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„Vykliďte si to tady,
já potom půdu zamknu“
Likvidace opěrných bodů Správy sledování v letech 1989–1990

P r o ko p To mek

Dlouhá léta si Státní bezpečnost zcela podle svých představ a potřeb budovala
systém kontroly společnosti. Nejznámější je samozřejmě skrytá síť tajných spolupracovníků. Ovšem existoval i systém skutečné fyzické kontroly a sledování.
K části stanovišť této kontroly se dochovala v archivním fondu Správy sledování
StB i torza dokumentace. Obsahují zejména organizační, technické a ekonomické
údaje. Spojit je s jednotlivými případy operativního rozpracování je ale složité.
Zajisté se jednalo spíše o okrajový projev činnosti StB. Současně tyto konspirativní prostory představovaly pro
veřejnost jeden z viditelných dokladů
její všudypřítomnosti. Byly rozmístěny
v civilním prostoru a parazitovaly na
něm. Státní bezpečnost si jejich zřizování vynucovala na organizacích,
úřadech, podnicích i soukromých
vlastnících budov. V tom byla nakonec i jistá zranitelnost. Pro společnost
představovala jejich likvidace možnost
odplaty a satisfakce.
Správa sledování, v roce 1989 krycím názvem IV. správa Sboru národní
bezpečnosti, patřila mezi útvary zajišťující na vyžádání konkrétní, jasně definované služby pro operativní
útvary Státní bezpečnosti. Správa samostatně neiniciovala sledování osob,
podle směrnic působila výhradně na
objednávku operativních součástí
Státní bezpečnosti. 1 Mezi její metody patřilo klasické, tzv. doprovodné
sledování. Další metodou bylo tzv.
vstřícné sledování, kdy sledovači če-

kali na sledovaného na předpokládané
trase. Zejména při tomto sledování
potřebovali stanoviště, odkud mohli
pohyb sledovaného kontrolovat.
Správa sledování definovala takové
prostory jako „pozorovací body“, sloužící jednomu nebo několika příslušníkům sledujícím „vytipované objekty“.
Dále to byly místnosti v budovách,
vybavené spojovací a operativní technikou. „Základnou“ byla konspirační
místnost sloužící jako shromaždiště
sledovačů připravených k nasazení
do akce. Ve „spojovacích bodech“ se
nacházely řídící radiostanice a další
spojovací zařízení. Útvary sledování používaly „maskovací prostory“,
kterými byly: „pozorovací body“, „základny“, „spojovací stanoviště“ a „prostory k instalaci vizuální techniky“.
Maskovací prostory se zřizovaly ve
veřejných budovách i soukromých
bytech. Jejich získávání, evidování
a používání se řídilo instrukcemi
náčelníka I V. správ y. 2 Tato „konspirační pracoviště“ – samostatné

objekty, byty a místnosti – neměla
charakter konspiračních nebo propůjčených bytů operativních součástí
StB ve smyslu RMV ČSSR č. 3/1978
a útvary sledování je využívaly k utajené činnosti.3 Jejich stopy nenalezneme v registrech operativních svazků
StB. Terminologie jejich označování
se vyvíjela a měnila. V posledním
období se hovoří také o „opěrných
bodech“ (OB)“, „technických bodech“
a o „televizních mikrocentrech“. Podle dochované dokumentace užívání
terminologie kolísalo.
Protože se jednalo především o sledování pohybu diplomatů, existoval
systém opěrných bodů hlavně na území Prahy. Základní body se nacházely
v okolí zastupitelských úřadů západních zemí, takže se jedná ponejvíce
o Malou Stranu, případně Bubeneč.
I mimo Prahu se budoval podobný projekt zaměřený na vojenské objekty.
Projekt „Trasa“ měl podchycovat zájem
západních diplomatů o taková místa
na celém území státu. V tomto případě

1	
A BS, f. RV – rozkazy, věstníky, služební pomůcky 1946–1991 (dále jen RV), RMV ČSSR č. 43 z 21. 12. 1978, Směrnice o vyžadování
sledování útvary Státní bezpečnosti, čl. 6. Viz http://www.ustrcr.cz/cs/smernice-pro-sledovani (citováno k 28. 7. 2014).
2	Tamtéž, RMV ČSSR č. 44 z 21. 12. 1978, Směrnice o činnosti útvarů sledování Státní bezpečnosti, čl. 50–52. Viz tamtéž.
3	Tamtéž, RMV ČSSR č. 15 z 26. 9. 1989, Směrnice pro sledování a související kontrarozvědná opatření, čl. 3, písmeno b). Viz tamtéž.
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ale spočíval v mobilizaci příslušníků
Veřejné bezpečnosti a Pomocné stráže
VB, kteří měli na vytipovaných komunikacích kontrolovat nahlášená
vozidla. Tento text se ale projektem
„Trasa“ zabývá jen okrajově.

