřil  i odborný  lékař  psychiatrie  a bývalý  soudní 

znalec  Vladimír  Komár  z Košic,  který  napsal,  že Navrátila  považoval  za příčetného 

a odpovědného  za své  činy.  Na závěr  článku  bylo  čtenářům  sděleno,  že Augustin 

Navrátil byl vděčný za podporující dopisy, které mu přicházely z vlasti i ze zahraničí.228

Prosincové číslo Českého slova přineslo zprávu, že v den oslav 40. výročí Deklarace 

lidských  práv  bylo  ve světě  oficiálně  oznámeno,  že vznikly  Výbory  na obranu 

227 NA,  fond  Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  25.  8.  –  31. 8. 1988,  Reader's Digest  o Augustinu 
Navrátilovi – Vatikán, 25. srpna 1988, N 1–N 5.

228 Případ Augustina Navrátila, in: České slovo, roč. 34, 1988, č. 11.
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Augustina  Navrátila,  autora  moravské  petice,  kterou  podepsalo  na šest  set  tisíc 

Čechoslováků.  Koncem  roku  1988  byl  Navrátil  držen  v kroměřížské  psychiatrické 

léčebně.  V Československu  se Výbor  na jeho  obranu  ustanovil  v září  1988  a stal 

se inspirací pro katolíky v mnoha zemích světa. Podobné Výbory na obranu Augustina 

Navrátila byly založeny ve Spojených státech, v Kanadě, Austrálii a v několika zemích 

západní  Evropy.  Jejich  společným  cílem  bylo  propuštění  Augustina  Navrátila 

na svobodu, což podporovala i Mezinárodní společnost pro lidská práva. Článek také 

informoval o dalších formách solidarity s Navrátilem. Jednoho prosincového sobotního 

dopoledne  roku  1988  se na olomouckém  náměstí  u sloupu  Nejsvětější  trojice  sešlo 

na dva  tisíce  občanů,  kteří  se v tiché  demonstraci  modlili  za jeho  brzké  propuštění. 

Ačkoliv se jednalo o spořádané a důstojné shromáždění,  policie  zadržela  několik lidí 

a většinu  filmovala.  Filmové záběry  pořídili  také  kameramani  západních  televizních 

stanic  a snímky  z této  pietně  působící  demonstrace  se objevily  následujícího  dne 

v západoněmecké  televizi.  Podobné  akce,  při  nichž  se lidé  modlili  za Augustina 

Navrátila,  se konaly  u svatoštěpánské  katedrály  ve Vídni  a ve švýcarském  Bernu 

a Grossmünsteru.229

Ve dvojčísle  Horizontu230 z března  a dubna  roku  1988  byl  v rubrice  Ze Slovenska  – 

O Slovensku uveřejněn článek Antona Hlinky podrobně popisující,  jak na Slovensku 

probíhalo sbírání podpisů pod jednatřiceti bodovou petici za náboženskou svobodu. Tato 

největší akce slovenských a českých věřících od převzetí moci komunisty začala podle 

Hlinky velmi skromně. Poté, co 4. ledna vyzval kardinál Tomášek všechny katolíky, aby 

petici  rozšiřovali  a podepisovali,  Slovensko  na to  okamžitě  zareagovalo.  Jako  první 

doručili  kardinálovi věřící  z několika oravských obcí 92 podpisových archů se 4 925 

podpisy, jejichž sbírání jim zabralo pouhé tři dny. Dne 15. ledna přijal kardinál Tomášek 

slovenské věřící,  kteří  mu přinesli  na 16 tisíc podpisů, a to jen pouhý týden poté, co 

se dozvěděli  o kardinálově  výzvě  k podepisování  petice.  O čtyři  dny  později  přijal 

kardinál další slovenské zástupce, tentokrát z Trnavy, kteří přijeli se 13 tisíci podpisy.

Do konce  února  vyjádřilo  svůj  souhlas  s peticí  už  350 tisíc  signatářů,  z toho  bylo 

229 Výbory na obranu Augustina Navrátila, in: České slovo, roč. 34, 1988, č. 12, s. 2.
230 Horizont byl slovenský nezávislý měsíčník vycházející v letech 1972–1990. Od roku 1984 vycházel 

po dvojčíslech. Mezi jeho přispěvatele patřili  Ladislav Beňačka, Ivan Fiala, Anton Hlinka, Imrich 
Kružliak a další.
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254 tisíc jen ze Slovenska. Hlinka pro ilustraci uvedl také několik podrobnějších čísel. 

V Bratislavě  podepsalo  petici  26 tisíc  obyvatel,  v Trnavě  a okolí  to  bylo  14 952, 

na Oravě 16 758, v Žilině 9 180, na Kysuciach 6 283, z východního Slovenska dorazilo 

69 tisíc podpisů, na Spiši se nasbíralo 17 692 a mezi členy Rodiny Neposkvrněných231 

se nashromáždilo  18 936  podpisů.  Podpisové  archy  odevzdávali  věřící  buď 

prostřednictvím  zástupců  nebo  je  zasílali  poštou.  Kardinál  během  těchto  návštěv 

zdůrazňoval, že hlas věřících bude mnohem více slyšet než ten jeho a vyzýval, aby sběr 

podpisů pokračoval i nadále. Hlinka uvedl, že reakce jiných duchovních však byla úplně 

opačná. Biskup Feranec z Bánské Bystrice zakázal kněžím podpisovou akci podporovat. 

Rožňavský vikář  Belák  vyhrožoval  kněžím ve své  diecézi,  že je  nechá  suspendovat, 

pokud budou věřící  vyzývat  k podepisování  petice.  Štefan Onderko,  ordinář  košické 

diecéze,  se dokonce  obrátil  na místopředsedu  vlády  Matěje  Lúčana  a žádal,  aby  byl 

kardinál  Tomášek  izolován.  Jak  článek  dále  informoval,  navzdory  těmto  reakcím 

některých  duchovních  se většina  kléru  přidala  na stranu  věřících,  ať  už  přímým 

podporováním petice nebo jen tichým souhlasem.  Nebývalá podpisová akce vyvolala 

na Slovensku nevoli  bezpečnostních  orgánů.  Příslušníci  StB zatýkali  a vyslýchali  ty, 

kteří podpisy sbírali a podpisové archy jim zabavovali. Tyto pokusy zastrašit věřící však 

měly opačný  efekt.  Ochota  podepisovat  a sbírat  další  podpisy  stoupla.  Do akce 

se zapojili  i ti,  jejichž  přátelé  byli  StB  šikanováni.  S odhodláním  se vyjadřovali, 

že za každého,  komu  StB  zabrání  ve sbírání  podpisů,  nastoupí  dva  další.  Petici 

podepisovali také protestanti a svědkové Jehovovi. Hlinka zdůrazňoval, že svůj podpis 

připojil  také  filosof  a spisovatel  Milan  Šimečka,  signatář  Charty  77 Miroslav  Kusý, 

historik Jozef Jablonický a spisovatelé Katarína Lazarová a Dominik Tatarka.  Hlinka 

zakončoval  slovy,  že ať bude vliv  na vyjednávání  mezi  církví  a státem jakýkoliv,  už 

tehdy bylo jisté, že celá akce obdivuhodným způsobem posílila sebevědomí věřících, 

získala  jim  úctu  a obdiv  i nevěřících  spoluobčanů.  Mimo  jiné  upozornila  celý  svět 

na absurdní situaci církve v Československu.232

231 Slovensky Rodina Nepoškvrnenej je náboženské sdružení založené v roce 1975 sestrou Bernadetou 
Pánčiovou z kongregace Milosrdných sester sv. Vincenta. Navzdory náboženské diskriminaci se hnutí 
rozrůstalo  a členů  přibývalo.  V roce  1991  bylo  sdružení  oficiálně  schváleno  papežem  Janem 
Pavlem II.,  který  se o dva  roky  později  sám  stal  vzácným  členem  Rodiny  Neposkvrněných. 
V současnosti má hnutí na tisícovky členů nejen ze Slovenska, ale i z Ruska, Ukrajiny, Rumunska, 
Maďarska,  Rakouska,  Německa,  Nizozemska,  Švédska,  USA,  Kanady  a Austrálie.  Rodina 
Nepoškvrnenej [online], [vid. 21. 10. 2014]. Dostupné z: http://rn.christ-net.sk/hnutie.htm.

232 HLINKA, Anton: Podpisová akcia 1988, in: Horizont, roč. 17, 1988, č. 2, s. 2.
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Vydání  Londýnských  listů  z přelomu  července  a srpna  1988  přineslo  životopis 

Augustina Navrátila. V něm byly popsány životní mezníky Augustina Navrátila a jeho 

politické,  veřejné  i náboženské  aktivity  a postihy,  kterými  si  za tyto  činnosti  prošel. 

Autor článku Jan Čeřovský se také zmiňoval o petici moravských katolíků podepsanou 

půl  milionem  lidí.  Lhostejnost  a především  strach  národa  v mariánském roce  1988, 

komentoval Čeřovský, s přicházejícím jarem postupně roztává. „Od malé jiskry začíná 

plát veliký oheň. Takoví osamělí lidé v pustině zažehují světlo.“233

Případ  Augustina  Navrátila  byl  zmíněn  také  v zářijovém vydání  Londýnských listů. 

Autor článku Z. Hodil popisoval, jak byl Navrátil v průběhu roku 1988 perzekvován. 

Na pět set tisíc podpisů, včetně toho od kardinála Františka Tomáška, vzbudilo značnou 

nevoli  československých úřadů a represe proti  Augustinovi  Navrátila  se od jara  1988 

stupňovala.  V červenci  1988  vydali  soudní  znalci  z oboru  psychiatrie,  Marta  Tichá 

a Bogdan Buzek, posudek, podle kterého měl Navrátil trpět duševní chorobou paranoia 

querulans,  která  měla  ovlivňovat  jeho jednání  a především jeho písemnou produkci. 

Hodil  podotýkal,  že paranoia  querulans  bývala  oblíbenou  diagnózou  sovětských 

psychiatrů,  kteří  na jejím  základě  posílali  do psychiatrických  léčeben mnoho 

prokazatelně  zdravých  lidí. Navrátilovi  hrozil  dlouhodobý  pobyt  v psychiatrické 

léčebně,  kde  mohl  být  nekontrolovaně  ovlivňován  léky.  Hodil  zmínil  i stanovisko 

VONS, který prohlásil, že je zarážející, že se českoslovenští odborníci podřídili nátlaku 

policejních orgánů a kvalifikovali takto jednání člověka, který se pouze legálně domáhal 

svých ústavních práv.234

V březnu 1988 přinesly Vídeňské svobodné listy235 zprávu o historicky ojedinělé akci 

probíhající v Československu. Řeč byla o Navrátilově náboženské petici. Tu za pouhé 

tři měsíce od zveřejnění podepsalo i přes veškerá osobní rizika více než dvě stě tisíc 

občanů. Petice byla v článku hodnocena jako největší občanská iniciativa, která byla 

uskutečněna  v komunistické  zemi.  Jednatřiceti  bodová  petice  byla  hodna pozornosti 

v několika směrech.  Předně se jednalo o akci,  která  vznikla  z podnětu věřících.  Svůj 

233 ČEŘOVSKÝ, Jan: Životopis katolického aktivisty a autora Petice moravských katolíků o 31. bodech, 
in: Londýnské listy, 1988, červenec–srpen, s. 10–14.

234 HODIL, Z: Soudní jednání s Augustinem Navrátilem, in: Londýnské listy, 1988, září, s. 13.
235 Vídeňské  svobodné  listy  začaly  vycházet  roku  1946  jako  týdeník.  Jako  čtrnáctideník  vycházejí 

noviny dodnes.
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podpis  přidal  sám  kardinál  Tomášek  a vyzval  věřící  k odvaze  vyznání.  Za druhé 

představovalo dosavadních dvě stě tisíc podpisů silnou oporu úřadu církve a Vatikánu. 

Petice s tolika podpisy představovala pro kardinála Tomáška a Vatikán triumf v rukou 

pro blížící  se jednání  mezi  Římem a československou vládou.  Jednání  se mělo  týkat 

obsazení  československých  diecézí.  Díky  masové  podpoře  církve  věřícími  se mělo 

ukázat,  že i vláda  byla  připravena  ke kompromisům  a neměla  trvat  na biskupech 

z Pacem in terris. Za třetí probudila petice občanskou iniciativu, při které už obvyklé 

represivní metody nebyly účinné, a sblížila věřící a církevní hierarchii. V nábožensky 

nedostatečně rozvinutém Československu přivedla petice k církvi především mladé lidi. 

V zemi tak docházelo k nově oživenému zájmu o náboženství.236

V únoru 1989 byla ústavní léčba Augustina Navrátila přeměněna v ambulantní. Úplná 

právní způsobilost byla Augustinovi Navrátilovi vrácena až po sametové revoluci.

 3.5 Ekologické petice

Od počátku  80.  let  se začaly  na úrovni  hospodářské,  sociální  i životní  projevovat 

důsledky  centrálního  plánování  a ekonomiky  výrazně  orientované  na těžký  průmysl. 

Zatímco v 50. a 60. letech zaujímalo Československo přední místo ve výrobě a spotřebě 

oceli, primárních palivoenergetických zdrojů, bavlny, řeziva, velkoobjemových plastů 

a hnojiva237,  koncem 80.  let  zaostávalo  za vyspělejšími  zeměmi,  které  se soustředily 

především na sektor  služeb  a rozvoj  progresivnějších  odvětví  jako  byla  elektronika. 

Československo  však  nebylo  schopno  se změnám  doby  přizpůsobit.  Důsledky 

československé  ekonomiky  nepostihly  jen  hospodářskou  situaci,  ale  byly  přímo 

pozorovatelné  na zdevastovaném  životním  prostředí.  V tomto  ohledu  patřilo 

Československo mezi tři nejpostiženější země Evropy.238

„Byl to jeden z mizerných podzimních dní, kdy se člověk ráno probouzí s tupou bolestí  

hlavy. Letmý pohled z okna ho přesvědčil o tom, že tmavý pytel, který visí nad městem  

již bezmála týden, se nepohnul. Zase do toho hnoje (…). Fuj, to je smrad, co to zase  

236 Už 200 000 podpisů, in: Vídeňské svobodné listy, roč. 43, 1988, č. 9/10, s. 2.
237 OTÁHAL, Milan, pozn. 12, s. 51.
238 Tamtéž, s. 54.
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vypustili  do vzduchu,  to  snad není  možný.  Proti  vlastnímu národu vedou chemickou  

válku.“239 Takto líčil elektromechanik Eduard Vacek běžné ráno, do kterého se na severu 

Čech  občané  probouzeli.  K postiženým  oblastem  nepatřilo  jen  Ústecko,  ale  také 

Chomutovsko,  Karlovarsko,  Sokolovsko,  Plzeň  a okolí,  oblast  Mělnicko-Kralupská, 

Hradecko a Pardubicko,  Ostravsko, Karvinsko, Brno, Bratislava a vážná situace byla 

i v hlavním  městě  Československa.  Podle  dokumentu  Charty  77  z května  1987 

nazvaném  Aby  se dalo  dýchat, který  vycházel  z oficiální  tiskové  zprávy  o stavu 

životního  prostředí, se ovzduší  v Praze  dalo  přirovnat  k mimořádně  zamořeným 

lokalitám  v severních  Čechách.  V nepříznivých  obdobích  docházelo  k překročení 

přípustné  denní  koncentrace  hodnot  oxidu  siřičitého  v ovzduší  dokonce  více  než 

dvacetkrát. K dalšímu znečištění v centru města přispívala i automobilová doprava, a to 

zvyšováním oxidu  dusíku  a obsahu  olova  v ovzduší.  Takové  životní  prostředí  mělo 

vážné důsledky na zdravotní stav obyvatel, „jehož úroveň je (v Praze) trvale horší než  

celkový  stav  v ČSSR.  Nepříznivý  trend  vykazují  kardiovaskulární  onemocnění,  

onemocnění tuberkulózou a zhoubnými novotvary, u školních dětí respirační a alergická 

onemocnění, nemoci močových cest a ledvin a zpožďování kostního zrání.“240 Situace 

nebyla jen vážná, ale skutečně se blížila k bodu národního ohrožení.

Ačkoliv už v 70. letech v Československu existovala hnutí, která se věnovala tématům 

ochrany  životního  prostředí241,  k opravdové  aktivizaci  ekologického  hnutí  došlo 

až ve druhé polovině 80. let.

V červnu 1987 se sešlo  fórum Charty  77 o počtu  asi  50 lidí,  signatářů  i nesignatářů. 

Cílem  fóra  bylo  umožnit  setkání  signatářů  s dalšími  občany,  kteří  se zajímali 

o problematiku lidských práv a o činnost nezávislých občanských skupin.

239 Aby se dalo dýchat, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 7, s. 3.
240 Tamtéž.
241 Takovým  bylo  například  hnutí  Brontosaurus,  jehož  počátky  sahají  do roku  1973.  Jednalo 

se o mládežnickou organizaci vzniklou při Ústavu krajinné ekologie ČSAV, ke které se připojil také 
Ústřední  dům  pionýrů  a mládeže.  Hlavními  tvůrci  hnutí  Brontosaurus  byli  Eliška  Nováková, 
Miroslav  Martiš,  Jan  Šolc,  Václav  Petříček,  Jiří  Kulich,  Šimona  Bouzková  a někteří  redaktoři 
časopisu Mladý svět. Smyslem tohoto sdružení bylo přivést co nejvíce mladých lidí k ekologickým 
tématům,  ochraně  přírody,  a to  výchovnou  a poutavou  formou.  Více  o hnutí  Brontosaurus  viz 
VANĚK, Miroslav:  Zelené mládí: Ekologické aktivity mladé generace v osmdesátých letech, pozn. 
11, s. 242–244.
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První fórum se věnovalo především ekologickým tématům a odvolávalo se na dokument 

Charty 77 Aby se dalo dýchat. Jedním z důsledků tohoto diskuzního fóra bylo založení 

Ekologického bulletinu,242 který vycházel  od září  1987. Redakci tvořili  Ivan Dejmal, 

Josef Danisz, Lenka Marečková a Martin Palouš a věnovali se v něm obecným otázkám 

ekologie, ekologické situaci v regionech i v jiných zemích, jaderné energii, zahraničním 

ekologickým  organizacím,  dále  informovali  o nových  ustanoveních  týkajících 

se životního  prostředí  a otiskovali  korespondenci  s úřady  o konkrétních  kauzách 

v ČSSR.

Problematice  životního  prostředí  se ve svých  prohlášeních  a programech  věnovaly 

téměř všechny významnější nezávislé iniciativy jako například Demokratická iniciativa, 

Hnutí za občanskou svobodu, Nezávislé mírové sdružení a České děti.  V letech 1987 

a 1988  se významněji  začala  zapojovat  širší  veřejnost.  Mladí  lidé  se přestávali  bát 

veřejně vystoupit na ochranu přírody, a to i po boku nezávislých občanských iniciativ. 