Trasové sledování
Státní bezpečnost začala používat
metodu tzv. trasového sledování
v první polovině sedmdesátých let.
Šlo o síť promyšleně rozmístěných
pozorovacích stanovišť, která se vzájemně, pomocí spojových prostředků
(zejména telefonu, tedy bez možnosti
odhalení radioprovozu „protivníkem“),
informovala o pohybu sledované osoby
či vozidla. Spolupracovníci si tak sledovaného předávali, aniž by opustili
zakonspirované a ukryté stanoviště.
Odpadlo klasické doprovodné sledování, při kterém mohl sledovaný odhalit přítomnost sledovačů, nebo jim
dokonce úmyslně uniknout. Na okraji
sledované oblasti nebo při odbočení
„objekta“ z předpokládané trasy jej
pak přebírali ke klasickému sledování skupiny rozmístěné v určitých
úsecích a spojené s pracovníky trasy
vysílačkami. Vstřícné sledování statické
je trasové sledování ze stálých opěrných
bodů, vybudovaných na třídách častého
průjezdu několika objektů, kdy pohyb
objektu po trase je z jednotlivých bodů
návazně předáván. Tato metoda je vy
soce konspirativní a využívá se zejména
při sledování kádrových rozvědčíků. 4
Tato definice je uvedena ve směrnicích z roku 1978. Ve starší verzi stejné
směrnice z roku 1972 se trasové sledování uvádí ještě pouze jako metoda využívaná hlavně při vozovém sledování,
kdy na předpokládané trase sledovači
hlídkují v rozmístěných automobilech
(mobilních opěrných bodech).5
První návrh na zavedení nové metody byl zpracováván v roce 1971. 6
V pozdějším vyhodnocení se uvádí,
že šlo o myšlenku převzatou překva-

Šítkovská věž, stanoviště bodu „Mánes“, dokumentační snímek IV. správy SNB ze září 1978
Foto: ABS
pivě od „bulharských přátel“. V letech
1972–1973 se budovaly opěrné a pozorovací body a reorganizovaly síly
IV. správy FMV. Do zkušebního pro-

vozu byl systém trasového sledování
uveden počátkem září 1973. Postupně
se zdokonaloval, upravoval a zejména
rozšiřoval.

4	
Tamtéž, RMV ČSSR č. 44 z 21. 12. 1978, Směrnice o činnosti útvarů sledování Státní bezpečnosti, čl. 8. Viz tamtéž.
5	
Tamtéž, RMV ČSSR č. 58 z 28. 12. 1972, Směrnice pro činnost útvarů sledování Státní bezpečnosti, čl. 9. Viz tamtéž.
6	Tamtéž, f. Správa sledování (IV. správa) 1948–1990 (dále jen A 25), inv. j. 535, Návrh na nový způsob sledování při maximálním
využití pracovníků sledovačky, 3. 1. 1972.
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Poměrně unikátní byla obsluha tohoto pozorovacího systému. Na stanovištích se využívali „tajní spolupracovníci trasového sledování“. Získávali se
převážně z řad bývalých příslušníků
Sboru národní bezpečnosti (důchodců) jako brigádníci. Neměli charakter
tajných spolupracovníků kontrarozvědky a nenajdeme je tak v registrech
operativních svazků. Vzhledem ke své
spolehlivosti se mohli (na rozdíl od tajných spolupracovníků kontrarozvědky
StB) seznamovat i s utajovanými skutečnostmi. Tito tajní spolupracovníci
se zařazovali do výkonu služby (sic)
v maskovacích prostorech na trase
sledovaných objektů. Měli za úkol
předávat poznatky o jejich činnosti
další obsluze na trase.7
Zavedení trasového sledování se
údajně plně osvědčilo. Dosáhlo se
tak prý větší konspirace sledování,
dokonalejší kontroly i vyššího počtu
sledovaných osob. V roce 1973 bylo
trasově sledováno 195 zaměstnanců
„kapitalistických zastupitelských
úřadů“ 4980 krát, v roce 1974 již 209
„objektů“ 5106 krát a za první pololetí
roku 1975 se 204 „objektů“ sledovalo
2524 krát. Systém byl tedy vybudován
zejména pro sledování diplomatů ze
západních států, konkrétně USA, Velké Británie, Francie, Japonska, Spolkové republiky Německo, jejichž sídla
byla soustředěna na Malé Straně.
Ovšem nešlo pouze o diplomaty. StB
takto „odhalovala“ i československé
občany, kteří navštěvovali západní
velvyslanectví.
Účinnost metody limitovalo denní
světlo, protože umělé osvětlení ulic
bylo tehdy často nedokonalé a pozorovací body se nacházely zejména ve

věžích a na půdách domů, tedy vysoko nad ulicemi. Získávání bytových
i nebytových prostor v domech pro
tyto speciální účely bylo totiž velice obtížné, a právě proto se opěrné
body budovaly především na půdách.
Zajímavostí je, že prakticky všechny
řemeslnické práce při zařizování
těchto jednoduchých improvizovaných
místností prováděli výkonní sledovači. Nesnáz představoval nedostatek
volných telefonních linek v centru
města. Tento dlouholetý problém se
tedy kupodivu týkal i StB, i když asi
přece jen nemusela čekat na linku
řadu let jako běžní občané.8
Trasovým sledováním a sledováním
zastupitelských úřadů západních
zemí se v roce 1989 zabýval 2. odbor
IV. správy SNB, který měl ve stavu
celkem 103 příslušníků.9 Jeho náčelníkem byl pplk. JUDr. Vladimír Lacina.
Ovšem trasovému sledování výrazně
pomáhal i „aktiv“ tajných spolupracovníků trasového sledování. Jejich
počet není znám, ale nemohl být zanedbatelný.
Počet konspiračních prostor pro sledování postupně narůstal. Zlepšovalo
se i jejich vybavení kvalitními kamerami průmyslové televize.10 V opěrných
bodech vznikala i tzv. televizní mikrocentra. Na jejich televizní monitory
byly kabely svedeny záběry z kamer
průmyslové televize, rozmístěných
na mnoha místech Prahy. Koncem
roku 1975 bylo v provozu pouhých
patnáct pozorovacích bodů a jenom
v jednom z nich byla umístěna televizní technika. Budovaly se ale další
body, takže v roce 1978 bylo na trase
již 64 kamer! Jejich počet v roce 1989
není znám, ale funkčních opěrných

bodů bylo nejméně 45, takže kamer
v nich mohlo být ještě mnohem více.
Jako konspirační legendy pro veřejnost využívala IV. správa FMV
zejména vysvětlení, že se jedná o kontrolní stanoviště vlivu stavby metra
na zástavbu, dále o stanoviště pro řízení dopravy v ulicích nebo o požární
zařízení. Zřizování, provoz a úpravy
opěrných bodů se většinou neobešly
bez spolupráce majitelů domů, hasičů,
pracovníků obvodních podniků bytového hospodářství (OPBH) a vedení
různých organizací.
Jistá obdoba trasového sledování
se využívala i mimo Prahu na celém
území republiky. Zde se jednalo o celostátní akci „Trasa“. Zaváděly ji do
praxe I. odbory krajských správ StB od
června 1987. Cílem bylo systematicky
kontrolovat pohyb a činnost diplomatů
zejména u vojenských prostorů a objektů. Akce „Trasa“ byla vyhlašována
pro území kraje nebo vybraných okresů příslušnými náčelníky s uvedením
poznávací značky sledovaného diplomatického vozidla. Po vyhlášení akce
hlídky útvarů SNB, VKR, ale i KGB
a Ostrahy státních hranic obsazovaly
kontrolní místa, kde se předpokládal
průjezd sledovaného vozidla. Hlídky
na kontrolních stanovištích měly hlásit, zda přes jejich stanoviště projelo
nahlášené vozidlo, aby nadřízená součást StB mohla vyhodnocením údajů
z kontrolních bodů mapovat pohyb
sledovaného. Při kontrolních akcích
se ale ukázalo, že hlídky nahlášené
automobily často vůbec nezaregistrovaly, a že tedy akce „Trasa“ byla velmi
nedokonalým projektem.11 V modifikované podobě byla připravena v roce
1988 pro případy průjezdu inspekčních

7	
Tamtéž, f. RV, RMV ČSSR č. 15 z 26. 9. 1989, Směrnice pro sledování a související kontrarozvědná opatření, čl. 4 a tamtéž, RMV
ČSSR č. 44 z 21. 12. 1978, Směrnice o činnosti útvarů sledování Státní bezpečnosti, čl. 43–45. Viz http://www.ustrcr.cz/cs/smernice-pro-sledovani (citováno k 28. 7. 2014).
8	Tamtéž, f. A 25, inv. j. 536, Vyhodnocení metody trasového sledování zaměstnanců kapitalistických zastupitelských úřadů. Stav
z listopadu 1975.
9	URBÁNEK, Miroslav: Správa sledování Ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Stručný nástin organizačního vývoje. In: Sborník
AMV, 2005, č. 3. OASS MV ČR, Praha 2005, s. 173–222.
10	Podle dochované fotodokumentace se jednalo o kamery průmyslové televize Sony Videocamera. V druhé polovině sedmdesátých
let šlo nepochybně o velice drahou techniku, která v Československu nebyla běžně dostupná. Na okraj je možno poznamenat, že
šlo o prehistorický věk kamerového sledování veřejného prostoru. Samozřejmě pouze technicky, účel byl zcela jiný než dnes.
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skupin kontrolujících naplňování
závěrů mezivládních odzbrojovacích
jednání – akce „Stockholm“ a „Washington“.12 Další podobné kontrolní
projekty známe z konce osmdesátých let: akce „Žurnál“ (celostátní
akce ke kontrole pohybu novinářů
z NSR, USA, Velké Británie a Francie),
„Stop“ (kontrolní akce zaměřená na
zjištění činnosti „vízových cizinců“
podezřelých jen několikahodinovým
pobytem na území ČSSR, třebaže je
vízum opravňovalo k delšímu pobytu) a „Návrat“ (komplexní kontrolní
opatření zaměřené na vystěhovalce
z ČSSR žijící legálně v NSR a dojíždějící
na území ČSSR, s cílem odhalit, zda
se nejedná o nepřátelské agenty).13