Vaněk  uvádí,  že možným  důvodem  bylo,  že občané  nepovažovali  práci  v oblasti 

ekologie  za tak  nebezpečnou  jako  zapojení  se do „opravdové  politiky“.  Veřejnost 

se k otázkám ekologie začala vyjadřovat také více proto, že řada lidí považovala prožití 

vlastního života a života svých dětí  ve zdravém prostředí  za jednu z hlavních priorit. 

Navíc výsledky tlaku, který lidé vyvíjeli na státní orgány, byl v ekologii viditelný.243

Od začátku roku 1987 vznikaly petice a stížnosti, v nichž se ke konkrétním problémům 

týkajících  se životního  prostředí  vyjadřovala  veřejnost,  ale  vznikaly  i takové  petice, 

ve kterých  se snahy  veřejnosti  a ekologických  iniciativ  propojovaly.  K ekologickým 

peticím z období let 1987–1988 patřily například ty z Chomutova, Brna a Prahy, dále 

také  petice  proti  výstavbě  na Křivoklátsku,  na Sněžce  a proti  výstavbě  vodních  děl 

na Dunaji.

242 Původním záměrem fóra bylo vytvořit  výbor,  kterým měl upozorňovat  na škody a být zastáncem 
poškozených  v oblasti  narušování  životního  prostředí,  tedy  jakýsi  ekologický  VONS.  Z důvodů 
nedostatku  materiálů  potřebných  k analýze  a studiu  v jednotlivých  případech  a také  nemožnosti 
se k nim dostat,  byl  založen Ekologický bulletin jako jakási  alternativa k původně navrhovanému 
výboru. O tom více viz VANĚK, Miroslav, pozn. 10.

243 Tamtéž, s. 101–102.
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 3.5.1 Petice z Chomutova

Zhoršující  se životní  prostředí  a fakt,  že ze strany  městských  orgánů  docházelo 

k zatajování informací o stavu znečištění v době inverze, vedlo na počátku února 1987 

sto šedesát dva obyvatel Chomutova k odeslání petice předsedovi Okresního národního 

výboru  v Chomutově.  Občané  upozorňovali  na hrozivý  stav  životního  prostředí 

na Chomutovsku244 a požadovali  po státních  správních  orgánech,  aby  je  včas 

a dostatečně  informovali  o zhoršených  rozptylových  podmínkách  a o zvýšené 

koncentraci  exhalací  v Chomutově  a okolí.  Signatáři  petice  se odvolávali  na ústavu 

ČSSR, podle které měli všichni pracující právo na ochranu zdraví a lékařskou péči.245

Pro autora petice, Karla Mrázka, byla informace o stavu ovzduší rozhodující záležitostí. 

Předat  tuto  informaci  lidem bylo  pro  státní  moc finančně nenákladné  a organizačně 

snadné.  Lidé  by  tak  mohli  chránit  zdraví  své  i svých  dětí.  Přesto  však  nebylo 

jednoduché takovou informaci od státu získat. To byl prvopočátek, který Karla Mrázka 

vedl  k iniciování  petiční  akce.  Podpisy  sbíral  převážně  v okruhu  svých  přátel, 

příbuzných a známých. Jak sám říká, na papíře bylo sto šedesát dva podpisů, ale s celou 

věcí se ztotožňovaly tisíce lidí ve městě.246

Dne  16.  února  1987  odpověděl  Karlu  Mrázkovi  předseda  ONV  Otokar  Stejskal, 

že o vyhlášení  regulačních  opatření  byli  informováni  funkcionáři  okresu.  Přičemž 

přednostně  bylo  vyhlašováno  regulační  opatření  elektrárny  v Tušimicích  a VTŽ 

Chomutov,  které  snižovaly  výkony  a zahajovaly  spalování  méně  sirnatého  uhlí. 

Neuspokojivá odpověď vedla chomutovské občany k sepsání další petice, v níž znovu 

vystupovali proti zatajování informací o zhoršené situaci v ovzduší, protestovali proti 

nedostatečnému  systému  varování  a požadovali,  aby  byl  stav  ohrožení  vyhlašován 

veřejně v okresním a městském rozhlase,  na závodech i rozhlasovými vozy v ulicích. 

Dále  upozorňovali  na vážnost  situace  na Chomutovsku  a dožadovali  se konkrétních 

244 Na nepříznivou ekologickou situaci  v tomto regionu se snažili  upozornit  místní  občané už  v roce 
1985, kdy se pokoušeli založit občanskou iniciativu, která by se starala o ochranu životního prostředí. 
StB však tyto snahy hned na počátku zmařila. K výslechu byl předveden Jiří Koula, jeho manželka 
Světlana,  signatář  Charty  77  Petr  Šantora  a další.  Státní  bezpečnost  je  zastrašovala  odsouzením 
k mnohaletým  trestům  odnětí  svobody,  pokud  budou  v činnosti  pokračovat.  Viz  článek  Zánik 
ekologické skupiny na Chomutovsku, in: Informace o Chartě 77, roč. 8, 1985, č. 8, s. 27.

245 Tamtéž, s. 89.
246 Rozhovor  autorky  diplomové  práce  s Karlem  Mrázkem  ze dne  17.  září  2014  v Chomutově.  Viz 

příloha č. 6.
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informací o tom, jak postupuje výstavba odsiřovacích a jiných čistících zařízení v této 

oblasti.247

Protože chomutovští  nedostali  od předsedy ONV uspokojivou odpověď, odeslali  dne 

27.  března  1987  další  petici  podepsanou  třemi  sty  občany  Chomutovska,  kterou 

adresovali  předsedovi  vlády  Ladislavu  Adamcovi.  Informovali  ho  o předešlé 

korespondenci  s ONV Chomutov  a předložili  svůj  návrh  vyhlašovat  veřejné  zprávy 

o nadměrné  koncentraci  škodlivin  v pravidelných  předpovědích  počasí.  Chomutovští 

apelovali na Adamce, „aby tato vláda svým nařízením jednoznačně rozhodla, že včasné 

varování všech občanů před ohrožením zvýšenou koncentrací škodlivin v ovzduší je pro 

místní správní orgány povinné, a tak zabránila alibistickému svalování odpovědnosti  

z jednoho orgánu na druhý.“248 Na závěr pozvali chomutovští předsedu vlády Ladislava 

Adamce, aby se sám přijel přesvědčit o naléhavosti situace a na vlastní oči se podíval, 

v jakých podmínkách se na Chomutovsku žije. Předseda vlády do Chomutova nepřijel, 

ale  odpověď  z úřadu  vlády  přišla  obratem.  Ladislav  Adamec  vydal  pokyny  pro 

prošetření celé záležitosti. Na pokyn shora reagoval také předseda ONV Stejskal, který 

uznal, že informace o stavu ovzduší, tak jak byly dosud podávány, se nemusely dostat 

ke všem  občanům.  A tak  se po pěti měsících  korespondence  chomutovští  občané 

dočkali  příslibu,  že informace  o zhoršených  rozptylových  podmínkách  budou 

zveřejňovány  v podobě  vývěsek,  které  měly  o zhoršeném stavu  ovzduší  informovat. 

Vývěsky  měly  být  umístěny  na samoobsluhách,  školských  a zdravotnických 

zařízeních.249

Chomutovští občané však byli s takovým řešením spokojeni jen částečně. Znovu proto 

odeslali dopis předsedovi vlády, v němž opakovali svůj požadavek, aby vláda uložila 

povinnost  příslušným  úřadům  vyhlašovat  smogové  dny  včas,  veřejně  a s použitím 

sdělovacích prostředků. Dále také nabízeli svou pomoc při výstavbě čistících zařízení 

a opětovně  zvali  Ladislava  Adamce  k návštěvě  Chomutovska.  Úřad  předsedy  vlády 

se vyjádřil  obratem,  že konečná  odpověď  k této  situaci  přijde  od Rady  životního 

prostředí při vládě ČSR. Dne 24. července 1987 přišel  dopis od tajemnice Rady pro 

247 Za lepší ovzduší na Chomutovsku (a nejen tam), in: Informace o Chartě 77, ročník 10, 1987, č. 4, s. 
32.

248 Chtějí v Chomutově nemožné?, in: Ekologický bulletin, roč. 1, 1987, č. 1, s. 12.
249 Tamtéž, s. 12.
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životní  prostředí,  Libuše  Mičkové.  Odpověď  však  byla  pouze  informativní,  žádná 

konkrétní řešení nenabízela, pouze příslib o projednání celé situace. Karel Mrázek však 

jménem  chomutovských  občanů  v korespondenci  s příslušnými  orgány  pokračoval. 

V listopadu 1987 odpověděl  Mrázkovi  tajemník rady Josef  Durdil.  Podle Rady byla 

veřejnost  o signálním,  regulačním  a prognózním  systému  dostatečně  informována, 

stejně  tak  jako  o programu  odsíření  velkoelektráren.  Durdil  se v dopise  odkazoval 

na článek  Změny  pro  období  inverzí  v Rudém  právu  ze dne  16.  listopadu  1987, 

ve kterém  náměstek  primátora  Národního  výboru  města  Ústí  nad  Labem,  Stanislav 

Erben,  konstatoval,  že občané  budou  na zhoršený  stav  ovzduší  upozorňováni  také 

prostřednictvím  krajského  deníku  Průboj,  ve vysílání  Českého  rozhlasu  a z hlášení 

městského rozhlasu. Aktuální informace mohli občané získat také na telefonní lince 116. 

Erben  se dále  vyjadřoval  k regulaci  zdrojů  znečištění  a dalším  způsobům,  jak  řešit 

nepříznivou  situaci  životního  prostředí,  která  negativně  ovlivňovala  zdraví  občanů 

v ústeckém kraji. Mezi jím navrhovaná řešení patřily například  „vitamínové hodnotné  

přesnídávky zdarma“ pro děti.250 V závěru dopisu Durdil ujišťoval, že ústřední orgány 

státní  správy,  Severočeský  krajský  národní  výbor  i okresní  národní  výbory  usilují 

o zlepšování stavu životního prostředí na Chomutovsku.251

K petici  chomutovských  občanů  a korespondenci  mezi  nimi  a státními  úředníky 

se vyjadřoval  regionální  deník  Průboj252 ve víkendovém čísle  z 19.  – 20.  září  1987. 

V článku  s názvem  Nevyhýbáme  se ani  nejsložitějším  problémům  autor  informoval 

o důvodech,  které vedly ke vzniku obou petic.  V první části  článku jsou popisovány 

reakce Okresního národního výboru na odeslané petice. Čtenáři byli dále informováni, 

že předseda ONV Karel Mojš svolal besedu na téma životního prostředí a pozval na ni 

zástupce  tušimické  elektrárny,  krajské  hygienické  stanice,  České  technické  inspekce 

ochrany ovzduší, Českého hydrometeorologického ústavu, poradce místopředsedy vlády 

ČSSR  a některé  občany,  kteří  petice  podepsali.  Článek  nejprve  podával  informace 

250 ROUČ, Karel: Změny pro období inverzí, in: Rudé právo, roč. 68, 1987, č. 269, s. 4.
251 Dopis Rady pro životní prostředí při vládě ČSR K. Mrázkovi, in:  Informace o Chartě 77,  roč. 10, 

1987, č. 17, s. 14.
252 Regionální  deník Průboj  byl  vydáván Severočeským krajským výborem KSČ v Ústí  nad Labem. 

Deník vznikl sloučením teplického týdeníku Sever a lounského týdeníku Průboj, který vycházel již 
od roku 1920,  původně  jako  sociálně  demokratický  a později  jako  komunistický  list.  První  číslo 
staronového  Průboje  vyšlo  prvního  ledna  1949  a vycházel  až do konce  dubna  1990.  Poté  byl 
nahrazen Severočeským regionálním deníkem.
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o znečišťování  ovzduší  elektrárnami,  záhy  však  bylo  zdůrazněno,  že v elektrárně 

Tušimice  II  probíhaly  rekonstrukce,  které  snižovaly  hodnoty  škodlivých  látek 

až o padesát procent pod udávanou normu. Podle podaných informací měly emise síry 

být dálkově rozptýleny a elektrárny během inverzí snižovaly výkon. Inverze by přitom 

podle autora měly nastat pouze několikrát do roka. Článek také informoval, že Krajská 

hygienická stanice sledovala úroveň oxidů síry a vyhodnocovala následky na zdravotní 

stav  obyvatel.  Čtenáři  Průboje  byli  také  ujišťováni,  že Český  hydrometeorologický 

ústav měl  funkční  monitorovací  síť,  díky které vyhlašoval  regulační  opatření.  Podle 

stanoveného  schématu  mířily  informace  o stavu  ovzduší  nejprve  ke státním 

a stranickým orgánům, do továren, škol, zdravotnických zařízení a dále. Nově měli být 

občané  na Chomutovsku  informováni  o rozptylových  podmínkách  prostřednictvím 

letáčků  umístěných  do prodejen  a na veřejných  místech.  Ve druhé  části  se článek 

věnoval  peticím  občanů.  V prvé  řadě  oceňoval  jejich  zájem  o životní  prostředí 

a zdůrazňoval  oprávněnou  možnost  lidí  obrátit  se s podobnými  náměty  a stížnostmi 

na státní orgány. Co napovídal název článku, to autor podtrhoval slovy:  „V otázkách 

životního  prostředí  musíme  nesporně  uznat  realitu,  nezakrývat  ji  a nevyhýbat  

se i nejsložitějším problémům. Jen v tom je cesta k řešení, k vytvoření celospolečenské 

atmosféry  nekompromisní  proti  porušovatelům  a vychovávající  k důsledné 

spoluodpovědnosti.“  Hned  poté  se však  autor  článku  pustil  do očerňování  iniciátora 

petice Karla Mrázka. Ten měl údajně jednat se západními sdělovacími prostředky, aby 

celé záležitosti dodal ráz senzace. Mrázek měl zneužít poctivé snahy lidí a vystupovat 

jejich jménem. Během besedy se mělo ukázat, že podepsaní občané „nějakého Mrázka“ 

vůbec neznají. Některá jména a adresy signovaných měly být dokonce vymyšleny. Přes 

zjevné očerňování autora ekologické petice končil článek následujícími slovy: „Prostě  

dveře jsou otevřené i složitým problémům životního prostředí, takže není třeba se jich 

dobývat.“253

Dne 28. února 1987 se Milan Schulz v Aktualitách na Rádiu Svobodná Evropa zabýval 

tématem  veřejné  informovanosti  jako  jednoho  z hesel,  které  měla  československá 

propaganda  přejímat  ze sovětské  terminologie.  Podle  Schulze  byla  základem  zpráv 

uveřejněných  prorežimními  orgány  spousta  důkazů,  které  měly  demonstrovat 

253 TRHLÍK,  Josef:  K dopisu  občanů  Chomutovska  předsedovi  vlády  ČSR  – Nevyhýbáme  se ani 
nejsložitějším problémům, in: Průboj, roč. 39, 1987, č. 220, s. 10.
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věrohodnost zprávy. Schulz ironicky podotýkal, že na oněch důkazech bylo očividné, 

že se jednalo o lež.  K takovým  zprávám  vydávaným  Československou  tiskovou 

kanceláří patřila i ta o petici, se kterou se téměř dvě stovky lidí obrátily na chomutovský 

národní výbor ve věci ochrany životního prostředí. Více informací ČTK neuveřejnila. 

Bližší podrobnosti přinesla francouzská tisková kancelář AFP. Podle ní poukázala petice 

severočeských občanů na znečištěné životní prostředí plynoucí z chemického průmyslu. 

V nebezpečí  bylo  nejen  celé  obyvatelstvo,  ale  zvláště  malé  děti.  Peticí  se občané 

obraceli  na příslušné  úřady  a požadovali,  aby  veřejně  a včas  byli  upozorňováni 

na mimořádné  nebezpeční  pro  lidský  organismus.  AFP také  informovala  o odpovědi 

Otokara Stejskala.254

Dne 27. února přineslo Deutschlandfunk zprávu o tom, že obyvatelé Chomutova a okolí 

zahájili  kampaň  proti  znečišťování  životního  prostředí  chemickými  závody.  Petice, 

kterou podepsalo 162 osob, upozorňovala na to, že chemické továrny ohrožovaly zdraví 

obyvatelstva  a hlavně  malých  dětí.  Chomutovští  vyzývali  úřady,  aby  veřejně 

oznamovaly,  ve které  dny  bylo  nebezpečné  vycházet  ven.  Uveřejněno  bylo  také 

vyjádření předsedy ONV.255

Úplná náprava životního prostředí trvala v této oblasti několik dalších let a podle Karla 

Mrázka  se tamější  příroda  ze škod  napáchaných  minulým  režimem  nevzpamatovala 

dodnes.  Dvě  petice  chomutovských  obyvatel  a korespondence  s úřady  však  měly 

pozitivní dopad už před revolucí. Tak, jak občané v peticích požadovali, došlo k tomu, 

že školky a školy byly informovány o zvýšené koncentraci škodlivin v ovzduší. Díky 

tomu byli učitelé varováni, aby nevycházeli s dětmi ven a děti tak byly uchráněny před 

nezdravým  pobytem  venku.  Později  byly  ve městě  instalovány  také  majáčky,  které 

se v případě  vysoké  koncentrace  exhalací  ve vzduchu  rozblikaly.  V takovém případě 

byly i městské autobusy označeny žlutou vlaječkou.256

254 NA,  fond Monitor,  inv.  č.  zvláštní  zpravodaj  26.  2.  –  3. 3. 1987,  Aktuality  M. Schulze  – Rádio 
Svobodná Evropa, 28. února 1987, A 17.

255 NA, fond Monitor, inv. č. zvláštní zpravodaj 26. 2. – 3. 3. 1987, Zahraniční stanice o Československu 
– Deutschlandfunk, 27. února 1987, 1/3.