Likvidace opěrných bodů
Přes veškerou snahu o utajení veřejnost v okruhu těchto dlouhá léta
využívaných prostor zpravidla vytušila či zjistila jejich skutečný účel. To
se pak projevilo na přelomu let 1989
a 1990. V některých případech došlo
přímo k anonymním či otevřeným
útokům na tato stanoviště. Také
majitelé nebo správci budov začali
požadovat vystěhování inventáře
pozorovatelen a jejich zrušení. Toto
úsilí lze charakterizovat jako snahu
veřejnosti o likvidaci obávané Státní
bezpečnosti.
Podpor u tomuto „vyčištění“ veřejného prostoru od stanovišť StB
poskytoval pražský městský prokurátor JUDr. Tomáš Sokol, jmenovaný
do funkce 9. ledna 1990. S tématem
souvisí i operativní technika Správy
sledování instalovaná v hotelích, kde
se ubytovávali cizinci. Dne 11. ledna

1990 ráno vydal generální prokurátor ČSR pokyn k šetření podle § 158
tr. řádu, tedy k prověření, zda nebyl
spáchán trestný čin. Stalo se tak na
základě podnětů veřejnosti a zejména
občanských fór pražských interhotelů.
Konkrétní šetření řídil rovněž prokurátor Sokol. Prokuratura prověřovala,
zda neoprávněné odposlechy telefonů
a pokojů hostů nenaplňují skutkovou
podstatu trestného činu porušování
dopravovaných zpráv podle § 239/1b
nebo poškozování cizích práv podle
§ 209/1a tr. zákona.
Čtyři vyšetřovací skupiny (prokurátor, dva vyšetřovatelé prokuratury, specialista pověřený Federálním
ministerstvem dopravy a spojů ČSSR
a uniformovaní příslušníci VB) zkontrolovaly hotely Paříž, Palace, Parkhotel, Alcron, Ambassador, Fórum, Panoráma a Flóra. Ve všech byla nalezena
nejméně jedna neoznačená místnost
zabraná FMV. Pokud nebyla přítomna
obsluha, vyšetřovací skupiny otevřely
dveře násilím. V místnostech bylo zajištěno technické zařízení: monitory
přenášející záběry snímané kamerami
ze společných prostor hotelů, videorekordéry atd. Písemnosti a videokazety byly zajištěny k pozdějšímu
vyhodnocení prokurátorem. Zásahy
do telefonní sítě nasvědčující odposlouchávání kontrola nezjistila.14 Ministryně obchodu a cestovního ruchu
Vlasta Štěpová zaslala 9. února 1990
řediteli státního podniku Čedok Praha
sdělení Generální prokuratury ČSR
se žádostí, aby s orgány FMV a řediteli
interhotelů domluvil odstranění zařízení instalovaných v hotelích, uvolnění zabraných místností a omezení
pohybu pracovníků FMV v hotelích.15

Příklady opěrných bodů
trasového sledování
To, jak vypadaly opěrné body a jak
probíhala jejich likvidace, si můžeme přiblížit na několika typických
příkladech. Limitem jejich výběru je
někdy jen velice torzovitě dochovaná
dokumentace.
Opěrný bod (OB) „Krasnoarmějec“
byl zřízen na adrese Křižovnická
č. 71/14, Praha 1 – Staré Město na jaře
1973. Šlo o provizorní místnost vystavěnou v půdním prostoru. Vlastním
nákladem ji vybudovala IV. správa
FMV se souhlasem OPBH Praha 1. Nájem správce nevyžadoval. Elektrický
proud platilo FMV roční paušální částkou 150 Kčs. Účelem zřízení tohoto
bodu bylo trasové sledování na pravém
břehu Vltavy. Výhled z místnosti pokrýval náměstí Krasnoarmějců (dnes
Jana Palacha), Mánesův most, ústí ulic
Kaprovy a Křížovnické. Pozorovací
bod byl legalizován jako kontrolní
a měřicí stanoviště statiků zkoumajících vliv výstavby a provozu metra
na historickou zástavbu. Od dubna
1973 byla v místnosti v uzamykatelné
bedně uložena vysílací stanice Jupiter, tzv. hlasitý telefon (tedy telefon
s reproduktorem), normální telefonní
aparát a dalekohled s pouzdrem. Dále
byl součástí inventáře stůl, stolek,
židle, věšák, radiopřijímač, infrazářič, teplomet, stolní lampa, přikrývky
a hasicí přístroj.
Dne 4. ledna 1990 zjistil přidělený
tajný spolupracovník trasového sledování, že do místnosti kdosi násilně
vnikl a odnesl technické prostředky
i nábytek. Příslušníci IV. správy SNB
se snažili nenarušit konspirační legen-