256 Rozhovor autorky diplomové práce s Karlem Mrázkem uskutečněný dne 17. září 2014 v Chomutově. 
Viz příloha č. 6.
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 3.5.2 Petice proti vodní elektrárně Křivoklát

Plánovaná  stavba  vodní  elektrárny  Křivoklát  podnítila  vznik  další  ekologicky 

motivované  petice.  Elektrárna  obřích  rozměrů  měla  být  umístěna  v centrální  části 

chráněné krajinné rezervace Křivoklátsko, která byla od roku 1977 součástí biosférické 

rezervace  UNESCO.  O devastujících  dopadech  na přírodu,  ale  také  o možném 

hospodářském přínosu křivoklátské elektrárny spekuloval ve svém zamyšlení signatář 

Charty 77, Václav Slavík: „Rád bych věděl, po známých zkušenostech s jinými vodními  

díly, kdy většinou skutečnost se ukázala v mnoha směrech horší než předpoklady, jaký  

by byl skutečný hospodářský efekt elektrárny Křivoklát a ovšem též, jaké nemilosrdné  

zásahy  do přírody  by  celá  výstavba  přinesla.  Co  asi  soudí  o tom  všem  obyvatelé  

křivoklátského  okolí,  početní  milovníci  tamní  přírody  a co  Pražané,  kterým 

z křivoklátských  lesů  přichází  snad  nejsvěžejší  vzduch?“257 Nutnost  celého  projektu 

zpochybnily  také  Lidové  noviny,  které  plánovanou  výstavbu  označily  za „typickou 

ukázku cesty nejmenšího odporu – nejjednodušší řešení víkendových a nočních přebytků 

elektřiny“.258

Také  Petr  a Miloš  Kužvartovi  prostřednictvím  Ekologického  bulletinu  vyzývali 

30. června 1987 občany,  aby nezůstali  lhostejní  a nečinní  v případě záměru vystavět 

elektrárnu na Křivoklátsku. Občané měli zasílat svá individuální a kolektivní stanoviska 

a podněty k tomuto problému na adresu ministerstva kultury ČSR a Úřad vlády ČSR.259

Rada pro životní prostředí při vládě ČSR nakonec 4. února 1988 navrhla od výstavby 

vodního díla  Křivoklát  ustoupit.260 Miroslav Vaněk ovšem uvádí,  že je  obtížné určit, 

jakou  měrou  se na zastavení  realizace  projektu  podílel  tlak  veřejnosti  a nezávislých 

ekologických  iniciativ  a jakou  roli  mělo  vědomí  o nesmyslnosti  a škodlivosti  stavby 

ze strany státních orgánů.261

257 K vodnímu dílu „Křivoklát“, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 11, s. 7.
258 Cesta nejmenšího odporu, in:  Lidové noviny,  roč.  1,  1988,  č.  2,  s.  7.  O návrhu Rady pro životní 

prostředí  viz  článek  ČEKALOVÁ,  Jindra:  Rada  pro  životní  prostředí  při  vládě  ČSR  navrhuje: 
Ustoupit od výstavby křivoklátské přehrady, in: Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 29, s. 2.

259 Přečerpávací vodní elektrárna Křivoklát, in: Ekologický bulletin, roč. 1, 1987, č. 1, s. 5–7. Text výzvy 
viz příloha č. 4. 1.

260 ČEKALOVÁ, Jindra, pozn. 258, s. 2.
261 VANĚK, Miroslav, pozn. 11, s. 91.
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 3.5.3 Petice brněnských občanů

Dne  15.  září  1987  vznikla  ze zájmu  občanů  o ochranu  životního  prostředí  petice, 

ve které tři sta dvacet jedna obyvatel Brna protestovalo proti umístění sochařského díla, 

jehož autorem byl František Kočí, do parku Lužánky v centru Brna. Hlavním důvodem 

stížnosti  bylo,  že památník  měl  být  umístěn  způsobem,  který  by  zlikvidoval  zeleň 

na ploše 1 200 m2 v celkové hodnotě 750 tisíc Kčs a ohrozil stromy a keře za dalších 

560 tisíc Kčs. V petici občané upozorňovali na katastrofální stav zeleně v centru města, 

která  ve městě  se znečištěným  životním  prostředím  denně  odumírala  či  podléhala 

stavebním  zásahům  člověka.  Proto  brněnští  žádali,  aby  byli  seriózně  a podrobně 

informováni o účelu stavby, jejím provedení, nákladech, apod. Stavbu sochařského díla, 

tak  jak  měla  být  provedena  v parku  Lužánky,  považovali  za počin  se silným 

protispolečenským  dopadem,  který  navíc  mrhal  státními  prostředky  a vzbuzoval 

nedůvěru k politice stranických a vládních orgánů. Podle občanů vyloučení veřejnosti 

z rozhodování  odporovalo  zásadám  procesu  přestavby  a demokratizace  společnosti. 

V závěru petice brněnští žádali okamžité zastavení stavby, uvedení terénu do původního 

stavu,  dosázení  zničené  zeleně  a převedení  vyčleněných  prostředků  na rekonstrukci 

parku. Petice byla společně s podpisovými archy odeslána Ministerstvu kultury ČSR.262

Přestože  se památník  nakonec  postavil,  bylo  to  způsobem,  který  byl  ke krajině 

ekologicky  šetrnější.  Brněnští  občané  se i nadále  formou  petic  a psaní  stížností 

vyslovovali  k otázkám  týkajícím  se ochrany  přírody  a životního  prostředí.  Písemně 

protestovali  proti  plánované  výstavbě  závodního  okruhu  ve městě,  proti  výstavbě 

vysílače v chráněné oblasti Pálava nebo proti výstavbě „rychlé tramvaje“.263 Právě tyto 

aktivity vedly ke vzniku tzv. brněnských fór, organizovaných 31. základní organizací 

ČSOP, kterých se účastnili jak ekologové, tak architekti a širší veřejnosti. Účastníci fór 

se věnovali ekologickým i obecnějším tématům.

262 Stížnost  brněnských  občanů  na devastaci  části  parku  Lužánky  /roh  ulice  Lužánecká  –  Lidická/ 
stavební akcí „vstupní prostor Lužánky“, která byla bez bližší specifikace zařazena do akcí „Z“. Ob. 
NV Brno III, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 2, s. 25–26. Text petice viz příloha č. 4. 2.

263 VANĚK, Miroslav, pozn. 11, s. 94.
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 3.5.4 Petice pražských občanů

Také v hlavním městě republiky se občané vyslovovali k tématům životního prostředí. 

Patnáctého dubna 1988 byla primátorovi hlavního města, Františkovi Štafovi, Komisi 

pro  sledování  nepříznivých  meteorologických  situací  při  NVP  a Radě  pro  životní 

prostředí při vládě ČSR zaslána petice se 143 podpisy. V ní se upozorňovalo na silně 

znečištěné  ovzduší  v Praze,  které  se nepříznivě  projevovalo  na zdraví  obyvatel.  Rok 

předtím byl uveden do provozu prognózní a signální systém znečištění ovzduší, stejně 

tak  postup  při  vyhlašování  regulačních  opatření  v případě  zvýšené  koncentrace 

škodlivin.  Veřejnost  však  nebyla  s přesným  obsahem  těchto  opatření  seznámena. 

S odvoláním  na nezadatelné  právo  každého  občana  o ochraně  svého  zdraví,  žádali 

signatáři petice, aby byla zveřejněna v plném znění směrnice pravidel pro vyhlašování 

regulačních opatření a hodnot nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v ovzduší. 

Občané  také  žádali,  aby  prostřednictvím  tisku  každodenně  dostávali  informace 

o naměřených hodnotách koncentrace škodlivin v ovzduší. Posledním požadavkem bylo 

okamžité informování veřejnosti v případě zhoršení imisní situace, a to prostřednictvím 

vývěsek v prodejnách, v rozhlase a dalšími možnými prostředky.264

V červnu 1988 dorazila Jarmile Johnové, která petici jménem občanů odeslala, odpověď 

z kanceláře  primátora  hlavního  města  Prahy.  Dopis  informoval,  že rada  NVP přijala 

usnesení  č.  186, v němž souhlasila  s maximálním uplatněním regulačních opatřeních 

za nepříznivých meteorologických situací na území hlavního města Prahy, s vytvořením 

štábu  sledování  nepříznivých  meteorologických  situací pod  vedením  náměstka 

primátora  a s uveřejňováním  nepříznivé  předpovědi  meteorologických  situací 

ve Večerní  Praze  při  1.  stupni  regulačních  opatření,  a s vyhlášením  výzvy 

k dobrovolnému omezení autoprovozu v období nepříznivých meteorologických situací 

při 2. stupni regulačních opatření. Kancelář primátora předpokládala zlepšení životního 

prostředí  v hlavním  městě  v následujících  letech  po dokončení  přestavby  některých 

městských  částí.  Také  mělo  dojít  k přebudování  velkých  zdrojů  znečišťování 

a odstranění nákladní a autobusové dopravy z centra města. V závěru dopisu poděkoval 

vedoucí  kanceláře  Otto  Charvát  Jarmile  Johnové  za podněty,  které  měly  být  i dále 

264 Žádost pražských občanů primátorovi, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 5, s. 35. Text petice viz 
příloha č. 4. 3.
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řešeny.265 V zářijovém  čísle  Ekologického  bulletinu  byl  zveřejněn  návrh  vyhlášky 

o opatřeních  při  nepříznivých  rozptylových  meteorologických  situacích  v ovzduší 

na území hlavního města Prahy.

 3.5.5 Petice proti navrhované stavbě na Sněžce

Dne 17. srpna 1988 bylo uspořádáno devět podpisových akcí,  jejichž smyslem bylo 

zabránit  plánované  výstavbě  na Sněžce.  V rámci  této  výstavby  měla  být  na vrcholu 

Sněžky zahájena stavba nové lanové dráhy z Pece pod Sněžkou, která by byla schopna 

převést až čtyři sta turistů během jedné hodiny. Z hory samotné pak mělo být vytěženo 

3 000 m3 materiálu, který by byl na vrcholu Sněžky použit jako základ pro výstavbu 

nové  České  boudy  s restaurací,  s více  jak  sto  sedmdesáti  místy  pro  hosty.  Petice 

upozorňovala na fakt, že Krkonošský národní park patřil k jednomu z nejohroženějších 

národních parků na světě266 a nově vybudovaná lanovka by ještě  více zatížila  vrchol 

hory intenzivnější návštěvností. Stavba byla navíc schválena příslušnými orgány státní 

ochrany  přírody  bez  toho,  aby  k rozhodování  byli  v náležitém  rozsahu  přizváni 

přírodovědci,  ekologové  a vědečtí  pracovníci  správy  KRNAPu.  Podle  petice  bylo 

stanovisko  odborníků  i širší  veřejnosti  ve věci  plánované  stavby  zcela  odmítavé. 

V zájmu zachování cenného přírodního bohatství  Sněžky žádali  signatáři  petice,  aby 

nedošlo  k hazardování  s přírodním bohatstvím  nejvyšší  hory  Krkonoš,  dále  aby  byl 

znovu  přezkoumán  záměr  plánované  investiční  činnosti,  především  z ekologického 

hlediska, a to na základě objektivní přírodovědecké expertizy. Signatáři také vyzývali, 

aby  byla  zvážena  jiná  alternativní  řešení  a požadovali,  aby  prostředky  již  určené 

na stavbu  byly  využity  při  údržbě,  modernizaci  a ekologizaci  provozu  stávajících 

zařízení  a objektů  na území  KRNAPu.  Tuto  petici,  kterou  k polovině  srpna  1988 

podepsalo 825 občanů, odeslal na Úřad vlády ČSR Petr Kužvart.267

265 Odpověď kanceláře primátora, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 5, s. 36.
266 Krkonošský národní park byl zřízen vládním nařízením č. 41/1963 a byl jediným národním parkem 

v ČSR.  Od svého  vzniku  došlo  v oblasti  Krkonoš  k mnoha  drastickým  změnám  (velkoplošné 
poškození lesních porostů imisemi, odumírání lesů,...), že byl KRNAP Mezinárodní unií pro ochranu 
přírody a přírodních zdrojů při  UNESCO – IUCN zařazen v roce 1984 mezi  11 nejohroženějších 
národních parků na světě.  Viz Lano  –  dopravní prostředek, nebo oprátka krkonošské přírodě?, in: 
Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 4, s. 21.

267 Podpisové akce proti navrhované stavbě na Sněžce, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 5, s. 31. 
Text petice viz příloha č. 4. 4.
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Dne 29. září 1988 došla Petru Kužvartovi odpověď od Ladislava Holého, vedoucího 

oddělení  stížností  na Úřadě  vlády  ČSR,  že podnět  týkající  se výstavby  nové  České 

boudy a lanovky na Sněžku byl  postoupen Ministerstvu  obchodu a cestovního ruchu 

ČSR. Proti tomu Petr Kužvart protestoval dopisem z 10. října téhož roku s tím, že vláda 

je  objektivním  orgánem  a vrcholnou  výkonnou  instancí,  jež  by  měla  dbát 

na prosazování skutečných celospolečenských zájmů, na rozdíl od Ministerstva obchodu 

a cestovního ruchu, který je nadřízeným orgánem investora.268 Z toho důvodu žádal Petr 

Kužvart, aby byl podnět vyřízen přímo Úřadem vlády ČSR.269 Mezi Petrem Kužvartem 

a Ladislavem  Holým  pak  v průběhu  října  a listopadu  1988  probíhala  další 

korespondence  o tom,  zda  Kužvartem  podaný  podnět  patří  do okruhu  řešení  Úřadu 

vlády nebo Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu, kterému byly taktéž postoupeny 

podpisové archy proti výstavbě na Sněžce.270

 3.5.6 Podpisové akce proti výstavbě vodních děl na Dunaji

Výstavba  vodních  děl  na Dunaji,  známých  pod  souhrnným  názvem  Gabčíkovo-

Nagymaros,  byl  stavební  projekt,  na němž  se podílelo  Československo,  Maďarsko 

a Rakousko.  Projekt  byl  pro své  gigantické  rozměry a ekologické  dopady na krajinu 

kritizován odborníky i širší veřejností jak v Československu, tak v Maďarsku.

Z iniciativy  slovenských  záchranářů,  občanů  a odborníků  vzniklo  tzv.  Dunajské 

prohlášení, v němž autoři textu podávali návrh, aby byl v úseku Dunaje mezi Vídní, 

Budapeští  a přilehlých  přírodně  a kulturně-historicky  hodnotných  územích  vyhlášen 

Národní  park  Podunají.  Jeho  posláním  by  bylo  především  zachovat  přírodní 

ekosystémy, faunu, flóru, archeologické a kulturní památky ve zmíněné oblasti. To vše 

bylo ohrožováno především výstavbou vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros na Dunaji. 

Autoři  prohlášení  nevystupovali  za zastavení  stavby,  která  už  probíhala,  ale  zásadně 

268 Hlavním investorem stavby byl trust podniků cestovního ruchu Čedok. Návrh projektového úkolu, in: 
Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 4, s. 17.

269 Dopis Úřadu vlády ČSR k rukám L. Holému, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 4, s. 15.
270 K výstavbě nové lanové dráhy, stejně tak k obnově nové České boudy na vrcholu Sněžky i přes 

ekologické zatížení Krkonošského národního parku nakonec došlo. Modernizace lanové dráhy 
proběhla v průběhu uplynulých let ještě několikrát, zatímco Česká bouda byla definitivně 
zlikvidována v roce 2004 Správou KRNAPu. Více informací o lanové dráze viz Historie lanové 
dráhy Sněžka, in: Sněžka lanovka [online], [vid. 22. 9. 2014], dostupné z: 
http://www.snezkalanovka.cz/cs/historie. Další informace o historii České boudy viz Česká bouda, in: 
Sněžka [online], 12. 12. 2005, [vid. 22. 9. 2014], dostupné z: http://www.snezka.net/ceska_bouda.htm
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protestovali proti tomu, aby se váha problémů způsobených v oblasti Dunaje přesouvala 

na příští  generace,  proto  v několika  bodech  předkládali  požadavky,  které  by  vedly 

ke zmírnění  ekologických  dopadů  na krajinu  a umožnily  vyhlášení  Národního  parku 

Podunají.  Během  prvních  deseti  let  výstavby  vodních  děl  vyjádřili  své  obavy 

o dopadech  celé  stavby  nejen  občané,  ale  také  československé  instituce  jako 

Československá  a Slovenská  akademie  věd,  Slovenský  zvaz  ochrancov  prírody 

a krajiny,  Český svaz ochránců přírody, z maďarské strany se připojil  Výbor ochrany 

přírody  Vlastenecké  lidové  fronty  Maďarska,  maďarský  Úřad  pro  ochranu  přírody 

a Maďarský svaz architektů. Tisíce obyvatel Maďarska žádaly formou petice zastavení 

výstavby  a uskutečnění  referenda,  české  mládežnické  hnutí  Brontosaurus  vydalo 

Gabčíkovskou výzvu, která vyzývala mládež, aby se podílela na ekologizaci přístupů 

k dunajské krajině. Na rakouské straně bylo zorganizováno protestní hnutí proti účasti 

Rakouska na budování stupně Nagymaros. Do protestů proti výstavbě se zapojily také 

světové organizace jako Greenpeace, World Wildlife Fund, World Enviromental Center 

a IUCN.  Ke změně  projektu  a zrušení  plánů  na výstavbu  stupně  Nagymaros  vyzval 

i Evropský  parlament.  Ve snaze  zachránit  prostředí  kolem  Dunaje  založili  autoři 

Dunajského prohlášení Mezinárodní iniciativu na ochranu přírody a krajiny Podunají. 

V závěru  Dunajského  prohlášení  vyzývali  všechny,  kteří  s uvedenými  požadavky 

souhlasili, aby se písemně připojili či jinak podpořili vzniklou iniciativu.271 Do konce 

září 1988 podpořilo tuto výzvu více než tisíc československých občanů.272

Proti  zahájení  stavby  přehrady  v Nagymarosi  protestovalo  také  25  signatářů  dopisu 

odeslaného  dne  26.  září  1988  Federálnímu  shromáždění  ČSSR,  Radě  pro  životní 

prostředí a generálnímu dodavateli celé stavby, firmě Österreichische Donaukraftwerke 

AG. Právě poslední část Nagymaros byla považována za nejproblematičtější část celého 

projektu. Autoři dopisu vyzývali k přehodnocení původní koncepce soustavy vodních 

děl  a požadovali,  aby  bylo  odborné  i laické  veřejnosti  umožněno  posoudit  všechny 

klady a zápory celé stavby. Výsledky této rozpravy měly být zveřejněny ve sdělovacích 

prostředcích. Kromě ekologických dopadů byly v dopise zmiňovány také ekonomické 

zájmy  zúčastněných  zemí.  Československu  měla  přehrada  v Nagymarosi  umožnit 

271 Dunajské prohlášení, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 5, s. 23–27. Text výzvy viz příloha č. 4. 
5.

272 Ekologie krajiny, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 7, s. 2.
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výrobu energie v elektrárně Gabčíkovo, pro Rakousko představovala výhodný obchod 

a odsunutí  vlastních  ekologických  problémů,  ale  nejproblematičtější  se situace  jevila 

pro  Maďarsko.  Z energetického  hlediska  byla  přehrada  Nagymaros  pro  Maďarsko 

nevýznamná, k tomu se přidávala nejen zdevastovaná krajina, ale také závazek, že země 

měla  dvacet  let  platit  Rakousku  elektřinou.  Autoři  dopisu  proto  žádali,  aby 

se od výstavby  poslední  části  vodního  díla,  která  měla  být  zahájena  1.  října  1988, 

ustoupilo. Za podpisy ručil Alexandr Vondra.273

Dne  3.  listopadu  1988  došla  Vondrovi  odpověď  ze slovenského  odboru  životního 

prostředí  podepsaná  inženýrem  Karolem  Karlíkem.  Podle  něj  byla  veškerá  tvrzení 

o jednostranných ekonomických zájmech a ignorování  ekologických důsledků stavby 

pouze neopodstatněná, nepravdivá tvrzení a vyplývala z neinformovanosti o skutečném 

stavu věci. Karlík dále upozorňoval, že řešení ekologických problémů výstavby věnují 

nejvyšší stranické a státní orgány velkou pozornost a rada vlády SSR se měla zaobírat 

i podněty a připomínkami občanů.274

 3.6 Petice za zavedení náhradní vojenské služby

V Československu  platil  branný  zákon  č.  92/1949  Sb.,  který  byl  v průběhu  let 

novelizován, naposledy v roce 1978. Podle něj byli všichni mladí muži bez vážných 

zdravotních  problémů  povinni  nastoupit  základní  vojenskou  službu.  Tu  byli  nuceni 

často  vykonávat  daleko  od domova  a v nedůstojných  podmínkách.  Šikana  ze strany 

služebně starších vojáků, nekvalitní vedení, špatné sociální podmínky na vojně a k tomu 

historická zkušenost, že v krizových situacích zůstala armáda k obraně státu nevyužita, 

to  vše negativně přispívalo k vnímání československé armády. Po ukončení  vojenské 

povinnosti  byl  voják  převeden  do zálohy  a během  následujících  let  měl  povinnost 

účastnit  se vojenských  cvičení.  Vykonávat  náhradní  civilní  službu  nebylo 

v Československu možné.  Pro brance,  kteří  si  podali  žádost  ze zvláštních rodinných, 

hospodářských či sociálních důvodů, existovala možnost tzv. náhradní vojenské služby 

v délce pěti měsíců. V praxi však byla povolena pouze výjimečně. Zkrácenou vojenskou 

273 K výstavbě vodních děl na Dunaji, in: Ekologický bulletin, roč. 3, 1989, č. 10, s. 25–26. Text dopisu 
viz příloha č. 4. 6.

274 Odpoveď na protest proti ukončeniu vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros, in:  Ekologický bulletin,  
roč. 3, 1989, č. 10, s. 28–29.
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službu měli pouze absolventi vysokých škol, kteří během studia absolvovali povinnou 

vojenskou  přípravu  na vojenských  katedrách.275 Dalším  způsobem,  jak  se legálně 

vyhnout  branné  povinnosti,  bylo  uzavření  pracovního  poměru  na hornické  šachtě 

na základě žádosti o dlouhodobý odklad základní vojenské služby u příslušné vojenské 

správy. V 80. letech byla tato možnost upravena usnesením vlády č. 41/84 a nařízením 

federálního  ministerstva  obrany  č.  7/82.  Za předpokladu,  že mladý  muž  pracoval 

v hornictví  do posledního  dne  roku,  kdy  dovršil  třiceti  let,  neměl  mu  být  zaslán 

povolávací  rozkaz.276 Nemožnost  volby  mezi  vojenskou  a náhradní  civilní  službou, 

nutila  mladé  muže,  aby  hledali  další  způsoby,  jak  se vyhnout  branné  povinnosti. 

Takovým způsobem byla  například  snaha získat  lékařské  potvrzení  o nevyhovujícím 

zdravotním  stavu.  V takovém  případě  se mladí  muži  uchylovali  k předstírání 

psychických nemocí, sebepoškozování či fingovaným sebevraždám, jen aby dokázali, 

že nejsou způsobilí k výkonu vojenské povinnosti.

V polovině osmdesátých let se téma náhradní civilní  služby stávalo velmi aktuálním. 

Nejen  v Československu,  ale  také  v ostatních  zemích  východního  bloku  nebyl  tento 

institut zaveden, zatímco ve většině západoevropských států bylo právo svobodné volby 

mezi  základní  vojenskou  a náhradní  civilní  službou  uznáno  jako  součást  lidských 

a občanských práv. Na počátku března 1987 se Evropský parlament a Komise pro lidská 

práva OSN usnesly, že odepření vojenské služby z důvodů svědomí patří k základním 

lidským právům na svobodu myšlení, svědomí a vyznání. Proto vyzvaly právě ty státy, 

kde  dosud  nebyla  možnost  volby  mezi  civilní  a vojenskou  službou,  aby  uvažovaly 

o zřízení rozličných forem náhradní služby a zdržely se trestání odpíračů vězením.277

Také  nezávislé  iniciativy  ve východním  bloku  se snažily  spolupracovat  v tématu 

zavedení  náhradní  civilní  služby.  Koncem roku  1987  vznikla  z iniciativy  některých 

vydavatelů maďarského samizdatového časopisu Beszélö petice278 požadující zavedení 

náhradní civilní služby, kterou podpořilo přes čtyři sta signatářů z opozičních skupin 

275 BLAŽEK,  Petr:  Dejte  šanci  míru:  Pacifismus  a neformální  mírové  aktivity  mládeže 
v Československu 1980–1989, pozn. 11, s. 48.

276 Tamtéž, s. 49.
277 Text petice, kterou podepsalo 757 čs. občanů, in:  Brněnský informační bulletin NMS – IDS,  roč. 2, 

1989, č. 4, s. 2–3.
278 Český překlad textu petice viz Dopis KBSE ve Vídni, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 6, 

s. 5.
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z Jugoslávie a dalších pěti států východního bloku. Také Charta 77 a VONS se k této 

petici připojili.

Z nezávislých  iniciativ  v Československu  se tématikou  vojenské  povinnosti 

a zavedením náhradní civilní služby zabývalo Nezávislé mírové sdružení – Iniciativa 

za demilitarizaci  společnosti.  Členové  sdružení  zaslali  vrcholným  československým 

orgánům několik  dopisů,  ve kterých  je  vyzývali,  aby  se tomuto  naléhavému  tématu 

věnovali. Nezávislé mírové sdružení také upozorňovalo na konkrétní případy odpíračů 

vojenské služby. V září 1988 byl za odpírání vojenské služby k patnácti měsícům odnětí 

svobody odsouzen Vladan Kočí,  violoncellista Komorní opery v Praze.  V souvislosti 

s jeho případem, vyzývalo Nezávislé mírové sdružení občany, aby se připojili k výzvě 

za legalizaci odepření  povinné vojenské služby.  Sběr podpisů měl trvat  do 15.  ledna 

1989 a poté  měly  být  podpisové archy odeslány na adresu  Federálního  shromáždění 

ČSSR.279 Vladan  Kočí  byl  amnestován  28.  října  1988,  ale  už  v červenci  1989  byl 

odsouzen podruhé na šestnáct měsíců odnětí svobody poté, co znovu odmítl nastoupit 

k výkonu  vojenské  služby.  Z vězení  byl  propuštěn  až v prosinci  1989.280 K dalším 

odpíračům vojenské služby odsouzených k odnětí svobody konci 80. let patřili například 

Petr Obšil, Jan Šubrt nebo Jiří Štencl.

V březnu  1987  zformuloval  požadavky  týkající  se vojenské  služby  a nové  podněty 

na změnu konkrétněji absolvent Komenského bohoslovecké fakulty Univerzity Karlovy, 

Jan Svoboda.  Na základě jeho otevřeného dopisu následně vznikla  petice podepsaná 

stovkami osob.

Až do listopadu 1989 však k úpravě branného zákona nedošlo. Návrh zákona o civilní 

službě byl schválen dne 14. března 1990 a o dva roky později bylo právo na odepření 

vojenské služby zakotveno v Listině základních práv a svobod.281

279 Nepodařilo se zjistit počet signatářů, kteří se k výzvě připojili.
280 BLAŽEK, Petr, pozn. 13, s. 106.
281 BLAŽEK, Petr, pozn. 11, s. 62.
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 3.6.1 Dopis Jana Svobody a petice podporující jeho návrhy

Dne 3. března 1987 zaslal Jan Svoboda Federálnímu shromáždění ČSSR dopis, který 

se dotýkal   citlivého  tématu,  a to  povinnosti  výkonu  vojenské  služby.  Jan  Svoboda 

upozorňoval  na fakt,  že povinnost  služby  v ozbrojených  silách  je  právní  skutečnost, 

která byla zakotvena do ústavy před více než 25 lety a na konci 80. let už neodpovídala 

stavu  rozvoje  společnosti.  Svoboda  se odvolával  na Chartu  OSN  podepsanou 

Československem  v roce  1945,  na Všeobecnou  deklaraci  lidských  práv,  ale  také 

na výsledky Helsinské konference v roce 1975, k jejichž dodržování se Československo 

podepsáním Závěrečného aktu zavázalo.  Upozornil  také,  že od posledního válečného 

konfliktu v Evropě uplynulo více než 42 let. Z těchto důvodů se domníval, že ústavou 

zakotvený  požadavek  o vojenské  povinnosti  neodpovídal  ani  sociálnímu,  ani 

společenskému stupni rozvoje v Československu i v dalších rozvinutých zemích. Podle 

Jana  Svobody  byla  všeobecná  povinnost  vykonávat  službu  v ozbrojených  silách 

v rozporu  s dalšími  ústavně  zaručenými  právy,  jako  je  svoboda  vyznání,  svoboda 

projevu, svoboda svědomí a přesvědčení (toto právo přímo v ústavě zakotveno není, ale 

vyplývá z práva na svobodu vyznání a svobodu projevu) a volebním právem. Poslední 

jmenované právo zmiňoval Jan Svoboda z toho důvodu, že byly známy případy občanů, 

kteří chtěli během výkonu základní vojenské služby využít svého volebního práva, ale 

jinak,  než si  to  představovali  jejich nadřízení.  Od svého úmyslu tak byli  odrazováni 

pohrůžkami  znevýhodňujícího  přeřazení  či  přeložení  daleko od jejich  rodin.  Ačkoliv 

byly tyto případy ojedinělé, svědčily o atmosféře strachu a politického násilí, která byla 

v československé  armádě  převládající,  jak  Svoboda  psal.  To  pak  vojáky  vedlo 

k apatickým postojům bez skutečné občanské odpovědnosti.

Podrobněji je v dopise rozebráno také právo na svobodu vyznání. Povinnost vykonávat 

vojenskou službu stavěla do vnitřních i vnějších konfliktů zvláště věřící občany, kteří 

byli  právě  v armádě  vedeni  k dovednosti  užívat  násilí  za účelem  obrany  vlasti. 

Problematický byl také požadavek složit vojenskou přísahu, který se u věřícího člověka 

dostával do rozporu s odpovědností vůči Bohu. Během služby byli věřící často nuceni 

svou víru tajit  a nebylo jim ani umožněno navštěvovat bohoslužby či  slavit  církevní 

svátky.  Neochotu  vykonávat  násilí  či  skládat  slib  věrnosti  armádě  však  stavělo 
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do konfliktu  nejen  věřící,  ale  i další,  kteří  brali  vážně  zodpovědnost  za své  vlastní 

jednání.

Jan  Svoboda  upozorňoval  také  na fakt,  že skutečná  práce,  která  probíhala  v ČSLA, 

odpovídala  spíše  situaci  výjimečného  stavu  než  době  míru.  Mladý  člověk,  který 

v období  podstatného  formování  osobnosti  zažíval  v armádě  naprostou  zbytečnost 

a bezmocnost, která ho vedla ke ztrátě osobní odpovědnosti a iniciativy, se v důsledku 

toho stával apatickým a bez jakéhokoli zájmu se osobně angažovat ve společnosti. To 

vše se pak přímo integrovalo do osobnosti jedince a přenášelo do běžného života.

V dalším  bodě  se Svoboda  věnoval  faktu,  že někteří  muži  měli  v době  nástupu 

do služby již vlastní rodiny. Ačkoliv měli ze zákona tito občané zaručeno zvýhodnění, 

byly  tyto úlevy  tak  malé  a nejisté,  že neposkytovaly  dostatečné  sociální  zajištění. 

Harmonický  rozvoj  rodiny  zajišťující  dostatečnou  životní  úroveň  tak  ustupoval 

vojenským potřebám státu. Mnoho mladých lidí se navíc k povinnosti vojenské služby 

stavělo s odporem. Navíc lidská touha je přirozeně vedena po životě v míru a jakákoliv 

válka se jí příčí.

Z uvedených důvodů vznášel Jan Svoboda ve svém dopise následujících pět hlavních 

požadavků.  Za  prvé  požadoval  zkrácení  povinné  služby  v  ozbrojených  silách,  dále 

navrhoval, aby vojákům byla prodloužena dovolená a měli větší možnost navštěvovat 

rodiny a příbuzné, aby byly zvýšeny vycházky a kapesné, a aby vojáci dostávali větší 

osobní volno. Za druhé Jan Svoboda požadoval, aby bylo vojákům dovoleno svobodně 

využívat svých občanských práv, především právo na svobodu náboženství, přesvědčení 

a projevu. Dalším Svobodovým návrhem bylo,  aby ti,  kteří  pečují  o děti  se mohli  z 

vojenské povinnosti vyvázat, případně jim byla zaručena zkrácená pětiměsíční služba v 

místě bydliště se zajištěním dostatečného volna.  Manželkám vojáků  pečujícím o děti 

měla být zajištěna dostatečná životní úroveň. Ženatí vojáci měli být k výkonu služby 

zařazeni v místě svého bydliště. Za čtvrté vznesl Jan Svoboda návrh o možnosti vyvázat 

se  z vojenské  povinnosti  pro  ty,  kterým  by  víra  a svědomí  bránilo  tuto  službu 

vykonávat.  Posledním podnětem dopisu  bylo,  aby  vojska  byla  využívána  v  případě 
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živelných pohrom, zimních kalamit a pro pomoc národnímu hospodářství v nárazových 

situacích jako byly například žně.

Jan Svoboda byl přesvědčen, že díky těmto změnám a zajištění občanských práv pro 

vojáky by přestala vojenská služba být přítěží a stala se čestnou povinností. Společnost 

se mohla  zdravě  a harmonicky  rozvíjet  pouze  v demokratické  diskuzi  probíhající 

ve všech  jejích  složkách,  tedy  i v armádě.  S pevnou  vírou,  že jeho  podněty  budou 

pozitivně přijaty, odeslal Jan Svoboda svůj otevřený dopis.282

Dne 24. března 1987 byla Federálnímu shromáždění ČSSR zaslána petice, vyzývající 

poslance,  aby  věnovali  zvláštní  pozornost  podnětům  Jana  Svobody.  Petice  byla 

podepsána  109  občany.283 Svou  podporu  Svobodovým  požadavkům  vyslovila  také 

Charta 77, která 31. března 1987 zaslala Federálnímu shromáždění ČSSR dopis, v němž 

žádala,  aby  se shromáždění  se vší  vážností  věnovalo  podnětům  obsaženým 

ve Svobodově  dopise  a dále,  aby  byla  zahájena  široká  a otevřená  diskuze  v celé 

společnosti  o otázkách povinné vojenské služby a o morální  situaci  v československé 

armádě.284

Počet signatářů petice za podněty Jana Svobody se však nezastavil na čísle 109. Dne 

6. května 1987 bylo na Federální shromáždění ČSSR odesláno dalších 106 podpisů.285 

Další podpisy přibývaly, na začátku července téhož roku už byl jejich počet 246.286

Z Federálního shromáždění ČSSR však nezazněla ani na dopis, ani na připojené podpisy 

žádná odpověď. Jedinou reakcí bylo povolání Jana Svobody k výkonu dvouleté základní 

vojenské služby na Slovensko, přestože měl v Praze roční dítě a manželku s rizikovým 

těhotenstvím.  Svobodova  žádost  o převelení  do blízkosti  bydliště  a stejně  tak  žádost 

jeho ženy o určení manžela k náhradní vojenské službě, byla ignorována. Z toho důvodu 

se dne 18.  září  obracela  formou dopisu Alice Svobodová a Ruth Šormová (ručitelka 

282 Charta 77/27/87 K základní vojenské službě: Dopis Jana Svobody, in:  Informace o Chartě 77,  roč. 
10, 1987, č. 5, s. 9–13. Text dopisu viz příloha č. 5. 1.

283 Text petice viz příloha č. 5. 2.
284 Charta 77/27/87 K základní vojenské službě: Dopis Jana Svobody, in:  Informace o Chartě 77,  roč. 

10, 1987, č. 5, s. 9.
285 Další podpisy za náhradní vojenskou službu, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 7, s. 28.
286 Podpisy pod text Jana Svobody, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 12, s. 16.
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podpisů petice na podporu Svobodových návrhů) na předsedu Federálního shromáždění 

Aloise Indru s požadavkem, aby se poslanci začali vážně zabývat rozborem a řešením 

problematiky  vojenské  služby.287 Další  výzva,  jež  se nesla  ve stejném  duchu,  byla 

odeslána  v říjnu  téhož  roku  mluvčími  Charty  77288 na adresu  FS  ČSSR.289 Reakce 

ze strany státu však nepřicházela žádná. Ovšem počet podpisů pod peticí stále narůstal. 

K polovině ledna 1988 jich bylo téměř čtyři sta.290

Petiční kampaň za uzákonění náhradní vojenské služby rozpoutaná otevřeným dopisem 

Jana Svobody z března 1987 se stala, podle vzpomínek zakladatelů, hlavním podnětem 

k ustavení Nezávislého mírového sdružení – Iniciativy za demilitarizaci společnosti.291 

Také Jan Svoboda a jeho manželka Alice se k Prohlášení NMS připojili.292

287 Dopis A. Svobodové a R. Šormové k problémům vojenské služby, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 
1987, č. 13, s. 16.

288 Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek.
289 K návrhům Jana Svobody, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 14, s. 2.
290 Další podpisy na podporu dopisu Jana Svobody, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 24, s. 20.
291 BLAŽEK, Petr, pozn. 11, s. 64.
292 Alice Svobodová se k Prohlášení NMS připojila  již  na přelomu dubna/května 1988, její  jméno je 

zveřejněno  v prvním čísle  Bulletinu  nezávislého  mírového  sdružení  –  Iniciativy  za demilitarizaci 
společnosti. Viz K prohlášení se připojili se, in:  Bulletin nezávislého mírového sdružení – Iniciativy  
za demilitarizaci společnosti, roč. 1, 1988, č. 1, s. 5. Jméno Jana Svobody bylo zveřejněno až v lednu 
1989.  Viz  Připojili  se,  in:  Bulletin  nezávislého  mírového  sdružení  –  Iniciativy  za demilitarizaci  
společnosti, roč. 2, 1989, č. 5, s. 18.
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 4 Závěr

Vedle  nezávislých  iniciativ  se v závěrečných  letech  komunistického  režimu 

v Československu začali výrazněji ozývat také běžní občané. Nejzřetelnějším projevem 

byly  masové  demonstrace,  kterých  se tisícovky  Čechoslováků  začaly  hojně  účastnit 

od srpnové demonstrace  roku 1988.  Do pádu  komunismu pak takových demonstrací 

proběhlo  ještě  několik.  Kromě  demonstrací  byly  petice  dalším  prostředkem,  který 

občané využívali, aby dali režimu najevo svou nespokojenost.

V letech  1987–1988  se konalo  mnoho  petičních  akcí,  jimiž  občané  požadovali 

po státních  orgánech  propuštění  politických  vězňů.  Z těchto  petic,  uvedených 

v diplomové  práci,  lze  vyzdvihnout  podpisové  akce  konané  na podporu  Petra 

Pospíchala.  S jeho  uvězněním  se zvedla  velká  vlna  solidarity  především 

v Československu  a v Polsku.  Vedle  petic  se za jeho  propuštění  konaly  veřejné 

manifestace, modlitby a držely se řetězové hladovky. Pospíchalův případ se také objevil 

na stránkách zahraničních  novin  a na rozhlasových vlnách rádií.  Domácí  i zahraniční 

podpora měla na celou kauzu pozitivní dopad. Pospíchal byl po pěti měsících z vězení 

propuštěn  a dále  vyšetřován  na svobodě.  Množství  petic  bylo  také  zasláno 

československým  úřadům  na podporu  Ivana  M.  Jirouse  a Jiřího  Tichého,  kteří  byli 

perzekvováni za autorství a sběr podpisů pod petici reagující na tragickou smrt Pavla 

Wonky. Ačkoliv si  jejich případ získal podporu jak na domácí půdě,  tak v zahraničí, 

nevyhnuli se trestnímu postihu. Uložené tresty však byly poměrně nízké.