11	
A BS, f. Objektové svazky – Hradec Králové (HK-OB), objektový svazek „Cizinec“ reg. č. 89, díl svazku č. 12 („Trasa“), 4. oddělení
I. odboru Správy StB Hradec Králové.
12	Tamtéž, díl svazku č. 13, část č. 2, Metodika organizace bezpečnostních úkolů při příjezdu inspekčních skupin na území ČSSR
v souvislosti se závěry Konference o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti a o odzbrojení v Evropě konané ve Stockholmu,
FMV, Akce „Stockholm“ + přílohy Systém činnosti StB, s. 50–71: Metodika bezpečnostních opatření při příjezdu inspekčních
skupin USA na území ČSSR v souvislosti s plněním dohody mezi ČSSR, NDR a SSSR o inspekcích a Smlouvy mezi SSSR a USA
o likvidaci raket středního a kratšího doletu, FMV, Akce „Washington“.
13	Tamtéž, desky Akce „Žurnál“, „Stop“, „Návrat“, Oddělení StB Svitavy.
14	Šifra (autor) vp: Stav odposlechů. Štěnice ne, ale kamer jako máku. Večerní Praha, 18. 1. 1990, s. 1–2.
15	
ABS, f. A 25, inv. j. 572, Problematika sledování 1990, 9. 2. 1990.
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Plánek umístění opěrného bodu „Krasnoarmějec“ s vyznačením směrů výhledu. Vpravo současný stav budovy, na jejíž půdě byl tento bod umístěn,
pohled z náměstí Jana Palacha.
Foto: ABS, autor
du, a proto vloupání a krádež nahlásili
místnímu oddělení Veřejné bezpečnosti
v Bartolomějské ulici: Z celkového jedná
ní bylo vidět, že příslušníci MO VB s tímto
nechtějí nic mít z důvodu zakonspirova
ného OB a tím, že vniknutí a následnou
krádež hlásí příslušníci FMV. V této době
byla bezpečnostní situace velmi napjatá
a příslušníci VB se báli k někomu chodit.
Z tohoto důvodu bylo další jednání o OB
Krasnoarmějec ukončeno. Dále jsme se
snažili nahlásit vniknutí do OB na krimi
nální službu, jednání bylo opět neúspěšné.
Od 2. 2. 1990 jsme byli zařazeni do záloh
a nemohli jsme v uvedené věci jednat.
Vzhledem k tomu, že do zaměstnání jsme
byli povoláni dne 18. 5. 1990 a v OB nebylo
již co zcizit, proběhla jednání u městské
ho prokurátora a bylo zjištěno, že OB je
dekonspirován.16 Vzhledem k popsané
situaci byl opěrný bod „Krasnoarmějec“
již 15. ledna 1990 evidenčně zrušen.17
Opěrný bod „Slávie“ byl zřízen již
v roce 1970 na Smetanově nábřeží
č. 1012/2 (palác Lažanských), v budově
Filmové a televizní fakulty AMU. Ná-

pomocni přitom byli zaměstnanci oddělení pro zvláštní úkoly ministerstva
školství i vedoucí pracovníci fakulty.
Jednalo se opět o provizorní místnost
o rozměrech 3 x 3 metry, vybudovanou
silami IV. správy FMV v prostoru věže
budovy. Do místnosti bylo instalováno
elektrické vedení. Místnost se v zimě
vytápěla teplometem. Poplatky za
spotřebovaný proud fakulta nepožadovala, stejně tak jí StB neplatila
ani nájem. Spolupracovníci Správy
sledování se zde prezentovali jako
příslušníci odboru dopravy Městské
správy Veřejné bezpečnosti. Z tohoto místa bylo možné pozorovat most
1. máje (dnes Legií) a křižovatku u Národního divadla.
Okolnosti faktické likvidace bodu
jsou poněkud nejasné. Dne 8. ledna
1990 v 8.00 hod. zjistil tajný spolupracovník trasového sledování Václav
Krása při nástupu do služby, že je vyměněna vložka v zámku dveří na půdu
a že dveře kdosi vypáčil a zdemoloval.
Plechová bedna v místnosti zůstala

sice ještě nepoškozená, ale kromě služební pečetě MV přibyla i pečeť s razítkem Akademie múzických umění.
V místnosti zůstalo i elektrické topení
a stolní lampa.
Dne 11. ledna hospodář a správce
AMU telefonicky informoval Správu
sledování, že do místnosti násilím
vnikli studenti. Příslušníci StB požádali vzhledem k citlivé situaci, aby při
jejich vstupu do budovy školy asistoval
uniformovaný příslušník z MO VB Bartolomějská. To přislíbilo, že věc prošetří. Dveře na půdu otevřel správce
budovy se slovy: Vykliďte si to tady, já
potom půdu zamknu, a odešel. Skupina
tří příslušníků 2. oddělení IV. správy
a čtyř tajných spolupracovníků trasového sledování zjistila, že dveře jsou
vylomené a otevřené. Ztratil se elektrický infrazářič, stůl s umakartovou
deskou, dvě dřevěné čalouněné židle
a jedno čalouněné křeslo. Dne 17. ledna
1990 byl na žádost vedení AMU opěrný
bod vyklizen, administrativně zrušen
a klíče předány správci budovy AMU.18

16	Tamtéž, inv. j. 617, OB č. 69, Úřední záznam, 18. června 1990.
17	Tamtéž, inv. j. 572, Seznam OB Trasy – informace, 22. 1. 1990.
18	Tamtéž.
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Dvě z kamer bodu „Karel“ (XI. televizní mikrocentrum) byly umístěny v nejvyšším okně rohové
věže soudní budovy na rohu Karlova náměstí a Spálené ulice. Snímek byl pořízen v rámci
dokumentace IV. správy SNB v září 1978.
Foto: ABS
Opěrný bod „Karel“ zřídila svým
nákladem IV. správa FMV v roce 1976
v půdních prostorách budovy Městského soudu ve Spálené ulici č. 6/2 v Pra-
ze 1 – Nové Město. Legendou bylo opět
řízení dopravy. Od roku 1979 tu bylo
XI. televizní mikrocentrum se dvěma
kamerami, které provozoval 2. odbor
IV. správy SNB. Díky nim bylo možné
sledovat část Myslíkovy ulice a spodní
část Karlova náměstí po ústí Resslovy
ulice. Se správou městského soudu
uzavřela IV. správa FMV 20. srpna
1976 nájemní smlouvu. Za využívání
prostoru však FMV neplatilo nájem.
Na žádost předsedy Městského soudu
byl již 15. prosince 1989 bod vystěhován a zrušen.19 Kameru ve věži budovy
zpozorovali ze svého bytu na Karlově
náměstí členové rodiny disidenta Václava Bendy. Domnívali se, že kamera
je instalována ke sledování návštěv
jejich bytu.
Pozorovací bod „Újezd“ byl založen
v květnu 1976 v půdním prostoru domu
v ulici Újezd č. 412/17, Praha 1 – Malá
Strana. Provizorní místnost postavili

příslušníci StB nákladem IV. správy
FMV se souhlasem OPBH. Účelem bylo
trasové sledování pod legendou řízení
dopravy – spolupracovníci zde působili
jako příslušníci MS VB Praha. Bylo
odsud možné sledovat křižovatku ulic
Újezd a Vítězná, dále ústí Říční ulice,
Plaské, Mělnické, Petřínské a část
náměstí Sovětských tankistů (dnes
náměstí Kinských). Nájem se neplatil
a za elektrický proud vyplácelo FMV
paušální částku 150 Kčs ročně.
Podle dochované dokumentace došlo někdy před 22. květnem 1990 k násilnému vniknutí do tohoto opěrného
bodu – dveře byly rozbité a ve stěnách
někdo prorazil díry. Z místnosti zmizel
infrazářič, stůl, dvě propanbutanové
bomby a snad i technické zařízení.
Součástí inventáře byly totiž i hlasitý telefon, vysílací stanice Jupiter,
vysílací stanice VXW 100 a dalekohled
s pouzdrem. Pátrání po pachateli vedlo oddělení vyšetřování VB Praha 1,
ale trestní stíhání přerušilo již 27. čer
vence 1990. OB byl 20. června 1990
zrušen a klíče předány domovníkovi.20

Asi nejznámějším objektem tohoto
druhu se stal „Mánes“. Opěrný bod,
vybudovaný nákladem IV. správy FMV,
se nacházel ve čtvrtém poschodí Šítkovské věže v Praze 1 – Nové Město
na tehdejším Gottwaldově (dnes
Masarykově) nábřeží č. 250/1. Byl
zřízen na základě rozhodnutí náčelníka Správy sledování 22. listopadu
1973. Z budovy byl výhled na všechny
strany, tedy na Gottwaldovo nábřeží,
Jiráskovo náměstí, spodní ústí ulice
Resslovy, Jiráskův most a Engelsovo
(dnes Rašínovo) nábřeží. V místnosti bylo instalováno elektrické vedení
220 voltů a vytápěla ji akumulační
kamna. V plechové bedně byl uzamčen
telefon, radiostanice Jupiter, radiostanice VXW 100, regulátor napětí
a dalekohled s pouzdrem. Prostor
měl konspirační legendu spojovacího
střediska Městské správy VB Praha
pro poříční oddíl Veřejné bezpečnosti.
Tajní spolupracovníci trasového sledovaní se kryli jako spojoví manipulanti pro přenos hlášení na MS VB
Praha. Smlouvu o nájmu podepsalo
FMV s ředitelem Českého fondu výtvarných umění (ČFVU) 10. prosince
1973. Nájem ve výši 475 Kčs ročně se
platil pololetně, stejně jako skutečná
spotřeba elektrické energie.
Ve věži se nacházelo X. televizní
mikrocentrum, provozované 2. odborem IV. správy SNB. Původně tu byly
umístěny tři kamery, ale dvě z nich
byly později odstraněny. Poslední
funkční kamera zabírala Gottwaldovo nábřeží směrem k Národnímu
divadlu. Přestože opěrný bod ležel
v dohledu bydliště Václava Havla na
Engelsově nábřeží, v dochované dokumentaci není o případném využití
v tomto směru zmínka. Úkoly tohoto stanoviště byly zcela konkrétní
a jiné.
Již 12. prosince 1989 vypověděl
ředitel ČFVU smlouvu o dočasném
užívání prostoru v Šítkovské věži
vzhledem k nutným provozním potře
bám naší organizace. Výpovědní lhůta