Vedle  propuštění  politických  vězňů  využívali  občané petice  k tomu,  aby  upozornili, 

že lidská, občanská, politická, sociální a kulturní práva zaručená mezinárodními pakty, 

k jejichž  dodržování  se Československo  zavázalo,  nebyla  v praxi  dodržována. 

K výrazným peticím požadujícím respektování lidských práv patří například prohlášení 

z 21.  srpna  1988,  spontánně  vzniklé  během  diskuze  na Václavském  náměstí  v den 

20. výročí intervence vojsk Varšavské smlouvy. Jen během jednoho odpoledne se pod 

prohlášení podepsalo více jak 1 500 osob. Přes tisíc podpisů přibylo také pod petici 

iniciovanou  Ivanem  M.  Jirousem,  která  po státu  požadovala  kulturní  svobodu, 

dodržování lidských práv a propuštění těch, kteří byli za své umělecké aktivity stíháni.
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Jednoznačně nejvýraznější peticí v Československu se v letech 1987–1988 stala petice 

s názvem Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR. Petice iniciovaná 

katolickým laikem Augustinem Navrátilem získala během několika měsíců více než půl 

milionu podpisů.  Šlo o nevídanou akci.  Úspěch této petice spočíval  hned v několika 

bodech. Jejím hlavním požadavkem byla náboženská svoboda. Petice se tím obracela 

na všechny Čechy a Slováky. Problém, který se snažila řešit, byl tedy celospolečenský 

a dotýkal  se každého věřícího  občana.  Významným mezníkem na cestě  ke statisícům 

podpisů  bylo  vyjádření  kardinála  Františka  Tomáška,  který  petici  podpořil  a vyzval 

věřící k jejímu podepisování. K jeho rukám se pak hrnuly archy s tisícovkami podpisů. 

Mnohé podpisové archy zase skončily v rukách Státní bezpečnosti, a tak oficiální čísla 

signatářů vlastně nejsou konečná. Za petici se postavilo mnohem více lidí. Že nešlo jen 

o akci katolíků vypovídá také to, že mezi signatáři byli  vedle ateistů také protestanti 

a židé.

K dalším problémům komunistického Československa na konci 80. let patřilo výrazně 

se zhoršující  životní  prostředí,  jehož  negativní  důsledky  začali  lidé  pozorovat  nejen 

v krajině kolem sebe, ale také je pociťovali na vlastním zdraví a  na zdraví svých dětí. 

Občané začali sepisovat ekologické petice. K takovým patřily například podpisové akce 

konané na Chomutovsku, které se dožadovaly lepšího informování v případě zvýšených 

koncentrací škodlivých látek v ovzduší. Dvě petice, které podepsalo více jak čtyři sta 

občanů  a rozsáhlá  korespondence  mezi  občany  a příslušnými  úřady,  vedly  nakonec 

k tomu, že bylo dosaženo toho, o co Chomutovští žádali.

Dalším tématem, který se dotýkal všech mladých mužů a následně také jejich přítelkyň, 

manželek, matek, ale i jejich dětí, byla povinnost nástupu do vojenské služby. Protože 

v Československu neexistovala instituce náhradní vojenské služby, stávalo se i toto téma 

velmi aktuálním. Proto se občan Jan Svoboda obrátil na Federální shromáždění ČSSR. 

Ve svém dopise se zabýval situací v tehdejší československé armádě a následně důvody, 

proč by náhradní civilní služba měla být zavedena. Na jeho dopis následně reagovaly 

další  stovky  občanů.  Ti  na adresu  Federálního  shromáždění  zasílali  petice,  v nichž 

žádali poslance, aby se zabývali podněty Jana Svobody. Petiční kampaň však ke změně 

zákona nevedla a možnost výkonu náhradní civilní služby začala existovat až po roce 
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1989.

Některé z petic,  které vznikly v letech 1987 a 1988 zaujaly také zahraničních média. 

Jednoznačně  největší  ohlas  vzbudila  petice  za náboženskou  svobodu.  Hlasatelé 

a reportéři  ji  vyzdvihovali  jako  akci,  která do té  doby  neměla  obdoby,  a přinášeli 

informace o tom, jak probíhal sběr podpisů a jaký byl aktuální počet signatářů. Téměř 

vždy byl v souvislosti s touto peticí zmíněn také dopis kardinála Tomáška, který vyzval 

věřící k její podpoře.  V samizdatu i v zahraničních médiích se také objevovaly zprávy 

informující o podpisových akcích za Petra Pospíchala, Waltera Kaniu a Petra Cibulku. 

Své místo v zahraničním zpravodajství a na samizdatových stránkách tisku si vysloužila 

také petice 1 083 občanů, dopis 271 občanů a prohlášení z 21. srpna, které bylo často 

zmiňované  v souvislosti  se statisícovou  demonstrací.  Rádio  Svobodná  Evropa 

a Deutschlandfunk přinesly také zprávy o petici chomutovských občanů. Té se věnoval 

i prorežimní  deník  Průboj,  který  zpochybnil  pravost  podpisů  pod  peticí a očerňoval 

jejího iniciátora Karla Mrázka.

Ať  už  chtěli  občané  peticemi  dosáhnout  amnestie  pro  politické  vězně,  dodržování 

lidských  práv,  náboženské  svobody,  zlepšení  životního  prostředí  nebo  zavedení 

náhradní  vojenské  služby,  byly  petice  jednoznačným  důkazem  o probouzejícím 

se občanském vědomí. Ne vždy dosáhli signatáři petic svých požadavků a často se jim 

nedostalo ani odpovědi od příslušných orgánů. Nicméně hlas občanů se na konci 80. let 

ozýval stále hlasitěji než v letech předchozích. Stále více občanů se nebálo promluvit 

a připojit  své  jméno  pod  požadavky,  kterým  věřili.  Ať  už  se počet  signatářů  pod 

jednotlivými peticemi pohyboval v desítkách, stovkách, tisících či dokonce statisících, 

jako  v případě  petice  za náboženskou  svobodu,  byly  petice  podstatným  projevem 

vzrůstající nespokojenosti národa, ale také jednoznačným důkazem vzrůstající odvahy 

Čechoslováků.  Občanské  vědomí  projevující  se peticemi  šlo  ruku  v ruce 

se statisícovými  demonstracemi  na cestě  k oslabování  komunistické  moci 

v Československu.
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1 Petice za politické vězně a amnestii

Příloha č. 1. 1: Milost pro Josefa Römera

Petice 55 československých občanů za udělení milosti  pro Josefa Römera adresovaná prezidentu  

republiky Gustávu Husákovi z 10. února 1987. Zdroj: Milost pro Josefa Römera z Gottwaldova, in:  

Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 3, s. 20.



Příloha č. 1. 2: Žádost o okamžité zastavení trestního stíhání Petra Pospíchala

Na adresu Krajské prokuratury v Brně a Generální  prokuratury v Praze byla 3.  března 1988  

odeslána  žádost  o okamžité  zastavení  trestního  stíhání  Petra  Pospíchala.  Žádost  odeslala  

Pospíchalova matka Marie Adámková, za autenticitu podpisů ručil Petr Cibulka. Zdroj: LP, sb.  

VONS, inv. č. 260, sign. IV/6, kart. 42, Žádost o okamžité zastavení trestního stíhání proti Petru  

Pospíchalovi.



Příloha č. 1. 3: Petice za Petra Pospíchala

Dne 8. března 1987 odeslal Václav Malý na adresu krajského soudu v Brně petici podepsanou 250 

československými občany, kteří se obrátili na soud v naději, že může pozitivně ovlivnit osud Petra  

Pospíchala. Zdroj: Petice krajskému soudu v Brně, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 4,  

s. 18.



Příloha č. 1. 4: Petice za Heřmana Chromého

Dne 7. dubna 1987 odeslal Ota Veverka na adresu prezidenta ČSSR Gustáva Husáka petici šedesáti  

jedna  občanů,  kteří  prezidenta  žádali,  aby  se zasadil  o propuštění  Heřmana  Chromého.  Zdroj:  

Petice za Heřmana Chromého, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 6, s. 12.



Příloha č. 1. 5: Petice za Kairata Riskulbekova

Petice  77  československých  občanů  odeslaná  6.  srpna  1987  na adresu  generálního 

tajemníka  ÚV KSSS  Michaila  Gorbačova,  v níž  signatáři  požadovali  zrušení  rozsudku 

smrti  nad  studentem  Kairatem  Riskulbekovem.  Zdroj:  Petice  za Kairata  Riskulbekova,  

in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 10, s. 21.



Příloha č. 1. 6: Petice za udělení milosti pro Waltera Kaniu

Petice  152  československých  občanů,  kteří  požadovali  po prezidentovi  republiky  Gustávu  

Husákovi, aby udělil milost těžce nemocnému Walteru Kaniovi. Žádost byla odeslaná 4. září  

1987 na adresu prezidenta ČSSR. Zdroj: LP, sb. VONS, inv. č. 160, sign. IV/2, kart. 30, Žádost  

o milost pro W. Kaniu.



Příloha č. 1. 7: Dopisy z roku 1988 za propuštění politických vězňů

Dne 1. října 1988 odeslal nejmenovaný odesílatel dopis z Říma, který adresoval prezidentovi  

ČSSR  Gustávu  Husákovi.  V dopise  odesílatel  sděloval  svůj  záměr  zúčastnit  se řetězové 

hladovky za propuštění politických vězňů v Československu. Zdroj: A KPR, fond KPR, č. j.  

111773/88, (dále nezpracováno).



Prezidentovi  ČSSR  Gustávu  Husákovi  byl  dne  23.  listopadu  1988  odeslán  dopis  z Calgary,  

ve kterém  mu  nejmenovaný  odesílatel  oznamoval,  že se zapojil  do celosvětové  hladovky  

na podporu všech  nespravedlivě  vězněných.  Zdroj:  A KPR,  fond KPR,  č.  j.  111767/88,  (dále  

nezpracováno).



Z Rottach-Egernu odeslal nejmenovaný autor dne 13. října 1988 dopis prezidentu ČSSR s žádostí  

o všeobecnou amnestii  pro  politické vězně,  zvláště  pak  pro Ivana Polanského.  Odesílatel  dopisu  

se na podporu této žádosti zúčastnil celosvětové řetězové hladovky. Zdroj: A KPR, fond KPR, č. j.  

111737/88, (dále nezpracováno).



Dne 30. července 1988 odeslal nejmenovaný odesílatel z Brisbane dopis prezidentu ČSSR, v němž 

žádal  okamžitou  a všeobecnou  amnestii  pro  politické  vězně.  Na podporu  této  žádosti  se připojil  

k celosvětové hladovce. Zdroj: Archiv KPR, fond KPR, č. j. 108901/88, (dále nezpracováno).



Nejmenovaná  československá  občanka  odeslala  z Přerova  dne  1.  srpna  1988  prezidentu  ČSSR  žádost  

o všeobecnou amnestii pro politické vězně. Na podporu této žádosti se autorka dopisu připojila k řetězové 

hladovce. Zdroj: A KPR, fond KPR, č. j. 107591/88, (dále nezpracováno).



Příloha č. 1. 8: Žádost o udělení amnestie

 V žádosti z 18. dubna 1988 žádalo 125 československých občanů prezidenta republiky, aby udělil  

amnestii  těm,  kteří  byli  odsouzeni  či  trestně  stíháni  za trestné  činy  podvracení  republiky,  

pobuřování,  poškozování  zájmů  republiky  v cizině,  slovní  útok  na veřejný  orgán  či  veřejného  

činitele, hanobení národa, rasy a přesvědčení či výtržnictví. Zdroj: Žádost o udělení amnestie, in:  

Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 11, s. 7.



Příloha č. 1. 9: Petice za Kamila Petrovického

Petice odeslaná krajskému prokurátorovi v Hradci Králové dne 8. dubna 1988, ve níž 203 československých  

občanů  požadovalo  okamžité  propuštění  Kamila  Petrovického.  Jeho  případ  považovali  signatáři  petice  

za exemplární příklad útlaku hnutí punk ze strany StB i státní moci. Petici odeslal a za správnost podpisů  

ručil Miloš Cihelka. Zdroj: Petice za Kamila Petrovického, in: Informace o Chartě 77, roč. 11, 1988, č. 11, s.  

6−7.



Příloha č. 1. 10: Prohlášení k úmrtí Pavla Wonky

Na adresu  předsedy  vlády  Ladislava  Štrougala  odeslala  Demokratická  iniciativa  dne  

10. května  1988  žádost  podepsanou  54  občany,  v níž  požadovala,  aby  byla  ustavena  

mimořádná komise, která by prošetřila okolnosti úmrtí Pavla Wonky. Zdroj: Dokument č. 10 

Prohlášení k úmrtí Pavla Wonky, in: HLUŠIČKOVÁ, Růžena – OTÁHAL, Milan (edd.), Čas  

Demokratické  iniciativy  1987–1990,  1.  vyd.  České  Budějovice:  Nadace  Demokratické  

iniciativy pro kulturu a politiku 1993, s. 45.



Příloha č. 1. 11: Dopis 271 občanů

Petice  sestavená  Ivanem  Martinem  Jirousem  a Jiřím  Tichým,  ve které  

českoslovenští občané protestovali proti tragické smrti Pavla Wonky. Petice s 271 

podpisy byla odeslána 15. srpna 1988 na adresu Ministerstva spravedlnosti ČSR,  

Ministerstva vnitra ČSR, vlády ČSSR a Federálního shromáždění ČSSR. Zdroj: LP,  

sb. VONS, inv. č. 151, sign. II/1, kart. 29, Dopis 271 občanů.



Příloha č. 1. 12: Petice Výboru na obranu Ivana M. Jirouse

Výbor na obranu Ivana M. Jirouse inicioval vznik petice požadující propuštění Ivana M. Jirouse.  

Za autenticitu podpisů ručili Jan Brabec, Ivan Lamper a Petr Placák. Zdroj: LP, sb. VONS, inv. č.  

151, sign. IV/3, kart. 29, Žádáme, aby byl Ivan Jirous propuštěn.



Příloha č. 1. 13: Petice za propuštění Ivana Jirouse, Jiřího Štencla, Jiřího Tichého, 

Dušana Skály a Petra Cibulky

Dne 7.  listopadu 1988 vznikl  text  zahraniční  petice  za propuštění  Ivana Jirouse,  Jiří  Štencla,  

Jiřího Tichého, Dušana Skály a Petra Cibulky, kteří byli perzekvováni za autorství a rozšiřování  

petice protestující proti postupu státních orgánů v případě Pavla Wonky. Zdroj: LP, sb. VONS, inv.  

č.  151,  sign.  IV/10,  kart.  29,  Petice  za propuštění  I.  Jirouse,  Jiřího  Štencla,  Jiřího  Tichého,  

Dušana Skály a Petra Cibulky.



Příloha č. 1. 14: Petice mladých umělců za propuštění Ivana M. Jirouse

Petice mladých umělců za propuštění  nonkonformního umělce  Ivana M. Jirouse, který byl vězněn  

za autorství dopisu 271 občanů. Petice byla odeslána dne 11. června 1989 na adresu předsedy vlády  

Ladislava Adamce. Za správnost podpisů ručila Magdalena Juříková.  Zdroj: LP, sb. VONS, inv. č.  

151, sign. IV/16, kart. 29, Apel mladých umělců.



Příloha č. 1. 15: Petice z Vídně za propuštění Františka Stárka, Ivana Jirouse a Petra 

Cibulky

Z Vídně  byla  dne  29.  června  1989  odeslána  petice  s více  než  pěti  sty  podpisy  požadující  

propuštění Františka Stárka, Ivana Jirouse a Petra Cibulky. Petice byla odeslána Ministerstvu  

spravedlnosti  ČSR,  předsednictvu  vlády  ČSSR,  Federálnímu  shromáždění  ČSSR,  Generální  

prokuratuře ČSSR, ministrovi vnitra ČSSR, prezidentovi ČSSR a generálnímu tajemníkovi KSČ.  

Zdroj:  LP,  sb.  VONS,  inv.  č.  151,  sign.  IV/17,  kart.  29,  Propusťte  Františka  Stárka,  Ivana  

Jirouse, Petra Cibulku a ostatní politické vězně.



Příloha č. 1. 16: Vánoční petice Demokratické iniciativy za propuštění nevinně 

vězněných

Vánoční petice Demokratické iniciativy za propuštění nevinně vězněných, která byla  

odeslána na adresu prezidenta republiky Gustáva Husáka.  Zdroj: Dokument č. 32  

Vánoční  petice  za propuštění  nevinně  vězněných,  in:  HLUŠIČKOVÁ,  Růžena  –  

OTÁHAL,  Milan  (edd.),  Čas  Demokratické  iniciativy  1987–1990,  1.  vyd.  České  

Budějovice, Nadace Demokratické iniciativy pro kulturu a politiku 1993, s. 80.



Příloha č. 1. 17: Dopisy občanů připojujících se k vánoční petici Demokratické 

iniciativy



Příklady pěti dopisů adresovaných prezidentovi ČSSR Gustávu Husákovi, ve kterých mu 

českoslovenští  občané  oznamovali,  že se připojili  k vánoční  petici  Demokratické  

iniciativy. Dopisy jsou datované ke konci prosince 1988. Zdroj: A KPR, fond KPR, (dále  

nezpracováno).



2 Petice za dodržování lidských práv

Příloha č. 2. 1: Petice 1083 občanů

Dne  18.  listopadu  1987  byla  na adresu  Ministerstva  kultury  ČSR,  Ministerstva  vnitra  ČSR  

a Federálního shromáždění ČSSR odeslána petice požadující kulturní svobodu a propuštění členů 

Jazzové sekce. Petici s 1083 podpisy odeslal Ivan M. Jirous.  Zdroj: LP, sb. VONS, inv. č. 5, sign.  

IV/18, kart. 6, Petice, Ivan M. Jirous, Tak dost! 18. 11. 1987 (originály).



Příloha č. 2. 2: Protest proti uvěznění Petra Cibulky a dalšímu potlačování nezávislých 

kulturních aktivit

Dne 10. prosince 1988 byla odeslána prezidentovi ČSSR, Federálnímu shromáždění  

ČSSR, vládě ČSSR, Československé tiskové kanceláři a Nejvyššímu státnímu soudu  

petice  59  občanů  protestujících  proti  potlačování  nezávislých  kulturních  aktivit  

a proti uvěznění Petra Cibulky, který byl zadržen za šíření textu dopisu 271 občanů.  