19	Tamtéž, inv. j. 633, OB č. 82.
20	Tamtéž, inv. j. 618, OB č. 70.

paměť a dějiny 2014/03

PD_03_2014.indb 87

87

13.10.14 16:07

proti totalitě

byla sice podle smlouvy půl roku, ale
dopis obsahoval žádost vyklidit prostory v době co nejkratší, což by bylo
ku prospěchu naší výtvarné obce.21
Podle jiného pramene vniklo do
opěrného bodu dvanáct osob z Občanského fóra, Československé televize
a z americké televizní společnosti.
Natočili si interiéry, zařízení, část
technických prostředků a výhledy
ven. Pak si prostory ve věži prohlédli
dokonce i další občané a členové Občanského fóra. Rovněž byli naši pra
covníci svévolně uzamčeni v objektu
Štítovské (sic) věže.22
Příslušníci Správy sledování mjr.
Petr Šíma a mjr. Jiří Šebek pořídili
záznam o jednání s městským prokurátorem J U Dr. Sokolem, kter ý
přišel 2. února 1990 zkontrolovat
pracoviště IV. správy. Oba si pak na
5. února předvolal na městskou prokuraturu k informativnímu pohovoru.
Dotazoval se na místnosti na půdě
AMU a v Šítkovské věži. Dozvěděl se,
že údajně slouží k ochraně diplomatického sboru a je v nich inventární
a technické vybavení jako telefon, náhradní spojení, dalekohled a zařízení
proti násilnému vniknutí. Smyslem je
prý pozorování průjezdu diplomatů
a kontrola, zda na nich není pácháno
násilí (sic).23 Dne 12. června 1990 byl
objekt „Mánes“ vystěhován, opěrný
bod zrušen a klíče předány správci
budovy. 24

Dobová fotografie budovy Mánesa z dokumentace StB a fotografie zařízení opěrného bodu
„Mánes“ ze září 1978
Foto: ABS

V pravém vikýři budovy na Maltézském náměstí byl opěrný bod „Kamila“, jinak také kamera číslo 7
televizního mikrocentra „Konzervatoř“, snímek ze září 1978
Foto: ABS
Technický bod „Kamila“ se nacházel na adrese Praha 1 – Malá Strana,
Maltézské náměstí č. 537/4. Kamera, namontovaná ve vybudovaném
uzavřeném prostoru na půdě domu,

sledovala zadní vchod francouzského velvyslanectví. PhDr. Petr Mašek
a PhDr. Jitka Šimánková (vedoucí oddělení zámeckých knihoven) za Národní muzeum 15. ledna 1990 písemně

21	Tamtéž, inv. j. 616, OB č. 63, Dočasné užívání Šítkovské věže, 27. 1. 1990.
22	Tamtéž, inv. j. 572, Problematika sledování 1990, Seznam OB Trasy – informace, 22. 1. 1990.
23	Tamtéž, Služební záznam mjr. Petra Šímy a mjr. Jiřího Šebka o dotázání JUDr. Tomáše Sokola, městského prokurátora v Praze,
5. 2. 1990.
24	
ABS, f. A 25, inv. j. 616, OB č. 63.
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Opěrný bod „Kajka“ na snímcích z roku 1978. Druhý záběr ukazuje původní podobu interiéru.
Foto: ABS
požádali Ochranu zastupitelských
úřadů ministerstva vnitra o vyklizení
prostoru. Z důvodů změny zahraniční
i vnitřní politiky ČSSR se domníváme, že
přítomnost Vašeho zařízení v prostoru
Maltézské knihovny na Malé Straně není
nutná. Proto Vás žádáme o demontáž
těchto přístrojů a navrácení klíčů. Pří

stup do prostor v případě nezbytnosti
umožníme na základě osobní žádosti
ministra vnitra nebo zahraničních věcí.25
Tento bod byl poté zrušen a zařízení
demontováno.26
Opěrný bod „Geofond“ byl zřízen
v sídle Ústředního ústavu geologického
Praha 1 – Malá Strana, Malostranské

náměstí č. 7/19 dne 1. února 1980, s legendou řízení dopravy. Nacházel se
v prvním poschodí, v rohové nástavbě
s výhledem do Sněmovní ulice a Malostranského náměstí. Místnost byla
propůjčena na neurčito Městské správě
VB, bez nájmu, pouze za paušální úhradu elektřiny. Roku 1987 StB prověřovala
informace, že jeden z vrátných v budově
hovořil o obsluhujících tajných spolupracovnících jako o příslušnících StB.
Výsledkem šetření byl požadavek na
jeho propuštění. K zrušení tohoto bodu
došlo 18. ledna 1990 výpovědí smlouvy
majitelem na základě požadavku Občanského fóra.27
Opěrný bod „Kajka“ (později „Fík“)
ve věži chrámu sv. Mikuláše v Pra-
ze 1 – Malá Strana byl zřízen asi již
v roce 1965. Nájem platila Hlavní správa požární ochrany Hlavnímu farnímu
úřadu u sv. Mikuláše.28 K jeho zrušení
došlo záhy po listopadovém převratu.
Náčelník Požárního útvaru hlavního
města Prahy pplk. Petrus odmítal nadále zajišťovat jeho legalizaci, protože
mu Občanské fórum vyslovilo nedůvěru.29 Dnes jde o jediný veřejně známý
a zpřístupněný opěrný bod (byť bez
jakékoholiv vnitřního vybavení).
Pod krycím jménem „Klárov“ byly
na adrese Klárov č. 131/3, Praha 1 –
Malá Strana dokonce dvě pracoviště.
Bylo tu i IV. televizní mikrocentrum.
Z něj se sledovala ulice Chotkova,
Klárov a Kosárkovo nábřeží směrem
k Čechovu mostu. Celkem sem byl
sveden obraz dokonce ze šesti kamer,
instalovaných v letech 1979–1981. Do
opěrného bodu vnikli násilně členové
Občanského fóra, zadokumentovali
stav místnosti a část technických
prostředků. I v tomto případě odmítl
pplk. Petrus jeho další krytí.30
Na „Klárov“ navazoval opěrný bod
„Rudolf“ v Praze 7 – Holešovicích. Byl
to domek ve správě podniku Sady, lesy
a zahradnictví (SLZ) hl. m. Prahy na