Zdroj: Zdroj: A KPR, fond KPR, (dále nezpracováno).



Příloha č. 2. 3: Petice občanů protestujících proti zásahu bezpečnostních složek 

v Mezinárodní den lidských práv

Dne 23. prosince 1987 odeslal Ondřej Černý na adresu ministra vnitra Vratislava Vajnara petici 39  

občanů, v níž podepsaní protestovali proti postupu státních bezpečnostních složek během poklidné  

manifestace na Staroměstském náměstí, která se konala k příležitosti  Mezinárodního dne lidských  

práv. Zdroj: 39 občanů k manifestaci na Staroměstském náměstí, in: Informace o Chartě 77, roč. 11,  

1988, č. 1, s. 9.



Příloha č. 2. 4: Prohlášení z 21. srpna 1988

Dne 21. srpna 1988 bylo na adresu prezidenta ČSSR, Federálního shromáždění ČSSR, generálního  

tajemníka ÚV KSČ, vlády ČSSR a tiskových agentur odesláno prohlášení s požadavky, které vzniklo  

ve svobodné diskuzi na Václavském náměstí  v Praze 21. srpna 1988.  Zdroj: Překvapivá neděle, in:  

Bulletin Nezávislého mírové sdružení – Iniciativa za demilitarizaci společnosti, roč. 1, 1988, č. 2, s. 9 .



Příloha č. 2. 5: Dopisy občanů protestujících proti zásahu bezpečnostních složek v den 

výročí vzniku republiky 28. října 1988





Příklady pěti dopisů, v nichž občané protestovali  proti brutálnímu zásahu bezpečnostních  

složek  vůči  poklidné  demonstraci,  která  se konala  v den  70.  výročí  vzniku  republiky  

28. 10. 1988.  První  z dopisů  byl  adresován  generálnímu  tajemníkovi  ÚV  KSČ  Miloši  

Jakešovi, ostatní byly odeslány prezidentovi ČSSR Gustávu Husákovi. Uvedené dopisy byly  

datované od 28.  října 1988 do 28.  prosince téhož roku.  Zdroj:  A KPR,  fond KPR,  (dále  

nezpracováno).



Příloha č. 2. 6: Petice 430 občanů

Petice  iniciovaná  aktivisty  Společnosti  přátel  USA,  v níž  430  občanů  protestovalo  proti  

nedodržování lidských práv v Československu. Petice byla odeslána 31. prosince 1988 na adresu 

Federálního  shromáždění  ČSSR  a předsednictva  vlády  ČSSR.  Zdroj:  Petice  430  občanů,  in:  

Informace o Chartě 77, roč. 12, 1989, č. 1, s. 11–12.



3 Petice za náboženskou svobodu

Příloha č. 3.1 : Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR



Petici nazvanou Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR sestavil na konci roku  

1987 katolický laik Augustin Navrátil. Petice obsahovala 31 požadavků a jejím hlavním bodem byla  

odluka  církve  od státu a zastavení  diskriminací  vůči  věřícím  v Československu.  Zdroj:  LP,  sb.  

VONS, inv. č. 225, sign. II/3, kart. 38, Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSR.



Příloha č. 3. 2: Petice Výboru na obranu Augustina Navrátila

Petice sestavená Výborem na obranu Augustina Navrátila, v níž byly státní orgány  

vyzývány,  aby neprodleně zastavily  pronásledování  Augustina Navrátila,  autora 

jednatřiceti bodové petice za náboženskou svobodu. Zdroj: LP, sb. VONS, inv. č.  

225, sign. IV/9, kart. 38, Petice Výboru na obranu Augustina Navrátila.



Příloha č. 3. 3: Petice za propuštění Augustina Navrátila

Petice  za propuštění  Augustina  Navrátila  poukazující  na zneužívání  psychiatrie  

v Československu. Zdroj: LP, sb. VONS, inv. č. 225, sign. IV/8, kart. 38, Petice za Augustina 

Navrátila (text petice + 12 podpisových archů).



Příloha č. 3. 4: Dopisy občanů žádající propuštění Augustina Navrátila

Příklady dvou dopisů československých občanů, kteří žádali prezidenta ČSSR Gustáva Husáka,  

aby byl Augustin Navrátil okamžitě propuštěn z psychiatrické léčebny. Dopisy jsou datovány 18.  

a 29. listopadu 1988. Zdroj: A KPR, fond KPR, (dále nezpracováno).



4 Ekologické petice

Příloha č. 4. 1: Výzva občanům, aby se protestovali proti výstavbě vodní elektrárny 

Křivoklát





Dne 30.  června 1987 zveřejnili  Petr a Miloš Kužvartovi  výzvu k československým občanům,  

v níž je podněcovali, aby protestovali proti výstavbě vodní elektrárny Křivoklát. Občané měli  

svá individuální a kolektivní stanoviska zasílat na adresu Ministerstva kultury ČSR nebo Úřadu  

vlády ČSR. Zdroj:  Přečerpávací  vodní  elektrárna Křivoklát,  in:  Ekologický bulletin,  roč.  1,  

1987, č. 1, s. 5–7.



Příloha č. 4. 2: Petice brněnských občanů



Dne  15.  září  1987  byla  z Brna odeslána  petice  321 občanů,  kteří  protestovali  proti  

umístění sochařského díla Františka Kočího v parku Lužánky v centru Brna. Originál  

petice  byl  odeslán  Ministerstvu  kultury  ČSSR,  kopie  petice  byla  také  adresována  

vedoucímu  tajemníkovi  krajského  výboru  KSČ  Jihomoravského  kraje,  vedoucímu  

tajemníkovi  městského  výboru  KSČ  Brno,  Komisi  životního  prostředí,  městské  

prokuratuře  v Brně,  Rudému  právu,  časopisu  Mladý  svět,  Brněnskému  večerníku,  

československé  televizi  a rozhlasu,  poslanci  Jaroslavu  Jenerálovi  a akademikovi  

Vlastimilu  Barušovi.  Zdroj:  Stížnost  brněnských  občanů  na devastaci  části  parku  

Lužánky /roh ulice Lužánecká – Lidická/ stavební akcí „vstupní prostor Lužánky“, která  

byla  bez  bližší  specifikace  zařazena  do akcí  „Z“.  Ob.  NV Brno  III.,  in:  Ekologický  

bulletin, roč. 2, 1988, č. 2, s. 25–26.



Příloha č. 4. 3: Žádost pražských občanů

Petice, v níž pražští občané žádali kvalitnější poskytování informací v případě zvýšených  

škodlivin  v ovzduší.  Petice podepsaná  143  občany  byla  15.  dubna  1988  odeslána  

primátorovi  hlavního  města  Františkovi  Štafovi,  Komisi  pro  sledování  nepříznivých  

meteorologických situací  při  NVP a Radě pro životní  prostředí  při  vládě ČSR.  Zdroj:  

Žádost pražských občanů primátorovi, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 5, s. 35.



Příloha č. 4. 4: Petice proti navrhované výstavbě na Sněžce

Dne 17. srpna 1988 byla prostřednictvím Petra Kužvarta odeslána na adresu Úřadu vlády  

ČSR  petice  825  občanů  protestujících  proti  plánované  výstavbě  na Sněžce.  Zdroj:  

Podpisové akce proti navrhované stavbě na Sněžce, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č.  

5, s. 31.



Příloha č. 4. 5: Dunajské prohlášení









Výzva slovenských záchranářů, občanů a odborníků ke všem, kteří souhlasili s požadavky 

uvedenými  v prohlášení,  aby  se připojili  k této  iniciativě  a zasloužili  se tak  o zřízení  

národního parku Podunají, který by ochránil krajinu ohrožovanou výstavbou vodních děl  

na Dunaji. Zdroj: Dunajské prohlášení, in: Ekologický bulletin, roč. 2, 1988, č. 5, s.  23–

27.



Příloha č. 4. 6: Petice proti výstavbě vodních děl na Dunaji

Dne 26. září 1988 odeslal Alexandr Vondra na adresu Federálního shromáždění ČSSR, Rady  

pro životní prostředí při vládě ČSR a společnosti Österreichische Donaukraftwerke AG petici,  

v níž  25  signatářů  protestovalo  proti  zahájení  stavby  přehrady  v Nagymarosi,  která  byla  

považována  za nejproblematičtější  část  projektu.  Zdroj:  K výstavbě  vodních  děl  na Dunaji,  

in: Ekologický bulletin, roč. 3, 1989, č. 10, s. 26.



5 Petice za zavedení náhradní vojenské služby

Příloha č. 5. 1 : Dopis Jana Svobody







Dopis,  který  Jan  Svoboda  odeslal  3.  března  1987  na adresu  Federálního  shromáždění  

ČSSR  s požadavky  na zavedení  náhradní  vojenské  služby.  Zdroj:  K základní  vojenské  

službě: Dopis Jana Svobody, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 5, s. 9–13.



Příloha č. 5. 2 : Petice na podporu návrhů Jana Svobody

Dne 24. března 1987 odeslalo 109 československých občanů petici Federálnímu shromáždění  

ČSSR, v níž signovaní vyzývali poslance a poslankyně, aby se věnovali podnětům obsaženým 

v dopise  Jana  Svobody. Zdroj:  Charta  77/27/87  K základní  vojenské  službě:  Dopis  Jana  

Svobody, in: Informace o Chartě 77, roč. 10, 1987, č. 5, s. 9.



6 Rozhovor s Karlem Mrázkem

Na konci 80. let jste se zasazoval o zlepšení životního prostředí na Chomutovsku, 

které  v tu  dobu  patřilo  k nejpostiženějším  oblastem  Československa.  Můžete 

popsat, jak tehdy vypadalo životní prostředí v Chomutově?

Oblast, která je chomutovská, mostecká, byla de facto zničená těžbou. Jenomže vlastní 

těžba, to bylo hrabání země a těžení uhlí, ale ve vazbě na tyto doly byly hned vedle dolů 

elektrárny a v těch elektrárnách se spalovalo tohle nekvalitní uhlí,  které mělo vysoký 

obsah síry. A díky elektrárně, která neměla odsíření, tak ty elektrárny produkovaly velké 

množství  oxidu  siřičitého.  To  de  facto  mělo  za důsledek  uschnutí  stojících  stromů, 

protože byly spálené kyselým deštěm, a to  dřevo umíralo v podstatě  na stojačku.  To 

samozřejmě nebylo jen o stromech. Ten strom byl markantní, ale mělo to samozřejmě 

vliv i na děti.  Takže častá nemocnost dětí,  ať to byly záněty horních cest dýchacích, 

záněty v očích, a to samozřejmě bylo tím hlavním hmatatelným aspektem, který bolel 

nejvíc,  když  se rodiče  dívali  na své  děti,  které  jsou  nemocné.  Děti  dostávaly  stále 

antibiotika,  protože  tyto  nemoci  se řešily  pomocí  antibiotik  a víceméně nejedno dítě 

Rozhovor  s Karlem  Mrázkem  vedla  Nikola  Hauserová  v Chomutově  dne  

17. září 2014.



z častého pojídání antibiotik mělo rozsypané zoubky. Nebylo to hezké.

Co bylo  tím  impulzem,  který  Vás  osobně  vedl  k tomu,  že jste  se začal  zajímat 

o zlepšování životního prostředí?

Tam se nedá říct, že by se jednalo o jeden impulz. On se každý pohár pomalu plní, aby 

potom tou poslední kapkou pomalu přetekl,  čili neumím říct,  co bylo konkrétně tím 

rozhodujícím okamžikem, ale nicméně možná to bylo i tím třeba ve vazbě na tu petici, 

kterou jsme dělali, bylo to, že získat informaci od státní moci bylo nenákladné. Jedna 

věc je odsíření elektrárny, ale předat informaci člověku, aby mohl chránit své děti, je 

finančně nenákladné, organizačně snadné, ale přesto to ta státní moc nechtěla. Takže 

třeba  v jednoduchosti  řešení,  které  se v podstatě  nabízelo,  tak  bylo  třeba  ho  nějak 

prosadit,  a když ta státní moc nechtěla normálně,  tak se použila forma toho nátlaku, 

jakési podpisové akce.

Měl jste  nějaké vzory z rodiny,  co se týče  vašich aktivit  ve zlepšování životního 

prostředí?

Nééé  (smích).  Můj  otec  byl  dělník,  sice  nikdy  nebyl  v žádné  komunistické  straně 

a podobně, nicméně je to velice poctivě pracující člověk. Moje maminka byla úřednice. 

Cítil  jsem  to  prostě  duší  a vnímal  jsem  situaci,  tak  jak  byla.  Nebylo  to  po vzoru, 

po šlépějích někoho.

Byl jste signatářem Charty 77?

Byl jsem signatářem Charty 77.

Z jakých důvodů jste Chartu 77 podepsal?

Podepsat  Chartu...  někteří  z lidí  podepisovali  Chartu a následně přišla  ta  odezva.  To 

znamená ta perzekuce. Já jsem Chartu záměrně podepisoval víceméně později, než jsem 



sám chtěl. To bylo ve vazbě, když vyvlastnili ten „baják“293 na Nové Vísce294 a my jsme 

sháněli nový dům. Potřebovali jsme, aby ten dům kupoval někdo, kdo není signatářem 

Charty.  Takže v tu dobu jsem ho na sebe kupoval já ještě s někým. Nicméně podpis 

následně pod Chartou, abych odpověděl na otázku, je takový, že v tom člověk žije, tak 

to  je  a vyjádřit  sebe a své postoje  tím podpisem a svojí  činností.  Není  to  prostě  jen 

o podpisu. Viděl bych to jako bezzubé jenom podepsat a říct ano, a sedět a nic nedělat. 

Takže  to  k sobě  prostě  patřilo.  Vnímal  jsem to jako věc,  která  se samozřejmě musí 

takhle udělat.

Jakých  dalších  opozičních aktivit  jste  se na konci  80.  let  účastnil? Do čeho  jste 

se zapojoval?

My jsme poté, co nás vyhnali z Nové Vísky, tak mnoho lidí, kteří tam žili, tak odešli 

do emigrace. Někteří jsme zůstali v Čechách. Tvořili jsme posléze takové skupiny, které 

se mezi  sebou  setkávaly.  Byly  to  pravidelné  páteční  hospůdky,  kdy  přijížděli  lidé 

z Teplic, Ústí, z Mostu, Žatce, Loun. Kde se předávaly informace o Chartě mezi sebou, 

kde veškeré další tiskoviny, které vycházely, ať to byly Listy, ať to bylo Svědectví, tak 

si lidi vyměňovali, vyměňovali si informace. Tak to byla jedna taková činnost. Nevím, 

jestli se dá přesně nazvat jako opoziční. Kdo má jakou představu, co je opoziční a co je 

normálním projevem svobodné vůle v totalitním státě. Jako něco opozičnějšího, když 

bych  to  tak  nazval,  tak  je  Ekologický  bulletin,  který  začal  vznikat,  přesně  nevím 

v kterém  roce,  ale  byly  to  tři  čtyři  roky,  odhaduji,  před  revolucí295,  kde  hlavním 

redaktorem  byl  Ivan  Dejmal.  Víceméně  z toho  okruhu  těch  lidí,  kteří  žili  tady 

v Chomutově a ve vazbě na ty, kteří sem dojížděli, tak to byla hlavně setkání různých 

mladých lidí a vyměňování si informací. A samozřejmě potom ty věci, které souvisely 

s Chartou, různé pochody na Sněžku, setkání se s polskými přáteli a tak dále.

Jaká byla vaše role v Ekologickém bulletinu?

293 „Baják“  (takto  označeno K.  Mrázkem) bylo místo (dům),  kde se scházeli  mladí  lidé k diskuzím, 
k soukromým  oslavám,  ke koncertům,  apod.  Někteří  z nich  na tomto  místě  i žili  jako  komunita. 
Informace z nenahrávaného rozhovoru s Karlem Mrázkem.

294 O baráku v Nové Vísce viz STÁREK, František – KOSTÚR, Jiří:  Baráky: souostroví svobody,  1. 
vyd. Praha, Pulchra 2010, ISBN 978-80-87377-19-2, s. 252 – 301.

295 Samizdatový časopis Ekologický bulletin vycházel v letech 1987–1989.



Jeden z přispěvatelů, jeden z členů redakční rady.

Po celou dobu, jakou časopis vycházel?

Po celou dobu ne, asi rok, to se vyměnili lidi a pokračovalo to.

Nyní bych navázala na petici.  Z buletinu Informace o Chartě jsem se dozvěděla, 

že jste  na přelomu ledna a února 1987 odeslal  předsedovi  Okresního národního 

výboru  v Chomutově  petici,  ve které  jste  upozorňoval  na špatný  stav  životního 

prostředí na Chomutovsku a požadoval jste po státních správních orgánech, aby 

včas  informovali  o zhoršených  rozptylových  podmínkách  a zvýšené  koncentraci 

exhalací.  Petici  podepsalo 162 občanů a vy jste jí  odeslal.  Byl jste sám autorem 

textu petice nebo se na jeho tvorbě podílelo více lidí?

Ano, byl jsem sám autorem petice.

Co vás vedlo k tomu petici sepsat?

Situace v tu dobu byla následující. Elektrárny stále produkovaly stejné množství oxidu 

síry, to se nikterak nedalo regulovat. Jediné, co v podstatě bylo někdy horší někdy lepší, 

tak  byly  rozptylové  podmínky.  Chomutov  leží  de  facto  na úpatí  Krušných  hor,  to 

znamená hned vedle Chomutova jsou kopce. O ty kopce se opřela inverzní vrstva. Je to 

na bázi rozdílu teplot, kdy najednou dole pod mraky je výrazně chladněji než nahoře. 

Vytvoří  se taková poklička,  a co se pod tou pokličkou vyprodukuje,  to taky pod tou 

pokličkou v hrnci zůstane. A pokud ta vrstva byla tak nízko, což bylo přes zimu velice 

často,  že elektrárenské komíny neprofoukly tu vrstvu s exhalacemi,  tak ten oxid síry 

zůstával dole v kotli.  V ten okamžik to byly koncentrace,  které byly extrémní.  Vím, 

že ty hodnoty tenkrát se pohybovaly snad 160-350 µg, ale v období těch inverzí to bylo 

2000–2500  a tak  dále.  V ten  okamžik  bylo  velice  rozumné  nejít  ven.  Nevystavit 

se působení leptání toho kyselého prostředí. Stačilo vlastně, protože ta měření probíhala 

a státní  aparát  měl  výsledky  k dispozici,  informovat  lidi  o tom,  že situace  je  taková 

a taková. Takže školky by dostaly informaci, nechoďte s dětmi ven, hrajte si s mičudou 

na herně  a oni  by  nešly  ven  a nevystavili by  děti  po dobu  třech  hodin  procházky 



působení  těch škodlivin.  Není to  jen ta  kyselá složka,  jsou to samozřejmě prachové 

složky. Oxid síry se v plynné formě prvně naváže na prach a ten prach člověk vdýchne 

a ten  je  kyselý,  zůstává  v tom  sklípku  a tam  ve finále  vzniká  zánět  a není  to  jen 

o dýchacích cestách. To byl prvopočátek, proč při nenáročném řešení, ať finančně, ať 

organizačně, předat tuhle informaci lidem.

Sbíral jste podpisy pod petici sám nebo vás bylo víc?

To jste mě zarazila, ale myslím, že ano. Ano, ano, nebylo to přes někoho jiného.

Kde jste podpisy sbíral?

Víceméně vždycky v okruhu lidí,  které  člověk mohl oslovit.  Nebylo to tak,  že bych 

na ulici stál a říkal, prosím Vás, podepište tohle. Bylo třeba vždycky za někým přijít 

a říct,  hele,  já  bych to  viděl  takhle,  oni  kdyby nám ty  informace dávali  a to  proto, 

že někde se rozsvítí nějaký oranžový majáček a my budeme vědět, že ten když bliká, tak 

že to takhle je a oni z toho okresu zatelefonují do školek a oni s dětmi nepůjdou ven, tak 

toho bych chtěl dosáhnout. Cítíš to stejně tak jako já? Jestli  jo, tak mi s tím pomoz 

a podepiš se. Takže takhle se vlastně sbíraly podpisy. Mnoho podpisových akcí vznikalo 

v hospodě, kdy to podepsala hospoda nebo na koncertě, kdy to podepsalo sto dvacet 

lidí, kteří se tam zúčastnili nějaké muziky. Tohle byli opravdu lidi z jednotlivých částí 

Chomutova, tak jak jsem je znal. Musím říct, že si nepamatuji jediného člověka v tu 

dobu, který by odmítl podpis pod tu petici dát. To že následně, když na ně tlačila Státní 

bezpečnost,  někdo  z toho  vycouval,  tak  prostě  ano,  ale  to  bylo  nepatrné  procento. 

Víceméně ti lidi si za tím stáli.

Takže šlo převážně o okruh Vašich přátel, známých, kolegů z práce?

Dá se to tak říct, ale ono to mělo širší spektrum. Protože znal jsem někoho a ten někdo 

to podepsal. Ono to nebylo jen o tom podepsat petici, že vezmu tužku a udělám ten svůj 

podpis  a tím to  skončilo.  Člověk  tím,  že to  podepsal,  se najednou  projevil  a vnitřně 

dostal sílu. A přišel domů a řekl ženě, hele já jsem podepsal tohle, byl za mnou Karel 

a hele to by bylo dobrý. A žena přišla do práce a říkala, představ si, můj chlap včera 



podepsal, že...Takže sto šedesát podpisů to bylo skutečně na papíře, nebo sto šedesát 

dva,  ale o tom mluvilo tisíce lidí  ve městě,  protože se ztotožňovali  s tou myšlenkou. 

Nebyl to jen projev odvahy, jakože já jsem něco podepsal proti moci, ale já jsem něco 

podepsal nebo já vím o někom, kdo něco podepsal, co má hlavu a patu. A já si vnitřně 

za tím taky stojím.

Druhou petici,  kterou jste odeslali,  podepsalo už tři sta lidí. Byl nárůst podpisů 

důsledkem toho, že se zpráva o první petici rozšířila více mezi lidmi?

Já  si  myslím,  že kdybych  v tu  dobu  na základě  čehokoli  vnímal,  že mám  mít  víc 

podpisů, tak bych jich neměl sto šedesát dva, ale dvě stě šedesát dva. Já jsem jenom 

nechtěl  jedinou věc,  když jsem to předsedovi  Národního výboru,  aby to  bylo za mě 

za Mrázka, protože ten Mrázek byl profláklej a ten jeden člověk se dá snadno v očích 

ostatních zdiskreditovat. Ale když ti lidi budou z různých skupin..dokonce to podepsal 

i inženýr Vít, který v té první petici byl jediný s titulem a nutno říct, že lidi, když vzali 

tu petici, ztotožnili se s myšlenkou a teď si samozřejmě pročítali ta jména a když viděli 

prostě to ing, takže to mělo váhu, protože říkali,  že i takhle vysokoškolsky vzdělaný 

člověk se s tím ztotožňuje. Proč v té druhé části těch lidí bylo víc, možná že by jich bylo 

zase víc, kdyby mezitím neproběhly v novinách diskreditující články tady na tu petici, 

kdyby Státní  bezpečnost  neudělala  některé  kroky,  které  udělala,  kdy některé  ty  lidi 

prostě  natolik  zastrašovala,  že někteří  lidi  řekli,  my  jsme  nevěděli,  že je  to  od toho 

Mrázka, kterého platí Svobodná Evropa. Protože oni hned využili toho, že jak BBC, tak 

Svobodná Evropa o tom informovaly  a snažili se těm lidem namluvit, no víte, on vás 

do toho  zatáhl  a dostane  za to  valuty  a co  dal  za to  vám?  Takže  posléze  ta  další 

korespondence byla taková, že ti lidi říkali, vždyť to je fakt a já to taky podepíšu. Ale 

zase se nejelo na množství podpisů. To bylo jen o tom dostat to mezi lidi, aby o tom 

mluvili. Tam se jednalo o jejich přesvědčení, ne o množství podpisů.

Nepřímo jste mi již odpověděl, přesto se zeptám. Bylo náročné lidi přesvědčit, aby 

podepsali petici?

Ta doba byla taková, že...na to se nedá odpovědět jednoznačně. Oslovíte někoho, kdo 

řekne...jasně, je to přesně tak, ale sorry moje děti budou dělat přijímačky nebo, nebo, 



nebo...A ty lidi samozřejmě nepodepsali. A mnozí zase podepsali a potom z toho cukli. 

A hlavně bylo to období, kdy...nedělal jsem žádné podpisové akce, takže vlastně nevím, 

jak bylo složité a nesložité někoho prostě přesvědčovat. Ale z druhé strany, myslím si, 

že...kdybych měl odpovědět ano nebo ne, tak říkám ne, nebylo. Protože ti lidi to cítili 

a chtěli  to.  Každý  si  to  zkoušel  sám  na sobě.  To  období  těch  inverzí,  kdy  je  to 

zaklopený,  to  není  jenom  problém  elektráren,  jsou  lokality  ve městě,  kde  je  stará 

zástavba, kdy přišli lidi ve čtyři z práce, každý zatopil a ten kouř se jen valil ulicemi. 

Lidi věděli, o čem je řeč, takže myslím si, že nebylo složité je přesvědčit.

Měl  jste  vy  osobně  nějaké  nepříjemnosti,  ať  už  v soukromém  životě  nebo 

v zaměstnání, právě kvůli zmíněným peticím? Byl jste za to perzekvován?

Každá  akce  vyvolává  nějakou  reakci.  Nikdy  Státní  bezpečnost  nenechala  nic  bez 

povšimnutí.  Já  teď přesně  nevím s odstupem let,  jak  byla  ta  období,  ale  když bylo 

výročí republiky, výročí Palacha, cokoli, o čem se dalo hovořit, kdy se lidi srocovali, tak 

když před zvoněním budíku někdo zvonil u mě doma, tak to byla Státní bezpečnost, 

která mě přišla zatknout a na dva nebo čtyři dny v podstatě schovat. Ono to bylo úplně 

jedno, jestli to bylo po nějaké petici,  akorát petice nebyla na nějaké výročí, jenomže 

vždycky bylo něco. Ptáte se na zaměstnání, jestli v práci...to bylo tak, byl jsem rád, že tu 

práci mám, že mě tam drží, protože kdybych náhodou práci neměl, tak by to bylo velice 

složité  a byl  bych  blíž  té  cestě  emigrace,  kam jsem nechtěl.  Takže  určitě,  vždycky 

po každé...a samozřejmě tady po té petici...ale oni si dávali trošičku víc pozor na to, aby 

mě  nějakým  způsobem  hodně  moc  zmáčkli,  protože  to  by  bylo  kontraproduktivní, 

protože oni by ze mě jakoby dělali mučedníka. Oni mě naopak potřebovali diskreditovat 

jiným  způsobem.  Takže  přímo  ve vazbě  tady  na tuhle  petici...myslím,  že jsem  byl 

na výslechu,  to  jako  určitě  jako  s každou  věcí,  ale  myslím,  že jsem nikde  na žádné 

cépézetce296 dva, čtyři dny nebydlel.

A v jiné souvislosti, byl jste ve vazbě?

Na vazbě jsem nebyl  nikdy.  Vždycky akorát  jenom, tak jak  to  oni  dělali.  Když byl 

proces  s výborem VONS,  tak  lidi,  kteří  tam byli,  kteří  přišli  podpořit  Uhla,  Havla, 

296 Cela předběžného zadržení.



Němcovou, tak nás vlastně pozatýkali, převezli nás na Bartolomějskou, to je taková ta 

hlavní pražská četnická stanice, z Bartolomějské nás druhý den ráno, a to jsem tenkrát 

myslel, že už opravdu zaklaply dveře za katrem, nás převezli do Ruzyňské věznice. A to 

je nepříjemný pocit, když se rozestupují ty šedé dveře, auto vjíždí a vlastně nás vezli 

celý autobus, to auto vjíždí do meziprostoru, otevírají se další dveře, předávají si vás 

četníci,  chodbaři  po chodbách,  dají  vás  na celu.  Z cely  vás  na vyvolání  odvedou, 

ostříhají vás do hola, prohlédne vás lékař, stále nemáte vznesené žádné obvinění, říkáte 

si, tak už tadyhle na to kašlou. A ve finále po dni, co tam strávíte, tak vás zase převezou 

na četnickou  stanici  a převezli  mě  do Chomutova  a tady  mě  vlastně  zase  večer 

propouštějí. Ono to bylo o tom nahlodat psychiku člověka a člověka zlomit. Ale že bych 

byl  na vazbě,  konkrétně  a následně  z něčeho  obžalován,  tak  to  mě  vždycky  nějak 

šťastně míjelo.

Když se vrátíme zpět  k petici, víte o někom, kdo petici podepsal, ať už tu první 

nebo tu druhou, a byl následně kvůli tomu perzekvován?

To  byli  lidi,  kteří  po dni  odvolali  ten  podpis,  ale  nevím.  Víceméně  na většinu  lidí 

zatlačili.  Vím,  že ten  inženýr  Vít,  na něho  tenkrát  nastoupili  a říkali  mu,  vy  jste 

vzdělaný  člověk,  jak  jste  se mohl  nechat  nachytat  od takového  Mrázka.  Takže  asi 

tadyhle v těch intencích. Samozřejmě všem těm lidem pohrozili, kdyby jim nehrozili, 

tak někteří z nich by ten podpis neodvolali. Ale víceméně, že by někdo vyloženě přišel 

o zaměstnání...ta  doba  byla  taková...stálo  za tím  tolik  lidí,  byť  nepodepsaných,  ale 

vědomím, a všichni to vlastně sledovali. Jak jsem zmínil, bylo by to kontraproduktivní 

z jejich  strany.  Oni  potřebovali  to  podchytit  jinak,  aby  se už  nic  takového  nedělo 

a nějakým způsobem se snažit zavřít ústa aktérům.

Zmínila jsem, že byla odeslaná ještě jedna petice, a to v březnu 1987. Adresovaná 

byla  předsedovi  vlády  Ladislavovi  Adamcovi.  Poté  probíhala  několika  měsíční 

korespondence mezi Vámi, úřadem předsedy vlády a Radou životního prostředí. 

Došlo  nakonec  k nějakým  změnám,  které  by  zlepšily  životní  prostředí 

na Chomutovsku v důsledku těchto peticí a vaší korespondence?

V podstatě došlo. Oni v tu dobu vydával...to bylo kuriózní. Český hydrometeorologický 



ústav v Kočkově vydával  takovou zprávu právě o koncentracích.  Tu zprávu dostával 

okres, dostávala ji Bezpečnost, nevím, kam všude, jaký oni měli rozdělovník. Ale já 

jsem začal přes jednoho člověka a v tu dobu jsem hodně dlouho nevěděl, jestli je to 

ze strany Státní  bezpečnosti  připraveno od nich,  nebo  jestli  je  to  akce  toho člověka 

z Kočkova,  jsem  začal  dostávat  tuhle  zprávu  taky.  Přiváželi  mi  ji  nějací  lidi, kteří 

vždycky jen přijeli, předali a svištěli dál. A já jednou, když jsem se do ní díval, tak jsem 

viděl na té úvodní obálce napsáno Okresní ředitelství Chomutov VB, ale tím, jak to bylo 

propsáno od jiného listu, jak oni si to na ty obálky psali. Takže v tu dobu jsem z toho 

měl takový nepříjemný pocit, že jsem nevěděl, zda-li to není podvrh, jestli ty hodnoty, 

které tam uváděli, jsou skutečné. Ale posléze, když jsem se osobně zkontaktoval přes 

jiné lidi  s tím člověkem,  který tam pracoval,  že to  tak  skutečně je,  že to  není  léčka 

ze strany Státní bezpečnosti,  protože tam jsem se stále obával té diskreditace z jejich 

strany. Podařilo se to, že oni z toho odboru školství začali telefonovat do školek a říkat: 

„Dnes je  zvýšená koncentrace škodlivin v ovzduší“.  Nikdy se neřeklo kolik, bylo to 

celkem  jedno,  protože  stejně  by  s tím  nikdo  nic  neudělal,  ale  začala  přicházet  ta 

informace do těch jesliček, školek a snad si myslím, že ve finále i do školských zařízení 

– první až devátá třída. My jsme samozřejmě chtěli, aby to šlo dál, aby udělali nějaké 

majáky po městě, které se rozblikají...jenomže když byla ta inverze, tak byla mlha, bílé 

mlíko, kterým člověk šel, ale ta mlha ještě neznamenala, že je plná škodlivin. Ta mlha 

mohla  být  tak  nízko,  že ten  elektrárenský  komín  koukal  skrz  tu  pokličku  nahoru 

a škodliviny  šly  někam  jinam  a v mlze  zůstávalo  jen  to,  co  vyprodukovala  lokální 

zástavba, co udělala auta, tak to bylo všechno. Takže mlha neznamenala velký problém 

s dýcháním. A v té mlze, když se rozblikal majáček, což potom tak ve finále bylo, tak 

se vědělo, ano, dosáhlo to určité hranice a my víme, že se podle toho máme zachovat. 

Takže ano, mělo to přínos.

V petici  jste  žádali,  aby  informace  o zhoršených  podmínkách  byly  hlášeny 

městským rozhlasem, aby je hlásil Český rozhlas a aby byly zveřejňovány v deníku 

Průboj. To se stalo?

V podstatě nevím, jestli tam byl ten deník Průboj, nad tím jsem se teď jenom zamýšlím. 

Z toho  titulu,  že koncentrace  přicházely  v průběhu  dne  nějak  a muselo  by  se čekat 



do dalšího vydání. Tam jsme spíš chtěli, nevzpomínám si přesně, asi nějakou průběžnou 

informaci. Ale rozhlas si myslím, že to snad nevyhlašoval nebo potom postupem po té 

korespondenci s předsedou vlády, nejsem si jistý. Ale vím, že to prvotní, čeho se dalo 

dosáhnout, to znamená ty školky, omezení pohybu...jezdily i posléze auta s tlampačem 

a hlásily to, ale v jakém období to potom bylo. Ono mi to trošičku splývá už potom 

s rokem po revoluci, kdy rada města přijala opatření, takže autobusáci místo sovětské 

vlaječky,  kterou  měli  na výročí  Říjnové  revoluce  zapíchnutou  v držáku  vedle 

nastupování  u řidiče,  tak  visela  žlutá  vlaječka  a to  znamenalo,  protože  město  bylo 

autobusů plné, tak to znamenalo zvýšený obsah škodlivin. A oni to samozřejmě dostali 

tu informaci ti autobusáci. Byly instalovány majáčky po městě, které se rozblikaly, ale 

já už přesně nevím, teď už s odstupem času, co bylo ještě v tom období předrevolučním, 

a co se podařilo už v zemi to demokratické.

V druhé petici  jste zvali  přímo předsedu vlády Ladislava Adamce,  aby se přijel 

podívat a sám přesvědčit, že situace na Chomutovsku není dobrá. Přijel se podívat 

nebo nepřijel?

Nepřijel  se podívat.  Pan  předseda  je  vždycky  vytížený  a má  důležité  státní  jednání 

někde jinde. Když jsme ho zvali, tak jsme samozřejmě neočekávali, že by přijel. Musím 

říct,  že by nám vytřel  zrak,  kdyby přijel.  Tam šlo v podstatě o to,  že oni po té první 

petici na to reagovali v tom Průboji a Nástupu, což byly místní chomutovské noviny, 

na to  reagovali  tak,  že vždyť my všechno děláme a to  jsou  jenom detaily,  to  co  vy 

chcete. A vám se to jenom zdá. A to byla jenom mlha, ne škodliviny. A začaly lidem 

trošičku vysvětlovat,  co je to pojem té inverze a jak se česky říká, snažily se je opít 

rohlíkem. A to pozvání Adamce sem, bylo spíš takové demonstrativní. A ti lidé, kteří to 

podepisovali, tak se v tom zase viděli. A říkali, sakra, tak když nám nevěří, ať se přijede 

podívat.

Byl jste tedy autorem textu i druhé petice?

Ano.

Tyto dvě petice byly ojedinělou petiční  akcí,  kterou jste  inicioval,  nebo vznikly 



některé další petice?

Zcela upřímně, až když jste mi řekla, že byla i ta druhá, tak jsem si vzpomněl, že to 

vlastně  mělo  pokračování.  Ne,  nebyl  jsem  ten,  který  by  sepisoval  petici  za peticí. 

Samozřejmě  bylo  mnoho  petic,  které  se podepisovaly  za propuštění  toho  či  onoho 

z našich přátel. Ale v té oblasti životního prostředí, si myslím, že ne. Nejsem si jistý, 

jestli  nebylo ve vazbě něco na Kamencové jezero,  které jsme v tu dobu zpracovávali 

takovou  zprávu,  tu  mi  pomáhal  zpracovávat  Ivan  Dejmal,  to  by  mohlo  být 

v Ekologickém  bulletinu  v jednom  z těch  prvních  čísel,  které  jsme  dávali,  ale  tam 

nevím, jestli  to  byla petiční  akce.  Ona ta  petiční  akce,  to  byla jedna z malých částí 

postoje  člověka  a celé  té  doby  v tom,  co  vlastně  dělal.  A když  bylo  třeba  sáhnout 

k petiční akci, tak se to udělalo. Vzpomínám si, že to byla hlavně ta jedna, tu druhou 

jste mi připomněla vy.

Vy jste podepsal nějaké petice?

Mnoho  petic,  které  byly,  jak  jsem  zmínil,  za propuštění  kamarádů,  atd.297 Držely 

se řetězové hladovky, to bylo takovéto to, jak jsem říkal, že jsme se potkávali v páteční 

hospůdce,  potom  jsme  měli  salónek,  o kterém  jsme  věděli,  že je  tam  instalován 

odposlech a učili jsme se mluvit nahlas tak, aby to, co říkáme, Státní bezpečnost slyšela. 