25	Tamtéž, inv. j. 572, Problematika sledování 1990, Dopis pracovníků Národního muzea, 15. 1. 1990.
26	Tamtéž.
27	
ABS, f. A 25, inv. j. 641, OB „Geofond“.
28	Tamtéž, inv. j. 625 OB „Kajka“ („Fík“)
29	Tamtéž, inv. j. 572, Problematika sledování 1990, Seznam OB Trasy – informace, 22. 1. 1990.
30	Tamtéž.
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Snímky opěrných bodů „Klárov“ z dobové dokumentace StB, včetně záběru
umístění kamer
Foto: ABS
nábřeží kapitána Jaroše (dnes nábřeží
Edvarda Beneše) u ústí Rudolfovy štoly.
Účelem jeho zřízení v roce 1981 bylo
pokrýt trasu na nábřeží od předsed-

90

nictva vlády po Státní plánovací komisi směrem k Severojižní magistrále.
Nájemní smlouvu, kterou podepsalo
MV se SLZ, zněla na jednu místnost

v prvním patře domku pro potřeby
řízení dopravy. Pracovníci SLZ museli
mít zachovaný přístup ke stavidlům
Rudolfovy štoly v přízemí. Smlouva

2014/03 paměť a dějiny

PD_03_2014.indb 90

13.10.14 16:07

„Vykliďte si to tady, já potom půdu zamknu“

Vlevo nahoře opěrný bod „Rudolf“. Sprejeři orámovali okénko, svévolně
proražené Státní bezpečností při stavebních úpravách.
Lokalizace někdejšího opěrného bodu „Újezd“ je snadná. Ve střeše domu
číslo 17 se nachází pouze jediné půdní okno.
Vpravo opěrný bod „Geofond“– arkýř v prvním patře domu na rohu
Sněmovní ulice a Malostranského náměstí
Foto: autor
byla podepsána 1. května 1981, nájem
činil 2600 Kčs ročně. Do provozu byl
tento opěrný bod uveden po adaptacích
v polovině roku 1982. Přestože smlouva
zakazovala úpravy měnící interiér nebo
vnější vzhled památkově chráněného
objektu, příslušníci StB rozdělili horní
místnost domku příčkou z betonových
panelů a vybourali třetí okno směrem
ke Švermovu mostu. V budově se nacházelo mikrocentrum, do nějž byly
svedeny kabely kamer pokrývajících
nábřeží. Problémem byly poměrně časté pokusy vandalů a zvědavců vniknout
do osamělého domku a do Rudolfovy
štoly. Nájemní smlouvu vypověděl
podnik Správa veřejné zeleně Prahy
dopisem z 8. ledna 1990. Bod byl zrušen
a vystěhován 15. ledna 1990.31

Tolik malá ukázka systému sledovacích bodů fungujících v centru Prahy
zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech, která měla přiblížit charakter a účel těchto improvizovaných
konspiračních prostor, jejich zařízení,
obsluhu, způsob jejich konspirace
a v neposlední řadě i jejich zánik na
přelomu let 1989 a 1990. K mnoha
z nich se dochovala jen kusá dokumentace, k některým byly doklady
zničeny.

Závěr
Správa sledování stejně jako ostatní součásti Státní bezpečnosti byla
zrušena 15. února 1990 rozkazem
ministra vnitra ČSSR JUDr. Richarda

Sachera č. 16/1990 v souvislosti se společenskými a politickými změnami.
Jejím organizačním nástupcem se
stal Úřad FMV pro ochranu ústavy
a demokracie, kam byli přesunuti
i sledovači, pokud je občanské komise prověřily pro další službu. Opěrné body v té podobě, jak je užívala
IV. správa SNB, se však již v dalších
letech pravděpodobně nevyužívaly ani
nově nezřizovaly.
Okolnosti likvidace konspiračních
pozorovatelen byla jistě zadostiučiněním pro obyvatele, kteří po léta zaznamenávali jejich existenci. Na druhou
stranu museli příslušníci Správy
sledování strpět nezvyklé pokoření,
když za asistence civilistů vyklízeli
svá zařízení.

31	
ABS, f. A 25, inv. j. 644, OB „Rudolf“.
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