Lidi se učili vystrčit trošičku víc hlavu. Obzvlášť z těch mladých kluků, kterým bylo 

dvacet,  pětadvacet  a najednou přicházeli  do styku s něčím jiným a už  jim to  nebylo 

lhostejné vnitřně, duší na to reagovali a samozřejmě musel to být následně postoj, který 

byli ochotni obhájit před tou státní mocí.

Bavíme se tu  převážně  o roce  1987,  ale  na nepříznivou  situaci  na Chomutovsku 

se snažili  upozornit  místní  občané  už  v roce  1985.  Konkrétně  Jiří  Koula 

s manželkou  Světlanou,  Petr  Šantora  a další  se pokoušeli  založit  občanskou 

iniciativu,  která  by  se starala  o ochranu  životního  prostředí.  Státní  bezpečnost 

tomu však udělala přítrž. Proběhly výslechy a zmíněné osoby byly zastrašovány 

mnohaletými tresty odnětí svobody, pokud budou v činnosti pokračovat. Věděl jste 

297 Karel  Mrázek  byl  autorem  petice  ze srpna  1989  za propuštění  Františka  Stárka  a Ivy  Vojtkové. 
Součástí petice byla i protestní řetězová hladovka, která měla být držena až do doby propuštění F. 
Stárka a I. Vojtkové. A KPR, fond KPR, (dále nezpracováno).



o této aktivitě?

Já  jsem  se na ní  podílel.  Jirka  Koula  byl  taktéž  signatář  Charty.  Tahle  petice 

se připravovala v místě jeho tehdejšího pracoviště, kde jsem byl i já zaměstnán, kdy Petr 

Šantora,  který  v té  době podepsal  Chartu,  ale  snad si  myslím,  že snad potom nějak 

na nátlak Chartu odvolal, nebo nevím. Vím, že tenkrát na toho Petra hodně nastoupili 

a věděl  jsem tady o té  petici,  svým způsobem jsem pomáhal  s něčím,  ale  nebyla  to 

petice, která by byla tak plošná. Já už nevím, kolik pod ní bylo podpisů, ale vím, že tam 

bylo podpisů velice málo. Můj pohled na to byl trošičku jiný. Odpolitizovat. Když jsem 

se snažil  trošičku  něco  dělat,  tak  jsem  se snažil  jít  k meritu  věci,  ale  způsobem 

nepolitickým, byť se člověk samozřejmě musel mnohokrát odvolávat na Listinu práv 

a svobod.  Ale  vždycky  jsem se snažil,  aby  to  Bezpečnost  nemohla  svrhnout  do jiné 

polohy a použít to proti těm lidem.

Vy jste se těchto výslechů a zastrašování účastnil taky?

My jsme s Jirkou Koulou byli kamarádi. Ty akce, které jsme dělali, ať to byla muzika, 

ať  to  bylo  cokoliv  jiného.  Jirka  Koula  tenkrát  bydlel,  předtím než  pracoval  na tom 

plynostavu,  kde  jsme  byli  ve finále  oba  dva,  tak  bydlel  v rodinném  domečku,  kde 

se chodila zkoušet muzika, kde byla zkušebna, tam se tyhle věci kuly, takže ano, ale 

nepodílel jsem se textově tady na té petici, tu tenkrát připravoval on s Petrem Šantorou.

Byla ta petice odeslána nebo ne?

Ta petice tenkrát...já si myslím, že oni to někam poslali nebo jestli to zachytila Státní 

bezpečnost  z odposlechu  a jenom  udělala  nějakou  vlnu  tlaku.  Já  si  přesně 

nevzpomínám. Vzhledem k tomu, že jsem ji  nestylizoval a byla to hlavně akce Jirky 

s Petrem, tak nevím, neznám detaily.

Když  byste  mohl  porovnat  rok  1985  a rok  1987.  Byla  v roce  1987 možnost 

se vyjadřovat, ať už formou petice či jinak, volnější oproti situaci v roce 1985?

Já bych neřekl volnější, samozřejmě kdo si co pod tím volnější představuje. Já bych spíš 



řekl, že ty mantinely ze strany moci se neustále zužovaly a Státní bezpečnost vymýšlela 

nové a nové fígle a vzhledem k tomu, že už mnoho lidí opustilo tuto zemi, oni se už 

za tu dobu ti estébáci taky naučili a věděli, jak tnout do živého. Takže po této stránce 

bych řekl, že to bylo horší, ale ta druhá stránka byla ta, že ti lidé už víc chtěli. Čím víc 

ten press začínal být větší, jakoby jim to dodávalo mnohým sílu. Proto, když nám zrušili 

tu jednu hospůdku, která byla takový prostor pro setkání se, tak jsme zvolili salónek 

a zvolili jsme tu otevřenou verzi. Dřív jsme si všechno někde před hospodou předali 

a špitli a v tom druhém jsme to dělali, ale to už jsme se blížili roku 89 samozřejmě, jsme 

to dělali všechno nahlas. Tak ať si ty odposlechy vyhodnotí, ať to vědí. A já zatím, co 

jsem tam řekl, stojím. Na to ve vazbě začaly vznikat de facto další aktivity, které byly. 

Bezpečnost  se snažila  znemožnit  jakékoliv  setkávání  se.  To  už  bylo  období  před 

revolucí, kdy třeba jsme vyhlásili demonstraci před radnicí, jsme ohlásili, ale říkám je to 

ještě  tak  rok  před  revolucí.  Řádně  podle  všech  zákonů,  tak  jak  jsme  měli  podle 

ohlašovací povinnosti. Oni nám to ve finále museli nějak povolit, aby vzápětí to celé 

zakázali  díky  stavebním  pracím.  A najednou  chomutovské  náměstí  dostalo  nový 

asfaltový povrch. Oni na to nezametené náměstí v podstatě vjeli vozy a začali tam lít 

asfalt, takže lidi se tam nemohli setkat. A přesto ti lidi tam šli a viděli, že jsou takhle 

poskládaný po stranách a lidi  se mezi  sebou bavili.  Takže já bych řekl,  že ta  síla šla 

z lidí. Takže asi to bylo snazší.

Měli lidé více odvahy v roce 1987 než dříve?

Oni tu  odvahu z mého pohledu dostávali  lidi,  tak jak věděli,  že to,  co se dělá,  není 

plácnutím do vody.  Že o tom někdo ví,  že o tom někdo další  povídá  a já  si  myslím, 

že velice  významnou roli  sehrála  Svobodná Evropa a Hlas  Ameriky,  nevím na kolik 

BBC,  to  nebylo  v tu  dobu  tolik  poslouchané,  byť  to  bylo  jediné  rádio,  které  bylo 

minimálně rušené, ale jak Svobodka, tak Hlas Ameriky, když najednou povídal o jejich 

městě, tak oni najednou věděli, že se jich to dotýká a jakoby ti lidi dostávali víc odvahy.

Když půjdeme za rok 1989, věnoval jste se i poté ekologii? Bylo to téma, které Vás 

stále zajímalo?

Za rok 89...já vlastně, když přišla revoluce, měl jsem představu o svém životě takovou, 



že...předtím  jsem nikdy  nevěděl,  kdo  mě  poslouchá,  kdo  mě  vidí  a bylo  to  takové 

období  nesvobodné,  byť si  na to  člověk posléze  zvykne,  tak  se mu to stane běžnou 

součástí života, ale přesto jsem měl představu, že teď si budu dělat něco a bude to super 

a byl jsem strašně šťastný, že Vašek Havel se stal prezidentem a tak jako zjednodušeně 

jsem  čekal,  že přijde  ráj  na Zemi.  Moje  představa  byla  taková,  že už  se v ničem 

angažovat nebudu. Že si pojedu své věci, který jsem chtěl, na které jsem nikdy neměl 

čas.  V Chomutově  první,  co  jsem  udělali,  Občanské  fórum,  tak  se podařilo  docela 

rychle  donutit  předsedu  národního výboru  odstoupit.  V ten  okamžik  bylo  třeba 

připravovat  novou  městskou radu,  připravovat  nové  lidi.  Bylo  třeba  připravit  nové 

vedení města a já jsem chtěl po organizační stránce těm lidem pomáhat, ale neměl jsem 

představu žádné své vlastní angažovanosti. Když bylo první, tenkrát se tomu říkalo ještě 

plenární zasedání, to stále byla ta prvotní terminologie, kde se volí tyhle orgány, tak to 

Občanské fórum, které v tu dobu stavělo své kandidáty, tak de facto neuspělo se svým 

kandidátem na předsedu  Národního  výboru.  To  byl  obrovský  průser,  kdy  tuším,  ač 

vlastně  nikoho  konkrétně  nejmenuji,  protože  si  přesně  nevzpomínám,  nicméně  ten 

člověk nebyl  na počet  hlasů podpořen ani  ze strany Občanského fóra.  Tak se to celé 

v podstatě skrečovalo, nic se nerozhodlo, nebyl zvolen nový předseda národního výboru 

a muselo být další nové plénum. A v tu dobu, oni přišli a říkali hele, nedá se nic dělat, 

byť tvá představa je jiná, nedá se nic dělat, jsi jediný, kdo má ten morální kredit, aby si 

dělal tohleto. Já jsem říkal, vy jste se zbláznili.  Já sice mám vzor, Vašek Havel dělá 

prezidenta. Ale to je všechno hezké, ale já přece nemůžu sedět v čele města. A oni říkali, 

ale tady není v podstatě jiná volba. Tak jsem řekl dobře, já tedy budu kandidovat s tím, 

že musejí  proběhnout...protože  to  nebyla  kandidatura,  svým  způsobem  to  byla 

kandidatura, ale v tu dobu, ten správný výraz byl kooptován, to znamená tam vsazen 

za někoho jiného, protože to ještě neproběhla demokratická volba. Oni byli ochotní, ti 

komunisté, co tam seděli, uvolnit tolik a tolik křesel, aby se tam dostali i jiní, ale pořád 

to ještě nebyli svobodné volby jako takové. Ale tak to bylo po celé zemi naší to české, 

československé a takhle se to dělalo prostě všude. Takže já jsem řekl prostě dobře já 

tedy kandidovat budu a ten post přijmu do prvního svobodného volebního období, které 

přijde, protože mezitím se to všechno vykrystalizuje a já mám představu o svém životě 

trošičku  jinou.  Takže  ve finále  jsem  kandidoval,  stal  jsem  se předsedou  národního 

výboru a vlastně do prvních voleb jsem dělal předsedu Národního výboru. Přišly volby, 



v tu dobu už bylo vlastně všechno úplně jinak. Lidé, kteří dělali věc pro dobrou věc, tak 

jsem najednou viděl, jak se připravuje privatizace a jak někteří lidé jdou tam či onam, 

jak prosazují to či ono a najedou jsem zjistil, že to je hrozná džungle, ve které ti, kteří 

měli  nějaké  ambice  a vládli...To bylo  období,  kdy jsem viděl  ambice  některých lidí 

a hlavně stát se někým, kdo vlastně zaštiťuje město, nutno říct, že mě v té době bylo tři 

a třicet let, já jsem byl nejmladším předsedou a posléze starostou vůbec v republice, tak 

jsem  potřeboval  na těch  odborech  vyměnit  i úředníky,  kteří  tam  byli,  protože  to, 

že se změnil  jeden  člověk  v čele  města,  byla  rada,  která  se v tom  ještě  pořádně 

neorientovala a zbytek byl celý ansámbl skutečných úředníků, podvodníků, kteří uměli 

a měli vazby na Státní bezpečnost a ti komunisté na ně stále uměli úžasně působit, takže 

já  jsem  v tu  dobu  potřeboval,  aby  mi  šli  pomoct  nějací  lidé  na tu  radnici.  Z toho 

Občanského fóra oni to pojali tak, že Mrázek sedí na radnici, že je všechno v pořádku 

a jakoby nebylo zapotřebí  co dělat  jiného.  Já jsem dostal  tajemnici  paní  Maškovou, 

které jsem věřil. Úžasná paní, odvedla obrovský kus práce, fantastická ženská. A nikdo 

další tam ale nebyl. Místopředsedové zůstali, tři komunističtí místopředsedové. Každé 

pondělí jsem měl poradu, seděl jsem tam já s tajemnicí a tři místopředsedové, kteří řídili 

všechny  ostatní  odbory.  Prvotní  komunističtí  funkcionáři,  kteří  tam  vlastně  byli. 

A takhle  se řídilo  město.  To bylo  zoufalé.  Samozřejmě  po těch  prvních  svobodných 

volbách už se to trošičku víc promíchalo, protože se podařilo tyhle lidi odvolat atd. Ale 

pořád to byla taková hodně sisyfovská práce, ale nicméně někam to směřovalo, bylo to 

šíleně  vyčerpávající.  Bylo  to  přesně  to,  co  jsem  nechtěl.  Bylo  to  v uvozovkách 

na vytíženost  a na nesvobodu  ještě  horší.  Já  jsem  vždycky  říkal,  že jsem  ještě  víc 

nesvobodný, než jsem byl v nesvobodné zemi před revolucí.

Náš rozhovor jsme začali špatným životním prostředím na Chomutovsku. Na závěr 

bych  se Vás  ráda  zeptala,  kdy  podle  Vás  došlo  k tomu,  že se životní  prostředí 

a příroda  na Chomutovsku  vzpamatovala  ze škod,  které  tu  byly  napáchány 

v minulém režimu.

Především  dosud  se příroda  nevzpamatovala,  to  je  proces,  který  je  velice  dlouhý 

a vleklý.  Než vyroste  takový  strom,  to  je  desítek  let.  Nicméně  celé  je  to  víceméně 

v koncepci. O tom, kolik byl v tu dobu a ve finále v tu dobu už to bylo privatizované, 



ČEZ ochoten věnovat do odsíření elektráren. Protože elektrárny to byla ta nejsložitější 

záležitost,  co  do zdroje  těch  škodlivin.  Víceméně  vážné,  ale  úsměvné.  Když  se měl 

privatizovat  ČEZ,  tak  přišla  skupina  lidí  z ČEZu,  kdy  nám,  v tu  dobu  už  jsem byl 

starostou  města  a předsedou  severočeského  sdružení  měst  a obcí,  protože  tam  ještě 

došlo  k jednomu  kroku.  Byla  taková  tendence  rušit  úřady,  to  je  k ničemu,  to  je 

k ničemu, to je k ničemu. A zrušily se okresní národní výbory. Takže bylo město, byl 

kraj,  byla  vláda,  ministerstva.  Najednou de  facto chyběl  článek přestupu informace, 

který  dřív  dělal  okresní  úřad,  přestup  informace  v rámci  daného  okresu.  Takže 

starostové si vytvořili sdružení severočeských měst a obcí a vlastně jsme se potkávali, 

tuším, že jednou měsíčně, protože nešlo řešit odděleně jenom ty své písečky, to muselo 

mít nějakou koncepci, to se muselo někam směrovat a díky absenci těch okresů...tím 

neříkám,  že jsem obhájce  okresního národního výboru,  ale  ta  informace musí  nějak 

putovat, musí mít nějakou zpětnou vazbu, ty úkoly musí mít úkoly plnění. To nemohlo 

jít všechno dál hekticky, jak to bylo po revoluci, takže proto jsme vytvořili to sdružení 

severočeských měst  a obcí. A tenkrát  se na nás  obrátila  skupina z ČEZu,  kteří  říkali, 

hele,  my se máme privatizovat,  ale když my se zprivatizujeme, tak oni tam zahrnou 

jadernou  energii,  včetně  vodní,  prostě  všechno  a udělají  to  takhle.  A vy  z těch 

elektráren,  které  tady  jsou  ziskové,  oni  nebudou  financovat  odsíření,  nýbrž  budou 

financovat dostavbu jaderných elektráren. My jsme říkali, to není dobře tohle a snažili 

jsme se pro to něco udělat. V tu dobu už končila Pithartova vláda a na snad posledním 

zasedání,  které  bylo v Lánech,  se projednávala privatizace ČEZu.  Tam jsem vyrazil, 

protože  jsem byl  v docela  úzkém kontaktu  s panem předsedou vlády  Pithartem,  tak 

se mi  podařilo  na jednání  vlády se nechat  přizvat  spolu s jedním z těch lidí  z ČEZu, 

kteří  šli  proti  ČEZu. Do  jednání do Lán, kde jsme se zúčastnili,  kde jsme se snažili 

vládě  vysvětlit,  hele,  ono  to  není  tak  jednoduché,  jak  máte  v těch  materiálech 

předloženo a myslíme si, že byste neměli jako vláda na svém posledním zasedání dávat 

souhlas  s privatizací  v téhle  podobě.  Nechte  to  radši  po volbách,  ať  je  prostor 

analyzovat, jestli ta čísla, která tady máme a vy prostřednictvím nás, taky máte, jestli 

mají  hlavu  a patu.  Nicméně  ta  myšlenka  o dostavbě  z peněz,  které  potřebujeme my 

v Severočeském kraji na odsíření elektráren, ta byla evidentní. Proč jsem ze začátku řekl 

úsměvné. Když o pauze za mnou přišel ministr financí Špaček a říká mi, hele to není tak 

jednoduchý,  jak  ty  to  vidíš.  My  když  si  vezmeme úvěr  na dostavbu  jádra,  tak  ho 



dostaneme, teď si budu vymýšlet  čísla,  tak ho dostaneme s deseti  procenty.  Když si 

vezmeme úvěr  na odsíření  elektráren,  tak  od těch  světových bank ho dostaneme jen 

se třemi procenty. To má jinou rovinu čili v tom hrají ještě další atributy významnou 

roli. Nicméně dopadlo to dobře, Pithartova vláda to odsunula, dala to na další vládu. 

Tam to samozřejmě dopadlo, tak jak oni chtěli, ale nicméně oni neudělali to rozhodnutí, 

čehož jsem si velice vážil, že by řekli po nás potopa a teď to schválíme a nazdar. Takže 

ve finále  to  postupné  odsiřování  elektráren  mělo  obrovský  vliv  na změnu  životního 

prostředí  tady.  I ty  elektrárny,  protože  produkují  mnoho  peněz  a můžou  de  facto 

financovat  i obce,  podílely se finančně na mnoha malých akcích,  které  v těch obcích 

byly  vidět.  Co bych řekl,  že se hodně změnilo,  bylo  to  myšlení.  Ten směr,  kdy oni 

věděli, že tady můžou něco rozdat z těch peněz a rozdali a ti starostové z obcí věděli, 

že nějaká ta kačka z nich vypadla, tak se naučili hezky žebrat a uměli vyžebrávat pro 

své obce. Šlo to trošku jinak, než bych si představoval, ale víceméně, takhle to nějak 

vlastně šlo. A to, co jsem zmínil, to jednání v Lánech, ve finále, a teď nevím, jestli to 

byl ČEZ, ale mám dojem, že to byl ČEZ...byl jsem na výslechu, protože na mě jako 

na jednoho  z vícero,  bylo  podáno  trestní  oznámení,  že jsem  chtěl  shodit  privatizaci 

ČEZu, takže už po revoluci jsem byl vyslýchán, že jsem zase udělal  něco jinak, než 

chtěli ti s tím popílkem a s tou sírou.

Moc Vám děkuji za váš čas a za rozhovor.

Není zač.
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